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           18/2019' מכרז פומבי מס
 

 עבודות דפוס עבור חברת כיוונים
 
 
 

  22/07/2019יום שני, י"ט תמוז תשע"ט, מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז: 
 בדיוק. 12:00בשעה 

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

 
 וש והתקשרויותמשאבי אנ ,כספיםמנהל ב ידניתהמסירה תיעשה 

 14חדר  -, קומה ב' באר שבע  82ההסתדרות  וברח, בחברת כיוונים
 08-6229011 :פקס 08-6290030פון: טל

 
 סכום אשר לא יוחזר. ₪,  2,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 

 ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם רכישתם. 
 

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

 

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

  
ר מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשי

 את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

 

 

 18/2019לוח זמנים לביצוע מכרז 

 אירוע מועד

 82בחדר ישיבות הנהלת החברה ברחוב ההסתדרות  הבהרות ישיבת 15:30בשעה  27/06/2019

  הבהרה שאלות למשלוח האחרון המועד 12:00עד השעה  10/07/2019

 המועד האחרון למשלוח תשובות לשאלות הבהרה 12:00עד השעה  16/07/2019

 ההצעה מסמכי להגשת האחרון המועד 12:00עד השעה  22/07/2019

  

 

 

2019יוני 
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 הזמנה

 18/2019מכרז פומבי מס' 

ר חברת עבודות דפוס עבו]להלן: "כיוונים"[ מזמינה בזה קבלת הצעות,  החברה לתרבות הפנאי בע"מ כיוונים

 "העבודות"[. -]להלן  בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז והחוזה,  והכל כיוונים

העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים הטכניים המצורפים למסמכי המכרז והמהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות, 

כה יהא לספק את כח האדם, מטעם כיוונים ובהתאם להוראות המכרז וההסכם. על הזו המנהלבהתאם להנחיות 

 החומרים, הכלים והציוד הדרושים לביצוע העבודות.

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז

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

 את התנאים המצטברים שלהלן, כל אחד בהתאם לפרק לגביו הוא מגיש הצעתו:

עפ"י חוק או תאגיד רשום על יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה (משפטית אחת בלבד  ישותעה תוגש על ידי ההצ

 .לא תותר הגשת הצעה משותפת ע"י מס' גופיםפי חוק(. 

 ניסיון .1

שנים לפחות, בעבודות הנדרשות  3אישור מאת רו"ח/עו"ד, כי הינו בעל ניסיון מוכח של והצהרת המשתתף 

. בהצהרה יפרט המשתתף את המקומות בהם ביצע את )לא כולל מע"מ( לכל שנה₪  1,000,000ובהיקף של 

העבודות, ולרבות פרטי המזמינים ומספרי טלפון  ואנשי קשר. הניסיון יכול שיהא של  מנכ"ל התאגיד המשתתף 

 ו/או בעלי התאגיד. 

דפוס לרבות עבודות דפוס שונות, שנים אחרונות בביצוע  3-המציע הינו בעל בית דפוס העוסק באופן שוטף ב

 דפוס רחב.ו כריכה והובלהדפוס דיגיטלי, אופסט, 

כח האדם והידע הנדרשים לצורך הפקת עבודות הדפוס  ,בבעלותו של בעל בית הדפוס הציוד, הניסיון המקצועי

 .חברת כיווניםשל 

 הכספי מחזורהמציע ב מכי הצעתו אישור רו"ח בדבר עמידתחובה על המציע לצרף למסן להוכחת הניסיו

 .וכן תצהיר חתום בפני עו"ד ואין לסטות ממנו( למכרז 'ה חלקלפי הנוסח בבסעיף זה )המבוקש 

 

 [.(חלק א'הוראות הכלליות ))ד( ל2סע'  הערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז ]ראהמציא  .2

 השתתפות בישיבת הבהרות. .3

 

 הגשת הצעתו. במועד ושיוגשו על יד תנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכיםעמידת המציע בבדיקת 

נדרש עוד מובהר במפורש, כי בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, 

 .כי אלו יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה, לכל הפחות
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ומים בחותמת , כאשר הם חתבשני עותקים מלאיםאת מסמכי המכרז וצרופותיו, כתבי ההצעה וכיו"ב יש להגיש 

 סגורההמקורית בלבד כשהיא מעטפה מסמכים אלה יוכנסו ל  וחתימת מורשה חתימה של המציע על כל דף.

 ,אגף כספיםב, בתיבת המכרזים נציג/ת כיווניםוללא כל סימני זיהוי, והיא תופקד, במסירה אישית בנוכחות 

 22/07/2019מיום לא יאוחר קומה ב', , עבאר שב 82ההסתדרות משאבי אנוש והתקשרויות בחברת כיוונים, רח' 

 ]להלן: מועד ההגשה"[. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית כאמור לעיל. 12:00  עד השעה

 לגרום לפסילת יםיה מתנאים אלה, עלוליאת ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סט

 שעליהם לצרף להצעותיהם. ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים

 המכרזים תיבת אל הכנסתה ממועד, וצרופותיההצעה שתוגש, תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, נספחיה  כל

 שלושה חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות.  ולמשך

משתתף אשר יחזור בו מהצעתו, החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים, תהא כיוונים רשאית לחלט את 

 אשר צורפה להצעה. הערבות

 

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

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

 ההצעה. 

והיא שומרת לעצמה את הזכות חלק ממנה,  כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או

ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה. מובהר, כי השימוש במונח  ,ציעיםלפצל את הזכייה במכרז בין מספר מ

"מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז 

 פ"י דיני המכרזים. שיוגשו על ידי מציע כלשהו לכדי "הצעה" ע

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

 המוסמכים בבאר שבע. 
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 הוראות כלליות: -חלק א' 

 
 עמ'                 מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים:  .1

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

 4 .........................................................................................ות כלליות ..............הורא א.

 7 ..............................................................המכרז הכלליים  הוראות למשתתפים ותנאי ב.

 20 .................נוסח כתב ערבות בנקאית למשתתפים במכרז, שיצורף להצעת המשתתף ..... ג.

 21 ...................................................................................ערבות ביצוע ........ נוסח .1ג

 22 התחייבות מח' ביטוח................................................................................................ ד.

 25 ....................................................................................... נוסח מכתב המלצה מהבנק '.1ד

 26 ............................................................................................נוסח המלצה................ '.2ד

 27 .............. .............. 2016-2018אישור רו"ח של המציע על מחזור כספי של המציע בשנים  ה'

 29 ....................................................ות גופים ציבורייםת המשתתף לפי חוק עסקאהצהר    .'ו

 31 ....................................................לגבי מיקום, אחסנה ומכונותת המשתתף הצהר '1ו

 32 ...........................................................המשתתף במכרז........והתחייבות  הכתב הצהר .ז

 34 ..................................................................................ספקהוראות בטיחות לעבודת ה .ח

 38 ...................................................כתב הצעה למכרז ............................................... .ט

 49 ...............................................................................................................נוסח חוזה .י

 
 

  

 

 מעטפות המכרז, בקשר עם המכרז הנדון, לרבות כל מקבלימסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו ל

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

 

 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: .2

אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה ע"י מי  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  )א(

בתוקף בזמן הגשת יהא שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל 

 עה.ההצ

 

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

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

 שהותקנו על פיו.

 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור )ג( 
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 :תערבות בנקאי )ד(

למסמכי , בנוסח המצורף כולל מע"מ ,₪ 100,000בסך של  לטובת כיווניםובלתי מותנית אוטונומית 

, כשמדד הבסיס הוא 13צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(, לוח מס'  הערבות תהא .המכרז כחלק ג'

 או בסמוך לכך, ושתעמוד בתוקפה עד ליום 15/05/19-כפי שהתפרסם ב, 2019 אפריל מדד חודש

השם המופיע בערבות יהיה כולל. סכום הערבות יהא כמפורט להלן, בהתאם לפרקי ההצעה.  1/9/2019

 שם המציע. 

בהתאם לדרישתה  ,על המציע יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת

ולה במידה ותוקף של כיוונים. משתתף שיידרש לעשות כן, ולא יעמוד בדרישה זו, תיחשב הצעתו כפס

 , וכן תהווה עילה לחילוט הערבות.הערבות יפוג

ימים מראש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של כיוונים,  7ערבות ההגשה תמומש/תחולט, בהתראה של 

במקרה שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר מועד ההגשה ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו/או לא יעמוד 

תום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יצרף את הערבות באיזו התחייבות ו/או ינהג שלא ב

הביצוע. אין במימוש/בחילוט ערבות ההגשה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות עורך המכרז לכל סעד 

 אחר, עפ"י כל דין. 

 

 .אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה )ה( 

 

 :ד מאושרים ומעודכניםמסמכי תאגו (ו)

 גד מאת רשם החברות )או השותפויות או האגודות השיתופיות(;תעודת הא (1)

אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה או בעל מניות  (2)

כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או בעלי השליטה בו, 

 ם העומדים מאחרי המשתתף במכרז.וכך הלאה, עד לזיהוי כל היחידי

תמצית מידע מרשם החברות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת היותו של המשתתף  (3)

 תאגיד פעיל. האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות למכרז.

 תקנון התאגדות. (4)

 

     אם לחוק עסקאות גופים שכר מינימום, בהתהעסקת עובדים זרים ותשלום בדבר  - הצהרת המשתתף  (ז)

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 למסמכי המכרז. 'ובהתאם לנוסח התצהיר המפורט בחלק  - 1976 -

 

י כיוונים שהומצא על יד שהומצא לספק ושל כל מסמך נוסף ישיבת הבהרותהעתק חתום של פרוטוקול  ( ח)

 למשתתפים, ולרבות תשובות למתן הבהרות.
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 ,לא כולל מע"מ בשנה₪  1,000,000-שנתי הגדול  מהיקף כספי  על המעיד - ותצהיר אישור רואה חשבון (ט)

לפרט את התצהיר על כנדרש בתנאי הסף.  ביצוע עבודות דפוס שונותהנובע מ, 2018עד  2016 בשנים

לגביהם נדרשת הוכחת  ניםבשו, דות בהיקף הכספי כנדרש במכרז זהעבוהמציע  ביצע םעבור הלקוחות

וכן את פרטי איש הקשר אצל  לגבי כל מזמין ומזמיןהניסיון וההיקף הכספי הכולל לכל שנה ושנה, 

 המזמין. נוסח האישור והתצהיר מצורף כחלק ה' למסמכי המכרז.

 

עפ"י הנוסח המומלץ המצ"ב                מכי המכרז, המעידות על ביצוע עבודות מן הסוג הנדרש במס - המלצות (י)

 לנדרש כתנאי להשתתפות במכרז. באשר למסמכי המכרז,  2כנספח ד'

  

 ' למסמכי המכרז.1דבהתאם לנוסח המפורט בחלק  -אישור בנק בדבר יכולת פיננסית של המציע        (א)י     

 

 ' למסמכי המכרז(.יאנפרד )חלק  , באופןהעתק נוסף של כתב ההצעה       (ב)י       

 

 .משתתףהצילום תעודת זהות של  - אם המשתתף הינו יחיד       (ג)י         

 

 לגבי מיקום העסק, אחסנה וסוגי המכונות אשר ברשותו כאמור בנספח  הצהרת המשתתף)יד(     

 ' למסמכי המכרז.1ו           
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 והליכי המכרז םתנאים מיוחדי ,הוראות למשתתפים -לק ב' ח

 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .1

 בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:

 להגיש את מסמכי המכרז מטעמו.מי שבחר  - המשתתף/המציע

 שיזכה במכרז. המציע/משתתף - הספק

ל ועל מנהבהתאם לתנאי המכרז והחוזה, בהתאם להוראות ה, עבור כיוונים דפוסביצוע עבודות  - העבודות

 .פי הזמנות עבודה חתומות כדין

 .נציג כיוונים המזמין את העבודה -הל המנ

 

למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על המשתתף לחתום המשתתף על  .א

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

רשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו, וביניהם מו

 על תנאי המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.

על המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת כיוונים בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות הוראות נוספות, 

 לחוברת המכרז שתוגש על ידו. ולצרפםם וכד', הבהרות, סיכום סיור קבלני

 

להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו, בתוספת חותמת  משתתףעל ה .ב

במקום שבו נדרשת של המציע, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור, בנוסף על חתימה. 

 .ותם, בכתב ברורחתימה, יש לציין את שמו המלא של הח

רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, אם בגוף 

 המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את כיוונים ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של המשתתף.

 

 פרטי כתב ההצעה.חייב למלא את כל  המשתתףלהגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה, ו משתתףעל ה .ג

 ' למסמכי המכרז.יאמובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע בחלק 

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

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

ט במחירון. מובהר, כי ההנחה שייתן המשתתף בהצעתו, תחול אף במצב שבו תפוצל הזכייה בין המפור

 מספר משתתפים ואף במצב שבו תבוצענה רק חלק מהעבודות. 

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

ים, לכל המחירים המופיעים על המציע ליתן הצעתו בדרך של נקיטת שיעור הנחה אחיד, באחוזים חיובי

במחירון הרלוונטי. ההנחה תהא אחידה הן לביצוע העבודות והן לחומרים. משתתף שיציע תוספת )או הנחה 

 מובהר בזאת כי המכרז הינו מסגרת הנחה פר פריט.  באחוז שלילי(,  הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.

 

הצעתו ה. משתתף שלא ירשום מאומה בשדה זה, הצעת המחיר תרשם בכתב ברור, בעט דיו או במכונת כתיב

 ".0. משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה, ירשום בשדה המתאים את הספרה "תיפסל ולא תובא לדיון
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הצעה יקח בחשבון את כל חובותיו של הספק ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות שיעור ההנחה ב .ד

 כל תשלום או מימון נוסף מאת כיוונים.בביצוע העבודות, והספק לא יהא זכאי ל

מבלי לגרוע בכלליות האמור, על המציע לקחת בחשבון התמחור הצעתו את עלויות שכר העבודה, עלויות רכב, 

 והציוד הנדרש, רווח קבלני ועוד. מכשירי הקשר, עלויות החומרים

עלת קבלני משנה )אשר מובהר, כי לא תשולם כל תוספת מעבר למחירי כל פריט, כגון תשלום בגין הפ

 של כיוונים(.ובכתב העסקתם כפופה לאישור מראש 

 

שיצוין על ידי המשתתף, יהיה נכון לביצוע העבודות למשך כל תקופת  ,עבודהביצוע הלשיעור ההנחה  .ה

 ההתקשרות, בכפוף לעדכוני מדד כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.

 

ק אחד מכתבי ההצעה על פי בחירתם. במקרה חברת כיוונים מאפשרת למציעים להגיש את הצעתם לחל .ו

 האמור עדיין עליהם להגיש את כל האישורים הנדרשים במכרז זה

 

להתקשר בחוזה זה לביצוע מלוא העבודה או חלקה, כי כיוונים אינה מתחייבת  ,למען הסר ספק, מובהר בזאת .ז

ת ותזרימיות הקיימות וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למגבלות תקציביו

 בכיוונים, ובהתאם לצורך.

 

כיוונים תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השירות/העבודות הנדרש במכרז, בשל נסיבות  .ח

 תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות ו/או אחרות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

המדויק של איזה  ו שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובןבאם ימצא משתתף כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, א .ט

סעיף או פרט, עליו לפנות למחלקת ההתקשרויות בכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים במכרז. כיוונים 

 נתנו בעל פה.יאינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שי

 , רביעי מיוםוחר לא יא, למנהל כספים והתקשרויותהמבקש לקבל תשובות, יגיש שאלותיו, בכתב, 

 .6290011-08 פקס מס':או ב  kivunim7.co.ilirisa@בדוא"ל:  12:00ה בשע 10/07/2019

 

למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,  קודםכיוונים רשאית, בכל עת  .י

ק בלתי נפרד מתנאי המכרז ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חל

ידם בעת -בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על המציעיםויובאו בכתב לידיעתם של כל 

 מסמכי המכרז. קבלת

 

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע העבודות בזמנו  .יא

לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, את מהות וכמות העבודה  החופשי, וינקוט בכל האמצעים הנראים

הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות. ידיעות והסברים 
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ינים כאמור בס"ק )ח( לעיל, ינוספים בכל הנוגע למכרז ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעונ

 הרות.וכן בישיבת ההב

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז והחוזה ידועים ונהירים  .יב

 לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

רשאית  ,באיכות ההצעה ובטיבה. כן בעת דיון במכרז, רשאית כיוונים להתחשב ביכולתו הכספית של המציע, .א

הדבר נבחן מעבודות קודמות ו/או שכיוונים להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא המכרז, כפי 

 דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.

 לא להמליץ על הצעה זוכה כלל. על בסיס שיקולים אלו רשאית ועדת המכרזים, בין היתר,

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

 והתקנות והצווים לפיו. 1965 -תשכ"ה 'לפי חוק התכנון והבניה, ה

יבורי צכן תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי משתתף הנמצא על שטח 

 שבע, שלא כדין.-בתחום העיר באר

 

 ים תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין.כיוונ .ב

 

על עבודות או הזמנות והמלצות  נוספיםכיוונים רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  .ג

רשאית לדרוש מהמציע במהלך העיון בהצעתו, כיוונים ממזמינים עבורם ביצעו המציעים הזמנות. כן תהא 

ועדת המכרזים ורים וניתוח של מחיר היחידה, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו להסב

 או למומחה מטעמה.

 

כיוונים רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל הוכחה שהיא  .ד

אחר דרישות מהסוג ובהיקף של מטלות  תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא

העבודה נשוא מכרז זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בין אם 

המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו, או ניתוח נתונים 

ים את הפרטים וההוכחות הנדרשים. אם המציע יסרב למסור תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק לכיוונ

פרטים, מסמך, אישור, הסבר, או ניתוח נתונים כאמור, רשאית כיוונים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף 

 לפסול את ההצעה.

 

אין כיוונים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, וכיוונים רשאית לבחון גם את  .ה

עירונית ו/או הפעילות היונם של המציעים, כשירותם, ואופן עבודתם בעבר, לרבות במסגרת הפעילות ניס

 שבוצעה עבורה בעבר.
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כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו. במקרה שכזה,  .ו

כיוונים לא תחזיר ולא תשתתף  .ל סוג שהואאו דרישה ו/או טענה מכלא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/

בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, ולרבות הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין 

 ערבויות וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.

 

ליט על ביצוע ו/או לבצע את העבודות נשוא כי כיוונים שומרת לעצמה את הזכות להח ,מובהר בזאת במפורש .ז

 המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה במכרז.

 

אין כיוונים מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית לפצל את ביצוע העבודות  .ח

לרבות במקרה  ,סגרת שיקוליה לבחירת הזוכהבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולהתחשב במ ,מציעיםמספר בין 

של שוויון בין ההצעות בין היתר, בגובה הצעתו הכספית, ביכולתו הכלכלית, בניסיונו המקצועי בביצוע עבודות 

נשוא המכרז, בהמלצות שקיבל מרשויות מקומיות, בניסיונה הקודם עמו, ובכל מסמך או פרט אחר שנדרש 

 ז והוראותיו, ובמידע והנתונים שקיבלה כאמור לעיל.המציע להציג בהתאם לתנאי המכר

 

השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז -הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי .ט

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך 

 לת ההצעה.אחרת, עלול לגרום לפסי

 

ההצעה ותנאיה,  כיוונים רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות .י

 או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת כיוונים מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 

שנקבע כזוכה את הזכות,  אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על כיוונים חובה, או להעניק למי .יא

 להתקשרות עם כיוונים בהיקף כלשהו.

 

ליים באיזו הצעה שהיא, במידה שויתור שכזה אכיוונים שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמ .יב

 לא יגרום כל נזק לכיוונים ולא יפגע, לדעת כיוונים, בעקרונות השוויון.

 

הזולות ביותר, ייבחר המציע, בכפוף לכל האמור לעיל, אשר יש ככל שיוגשו הצעות זהות, אשר יהיו ההצעות  .יג

לו ניסיון רב יותר בביצוע העבודות נשוא המכרז ובהתרשמות כיוונים מניסיונה בעבר עם המציע, ככל שקיים. 

להביא בכלל שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את כיוונים תהא רשאית מבלי לפגוע באמור לעיל, 

 את כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, לרבות מקום עסקיו ופנייה לממליצים.החוזה, ו
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משפטית נפרדת, כאשר הגוף  ישותלא תורשה הגשת הצעות נפרדות של גופים שהינם גופים מאוגדים בעלי  .יד

המאוגד האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי בעלות כלשהם בגוף המאוגד האחר, הכל בין במישרין 

 ובין בעקיפין. 

 
נפרדת, כאשר מי מבין יחידי  ישותלא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מאוגדים בעלי  .טו

הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו, הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או נושא משרה, כמשמעותו בחוק 

 והכל בין בעקיפין ובין במישרין., ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר, 1999-החברות, התשנ"ט

 קרוב לצורכי סעיף זה משמע: בן זוג וכן אח, הורה,  צאצא, או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 

לא יהיה  רשאי  להגיש  הצעה  למכרז  זה  מציע  אשר יש לו הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין,  .טז

 עתם למכרז, או אשר יש לו קשר עם מציע אחר במכרז.עם מציע אחר במכרז בנוגע להצ

 לעניין זה: 

בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין אם הוא מחייב  - "הסכם, הסדר ו/או הבנה"

 פי דין ובין אם לאו; -על

תו בעל שליטה, כאשר המציע שולט או נשלט ע"י המציע האחר, המציע והמציע האחר נשלטים ע"י או -"קשר" 

 .1968 -"שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 לרבות בכל אחד מאלה: –"במישרין או בעקיפין" 

 באמצעות אדם אחר, קשור או שאינו קשור לצד להסכם, או ביחד עימו; (א)

 באמצעות שלוח או נאמן; (ב)

 ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה; (ג)

 ת זכויות המוקנות לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה;באמצעו (ד)

 מכח החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים.    (ה)

 

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה ונספחיו,  .יז

 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

 

בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז או חוסר ידיעה /ואו אי הבנה ו/ל טענה בדבר טעות כ .יח

 . לאחר הגשת הצעת המציעונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל  חוזההו/או 

 

רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע בעצמה את כיוונים  .יט

דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את העבודות או חלקן ו/או להחליט על 

היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז ו/או להקטינן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של כיוונים 

ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות כיוונים. כיוונים שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה 

 .יטול המכרז כאמור דלעילבו החליטה על ב
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כיוונים שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן בוטלה/ נדחתה  .כ

 .כמפורט לעיל

 

וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא ב .כא

כות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או ז

, בהתאם להצעתו ו/או ביתר לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו

 התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים המתחייבים בנסיבות העניין.

לרבות ההחלטה בדבר מספר , ורה בידיה של ועדת המכרזיםההחלטה על פיצול הזכייה במכרז מס .1

בפיצול העבודות. בשיקול דעתה תביא  כיווניםאת הזוכים במכרז, ואין באמור בסעיף זה בכדי לחייב 

הממונה  את גובה ההצעה, את הפערים בין ההצעות, חוות דעתו המקצועית של בחשבון ועדת המכרזים

 כיוונים, כמו גם האינטרס הציבורי. ב נהל כספיםמראש , ואת חוות דעתו של בכיוונים

בשלב ראשון, ולאחר שתבחן את כשירות ההצעות שהוגשו למכרז, תדרג ועדת המכרזים את ההצעות  .2

 .המתואר בסעיף בחינת ההצעות שלהלןשעמדו בתנאי הכשירות, לפי 

 

 הודעה על הזכיה והתקשרות: .3

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

 להלן. 4 כמפורט בסעיף ,החוזה ולהמציא לכיוונים ערבות בנקאית

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

 על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

 

תחייבויותיו, תהא כיוונים רשאית לבטל את זכייתו במכרז, בהודעה היה ומשתתף שזכה לא יעמוד בה )ב(

ידי כיוונים בהודעה וזאת, לאחר שניתנה למשתתף הודעה -בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על

בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה. 

ות הצדדים לפי כל דין ולפי האמור בחוזה בדבר הפרה יסודית של אין בסעיף זה בכדי לגרוע מזכוי

 תנאיו.

 

בוטלה כאמור הזכייה במכרז, רשאית כיוונים להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה, וכן למסור  )ג(

, והמשתתף יפצה את כיוונים על כל בהתאם לדין את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שייקבע על ידה

 לה בגין כך. הפסד שנגרם
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 חתימת החוזה: .4

ימים ממועד קבלת  7המציע מתחייב לחתום על ההסכם )ולרבות כל נספחיו( לא יאוחר מאשר תוך  (א)

ערבות על המציע להמציא את  ,[. עם החתימה על ההסכם"ההסכם" -ההודעה על זכייתו במכרז ]להלן 

אישורי כם. הוראה זו הינה מהותית והביטוח כמפורט ובהתאם לתנאי ההס הביצוע ואת אישורי

 יםממלאאישורי הביטוח יומצאו לבדיקת מנהל מחלקת הביטוח בכיוונים אשר יפסוק אם  הביטוח

לאור הערות מנהל מחלקת הביטוח, להמציא לאלתר כל  ,אחר תנאי ההסכם. המציע הזוכה מתחייב

 על מנת לעמוד בתנאי ההסכם. םאו תיקונאישור ביטוח 

 

לא ימים מיום הדרישה כאמור לעיל כשהוא חתום ו 7לחתום על החוזה ולא יחזירו תוך  זוכה שנדרש (ב)

תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפותו במכרז ומבלי כולם או חלקם, הנ"ל, ימלא אחר התנאים 

לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויות 

לבטל את זכייתו במכרז,  תהא כיוונים רשאיתהמציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן,  שנוטל על עצמו

פי שיקול דעתה הבלעדי.  עם מציע אחר וזאת עלבחוזה להתקשר ומבלי לתת לו כל הודעה או התראה, 

לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של כיוונים עם מציע אחר 

 .לצאת במכרז חדש או במקומו

 

יהיה הזוכה חייב לשלם לכיוונים את ההפרש הכספי בין ההצעה  –התקשרה כיוונים עם מציע אחר  (ג)

 שנבחרה על ידי כיוונים לבין הצעתו הוא, למשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזה.

 

ות, ישמש היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי כיוונים לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערב (ד)

סכום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, וכיוונים תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז 

במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי כיוונים תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז 

 גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה. ,ולהבטחת הצעת המציע במלואה

 

 .לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות כיוונים כנגד הזוכה עפ"י כל דין אין באמור (ה)

 

 תקופת ההתקשרות והביצוע: .5

 החל ממועד חתימת שני הצדדים על החוזה.  חודשים 12 -הינה ללביצוע העבודה תקופת ההתקשרות  (א)

 

נוספות, שנים  שלושתקשרות בלכיוונים נתונה האופציה המסורה לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את הה (ב)

 חודשים.  48חודשים נוספים ובלבד שתקופת ההתקשרות לא תעלה על  12כל תקופה בת 

 

למען הסר ספק, מובהר כי הוראות מכרז זה ותנאי ההסכם, יחולו בשינויים המחויבים, גם בתקופה  (ג)

 וימים.המוארכת, אלא, וככל שהוסכם בין הצדדים אחרת, לגבי עניין ו/או עניינים מס
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תהא רשאית להביא ההתקשרות לידי סיום, במהלך כל תקופת ההתקשרות,  חרף האמור לעיל, כיוונים (ד)

 ימים, תהא הסיבה לכך אשר תהא.  30בהודעה מראש ובכתב, של 

 

תקופת ניסיון לזוכה, וכיוונים תהא רשאית, על פי  יהווהחודשים הראשונים להתקשרות עם הזוכה, שת ש (ה)
על פי שיקול דעתה של כיוונים,  ,יום מראש, אם 15, להודיע לו על הפסקת העסקתו, שיקול דעתה הבלעדי

 הזוכה לא ביצע העבודות כנדרש ולשביעות רצונה, ולא עמד בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונה.
 

לא יובהר כי הזמנות עבודה במסגרת המכרז מותנות בקיומו של תקציב, וכיוונים שומרת לעצמה הזכות ש (ו)

 להנפיק הזמנות עבודה.

 

 תנאי תשלום: .6

הסכומים שיתקבלו לפי  ספקתמורת ביצוע העבודות לפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמותם, ישולמו ל .א

בהצעתו  ספקחשבונות שיאושרו ע"י כיוונים ושיערכו על סמך ההזמנות, בהתאם לאחוזי ההנחה שנתן ה

 והיטל החל על ביצוע עבודה זו, ולמעט המע"מ. התמורה תכלול כל מס"[. התמורה" -שאושרה ]להלן 

 

לכל חודש, בגין העבודה  5-"( וזאת עד ליום ההחשבוןלכיוונים )להלן: " ספקהחשבונות יומצאו על ידי ה .ב

 שבוצעה על ידו בחודש שקדם לו. 

 

יובהר כי חשבון שהוגש לאחר התאריך הנ"ל ייחשב מבחינת לוחות הזמנים ומועדי  ,למען הסר ספק .ג

 ספקשלאחר החודש בו הוגש החשבון על ידי ה ,לחודש הקלנדרי הבא 5-לום כחשבון שהוגש עד להתש

לא תהיה  ספקלחודש פברואר( ול 5-לחודש ינואר ייחשב כחשבון שהוגש עד ל 6-)לדוג': חשבון שהוגש ב

 שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי כיוונים ו/או מי מטעמה ביחס לכך.

 

ידו בפועל, מחושב לפי המחיר -ני עותקים בגין עבודות שבוצעו עלובש עבודה יהיה מפורט החשבון בגין כל  .ד

 . שנקבע בהצעתו במכרז

 

בפורמט שייקבע על ידי כיוונים  ,החובה להגיש לכיוונים דיווח באמצעות קובץ ממוחשב ספקבנוסף על ה .ה

 )דקל, בינרית וכו'( בכדי לאפשר בדיקת חשבונות ממוחשבת. 

 

את כל המסמכים הנדרשים בהתאם  ,לצרף לחשבון העתקים מאושרים של יומני העבודה וכן ספקעל ה .ו

 הזוכה. ספקשייחתם עם ה ,' להסכםולטבלת המסמכים המצ"ב כנספח 

 

מטעם כיוונים, אשר יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו  נהליגיש את החשבון כאמור למ ספקה .ז

 ום, במלואו או בחלקו. ויעבירו לאישור המנהל שיאשרו לתשל
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לשם הגשתו מחדש,  ספקאת החשבון ל נהללא הגיש את החשבון בהתאם להוראות, יחזיר המ ספקהיה וה .ח

 .ספקומניין הימים לבדיקת החשבון יחל ממועד הגשת החשבון מחדש על ידי ה

 

ימים  14תתבצע עד  נהלימים מיום קבלתו, כאשר בדיקת המ 21החשבון יאושר במלואו או בחלקו עד  .ט

יום מיום  45על ידי כיוונים בתנאי שוטף +  ספקמיום הגשתו. התמורה שתאושר על ידי המנהל תשולם ל

 אישור.ה

 

ע"פ לוח הזמנים ולהתריע  ,לוודא את העברת החשבון לכיוונים ספקיובהר כי באחריות ה ,למען הסר ספק .י

 בפני המנהל במידת הצורך.

 
דורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצ .יא

במקרה בו הופסקה העסקתו של  ,התשלום ודרך העברתם, תחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום

 הספק טרם סיום תקופת ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו.

 

ון אם הספק אינו ממלא אחר רעון כל חשביכיוונים תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחות פ .יב

התחייבויותיו לפי ההסכם. במקרה שכזה, תיתן כיוונים הודעה בכתב לספק, בה תצוין הסיבה לעיכוב 

 רעון כאמור.יהחשבון או דחיית הפ

 

אשר יבוצעו על ידי המציע הזוכה בשל  ,כי לא תשולם כל הצמדה בגין ביצוע העבודות ,מובהר בזאת – הצמדה.    7

 מורות במכרז זה. העבודות הא

 

 הזמנת העבודה: .8

 כולל מע"מ. ,₪ 900,000-כי ההוצאות הכוללות בגין התקשרות זו יעמדו על סך של: כ ,כיוונים הערכת (א)

 כיוונים אינה מתחייבת להיקפים המפורטים לעיל. כיוונים אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של ,ואולם

  ך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין.הערכה תקציבית זו, והכל יהא בהתאם לצור

 

 זוכהלפי שיקול דעתה המוחלט ועל ה ן,השירות ו/או חלק/כמויותאת הזוכה הרשות בידי כיוונים להזמין מה (ב)

כיוונים לבצע את העבודה /או השירות הנדרש בהתאם לדרישת כיוונים ועל פי תנאי של ענות להזמנות ילה

 בצע חלק מהעבודה בעצמה.הרשות בידי כיוונים ל ,המכרז. וכן

, ועל הספק להיות ערוך לביצוען לפי מנהל, לפי הוראת הבשלביםבמקביל או  תבוצענהיכול ש העבודות

 הנחיות אלה.

 

מובהר ומודגש בזאת במפורש, כי כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודות ו/או מהכמויות  (ג)

וונים שומרת לעצמה הזכות, במפורש, לבצע העבודות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. כי
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רק לאחר  ,לבצע את יתרת העבודות זוכהנשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את ה

ימצאו התקציבים להשלמת העבודות. כמו כן, שומרת כיוונים לעצמה את הזכות במפורש על אף כל יש

מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלקי  ,ת נשוא המכרזהאמור בהסכם, לבצע חלק בלבד מהעבודו

מוותר בזאת על כל דרישה ו/או  זוכהממנה יחייבו את כיוונים בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לספק וה

 תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז.

 

זוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי העבודות אשר לא כמו כן, שומרת כיוונים על זכותה להזמין מה (ד)

כאמור. במקרה כזה מתחייב הזוכה לבצע את אותן  ,הוזמנו בצו התחלת העבודה המקורי וביצוען נדחה

 עבודות נדחות במחירי הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה.

 

, לפי בעצמהעבודות חלק מהע זוכה ולבצהכיוונים שומרת על זכותה לשנות, בכל עת, את היקף העבודות של  (ה)

תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך, הכל כמפורט במסמכי המכרז  השיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלזוכ

ובחוזה.  לצורך כך, מובהר ומוסכם כי לכיוונים שיקול דעת מוחלט באשר להערכת היקף העבודות, מיקום 

מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או  הב. הזוכהעבודות, היקפן, מהותן, מורכבותן, רווחיותן וכיו"

 תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור לעיל. 

 

כיוונים רשאית להגדיל את החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המירביים בהתאם להוראות תקנה  (ו)

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

 

מורשה עבודה שבוצעה ללא הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י יובהר בזאת, כי לא תשולם כל תמורה בגין  (ז)

 .  לא תשמע כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע עבודה ללא הזמנה חתומה כדין.חתימה

 

 :ביצועערבות  .9

מדד לערבות בנקאית צמודה  ,בזמן חתימת ההסכם ,לכיווניםהזוכה מילוי התחייבויותיו ימציא  להבטחת (א)

 . חודשים 3בהתאם לתקופת העבודה +  אשר תוקפה יהיה, 13 המחירים לצרכן, לוח מס'

לשם  ערבות ביצועותשמש כ חויבים,למסמכי המכרז, בשינויים המ 1הערבות תהא בנוסח המפורט בחלק ג'          

 הבטחת ביצוע התחייבויות הזוכה על פי ההסכם, כדלקמן:

כולל ₪(,  אלף  מאהש"ח ) 100,000 ךסערבות בנקאית על לעבודות דפוס עבור חברת כיוונים ערבות  (1)

 מע"מ.

 ₪. 50,000ש להמציא ערבות ביצוע בסך ככל שהעבודה תפוצל בין שני ספקים שונים אזי כל ספק יידר (2)

תהא  מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרהך הערבות יהיה להארי ספקהעל  (ב)

העבודות שבוצעו  בדק לביצוע וזאת כתקופת ת.חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרו 6בתוקף עד הערבות 

 על ידי המציע. 
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 במסמכי המכרז סודיות ההצעה והעיון .10

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה,  (א)

חופש המידע,  לחוקבהתאם  1993-ג"לתקנות חובת המכרזים, התשנ )ה(21בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998-תשנ"ח

 

סודיים"(,  חלקים– או סודות עסקיים )להלן/מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו (ב)

 :שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז, ינהג כדלקמן

 מן אותם באופן ברור וחד משמעי.יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויס (1)

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים,  (2)

אם יוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים יראו אותו כמי שמסכים למסירת שאר 

 .חלקי הצעתו אשר לא סומנו לעיון מציעים אחרים

בהצעותיהם של  גם ם בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודייםסימון חלקי (3)

ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים  ,המציעים האחרים

 .האחרים

 

בנושא  אשר תפעל, מכרזים בלבדה ת העיון של המציעים הינו של ועדתשיקול הדעת בדבר היקף זכו, יודגש (ג)

 .ה בהתאם להוראות דיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהליתז

 

תיתן על הצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים, החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים ב (ד)

 .ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין, כך ועדת המכרזים התראה לזוכה

 

החומר  תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, ליטההח (ה)

 .לעיונו של המבקש

 
 :נהלי עבודה .11
יובהר כי הבעלות על דברי הדפוס הינה של חברת כיוונים בלבד וכי חל איסור על העברת דברי הדפוס לכל  (א)

 ספים בכיוונים. גורם אחר, ללא אישור בכתב ומראש של ראש מינהל כ

 

 המציע שהצעתו תזכה במכרז מתחייב לספק את דברי הדפוס בתוך פרק הזמן שיוגדר על ידי כיוונים.  (ב)

 

 ימי עסקים, אלא אם יוגדר אחרת.  3יובהר כי מועד האספקה יהיה תוך  (ג)
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יו לעמוד ידוע למציע כי איכות העבודה תיקבע על ידי משרדי העיצוב עמם עובדת חברת כיוונים וכי יהא על (ד)

בדרישות האיכות שיוצבו על ידם. ככל שתדרש הדפסה חוזרת , פועל יוצא של אי עמידה באיכות הנדרשת 

 תבוצע זו על ידי הספק ועל חשבונו בלבד. 

 

 בעבודות בהיקפים גדולים יידרש הספק להציג העתק שמש או מקביל לכך, על פי דרישת כיוונים.  (ה)

 

הציב נציג מקומי בתחומי העיר באר שבע, אשר יפקח על איכות עליו ל ככל שהספק שיבחר אינו מקומי יהיה (ו)

 העבודה ואספקתה לבית הלקוח. 

 

יובהר כי האחריות והעלויות בגין אספקת דברי הדפוס עד בית הלקוח הינה של הספק בלבד וללא תוספת  (ז)

 תשלום. 

 

 :שמירת זכויות. 11

ים במכרז לא יהיו רשאים לעשות שימוש במסמכי כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לכיוונים, והמשתתפ (ח)

 המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

כיוונים תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז, בהתאם לתנאי  (ט)

 החוזה.

 

ו, תחולנה על המשתתף כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות ב .12

 בלבד.

 

 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. .13

 

 : קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז .41

, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי משתתף לן: "זוכה המקורי"( והחל בעבודתונקבע זוכה במכרז )לה 

ת שטח העבודה לטובת , מתחייב הזוכה המקורי לפנות אמאוחר"( זוכה במכרז )להלן: "זוכהאחר הוא ה

, פרט לשכר עבודתו לשום פיצוי או תשלום מאת כיוונים, לא יהא זכאי המקורי הזוכה המאוחר. במקרה שכזה

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

 . כיוונים, בגין ההליך שבוצע דרישה כלפילזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או  

 

 :המחאת זכויות עתידית .51

 מספר תאגידים ומספר מוסדות עירוניים. הינה חלק מכיוונים מובהר, כי  

בהתאם לכך , שומרת כיוונים לעצמה את הזכות לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה גם עבור אותם גופים ו/או  

 רוניים, בין באמצעות המחאת חלק מזכויותיה לפי ההסכם ובין תאגידים עירוניים ו/או מוסדות עי
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עבור  1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 7) 3באמצעות הרחבת מסגרת ההסכם בהתאם לתקנה           

 אותם מוסדות או תאגידים עירוניים. 

ת להמחות ו/או להעביר ו/או לפיכך, מובהר כי יראו את המשתתף במכרז כמי שהסכים לכך שלכיוונים זכו 

 להסב זכות או יותר מזכויותיה וחובה או יותר מחובותיה, לתאגיד או למוסד עירוני כאמור. 

 

 

 _________________     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 -ג'  חלק

 בנק ______________                                                                             לכבוד                                                        

 סניף _______________                                                                   כיוונים                                                             

 הסניף _______________ כתובת                                              ,                                                                     .א.נ

 תאריך _______________                                                                                                                     

 

 18/2019פר מסאוטונומית ובלתי מותנית ערבות בנקאית 

)להלן: "המבקש/ים"(,  ח.פ./ ת.ז. ______________  על פי בקשת ___________________________ .1

ש"ח( )להלן: "סכום  אלף מאה"ח )במילים: ש 100,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך 

 פומבימכרז עם ת"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר הערבו

 לעבודות דפוס עבור חברת כיוונים.  18/2019 'מס

 בערבות זו: . 2

 .פני התשלום בפועל על פי ערבות זוהמדד שפורסם לאחרונה ל -"מדד חדש"  )א(  

 ___ נק'.והעומד  או בסמוך לכך 15/05/2019ביום סם שפור 2019 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 

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

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

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

ד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש יר

 בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה סכום הערבות.

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

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

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

 המבקש/ים.

 ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל ועד בכלל, 9201שנת  10בחודש  1ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

ור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה הודעה על שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמ

הארכת התקופה 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.

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

 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 בנק _______________                                                                                                                     

_____________  ___________ 

 טופס זה ייחתם בידי מורשה החתימה בבנק
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  ההסכםערבות בנקאית לביצוע  - 1חלק ג 

 בנק ______________                                                                 לכבוד                                                                    

 סניף _______________                                                                  כיוונים                                                             

 תובת הסניף _______________כ                                                                                ,                                  .א.נ

 תאריך _______________                                                                                                                     

 

 18/2019פר מסאוטונומית ובלתי מותנית קאית ערבות בנ

)להלן: "המבקש/ים"(,  ח.פ./ ת.ז. ______________  על פי בקשת ___________________________ .1

ש"ח( )להלן: "סכום  מאה אלף"ח )במילים: ש 100,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום סכום עד סך 

פומבי מכרז עם להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר  הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט

 לעבודות דפוס עבור חברת כיוונים.  18/2019' מס

 בערבות זו: . 2

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

 ומד ___ נק'.והעאו בסמוך לכך  15/05/2019ביום שפורסם  2019ש אפריל 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 

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

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

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

ו סכום הנקוב התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אות

 בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה סכום הערבות.

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 

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

 המבקש/ים.

 ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל ועד בכלל, 2023שנת  10בחודש  1ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

על  שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה הודעה

הארכת התקופה 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.

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

 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 בנק _______________                                                                                                                     

_____________  ___________ 

 טופס זה ייחתם בידי מורשה החתימה בבנק
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 התחייבות למחלקת הביטוח -חלק ד' 

 

 לכבוד

 מחלקת הביטוח

 חברת כיוונים 

 18/2019חוזה מספר הנדון:  

 עבודות דפוס עבור חברת כיוונים

 ,מת החוזה ולאחר מכן מדי שנה בשנהבסמוך לפני חתילכם לצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא  .1

, בנוסח במצורף להסכם ומהווה חלק בלתי בתוקף, אישור על קיום ביטוחים כל עוד החוזה ביני לבין כיוונים

 . חתום על ידי הביטוח המבטחת אותי נפרד ממנו, אשר יהיה

( בהם אחריות מעבידים ות מוצר, וביטוח, ביטוח אחריצד ג'ביטוח ת והכוללעותק מפוליסות הביטוח ) א.

 מבוטחים מבצע העבודה "הספק" ו/או כיווניםו/או קבלני משנה ועובדיהם.

אישור מאת חברת הביטוח האומר במפורש כי הודעת ביטול הפוליסות תישלח לכל אחד מהצדדים  ב.

 המהווים את "המבוטח" ועפ"י הנוסח הרצ"ב:

האמור בפוליסה ו/או בתוספת כל היא  "מוסכם ומוצהר בזאת, כי למרות כל 

בדבר ביטול הפוליסות עקב אי תשלום פרמיה או בדבר ביטול הפוליסות על 

ידי החברה בתוקף סעיף ביטול הפוליסות, של תנאים הכלליים, לא יהיה 

 60לביטול הביטוח תוקף אלא אם נמסרה הודעה בכתב בדואר רשום לפחות 

 יום ממועד הביטול."

 

 יסות יכללו התנאים הבאים : בכל הפול .2

 תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כנגד כיוונים. א.

 הספק וכיוונים יכללו בשם המבוטח. ב.

 בכל הפוליסות יכלל סעיף אחריות צולבת. ג.

 , יעשה בהודעהרצון הספק ובין על פי רצון המבטח, בין על פי לל הסעיף הקובע כי ביטול הפוליסהיכ ד.

 יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש. 60מוקדמת שתימסר גם לכיוונים 

הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כספק לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד, בין אם  .3

 פוליסות הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.

ל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי צורך וסוג העבודה שאבצע לפי למרות כ .4

 החוזה.

 

 שם הספק __________________, חתימת הספק ____________________

 שמות החותמים: _______________________________________________

 _______________________________________כתובת ומספר טלפון : _________________
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  אישור על קיום ביטוחים 

 
 לכבוד

 כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע
 שבע-, באר82ההסתדרות 

 (ו/או" המזמין" "המזמינה")להלן: "כיוונים" ו/או 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ( בגיןהמפעיל" ו/או "הקבלן"להלן "___________)_________________אישור על קיום ביטוחים של_______ הנדון:
מתן שירותי אספקה  הדפסה התקנה של  עבודות דפוס ומערכות נלוות ומתן שירותים נלווים בקשר עם הסכם 

 (ו/או "העבודות"  "השירותים: "ביחד ולחוד )להלן  _________________
 
 

 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
 
, כמפורט ו/או העבודות  ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים לקבלן  אנו ערכנו   .1

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

 
 גבול אחריות: 

 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית
2,000,000  ₪ 

 
ו/או של   קבלןעל פי דין  בגין מעשה או מחדל של ההקבלן אחריותו של  :ור כיסויתא

העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל 
, כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם קבלןבשמו ומטעמו של ה

 .השירותים
ה או מחדל כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעש .1 הרחבות נוספות

 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

ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ככול ויש שימוש ב .6
לבטחו ב"ביטוח  כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית

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

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

   ₪. 2,000,000מכוסים על ידי בטוח רכב חובה עד סך של 

 המזמינה יחשב לרכוש צד ג'. רכוש .8

 
 

 40,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪ סך  ______________  השתתפות עצמית:
 ש"ח (
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 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידים .ב
 

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
 : תאור כיסוי

 
 עובדיל ות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמואחרי

 שירותים.בביצוע ההקבלן המועסקים על ידי  הקבלן, קבלני משנה ולכל
 אחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי ורחב לכלול את המזמינהמהביטוח  :הרחבה נוספות

 .לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי המפעיל  
 

 ____________ ועד __________ )כולל(.  -ופת הביטוח היא החל מתק .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  הנ"ל.  -ה"מזמינה" לעניין אישור זה
 

 הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:בכל  .4
 ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון. .א
 . אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמינה כלפי הקבלן.סעיף אחריות צולבת .ב
ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת המפעיל    .ג

 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 60ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, קבלן  ל
התקפות במועד  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח .ד

  חריג רשלנות רבתי בפוליסות יבוטל, במידה וקיים. ביטוח אחריות מקצועית(התחלת הביטוח )למעט 
 

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

טוח אחר כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים בי .6
לא יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה, ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", 

המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמינה מבלי שתהיה לנו 
. למען 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 , אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.ספק הסר 
 

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

 
 
 
 

________________________     _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה               
 
 
 

 סוכן ביטוח:______________________ טלפון _________________________פקס.:_____________
 

 

 

 

 

 

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


 
 כספים והתקשרויות

 512759564ח.פ 

 _____________: חתימת המציע 
25 

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

 הבנק  נוסח מכתב המלצה מאת –' 1חלק ד

 לכבוד

 חב' כיוונים

 שבע-באר

 א.ג.נ.,

 18/2019מס'  פומבימכרז הנדון: 

 עבודות דפוס עבור חברת כיוונים

 -הרינו לאשר, כי אנו מקיימים קשר ארוך טווח, מסודר וטוב עם ____________________ )להלן  .1

 השנים האחרונות. שלוש(, במשך, לכל הפחות, "הלקוח"

 

וח שירותים בנקאיים, לרבות הוצאת ערבויות בנקאיות ואשראי והכל עד היום לשביעות בעבר סיפקנו ללק .2

 רצוננו המלאה.

 

הלקוח הודיענו כי בכוונתו להשתתף במכרז שבנדון, ונכון למועד אישור זה, ועל סמך היכרותנו עם הלקוח  .3

 המכרז.הפיננסיות של הוא יוכל לעמוד בדרישות 

 

על עסקאותיו של הלקוח והיקף עסקיו עם הבנק. אין במכתב זה כדי לחייב את הבנק אישור זה ניתן בהתבסס  .4

בכל אופן שהוא לספק כל שירות בנקאי ללקוח ו/או התחייבות ו/או אחריות בגין הפסד לצד שלישי כתוצאה 

 או מחדל המבוססים על אישור זה./ממעשה ו

 

או כל צורה אחרת במשתמע של מימון ו/או התחייבות אין באישור זה כדי לשמש ככתב ערבות, בטחון, אשראי  .5

 עתידית המתייחסת למכרז.

 

 .המועד האחרון להגשת ההצעה[ -]לכל המוקדם תוקפו של אישור זה הינו עד ליום __________ .6

 

 

 בכבוד רב ,          

              

 בנק _______________          

___________  ___________ 
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 נוסח המלצה  -2ד'חלק 

 

 18/2019מס'  פומבימכרז הנדון: 

 עבודות דפוס עבור חברת כיוונים

 

   __________מס' טלפון )חובה(: שם הרשות המקומית/משרד ממשלתי / גוף אחר:

    מס' טלפון בלשכתו )חובה(:    שם מנהל האגף:

 

 ,אל: חברת כיוונים 

החל  עבודות דפוס__________________ ביצע/ה עבורנו הננו מאשרים בזה כי המציע/ה, ______________

 מחודש _____ שנת____ ועד לחודש ______ שנת_____, בהיקף של __________ ש"ח לפרויקט. 

 הפרויקטים כללו עבודות מהסוגים הבאים: 

__________________________________________________________________________ 

 צעים את עבודתם אצלנו )אנא הקף/י בעיגול את החלופה הרלוונטית( ונמק:הנ"ל ביצעו/מב

 _______________________________________________________-( לשביעות רצוננו המלאה 1)

 ______________________________________________________ -( לשביעות רצוננו החלקית 2)

 הינה ________________________________________________ ספק( מידת שביעות רצוננו מה3)

 

 הנ"ל ביצעו/מבצעים את עבודתם אצלנו בהתאם ללוחות הזמנים )אנא הקף/י בעיגול את החלופה( ונמק:

 _________________________________________ -( עמדו בלוחות הזמנים שהוגדרו, באופן מלא 1)

 ________________________________________ -שהוגדרו, באופן חלקי  ( עמדו בלוחות הזמנים2)

 הינה ___________________________________________ ( עמידתם בלוחות הזמנים שהוגדרו,3)

 אנו ממליצים עליהם בפניכם:

 הערות נוספות: 

____________________________________________________________________ ______

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 תאריך: __________________

 

 ________פרטי מנהל אגף_______________________,  חתימה וחותמת ____________________

 

 

 *     יש לצלם טופס זה לכל ממליץ ולצרפו להצעת המציע.
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 2018 – 2016אישור רו"ח של המציע על מחזור הכספי של המציע בשנים  -חלק ה' 

 
 לכבוד

_________________ 
 

 א.ג.נ.,
 

 2016-2018בשנים  דפוסעבודות בביצוע היקף כספי הנדון: 
 

 
____________ בע"מ )להלן "המציע"(, מאשרים כי ____ המבקרים של _________________ אנו משרד רו"ח

את האמור בדבר נתוני . אנו מאשרים 2018-2016בשנים  דפוסעבודות ביקרנו את האמור בתצהיר המציע בדבר ביצוע 

 ההיקף הכספי של הגופים הכלולים בתצהיר. 

היר זה הינו באחריות ההנהלה של המציע. התצהיר מצורף בזאת ומסומן בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. תצ

 אחריותנו היא לחוות דעה על התצהיר בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם 

בתצהיר המציע הצגה מוטעית כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין 

מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבתצהיר. ביקורת כוללת גם בחינה 

של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות 

 רתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.ההצגה בתצהיר בכללותו. אנו סבורים שביקו

והאמור בדבר נתוני ההיקף הכספי של הגופים הכלולים המציע לעניין היקפי העבודות לדעתנו, האמור בתצהיר 

בתצהיר, משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בהם וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה 

 בתצהיר.

 

 

 בברכה                                                                                        
______________________ 

 רואי חשבון                                                                                  
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 תצהיר המציע לעניין הניסיון הנדרש 
 לכבוד

 חברת כיוונים
                                    

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 
     המציע(, המגיש הצעתו למכרז –____ )להלן הנני מורשה לחתום, להצהיר ולהתחייב בשם ______________

 .חברת כיוונים דפוס עבורעבודות לביצוע  2019__/ מספרפומבי 
  פקידי במציע הוא _________________________. ת

שנים אחרונות בביצוע עבודות דפוס שונות, לרבות דפוס  3-בעל בית דפוס העוסק באופן שוטף ב כי המציע הינו 

בהיקף כספי שנתי  דפוסבעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות , וכן דיגיטלי, כריכה והובלה ודפוס רחב אופסט, דפוס

 . 6201-8201מהשנים  אחת בכלוכולל מע"מ( )לא ₪  1,000,000 -שאינו נמוך מ

 
בנוסף למוצהר לעיל כאמור, להלן רשימה כוללת ומפורטת של אתרי עבודות, היקף כספי ואנשי קשר, להוכחת 

 קף הכספי, התואמת את האמור לעיל: ההי

 

__________________ 
 שם המציע + חתימה

______________ 

 צרכי זיהויחותמת רו"ח ל

 

 אישור

_(, במשרדי שברחוב הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. __________

_______ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________/המוכר/ת _____________

את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 עו"ד                          

 מ.ר. ___________                   

 

 חותמת                  

 
 
 

תפקיד איש  אנשי קשר  סוג העבודות שם המזמין שנה
 קשר

היקף כספי לשנה  טלפון
 בש"ח כולל מע"מ

       2016שנת 
      

       2017 שנת
      

       2018 שנת
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 מציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:ה תצהיר - ו'חלק 
 

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

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

 

וכי  את האמת, __ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר__אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה ______

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 

(. המציע –להלן ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו ) מציעאני עושה תצהירי זה בשמי/בשם ה

  

 (: מחק את המיותרמתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה ) במציע

 

 ;או לפי חוק עובדים זרים בעבירה לפי חוק שכר מינימום לא הורשעוובעל זיקה אליו ציע המ א.    .   1

 

ולם , אאו לפי חוק עובדים זרים לפי חוק שכר מינימום בעבירה אחת והורשעובעל זיקה אליו המציעא ב.

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;במועד ההתקשרות חלפה 

 

ו/או לפי חוק עובדים  לפי חוק שכר מינימום בשתי עבירות או יותר והורשעאו בעל זיקה אליו  המציע ג.

 נים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה., אך חלפו שלוש שזרים

 

, שחלק 1976 -תשל"ו 'הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, ה

 מהן מובאות להלן:

 

 ;1981 -תשמ"א 'כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, ה -" שליטה" ו"ההחזק", "אמצעי שליטה" .1

  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .2

  ;המציעחבר בני אדם שנשלט על ידי 

  בעל השליטה בו; הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: המציעאם 

, מציעה, דומה במהותו להרכב כאמור של ןהענייחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי 

 ;המציעתחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של ו

 על תשלום שכר העבודה; המציעמי שאחראי מטעם 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  -הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  המציעאם  .3

 ;במציעששולט  בידי מי

 31תשס"ג )'ה ןבחשוולוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה הורשע בפסק דין ח -", בעבירה הורשע" .4

 (; 2002באוקטובר 
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 תשנ"א'חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, ה –" חוק עובדים זרים" .5

-1991; 

 ; 1987 -תשמ"ז 'חוק שכר מינימום, ה -" חוק שכר מינימום" .6

המועד האחרון להגשת ההצעות  –בעקבות מכרז לעניין התקשרות בעסקה –" מועד התקשרות" .7

 במכרז;

 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; –" עבירה" .8

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  -" שליטה מהותית" .9

 האדם;

 

  שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ואני מצהיר כי זה

 

 

 המצהיר/ה                     

 

 

 אישור

 

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 

שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 

ו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי _______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי

יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות 

 תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 

 

 עו"ד                       

 מ.ר. ___________

 חותמת                  
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 משתתף לגבי מיקום, אחסנה ומכונותהצהרת ה - '1ולק ח
 

 לכבוד 

 חברת כיוונים

 

 18/2019מס' פומבימכרז הנדון: 

 עבודות דפוס עבור חברת כיוונים

 

 __________ במציע _____________אני הח"מ _____________ ת.ז ____________, המשמש בתפקיד __

לי להצהיר אמת וככל שלא אצהיר אמת אהיה )להלן: "המציע" ( ומוסמך להצהיר בשמו, לאחר שהוזהרתי כי ע

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
 מיקום, אחסנה ומכונות להלן רשימה כוללת ומפורטת של  .1

 –ריכוז האמצעים של המציע 

 :על הגוף המציע למלא סעיף זה בהתאם לתחום/ים שאליו הגיש את הצעתו
 

 כתובת אתר העבודה
 

 שטח  מ"ר
 

 

    
    

 
 

 כתובת אתר אחסנה
 

 שטח  מ"ר
 

 

    
    

 
 סוג  מכונות דפוס

 
 כמות 

 
 

    
    

 
 

 .שומרת על זכותה לבקר בבית העסק ע"פ שיקול דעתה כיוונים
 

                                                                                                                 ___________________ 

 חתימה +חותמת המציע              
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 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז - ' ז חלק

 18/2019מס'  פומבימכרז הנדון: 

 עבודות דפוס עבור חברת כיווניםלביצוע 

 

אני הח"מ ____________________, לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם, ולרבות ההסכם, 

לביצוע , הוראות למשתתפים במכרז, תנאים מיוחדים, שיטת ביצוע העבודה, מחירים, לוח זמנים העבודותפירוט 

, לוח התשלומים, תנאים מיוחדים לתשלום ההתייקרות, אופני חישוב התמורה, ערבויות, תקנים הנזכרים העבודות

 ה זה;במסמכי המכרז ו/או החוזה וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוז

 
כל הפרטים בקשר לעבודה, ולאחר שהתברר לי כי כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד את ולאחר שבדקתי 

והתברר לי  העבודות;מהמכרז ו/או מהחוזה כוללים את כל הפרטים וכל הכמויות, וכל המידע הדרוש לשם ביצוע 

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

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

מהזוכה במכרז, ולרבות רכישת ציוד נלווה, מיד עם קבלת הצו להתחלת העבודה, ולא אבוא בתביעות כלשהן 

ו/או הציוד הנדרש ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים איזה ים העבודה ו/או החומרלהפרשים בהקשר למחירי 

מהם בקשר למחירים, ובאפשרותי לבצע את העבודה, בכוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי, לפי 

 לוח הזמנים שבמכרז.

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

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

 הסביבה, משרד התחבורה וכיוב'. להגנתאו אחרת, לרבות משטרת ישראל, משרד 

ל כל הדרישות שבמסמכי הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה ע

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

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

 
ים מהמועד האחרון הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חודש

 שנקבע להגשת ההצעות.את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים.

ידוע לי כי אם אחזור בי מהצעתי, החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים, תהא כיוונים רשאית לחלט את הערבות 

 אשר צורפה להצעה.

 
 כם.יחוזה מחייב ביני לבינ אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם

בסכומים  / ערבויות בנקאיות להבטחת קיום התחייבויותי לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות בנקאית

למועד שנקבע במכרז בתנאי , בתוקף הנקובים בתנאי המכרז בהתאם למסלולים בהם בחרתי להגיש את הצעתי

 . המכרז

ימים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה ואפקיד בידיכם ערבות  7היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך 

 בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה. 
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ידי בקשר עם -היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על

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

 

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

 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:

 ע, כי יתכן ויהיו שינויים ברשימה זו ועליו לוודא כי כל המסמכים הנדרשים הוגשו[]תשומת לב המצי

 בצד ימין( X -)לסימון המשתתף 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 / ______ בהתאם לתנאי המכרזערבות בנקאית להשתתפות במכרז,  ____

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

 ____יש / אין / __ אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ____

 יש / אין / ______ בדבר עבודות קודמות  המלצות ____

 יש / אין / ______ מסמכי תאגוד מאושרים  ____

 יש / אין / ______ אישור בדבר זכויות חתימה ____

 יש / אין / ______ המלצה מהבנק ____

 יש / אין / ______ לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהצהרת משתתף  ____

 יש / אין / ______ לגבי מיקום העסק, אחסנה וסוגי המכונות הצהרת המשתתף ____

 יש / אין / ______                                                        ניסיון המציעבדבר ותצהיר עו"ד רו"ח  אישור ____

 יש / אין / ______ .העתק חתום של כל מסמך נוסף שהומצא ע"י כיוונים למשתתפים במכרז ____

 יש / אין / ______ אישור השתתפות בסיור קבלנים.                               ____

 

 

 שם המשתתף )באותיות דפוס( : ________________________

 כתובת המשתתף : __________________________________ טלפון: ________________

 תאריך : _______________

 מת המשתתף : _______________________חתי

 שם מלא של החותם )מורשה החתימה(: ______________________
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 ספקהוראות בטיחות לעבודת  - 'חחלק 

 

 בטיחות הוראות 

 המשתתף שזכה במכרז. -"הזוכה" 

 

הזוכה מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות     .1

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

מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו וכן את כל התנאים  ספקה    .2

נסיבות הקשורים בביצוע העבודות, כולל טיבן והסיכונים הכרוכים בהן, וכי בידיו הכלים, האמצעים, וה

כל כללי החומרים, הכישורים, הידע וכח האדם התאימים לביצוע העבודה, תוך שמירה מלאה על קיום אחר 

עפ"י הוראות הממונה  , בין עפ"י נוהלי הבטיחות של החברה וביןהזהירות והבטיחות בעבודה, בין עפ"י דין

 על הבטיחות מטעם החברה.

 מתחייב להישמע ולקיים וכן לגרום שעובדיו ישמעו ויקיימו אחר כל הוראותיו של ממונה הבטיחות ספקה    .3

 .מטעם החברה כפי שתינתנה מעת לעת

ה אחד מתחייב לא להכניס עובדים חדשים למקום ביצוע העבודות וכן לא להעביר עובד ממקום עבוד ספקה    .4

בדבר הסיכונים במקום למשנהו או סוג עבודה אחר למשנהו בטרם קיבל אותו עובד תדרוך ממנהל העבודה 

 .העבודה החדש

 .מתחייב כי הוא ועובדיו לא יעשו דבר העלול לסכן אותם או את זולתם ספקה    .5

כן את הספקים וכל מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הזוכה, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו ו    .6

 .אדם אחר מטעמו

, 1954 -הזוכה מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד     .7

, והתקנות, הצווים 1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל , 1953חוק שעות עבודה מנוחה תשי"ג 

, תקנות -1988קנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"חתתקנות העבודה בגובה,  וההנחיות לפיהם;

; תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות 1997 -הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התש"ז 

; 1993 -חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג , ותקנותיו 1900-חוק החשמל התשי"ד; 1988עבודה(, התשמ"ח 

; וכן כל 1998 -ון בטיחות, סיוג, אריזה, תווי וסימון של אריזות(, התשנ"ח לייתקנות הבטיחות בעבודה )ג

התקנות והצווים שפורסמו לפיהן; הוא מתחייב לנהוג לפיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות 

 לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד החברה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

סף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הזוכה, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות בנו .8

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

 שבע.-הסביבה, משטרת ישראל ועיריית באר

ל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות הזוכה יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כ

 המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים והוראות הדין בתחום העבודות המבוצעות על ידו.
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הזוכה מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות     .9

 כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. 

הדרכת בטיחות, והכרת  בטרם תחילת עבודתםכמו כן, מתחייב הזוכה כי קבלני משנה שיועסקו על ידו יעברו  .10

נהלי הבטיחות ויחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום אופן לא יהיה הזוכה רשאי 

 להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 

מחובות הזוכה ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם, רשאית החברה לאשר או  מבלי לגרוע מכל חובה .11

 המשנה בתנאים לפי שיקול דעתה המוחלט. ספקלסרב או להתנות את אישורו של 

שיונות והאישורים הדרושים וכי כל יהזוכה מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הר .12

קפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב, כלי הרמה, כלי שינוע, שיונות הזוכה שבידיו תקינים ותיר

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

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

ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות הזוכה יספק לעובדיו, שלוחיו  .13

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

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

י עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש הזוכה מתחייב לקיים סדר .14

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

 וכלי העבודה שלו.

ן, אזהרה, עפ"י החוק הזוכה יסמן, ישלט וגדר את השטח שבאחריותו באתרי עבודתו, כולל הצבת ציוד מג .15

כגון: מחסומים, זוהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרורי ושלטי אזהרה, פנסים מהבהבים; 

ידאג לתאורה במשך הלילה; יכוון את התנועה ויסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות 

 ש ע"י המפקח מטעם החברה.אופי הסימון והשילוט יאושר מרא הציבור והעובדים ודרשו זאת.

הזוכה ימנה מנהל עבודה מטעמו, שיהא אחראי, בין השאר, על קיום הוראות הבטיחות שבתוקף, הנוגעות  .16

 לביצוע העבודה והבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים וכל אדם אחר.

כלכלה ידווח )בעבודות שנדרש( על מינוי מנהל עבודה מטעמו למפקח עבודה אזורי מטעם משרד ה ספקה .17

 וימלא אחר הוראותיו.

תאונות עבודה ומקרים חריגים יש לדווח במידית למנהלי המשכן כולל דיווח למפקח בטיחות אזורי של  .18

 ימים. 3משרד הכלכלה בדבר תאונה שבגינה נעדר עובד מעל 

 ע.בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי , תטפל בו החברה באופן מיידי וברציפות עד לפתרון המלא של המפג .19

, אחזקה, שיפוצים בהם מאוחסן ציוד רק לאחר באש גלויה הקשורה לעבודות בינוי לא תיעשה כל עבודה .20

 אישור בכתב של ממונה הבטיחות.

 הזוכה לקבל תדריך על הוראות הבטיחות ממחלקת הבטיחות ולחתום על ההצהרה המצורפת ספקעל ה .21

 )נספח א' במסמך זה(.

 -הבטיחות בעבודות שיוגדרו מראש לאשר תכנית בטיחות במחלקת ספקעל ה .22

 נדרשת תכנית בטיחות לעבודה זו עפ"י נספח ב'. א.
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 לא נדרשת תכנית בטיחות לעבודה זו. ב.

 השגחה על העבודה .23

 , מיד עם תחילת העבודה, אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק דורש ימנה מנהל ימנה ספקה 23.1

 עבודה מוסמך ומהנדס ביצוע.       

 , החברהודה ,לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י יוודא שכל עב ספקה 23.2

   תתבצע באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו, אשר מינה כמפורט        

 בתת סעיף קודם.       

 מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה. ספקה 23.3

 כי גישה נאותות ובטוחות בתוך מקום ביצוע העבודות.מתחייב להתקין דר ספקה 23.4

 מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק על חשבונו הוא:  ספקגידור, שילוט ואמצעי אזהרה ה 23.5

    שמירה, גידור, תמרורי אזהרה לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות תקניים ובכמות       

 חותם ונוחיותם של הציבור והעובדים, בכל מקום מספקת לביטחון העבודות והמתקנים, ולבטי       

 שיהיה צורך בכך או כפי שיידרש ע"י בא כוח העירייה, או שיהיה דרוש עפ"י דין או עפ"י הוראה       

 מצד רשות מוסמכת כלשהי.      

 הספק יגיש אישור קונסטרוקטור על התקנות קונסטרוקציה חדשה ו/או בביצוע עבודת דפוס     23.6
 )באנרים על גבי בניין(. רחב     

 

יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת  ספקה -עבודה בגובה  .24

 הבטיחות בעבודה( לתקנות ,(1915 -)תש"ל נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש

ולכללי  (2551 –ז )התשס" בודה בגובהע(, ), לתקנות הבטיחות בעבודה1988 -"ח)התשמ עבודות בנייה

 .הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה
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 הצהרה והתחייבות

 תאריך:______________          לכבוד

 חברת כיוונים 

 א.נ.,

i. על  הנני מאשר בזאת שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, ואת הוראות חוק ארגון הפיקוח

הצווים לפיו, וכן את הוראות הדין הנוגעות לעיסוק בחומרים מסוכנים הדרושים לביצוע העבודה והתקנות ו

הבנתי היטב את משמעות האמור בהן ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות , 18/2019העבודות לפי מכרז 

 אלה.

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

iii.  כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור הנני מתחייב להקפיד על קיום

 לביצוע העבודה נשוא ההסכם.

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

 ההוראות כלשונן.

v. ות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההורא

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

 למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

vi.  הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעתו של מנהל  ימהתחייבויותיבלי לגרוע מכל התחייבות

הביטוח בחברה, שיכסה כל נזק שיגרם לחברה, לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע מחלקת 

 ידי ו/או מטעמי.-העבודה על

vii.  העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י מנהל מחלקת הביטוח בחברה

 עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות.

 _______________________________________________ שם הזוכה:

 שמות מורשי החתימה מטעם הזוכה:

 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת_____________

 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת_____________

 כתובת הזוכה______________________________________________

 מס' פקס___________________ _________  מס' טלפון_________

 

 מנהל העבודה מטעם הזוכה:

 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת_____________

 מס' פקס___________________ מס' טלפון__________________  

 חתימה וחותמת הזוכה: _______________

  חתימת מנהל העבודה: ________________ 
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 18/2019מס'  פומביהצעה למכרז  כתב -  'טחלק 

 

 עבור חברת כיווניםדגלים ושמשוניות עבודות דפוס 

לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות: פרסום ההודעה למשתתפים בעיתונות, הוראות 
ם מאת המשתתפים למשתתפים, נוסח מסמכי המכרז וההסכם המצורף, והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשי

 במכרז זה, ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע לקביעת מחיר הצעתי.
 ולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי כיוונים בבחירת הזוכה במכרז.

 ולאחר שביקרתי באתרי העבודה הפוטנציאלים.
 הנני משתתף את הצעתי כמפורט להלן בטבלה המצ"ב. (1

 
 הנחה בלבד תוספת על המחיר הגלוי  תהווה עילה לפסילת ההצעה על  המשתתף להציע

 
 רחבדפוס  – חלק א

 

מינימום  מפרט גודל שם הפריט מק"ט
 להזמנה

מחיר 
כולל 
 מע"מ

DR-1 
בד דגל, 

גדלים 
 שונים

 מחיר למ"ר

 100%בד דגל    –חומר פרסום מסוג 
גרם  110פוליאסטר במשקל בין 

סמי מט, עמידה בתנאי חוץ. הדפסה 
בצבע מלא )פול פרוצס( הדפסה  -

גימורים: תפירה,   UVסולובנטית /
הלחמה, טבעות, רצועות חיזוק 

 ושרוולים.   

מ"ר 1  45 

DR-2 
, 7בד סאטן 

גדלים 
 שונים

 מחיר למ"ר

בד סאטו    –חומר פרסום מסוג 
גרם  180פוליאסטר במשקל  100%

סמי מט, עמידה בתנאי חוץ. הדפסה 
( הדפסה בצבע מלא )פול פרוצס -

גימורים: תפירה,   UVסולובנטית /
הלחמה, טבעות, רצועות חיזוק 

 ושרוולים.   

מ"ר 1  48 

DR-3  בד קנבס
 מחיר למ"ר מודפס 

הדפסת פרוצס ישירות על הקנבס, 
מתיחת גלריה על מסגרת עץ, מידות 

 בהתאמה להזמנה
מ"ר 1  160 

DR-4  בד קנבס
 מודפס 

 70עד  גיליון )רוחב 
 100ס"מ, גובה 

 ס"מ(

הדפסת פרוצס ישירות על הקנבס, 
מתיחת גלריה על מסגרת עץ, מידות 

 בהתאמה להזמנה
1 250 
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מינימום  מפרט גודל שם הפריט מק"ט
 להזמנה

מחיר 
כולל 
 מע"מ

DR-5 ס"מ,  100רוחב  דגל סיני
 ס"מ  300גובה 

, 7בד סאטו  –חומר פרסום מסוג  .1
תפור בצורת ר', בצד ימין ובחלק 

להשחלת תורן   -שרוולים  .2העליון  
ס"מ, הכוללים  10בקוטר של 

הדפסת פרוצס  .3 .ים בתפירהחיזוק
. גימור 4הדפסה סולובנטית  

. 5בתפירת אוברלוק בצידי הבד.  
 עמידה בתנאי חוץ   

10 430 

DR-6 
דגלים על 

עמודי 
 תאורה

ס"מ,  85רוחב 
 ס"מ       300גובה 

שמשונית  -חומר פרסום מסוג  .1
 - 450במשקל בין  1000* 1000ארוג 

גרם סמי מט, תפור משני  500
 85רוחב  -שטח פרסום  .2דים צד

שרוולים  .3ס"מ          300ס"מ, גובה 
להשחלת מוט תליה עליון ותחתון  -

ס"מ, בחלק העליון  10בקוטר של 
והתחתון התפור למעלה ומטה 
ומולחם גם למעלה ולמטה )דהיינו 
גם תפירה וגם הלחמה למעלה 

. 4ולמטה( הכולל חיזוקים בתפירה  
הדפסה  .5      עמידות בתנאי חוץ    

בצבע מלא )פול פרוצס( הדפסה  -
 .               UVסולובנטית /

דגל 1  85 

DR-7 

 -לוקובונד 
שילוט 

הכוונה או 
שלטים 
 לתצוגה

A3  הדפסת פרוצס ישירות על גבי
 100 1 החומר, חיתוכים בהתאם להזמנה

DR-8 

 -לוקובונד 
שילוט 

הכוונה או 
שלטים 
 לתצוגה

ישירות על גבי הדפסת פרוצס  30*20
 50 1 החומר, חיתוכים בהתאם להזמנה

DR-9 

 -לוקובונד 
שילוט 

הכוונה או 
שלטים 
 לתצוגה

 100גיליון )רוחב 
 70ס"מ, גובה 

 ס"מ(

הדפסת פרוצס ישירות על גבי 
 220 1 החומר, חיתוכים בהתאם להזמנה

DR-
10 

מדבקת 
הדפסת פרוצס ישירות על גבי  מחיר למ"ר ויניל 

מ"ר 1 ים בהתאם להזמנההחומר, חיתוכ  130 
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מינימום  מפרט גודל שם הפריט מק"ט
 להזמנה

מחיר 
כולל 
 מע"מ

DR-
הדפסת פרוצס ישירות על גבי  32*48 מדבקת נייר 11

 90 10 החומר, חיתוכים בהתאם להזמנה

DR-
12 

מדבקת 
ויניל יצרן: 

M 3 
הדפסת פרוצס ישירות על גבי  מחיר למ"ר

מ"ר 1 החומר, חיתוכים בהתאם להזמנה  160 

DR-
13 

פוסטר 
 מחיר למ"ר מנייר מגנט

יר מתמגנט, הדפסת פוסטר מני
מ"ר 1 פרוצס, למינציה  75 

DR-
14 

נייר מגנט, 
חיתוך לפי 

מידה 
 משתנה

יחידות בודדות חתוכות לפי מידה,  מחיר למ"ר
מ"ר 1 הדפסת פרוצס, למינציה  130 

DR-
15 

 3פי.וי.סי  
הדפסת פרוצס ישירות על גבי  מחיר למ"ר מ"מ

מ"ר 1 החומר, חיתוכים בהתאם להזמנה  130 

DR-
16 

 10קאפה 
הדפסת פרוצס ישירות על גבי  מחיר למ"ר  מ"מ

מ"ר 1 הקאפה, חיתוכים בהתאם להזמנה  100 

DR-
17 

 10קאפה 
 מ"מ

עד חצי גיליון 
ס"מ,  70)רוחב 

 ס"מ( 50גובה 

הדפסת פרוצס ישירות על גבי 
 180 גיליון חצי הקאפה, חיתוכים בהתאם להזמנה

DR-
18 

רול אפ, 
 כולל מתקן

ס"מ,  85רוחב 
 220 1 רול אפ כולל מתקן ותיק נשיאה ס"מ 200בה גו

DR-
19 

שמשונית, 
גדלים 
 שונים

 מחיר למ"ר

שמשונית ארוג  -חומר פרסום מסוג 
 500 - 450במשקל בין  1000* 1000

גרם סמי מט, עמידות בתנאי חוץ.  
בצבע מלא )פול פרוצס(  -הדפסה 

גימורים:    UVהדפסה סולובנטית /
רצועות  תפירה, הלחמה, טבעות,

 חיזוק ושרוולים.   

מ"ר 1  41 
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 באנרים + תליה בגובה 3הדפסת סט  –דפוס רחב 
 

 מפרט גודל שם הפריט
כמות 

מצטברת 
 לשנה

מינימום 
 להזמנה

מחיר 
כולל 
 מע"מ

סט באנרים 
 על גב בניין

מידות סט 
. רוחב 1שלטים: 

מטר, גובה  4.8
.רוחב 2מטר   16.8
מטר, גובה  2.9

 .רוחב3מטר   16.7
מטר, גובה  2.55
 מטר  16.7

דגל עשוי רשת מש לפי 
מידה, תפירת רצועות 
חיזוק בהיקף השלט, 
הלחמות לפי צורך, טבעות 

ס"מ בכל הרצועה  50כל 
ההיקפית של השלט. כולל 
הובלה ותלייה בגובה )מעל 

 השלטים. 3מטר( של  20

4 1 12,000 

 מהות ודרישות העבודה ונתונים כללים 

שלטים גדולים המשמשים כאמצעי פרסום למופעים השונים,  3משכן לאמנויות הבמה תלויים על גבי קירות ה
תליית למשכן אמנויות הבמה וכן  אספקת השלטים לפי המפרט המצורף, הדפסת שלטיםעל ההצעה לכלול 

 על הבניין במתקן ייעודי באמצעות סנפלינג או ע"י משאית מנוף. השלטים
 ומיומן בעל אישורי העבודה בגובה הנדרשים.התליה באמצעות צוות מקצועי 

 

ירכש החל ( באנרים + תליה בגובה 3הדפסת סט )המציע מצהיר כי ידוע לו שהפריט האמור מעלה 

 בלבד.  2020משנת 

 .בגובה על גבי קירות בניין המשכן כמו כן יובהר המחיר הינו כולל תלייה

 

נוסח מסמכי נתוני ותנאי המפרט הטכני, הוראות למשתתפים,  בות:לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לר

המכרז וההסכם המצורף והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, ובדקתי ושקלתי כל דבר 

 העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי;

 הזוכה במכרז;ולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי כיוונים בבחירת 

 

 ובכפוף לאמור להלן:הנני מציע את הצעתי כמפורט להלן בכתב הכמויות 

 , לא תובא לדיון.במכרזידוע לי, כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו  1

 אופן ההצמדה יהיה כמפורט בנוסח החוזה.ומע"מ כחוק כוללים  המחירים ,ידוע לי 2

 ו לפסילת מסמכי ההצעה כולה. מיגר)כולל הנחה באחוזים שליליים(, ת או תוספ, ידוע לי, כי העדר הצעה בכלל 3

דוע לי, כי כיוונים שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הזולה ביותר, ואף לדחות ההצעות י 4

 כולן. 

 :סך של יעמדו על (ושילוט שמשוניות)דגלים,  הערכת כיוונים כי ההוצאות הכוללות בגין התקשרות זו 5

 כולל מע"מ.₪   000400,
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כיוונים אינה מתחייבת להיקפים המפורטים לעיל. כיוונים אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה תקציבית זו, 

 והכל יהא בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין. 

ול על כל פריט שיוזמן, בין אם יוזמן פריט אחד חהמצוין לעיל יההנחה  ידוע לי, כי מכרז זה הינו מכרז מסגרת וכי שיעור 6

,ואין באמור משום התחייבות מצד כיוונים לרכישת כמות מסוימת או בכלל, וכיוצ"ב לא תישמע כל ו/או כמות אחרת

 טענה מפי הזוכה ככל שכיוונים תבחר להזמין היקף כלשהו של עבודות, או לא להזמינם כלל. 

כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם להזמנה חתומה ע"י מורשי  ידוע לי כי לא אהיה זכאי לתמורה 7

 החתימה של כיוונים.

בגין דרישת  -במידה ויידרש כזה  -ידוע לי כי עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, ובכללן כל תשלום  8

 הרשויות המוסמכות.

 . באופן אחידעל, וכי ההנחה תחושב ידוע לי, כי התמורה תשולם בגין עבודות שבוצעו בפו 9

 לאור כל האמור לעיל הנני מתכבד להגיש את הצעתי כדלקמן:  10

 

  הנחה אחידה בשיעור של % _________ )במילים: __________________________(

   שם: _____________________________

 כתובת: ___________________________

 _________טלפון: ___________________

 חתימה: ___________________________

 

 מציע אשר ייתן הצעה שמשמעותה הינה תוספת מחיר, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון. 
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 עבור חברת כיווניםמוצרי נייר עבודות דפוס 

לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות: פרסום ההודעה למשתתפים בעיתונות, הוראות 
פים, נוסח מסמכי המכרז וההסכם המצורף, והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים למשתת

 במכרז זה, ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע לקביעת מחיר הצעתי.
 ולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי כיוונים בבחירת הזוכה במכרז.

 טנציאלים.ולאחר שביקרתי באתרי העבודה הפו
 הנני משתתף את הצעתי כמפורט להלן בטבלה המצ"ב. (1

 
 

 תהווה עילה לפסילת ההצעהעל  המשתתף להציע הנחה בלבד תוספת על המחיר הגלוי 
 

 ב' עבודות דפוס ומוצרי ניירפרק 
 

מספר 
ינימום מ נייר מפרט גודל שם הפריט הפריט

 להזמנה
מחיר כולל 

 מע"מ
  152         500        גרם 300 ו"צמודפס ד 15*10 גלויות 1

  264         1,000     גרם 300 מודפס דו"צ 15*10 גלויות 2

  520         5,000     גרם 300 מודפס דו"צ 15*10 גלויות 3

  160         500        גרם 300 כרומו צד אחד 20*10 הזמנות 4

  288         1,000     גרם 300 כרומו צד אחד 20*10 הזמנות 5

  456         2,000     גרם 300 כרומו צד אחד 20*10 הזמנות 6

  712         5,000     גרם 300 כרומו צד אחד 20*10 הזמנות 7

  200         500        גרם 300 כרומו דו"צ 20*10 הזמנות 8

  288         1,000     גרם 300 כרומו דו"צ 20*10 הזמנות 9

  480         2,000     גרם 300 כרומו דו"צ 20*10 הזמנות 10

  800         5,000     גרם 300 כרומו דו"צ 20*10 הזמנות 11

 7*10 כרטיס אורח חד"כ 12
כרטיסים ממוספרים, 

 הדפסת דו"צ
  376         1,500     גרם 300

 7*10 כרטיס אורח חד"כ 13
כרטיסים ממוספרים, 

 הדפסת דו"צ
  552         3,000     גרם 300

 9*5 כרטיסי ביקור 14
הדפסת פרוצס, למינציה 

 מט
  140         100        גרם 300

 9*6 כרטיסי מינוי 15
ציפוי למינציה, ממוספר, 
ניתן לניקוב, מודפס דו"צ 

 גרפיקות 3
  169         100        גרם 150

 9*6 כרטיסי מינוי 16
ספר, ציפוי למינציה, ממו

ניתן לניקוב, מודפס דו"צ 
 גרפיקות 3

  318         200        גרם 150

 9*6 כרטיסי מינוי 17
ציפוי למינציה, ממוספר, 
ניתן לניקוב, מודפס דו"צ 

 גרפיקות 3
  281         500        גרם 150

18 
כרטיסים ממוספרים / 

 8*15 קבלות

כרטיסים ממוספרים עם 
 פרפורציות, צבע אחד, 2

בפנקס, כריכת סיכה  50
 ודבק

      1,500         240  

19 
כרטיסים ממוספרים / 

 8*15 קבלות

כרטיסים ממוספרים עם 
פרפורציות, צבע אחד,  2

בפנקס, כריכת סיכה  50
 ודבק

         800         200  

20 
כרטיסים ממוספרים / 

 7*20 קבלות

כרטיסים ממוספרים עם 
פרפורציות,  הדפסת  2

בפנקס, כריכת  50וצס, פר
 סיכה ודבק

      1,000         240  
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מספר 
ינימום מ נייר מפרט גודל שם הפריט הפריט

 להזמנה
מחיר כולל 

 מע"מ

21 
כרטיסים ממוספרים / 

 8*15 קבלות 

כרטיסים ממוספרים עם 
פרפורציות, צבע אחד,  2

בפנקס, כריכת סיכה  50
 ודבק

         100         152  

  440         1,000       הדפסה על מגנטים 9.5*9.5 מגנטים 22

  2,016      5,000       הדפסה על מגנטים 9.5*9.5 מגנטים 23

  184         200          מודפס פרוצס 10*10 מדבקות 24

25 
מדבקות כיס, מרובעות או 

 עגולות
, או 10*10

  384         2,000         10קוטר 

26 
מדבקות כיס, מרובעות או 

 עגולות
, או 10*10

  680         5,000         10קוטר 

  170         50            מודפס פרוצס, צד אחד A4 מדבקות נייר  27

  260         100          מודפס פרוצס, צד אחד A4 מדבקות נייר  28

 A5 מחברות ממותגות 29

כריכה קשה מודפסת 
עמודי פנים  80פרוצס,  

צבע אחד מודפס דו"צ, 
נייר נטול עץ, גימור 

 ספירלה

  1,217      100        גרם 80

 A5 מחברות ממותגות 30

כריכה קשה מודפסת 
עמודי פנים  80פרוצס,  

צבע אחד מודפס דו"צ, 
נייר נטול עץ, גימור 

 ספירלה

  7,488      1,000     גרם 80

  760         1,000       מודפסת צבע אחד 36*26 מעטפות 31

  600         1,000       מודפסת צבע מלא 36*26 מעטפות 32

  400         2,000       מודפסת צבע אחד 25*18 מעטפות 33

  560         2,000       מודפסת צבע מלא 25*18 מעטפות 34

  560         5,000       מודפסת צבע אחד 23*11 מעטפות 35

  880         5,000       מודפסת צבע מלא 23*11 מעטפות 36

 פולדרים 37
ותאם מ

לאיחסון 
A4 

הדפסת פרוצס, דו"צ,  
בתוספת למינציה מט 

ושטנץ לכרטיסי ביקור 
 חיצוני.

  800         200        גרם 300

 פולדרים 38
מותאם 
לאיחסון 

A4 

הדפסת פרוצס, דו"צ, 
בתוספת למינציה מט 

ושטנץ לכרטיסי ביקור 
 חיצוני.

  1,680      500        גרם 300

 פולדרים 39
 מותאם

לאיחסון 
A4 

הדפסת פרוצס, דו"צ, 
בתוספת למינציה מט 

ושטנץ לכרטיסי ביקור 
 חיצוני.

  2,160      1,000     גרם 300

 פוסטר 40
 - גיליון

70*100 
  110         20          גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד

 פוסטר 41
 - גיליון

70*100 
  640         100        גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד

 פוסטר 42
 - גיליון

70*100 
  920         500        גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד

 פוסטר 43
 - גיליון

70*100 
  1,200      1,000     גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד

 פוסטר  44
 חצי גיליון

50*70 
  360         100        גרם 130 כרומו מט צד אחד

 פוסטר  45
יוןחצי גיל  

50*70 
  480         500        גרם 130 כרומו מט צד אחד

 פוסטר  46
 חצי גיליון

50*70 
  880         1,000     גרם 130 כרומו מט צד אחד
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מספר 
ינימום מ נייר מפרט גודל שם הפריט הפריט

 להזמנה
מחיר כולל 

 מע"מ

 פוסטר מנויילן 47
 חצי גיליון

50*70 
  304         60          גרם 130 כרומו מט צד אחד

  110         20          גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A3 פלייר 48

  312         200        גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A3 פלייר 49

  440         500        גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A3 פלייר 50

  520         1,000     גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A3 פלייר 51

  100         20          גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד A3 פלייר 52

  160         200        גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד A3 פלייר 53

  400         500        גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד A3 פלייר 54

  600         1,000     גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד A3 פלייר 55

  100         20          גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A4 פלייר 56

  480         2,000     גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A4 פלייר 57

  680         5,000     גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A4 פלייר 58

  1,040      10,000   גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A4 פלייר 59

  400         1,000     גרם 170 הדפסת פרוצס, דו"צ A4 פלייר 60

  880         5,000     גרם 170 הדפסת פרוצס, דו"צ A4 פלייר 61

  144         100        גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד A4 פלייר 62

  72           100        גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A5 פלייר 63

  240         500        גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A5 פלייר 64

  360         1,000     גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A5 פלייר 65

  472         5,000     גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A5 פלייר 66

  842         10,000   גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A5 פלייר 67

  1,120      20,000   גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A5 פלייר 68

  2,000      40,000   גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A5 פלייר 69

  200         500        גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד A5 פלייר 70

  280         1,000     גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד A5 פלייר 71

  440         5,000     גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד A5 פלייר 72

  755         10,000   גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד A5 פלייר 73

  1,217      20,000   גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד A5 פלייר 74

  2,153      40,000   גרם 130 הדפסת פרוצס, צד אחד A5 פלייר 75

  64           20          גרם 300 מודפס צד אחד A5 פלייר 76

 20*20פלייר  77
10*20, 

גודל לאחר 
 קיפול

  200         100        גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ

 20*20פלייר  78
10*20, 

גודל לאחר 
 קיפול

  400         500        גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ

 20*20פלייר  79
10*20, 

גודל לאחר 
 קיפול

  568         1,000     גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ

  128         20          גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A3 פלייר מנויילן 80

  160         50          גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A3 פלייר מנויילן 81

  96           20          גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A4 פלייר מנויילן 82

  144         50          גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A4 פלייר מנויילן 83

  80           20          גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A5 פלייר מנויילן 84

  128         50          גרם 130 הדפסת פרוצס, דו"צ A5 פלייר מנויילן 85

  936         50            בפנקס 50 -מקור והעתק  A4 פנקסים מנהלתיים 86

 A4 קסים מנהלתייםפנ 87
 -מקור ושני העתקי פחם 

  468         20            בפנקס ממוספר 50

 A5 פנקסים מנהלתיים 88
 -מקור ושני העתקי פחם 

  374         20            בפנקס ממוספר 50

 A4 פנקסים מנהלתיים 89
 -מקור ושני העתקי פחם 

  374         20            בפנקס ממוספר 25
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מספר 
ינימום מ נייר מפרט גודל שם הפריט הפריט

 להזמנה
מחיר כולל 

 מע"מ

 A5 פנקסים מנהלתיים 90
 -מקור ושני העתקי פחם 

  200         20            בפנקס ממוספר 25

  80           50          גרם 220 1צבע  5*9 תג עובד 91

  120         100        גרם 220 1צבע  5*9 תג עובד 92

  100         20            למינציה כולל שרוך 10*10 תגי הפקה 93

  160         50            למינציה כולל שרוך 10*10 תגי הפקה 94

  240         100          למינציה כולל שרוך 10*10 תגי הפקה 95

  400         200          למינציה כולל שרוך 10*10 תגי הפקה 96

 מקופלת  A3 תוכניה 97
גודל לאחר  

 A5קיפול 
דפס הדפסת פרוצס, מו

 דו"צ
  4,720      40,000   גרם 130

 מקופלת  A4 תוכניה 98
גודל לאחר  

 A5קיפול 
הדפסת פרוצס, מודפס 

  480         800        גרם 210 דו"צ, נייר נטול עץ

 מקופלת  A4 תוכניה 99
גודל לאחר 

 A5קיפול 
הדפסת פרוצס, מודפס 

 דו"צ
  468         1,000     גרם 130

 מקופלת  A4 תוכניה 100
גודל לאחר 

 A5קיפול 
הדפסת פרוצס, מודפס 

 דו"צ
  562         2,000     גרם 130

 מקופלת  A4 תוכניה 101
גודל לאחר 

 A5קיפול 
הדפסת פרוצס, מודפס 

  1,123      5,000     גרם 130 דו"צ

 מקופלת  A4 תוכניה 102
גודל לאחר 

 A5קיפול 
הדפסת פרוצס, מודפס 

 דו"צ
  1,360      10,000   גרם 130

  200         10          גרם 300 צבע מלא כולל מסגרת A4 תעודות 103

  80           25          גרם 300 הדפסת פרוצס A4 תעודות 104

  320         500        גרם 300 מודפס צד אחד A4 תעודות 105

  749         2,000     גרם 300 מודפס צד אחד A4 תעודות 106

  1,440      5,000     גרם 300 מודפס צד אחד A4 תעודות 107
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 חוברות:
 

מספר 
ינימום מ נייר מפרט גודל שם הפריט הפריט

 להזמנה
מחיר כולל 

 מע"מ

H-1 חוברות A5 
עמודים, הדפסת  16

 פרוצס, כריכת סיכות
       גרם 130

10,000  
       4,720  

H-2 חוברות A5 
עמודים, הדפסת  20

 פרוצס, כריכת סיכות
  2,240         1,000        גרם 170

H-3 חוברות A5 
עמודים, הדפסת פרוצס,  8

 כריכת סיכות
       גרם 130

10,000  
       3,760  

H-4 חוברות A5 
עמודים, הדפסת פרוצס,  8

 כריכת סיכות, נטול עץ
  1,160         500           גרם 130

H-5 20 * 10 חוברת 
 סגור

עמודים, הדפסת  16
 פרוצס, כריכת סיכות

  1,217         300           גרם 170

H-6 16*23.5 חוברת 
עמודים, הדפסת  44

 פרוצס, כריכת סיכות

פנים 
  גרם 130
כריכה: 

גרם 300  

       6,000         8,400  

H-7 16*23.5 חוברת 
עמודים, הדפסת  36

 כת סיכותפרוצס, כרי

פנים 
  גרם 130
כריכה: 

גרם 300  

      
10,000  

       9,600  

H-8 חוברת A4 
עמודים, הדפסת  64

 פרוצס, כריכת סיכות
  1,720         50             גרם 130

H-9 חוברת A4 
עמודים, הדפסת  36

 פרוצס, כריכת סיכות
  1,560         50             גרם 130

H-10 חוברת A4 
עמודים, הדפסת  30

 פרוצס, כריכת סיכות
  2,960         200           גרם 130

H-11  חוברת A5 
עמודים, הדפסת  16

 פרוצס, כריכת סיכות
  2,320         1,000        גרם 130

H-12 )21 * 21 חוברת )קתדרה 
 סגור

עמודים, הדפסת  48
פרוצס, כריכת סיכות, 

 נייר נטול עץ

פנים 
םגר 130   
כריכה: 

גרם 300  

       5,000        12,000  

H-13 16 * 16 המשכן  -חוברת רבעונית 
 סגור

עמודים, הדפסת  12
 פרוצס, כריכת סיכות

  2,000         200           גרם 170

H-14  חוברת רפרטואר משכן A4 
 אלבומי

עמודים, הדפסת  44
פרוצס, כריכה בהדבקה 

 , כרומוחמה 

פנים 
םגר 130   
כריכה: 

גרם 170  

      8,000        40,000  

 

נוסח נתוני ותנאי המפרט הטכני, הוראות למשתתפים,  לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות:

מסמכי המכרז וההסכם המצורף והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, ובדקתי 

 להשפיע על קביעת מחיר הצעתי; ושקלתי כל דבר העשוי

 ולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי כיוונים בבחירת הזוכה במכרז;

 ובכפוף לאמור להלן:הנני מציע את הצעתי כמפורט להלן בכתב הכמויות 

 , לא תובא לדיון.במכרזידוע לי, כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו  1

 אופן ההצמדה יהיה כמפורט בנוסח החוזה.ומע"מ כחוק כוללים  המחירים ,ידוע לי 2

 ו לפסילת מסמכי ההצעה כולה. מיגר)כולל הנחה באחוזים שליליים(, או תוספת , ידוע לי, כי העדר הצעה בכלל 3
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דוע לי, כי כיוונים שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הזולה ביותר, ואף לדחות י 4

 ת כולן. ההצעו

 כולל מע"מ.₪    550,000 הערכת כיוונים כי ההוצאות הכוללות בגין התקשרות זו יעמדו על סך של: 5

כיוונים אינה מתחייבת להיקפים המפורטים לעיל. כיוונים אינה מתחייבת לניצול מלא או חלקי של הערכה 

  תקציבית זו, והכל יהא בהתאם לצורך ובכפוף להזמנות עבודה חתומות כדין.

חול על כל פריט שיוזמן, בין אם יוזמן המצוין לעיל יההנחה  ידוע לי, כי מכרז זה הינו מכרז מסגרת וכי שיעור 6

,ואין באמור משום התחייבות מצד כיוונים לרכישת כמות מסוימת או בכלל, פריט אחד ו/או כמות אחרת

כלשהו של עבודות, או לא להזמינם  וכיוצ"ב לא תישמע כל טענה מפי הזוכה ככל שכיוונים תבחר להזמין היקף

 כלל. 

ידוע לי כי לא אהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודה אשר בוצעה על ידי שלא בהתאם להזמנה חתומה ע"י  7

 מורשי החתימה של כיוונים.

בגין  -במידה ויידרש כזה  -ידוע לי כי עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה, ובכללן כל תשלום  8

 שת הרשויות המוסמכות.דרי

 . באופן אחידידוע לי, כי התמורה תשולם בגין עבודות שבוצעו בפועל, וכי ההנחה תחושב  9

 לאור כל האמור לעיל הנני מתכבד להגיש את הצעתי כדלקמן:  10

 

 הנחה אחידה בשיעור של % _________ )במילים: __________________________( 

 

 

   ______שם: _______________________

 כתובת: ___________________________

 טלפון: ____________________________

 חתימה: ___________________________

 

 מציע אשר ייתן הצעה שמשמעותה הינה תוספת מחיר, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון. 
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 י' חלק

 18/2019חוזה מס' 

 עבודות דפוס עבור חברת כיוונים

 

 2019שנת ה שנערך ונחתם בבאר שבע ביום _____________ לחודש ____________ חוז

 בין

 

 512759564החברה לתרבות ופנאי בע"מ                 ח.פ.  –חברת כיוונים 

  8415302באר שבע  5443, ת.ד 82רחוב ההסתדרות                                   

 "כיוונים"( :)להלן                                                                                   

 מצד אחד 

 לבין

 

 השם ___________ תעודת זהות או מס' החברה __________________                      

 _________________________הכתובת ____________________                      

 ("הספק" :)להלן                                                                                   

 מצד שני 

 

 לעבודות דפוס עבור חברת כיווניםזמינה הצעות מ 2019__/ מס' פומביוכיוונים, במסגרת מכרז  הואיל:

 

ש לכיוונים הצעה לבצע את , הגיהםההסכם על כל נספחיהמכרז ווהספק, אחרי עיון ובחינה זהירה של   והואיל:

 העבודות הנ"ל, בהתאם להסכם זה ותנאיו;
 

 המציע לבצע את העבודות. _______ המליצה על קבלת הצעתו של  מיוםוועדת המכרזים בהחלטתה   והואיל:
 

לצורך ביצוע העבודות על יסוד  נת להתקשר עם הספקיוכיוונים מעוניוכיוונים קיבלה את ההצעה,  והואיל:

 וגשה על ידו;השר ההצעה א
 

והספק מתחייב לבצע את העבודות כהגדרתן להלן, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר,  והואיל:

ובכפוף להוראות כל דין, לרבות חוקים, תקנות, צווים, ותקנים מחייבים ובהתאם להנחיות והוראות כל 

 הגורמים המוסמכים;

 

 מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;וברצון הצדדים לעגן בהסכם את  והואיל:
 

 והוסכם בין הצדדים כדלקמן: הותנה הוצהר,אי לזאת 

 מבוא  .1

 מנו.מחלק בלתי נפרד  יםמהוו ונספחיו זה חוזההמבוא ל 1.1
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 כותרות חוזה זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של חוזה זה. 1.2

 החוזה המהווים מקשה אחת. כל המסמכים המפורטים להלן,  הינם חלק ממסמכי 1.3

 

 תנאי המכרז לרבות תנאים מוקדמים להשתתפות. - ' נספח  א

 מפרט טכני ודרישות לביצוע העבודות. - ' נספח  ב

הצעת המציע במכרז, שהתקבלה ע"י ועדת המכרזים, וכל המסמכים המהווים חלק ממנה,   - נספח  ג'  

 כמפורט במסמכי המכרז. 

 בר קיום ביטוחים.אישור בד    -נספח ד' 

 הוראות בטיחות והצהרת בטיחות –נספח כללי    -נספח ה' 

 רשימת המסמכים אותם יש לצרף לחשבון לאישור כיוונים.    -' ונספח 

 

, וכל החוזה ונספחיוזה מורכב מהוראותיהם המשולבות והמאוחדות של  חוזהמוסכם  על הצדדים, כי  1.4

 במשולב ובמאוחד, ללא הבחנה ו/או הבדל ביניהם. יהםאותזה תתבצע בהתייחס להור חוזהשל פרשנות 

משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים המהווים -בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו 1.5

סדר  החוזה, או בכל מסמך אחר ממסמכי יםובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפויות במפרט החוזה את

 יקבע ברשימה שלהלן:העבודות, ן ביצוע יהעדיפויות לעני

 

 המפקח ו/או כיוונים;המנהל ו/או הוראות  1.5.1

 ;חוזהמפרט דרישות לביצוע ה1.5.2

 ;כתב הצעה1.5.3

 ;המכרזחוזה ותנאי תנאי ה 1.5.4

 

 יפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו.כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל, עד 1.6

ראה אחרת בו או במסמך אחר הקשור בחוזה או גילה הספק סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה להו 1.7

שיש לדעת הספק ספק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או שמסר המנהל הודעה לספק 

יפנה הספק בכתב לכיוונים והמנהל יתן הוראות בכתב,  -שלדעתו אין הספק מפרש כהלכה את החוזה 

 לפיו. בדבר הפירוש שיש לנהוג -לרבות תכניות לפי הצורך 

 

 הגדרות .2

 זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם: בחוזה

 .חברת כיוונים -כיוונים 

 שבע.-העיר באר -העיר 

 18/2019 מס'  פומבימכרז  -המכרז 
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המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר  13המחירים לצרכן לוח מדד  -המדד 

 שיבוא במקומו.

 או בסמוך לכך. 15/05/2019שיתפרסם ביום  04/2019 חודש מדד -מדד הבסיס 

 ו/או מי מטעמו שהוסמך על ידו לשמש כמנהל לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. מנכ"ל החברה -המנהל 

 .במסמכי המכרז ובחוזה זה, בעל כשירות כנדרש ספקמנהל העבודה מטעם ה -מנהל העבודה 

 ל הפועלים מכוחו או מטעמו. לרבות: פועליו, סוכניו וכ -משנה  ספק

 , לרבות כל שלב בעבודה. ומסמכי המכרז כלל העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה -העבודה 

 לרבות: תערובת או תרכובת של חומרים שמשתמשים בהן לביצוע העבודה.  -חומרים 

נתקבלה הצעת  היום בו -היום האחרון שנקבע במכרז להגשת ההצעות ובאם לא נקבע יום כזה  -היום הקובע 

 או נחתם החוזה, לפי המאוחר שביניהם.  ספקה

 חוזה זה, כולל כל המסמכים הנספחים לחוזה, ולרבות כל מסמכי המכרז. -החוזה/החוזה 

 הסכום שנקבע בין הצדדים בתמורה לביצוע החוזה.  -שכר החוזה 

יומן העבודה, לאחר ששטח , במכתב או ברישום בספקל המנהלהוראה שניתנה בכתב ע"י  -צו התחלת עבודה 

 . ספקהעבודה מוכן להתחלת העבודה והועמד ע"י כיוונים לרשות ה

 פוליסת ביטוח שתוצא לפי הוראות החוזה.  -הפוליסה 

כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה לרבות הוספתה של עבודה או הפחתתה או צמצומה של העבודה  -שינוי 

 ה. ושינויים בתיאור העבודה או איזה חלק ממנ

 , כערבות לקיום הוראות החוזה. מסמכי המכרזכל סכום שנקבע ב -סכומי הערבויות 

 

 הוראות כלליות: -' אפרק 

 מהות ההתקשרות: .3

, כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה ביצוע עבודות הדפוס מקבל על עצמו את ספק, והספקכיוונים מוסרת בזה ל   )א(

 זה.

לחוזה זה, את ביצוע העבודות  6שבונו ותמורת הסכומים המפורטים בסעיף מקבל על עצמו, על ח ספקה )ב(

לעיל  1פי מסמכי המכרז, בהתאם לרשימת הנספחים המפורטים בסעיף -בהתאם לתאור העבודה, על

והמצורפים לחוזה זה, ובהתאם להוראות, לשרטוטי פרטים ולבאורים שינתנו לו ע"י המהנדס במסגרת 

 אם הוראות אלה תינתנה בתחילת העבודה ובין אם תוך זמן ביצועה. הכללית של הנספחים, בין

 

 :ספקהצהרת ה .4

 –מצהיר כי  ספקה

 העבודות.עבודות לפי הסכם, זה וכי ברשותו כ"א וציוד מתאים לביצוע ההוא יכול, מסוגל ומעוניין לבצע את  (א)

 ה זה.הוא קרא את מסמכי המכרז והמפרט הטכני לביצוע העבודות נשוא חוז )ב(

 יימנע ככל האפשר מהפרעה לציבור, להולכי הרגל ולתנועת כלי הרכב. (ג)
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 :ספקהתחייבויות ה .5

ועל פי תכניות ומפרטים לביצוע  המכרזמתחייב לבצע את כל העבודות על פי כל דין ובהתאם לתנאי  ספקה (א)

 לספק.שימסרו 

ייקנות, ביעילות ובהתאם להנחיות מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וחוזה זה, במועד, בד ספקה (ב)

המפורטות במסמכי המכרז ובמפרטים, ובנאמנות לשביעות רצון כיוונים, למלא הוראות כל רשות מוסמכת 

 ולפעול על פי הוראות הדין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען.

 עבודה.מתחייב לשמור על הוראות החוק והנוהל החלות ושיחולו בעתיד על ביצוע ה ספקה (ג)

במסמכי המכרז( או מי ם לעיל ו)כהגדרת המנהלמתחייב לבצע את העבודה לשביעות רצונו של  ספקה (ד)

 מטעמם, בהתאם להוראות שיתנו מזמן לזמן.

מתחייב לבצע את העבודה במקומות ובמועדים שתקבע כיוונים, אשר מצויינים בתאור העבודה. לשם  ספקה (ה)

 שבע עם טלפון ומכשיר איתור, כנדרש המסמכי המכרז.-רד בבארקבלת הודעות או הוראות עליו להחזיק מש

מבצע את העבודה על אחריותו המלאה וכיוונים לא תהיה אחראית  ספקמוסכם בין הצדדים במפורש כי ה (ו)

 , או מי מעובדיו או מי מטעמו, לכל אדם או לכל רכוש של צד שלישי.ספקלכל נזק שייגרם על ידי ה

צוע עבודות לסוגיהן בציוד או בחומרים מתאימים שלגביהם קיימים מתחייב להשתמש לשם בי ספקה (ז)

אישורים ממכון התקנים הישראלי או מכל גורם מוסמך אחר, אם ניתנים אישורים כאלה לאותו זוג של 

 חומרים.

מתחייב להבטיח שהכלים לביצוע העבודה יהיו תקינים ובכמות מספקת הציוד, כי הציוד והכלים  ספקה (ח)

 .ספקיהיו רכושו הבלעדי. הטיפול בו, הפעלתו ושמירתו יהיו באחריותו של הירכשו מכספו ו

רשאי בכל  נהלועל חשבונו. המ ספקרכישת חומרים הדרושים לביצוע העבודה, ואספקתם תיעשה על ידי ה (ט)

עבודות ביצוע הואת הסידורים הכרוכים ב ספקעת לבדוק את טיב וסוג החומרים והציוד שמשתמש בהם ה

או חלק  ספקכי הציוד או חלק ממנו או החומרים שמשתמש בהם ה מנהלפשר לו זאת. קבע הלא ספקועל ה

או חלק מהם אינם תקינים לפי שיקול דעתו תהיה קביעתו  עבודותביצוע המהם, הסידורים הכרוכים ב

 לא ישתמש בציוד ובחומרים ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו כאמור. ספקסופית וה

  ותקינותם, ואחריות זו מוטלת בכל באשר לטיבם של החומרים נהליל אחריות על המאין באמור בכדי להט  

 .ספקמקרה על ה

מתחייב להשיג ולקיים את כל הרישיונות הנדרשים על פי דין לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה,  ספקה (י)

 ולדאוג כי יוותרו בתוקפם משך כל תקופת ההסכם.

 

 תמורה ותנאי תשלום: .6

על פי החוזה ובהתאם למסמכי המכרז, וביצוע העבודה בשלמות,  ספקת ביצוע כל התחייבויותיו של התמור )א(

או מטעמו,  המנהלאת הסכומים שיתקבלו לפי החשבונות הסופיים שיאושרו ע"י  ספקתשלם כיוונים ל

נחה שייערך על סמך העבודות שבוצעו בפועל, ובהתאם למחירים המפורטים במסמכי המכרז, ולרבות הה

 במסגרת הצעתו למכרז, וכמפורט בתנאי חוזה זה. ספקשניתנה על ידי ה
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 )במילים: כולל מע"מש"ח  0,00059-כ, בסך של במכרז ספק, בניכוי הצעת הסכום החוזה נאמד, ביום חתימתו   )ב( 

 .לשני החלקים במכרזכולל מע"מ(, ₪  תשע מאות אלף

, וכי ביצועו אין כיוונים מתחייבת לממש את כל היקף החוזהומובהר כי הסכום הנ"ל הינו סכום אמדן בלבד,  

וכי מדובר במכרז מסגרת  באישורים תקציביים, וביכולת המימון של כיווניםבצרכים, מותנה, בין השאר, 

 לביצוע עבודות כפי שתוצא הזמנה חתומה כדין מעת לעת. 

( לתקנות העיריות 7)3ראות תקנה כיוונים רשאית להגדיל את החוזה בשיעורים המירביים בהתאם להו  

 , בכפוף לתקציבים מאושרים. 1987 -)מכרזים( התשמ"ח 

סכומים בהתאם למפורט להלן  ספקתמורת ביצוע העבודות לפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמותם, ישולם ל ( ג)

 "[:התמורה" -]להלן 

ידו בפועל,  –שבוצעו על עותקים בגין עבודות  לושהובש החשבון בגין כל הזמנת עבודה יהיה מפורט .1

 "(.החשבון" )להלן: מחושב לפי המחיר שנקבע בהצעתו במכרז

בגין העבודה  ,לכל חודש 5-וזאת עד ליום ה מטעם כיוונים נהליגיש את החשבון כאמור למ ספקה .2

יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו ויעבירו לאישור  נהלשבוצעה על ידו בחודש שקדם לו, המ

 .במלואו או בחלקו לתשלום,

( לעיל ייחשב מבחינת לוחות 4)גיובהר כי חשבון שהוגש לאחר התאריך המפורט בסעיף  ,למען הסר ספק .3

לחודש הקלנדרי הבא שלאחר החודש  5-הזמנים ומועדי התשלום נשוא הסכם זה כחשבון שהוגש עד ל

 5-חשב כחשבון שהוגש עד ללחודש ינואר יי 6-)לדוג': חשבון שהוגש ב ספקבו הוגש החשבון על ידי ה

לא תהיה שום טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי כיוונים ו/או מי מטעמה  ספקלחודש פברואר( ול

 ביחס לכך.

 הגשתו לשם ספקל החשבון את נהלהמ יחזיר, להוראות בהתאם החשבון את הגיש לא ספקוה היה .4

 .חדשמ החשבון הגשת ממועד יחל החשבון לבדיקת הימים ומניין, מחדש

ימים  14תתבצע עד  נהלימים מיום קבלתו, כאשר בדיקת המ 21החשבון יאושר במלואו או בחלקו עד  .5

יום מיום אישור  45על ידי כיוונים שוטף +  ספקמיום הגשתו. התמורה שתאושר על ידי המנהל תשולם ל

 החשבון ע"י המנהל.

לכיוונים ע"פ לוח הזמנים ולהתריע לוודא את העברת החשבון  ספקלמען הסר ספק יובהר כי באחריות ה .6

לעיל, איחור של  6 על אף האמור בס"ק כיוונים במידת הצורך על כל חריגה מלוחות הזמנים. נהלבפני מ

יום מהמועד הנקוב לתשלום בס"ק ג' לעיל, לא יחשב כהפרת ההסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על  15עד 

 כל סוג ומין שהוא.החברה חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מ

אינו ממלא אחר  ספקרשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחות פרעון כל חשבון אם ה תהאכיוונים  (ד)

, בה תצויין הסיבה לעכוב תשלום ספקהתחייבויותיו לפי החוזה. במקרה כזה תיתן כיוונים הודעה בכתב ל

 החשבון או דחיית הפרעון.

עבודות שבוצעו בפועל, בהתאם לבדיקתו, וכיוונים תפחית רק עבור ה ספקיאשר תשלום ל נהלהמ 

ביצוע חלקי של -ביצוע, לרבות אי-את הסכומים המתאימים בגין אי ספקמהחשבונות שיוגשו על ידי ה

העבודות נשוא חוזה זה. הסכומים שיופחתו ואופן החישוב של התמורה יהיו כמפורט במסמכי המכרז, 

 ובחוזה זה.
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 לגרוע מכל התרופות והסעדים העומדים לרשות כיוונים, לפי חוזה זה ולפי כל דין. האמור בא להוסיף ולא 

אינו ממלא אחר  ספקכיוונים רשאית, לפי ראות עיניה, לעכב או לדחות פרעון כל חשבון ביניים אם ה (ה)

עה התחייבויותיו לפי חוזה זה ולפי מסמכי המכרז, או מתרשל במילואם, ובמקרה שכזה תתן כיוונים הוד

 בכתב על הסיבה לעיכוב תשלום החשבון או דחיית פרעונו.

לפי החוזה,  ספקהתמורה הנזכרת לעיל היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של ה (ו)

שכר עבודה והעסקת בגין  ספקגם את חישוב הוצאותיו של הלפי תנאי המכרז ולפי הדין והיא כוללת בין היתר 

שימוש בכלי הרכב ובציוד, הוצאות רישיונות והיתרים, תשלומים על פי דין וכן כל הוצאה אחרת כח אדם, 

 מכל סוג שהוא הדרושה לביצוע העבודות נשוא החוזה, בין אם באופן קבוע ובין באופן ארעי.

 לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מכיוונים תוספות מחיר, העלאות או שינויים בתמורה בין מחמת ספקה 

עליה בשכר העבודה, שינויים בשער מטבע, שינויים בעלויות החמרים, הטלת או העלאת מסים, היטלים או 

או רשות  תשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא או מחמת כל גורם נוסף, ולרבות דרישות מכל גורם מוסמך

 מוסמכת. 

, במועד תשלומו ספקוישולם על ידה ל , יחול על כיוונים,ביצוע העבודותמס ערך מוסף בגין התמורה עבור  (ז)

 של כל תשלום ותשלום לפי חוזה זה וכנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.

 ספקביצוע העבודות או השירותים הניתנים על ידי הכל מס, היטל או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על  (ח)

 וישולמו על ידו. ספקלפי חוזה זה, יחולו על ה לכיוונים

, כנגד הוצאות שנגרמו לה עקב הפרת החוזה על ידי ספקתהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה ל כיוונים (ט)

 .  ספקוזאת לאחר הודעה בכתב ל ספק, וכנגד כל סכום המגיע לה מאת הספקה

 ספקלא יהווה הפרה של החוזה ולא יזכה את ה ספקיום בתשלום שעל כיוונים לשלם ל 14איחור של עד )י(    

 שהו, ואף לא בזכות לתשלומי ריבית.בפיצוי כל

 להעלותכיוונים בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מזכות  ספקחשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את ה  (יא)

ישאר אחראי בגין כל פגם בתקינות העבודה בין י ספקטענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב. ה

או אחריו, ובין אם נגרם על ידי עובדיו, קבלני משנה או ע"י כל אדם  שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון

 אחר אשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה.

 

 תקופת החוזה: .7

 החל ממועד חתימת שני הצדדים על החוזה.  חודשים 12 -הינה ללביצוע העבודה תקופת ההתקשרות  (א)

נוספות, כל  לוש שניםול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות בשלכיוונים נתונה האופציה המסורה לשיק (ב)

הספק יתחיל ויסיים חודשים  48חודשים נוספים ובלבד שתקופת ההתקשרות לא תעלה על  12תקופה בת 

 .נהל, או לפי הוראות המבהזמנות העבודהאת העבודה בהתאם למועדים שייקבעו 

 

 עבודות אשר יבוצעו במסגרת העבודות במכרז זה. לא תשלם כל הצמדה בגין הכיוונים :  הצמדה. 8
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 התחלת העבודה וסיומה: .9

ימי לוח אחרי מסירת צו התחלת עבודה בכתב מטעם כיוונים. הצו  7מתחייב להתחיל בעבודת בתוך  ספקה א()

 ינתן במכתב או ע"י רישום ביומן העבודה. 

 ספקע מכל זכות אחרת הניתנת לכיוונים כלפי הכדי לגרולבצע  ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב ה (ב)

 לפי חוזה זה ולפי כל דין. 

 

 העסקת עובדים: .10

 ספקמצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי הוא יבצע את העבודות ואת התחייבויותיו עפ"י החוזה כ ספקה 

 : מעביד-ו/או עובדיו ובין כיוונים כל יחסי עובד ספקעצמאי וכי אין ולא יהיו בין ה

כי ינהל עבור עובדיו,  ספקבכלל זה, מתחייב ה יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין. ספקה )א(

(, תיק ניכויים כדין, במסגרתו ינכה עבור עובדיו את "העובדים" -המועסקים לצורך ביצוע חוזה זה )להלן 

שות הנדרשות לפי כל דין כל הניכויים הנדרשים על פי הדין לרשויות המס וכן יפריש עבורם את כל ההפר

 או חוזה קיבוצי.

ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק,  וגיהות יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ספקה )ב( 

 ובתאם להוראות כל דין.

מתחייב כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים, לצורך ביצוע התחייבויותיו  ספקה )ג( 

 רת חוזה זה. במסג

עצמאי ובלתי תלוי וכי אין בין כיוונים לבינה או לבין כל אדם  ספקמשמש כ ספקמובהר ומוצהר בזאת כי ה )ד( 

 מעביד.-אחר המועסק על ידה בביצוע חוזה זה יחסי עובד

 אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף מוסמך, כי כיוונים הינה 

 ספקו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו בביצוע חוזה זה, מתחייב ה ספקמעבידתו של ה

לשפות מיד את כיוונים בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך, לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים 

 משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.

אשונה, בכל סכום שיהיה על כיוונים לשלם מתחייב לשפות את כיוונים ולפצותה, מיד עם דרישה ר ספקה 

 עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.

מתחייב לספק על חשבונו הוא את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה והפיקוח עליהם  ספקה )ה( 

 . ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך

מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע  ספקה )ו( 

להעסיק רק מי  ספקלכך בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רשיון או היתר לפי כל דין, חייב ה

 שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור, לפי העניין. 

מנהל עבודה מוסמך, וכן ראש צוות שיהיה אחראי על ביצוע  ספקהאמור לעיל ימנה המבלי לגרוע מן  )ז(  

 העבודות באתר העבודה.

עבודות באופן  ספקמס' צוותי העבודה יקבעו ע"י כיוונים בהתאם לצרכיה. כיוונים אינה מתחייבת לספק ל 

 סדיר וקבוע ו/או המספיק למינימום צוותי עבודה.

תנאי בטיחות ותנאי לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין  מתחייב להבטיח ספקה (ט) 

 . 1954 -דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודה, תשי"ד 
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ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או אחריות כל  ספקהנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות ה )י( 

 . ספקם על כיוונים כלפי האנשים המועסקים על ידי השה

 

 הסבת החוזה והמחאת זכויות: .11

לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או למסור לאחר חוזה זה, כולו או מקצתו ו/או  ספקה )א(

כך הסכמת זכות מזכויותיו לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, בין במישרין ובין בעקיפין אלא אם ניתנה ל

 .מראש ובכתבכיוונים 

רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה, אלא אם כן התקבלה לכך הסכמת  ספקאין ה )ב( 

. מובהר, כי העסקת עובדים במישרין, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין מראש ובכתבכיוונים 

ום מסירת ביצועה של העבודה, או חלק ממנה, ששכרם משתלם לפי שעות העבודה, אין בה לכשעצמה מש

 לאחר.

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות  25%הינו תאגיד או שותפות יראו בהעברת  ספקבמידה וה   )ג(

 השותפות, בין אם העברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף זה.

משנה שיצוין  ספקרצונו למסור את ביצוע של חלק כל שהוא של העבודה ללמהנדס, בכתב, על  ספקהודיע ה )ד( 

האמורה על התנגדותו  ספקימים מתאריך קבלת הודעת ה 14בכתב תוך  ספקבהודעה, והמהנדס לא הודיע ל

 ספקלכך, ייחשב הדבר כהסכמת כיוונים מכללא למסירת ביצוע אותו חלק של העבודה שצוין בהודעה, ל

 מהנדס העיר עצמו או סגנו בלבד.  -עה. בסעיף זה "המהנדס" המשנה שצוין בהוד

ישא  ספקמאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי החוזה, וה ספקאין ההסכמה האמורה פוטרת את ה)ה(  

המשנה, באי כוחו  ספקהמשנה, מבצעי העבודה מטעם  ספקבאחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של 

 ועובדיו.

 

 כה:טיב החומרים והמלא .12

ישתמש בחומרים מן המין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתב הכמויות  ספקה )א(

 ובשאר מסמכי החוזה והמכרז.

חייב להשתמש בחומרים בעל תו תקן או סימן השגחה. אם קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן  ספקה )ב(

נם נושאים תו תקן או סימן השגחה כאמור, אולם רשאי להציע חומרים שאי ספקאו סימן השגחה, יהא ה

וזאת לאחר  בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לאמור במפרטים ובשאר מסמכי החוזה או לתקנים

 . ספק. חובת הוכחה בדבר ההתאמה כאמור חלה על האישור מוקדם בכתב מעת כיוונים 

קו ונמצאו כשרים ליעדם על ידי מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבד ספקה )ג(

 . ספקהמהנדס. חובת קבלת אישור המהנדס חלה על ה

 לטיב העבודה.  ספקסופקו חומרים מסוימים על ידי כיוונים אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של ה )ד(

דגימות  מתחייב לספק על חשבונו הוא, בהתאם למתחייב מתנאי החוזה ו/או כפי שיורה המהנדס, ספקה )ה(

מהחומרים ומן המלאכה שנעשתה וכן את הכלים כוח אדם וכל יתר האמצעים לביצוע הבדיקות בשטח 

 העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שנקבע או כפי שיורה המהנדס. 
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ומלאכה , והוא הדין בדמי בדיקת חומרים ספקדמי בדיקת הדגימות במעבדה ובשטח העבודה יחולו על ה )ו(

 שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה ותנאיו או לקויים מכל בחינה אחרת.

, את המעבדה שתבצע את הבדיקות, וכן להזמין נהלהמכיוונים שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, באמצעות  )ז(

לגבי טיב  ספקבעצמה את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדיקות, מבלי שהדבר יגרע מאחריותו של ה

החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמשה כיוונים בזכות האמורה, ינוכה כל סכום ששולם או 

בכל  ספקמאת כיוונים בכל זמן שהוא, או ייגבה מה ספקשהיא חייבת לשלמו למעבדה מכל סכום שיגיע ל

 דרך אחרת. 

עון מים בשטח העבודה חלה החובה להתקין ש ספק,על הנקודת מים בשטח העבודהבמקרה בו קיימת  )ח(

לא התקין שעון, כיוונים תבצע הערכה  ספקולצרף אישור על התקנת השעון מתאגיד המים מי שבע . היה וה

. במקרה בו לא קיימת נקודת מים, כיוונים תבצע הערכת צריכה 15%בתוספת תקורה של  ספקותחייב את ה

 ת ואינה ניתנת לערעור.. הערכת כיוונים הינה סופיספקשל הוצאות המים ותחייב את ה

 

 SLAטבלת  –מוסכמים פיצויים . 13

 

 פיצוי מוסכם ההפרה נושא

 אי עמידה בלוחות זמנים

לא השלים הספק את ביצוע 

העבודה תוך התקופה הנקובה 

 בהזמנת העבודה

 ישלם הספק סכום המהווה 

מסכום הזמנת העבודה  20%

 כולל מע"מ לכל יום איחור 

 משכר החוזה + מע"מ 10%  הפרה יסודית של ההסכם

אי עמידה בהוראות וכללי 

 העבודה

בהתאם למפרט העבודה, הוראות 

 החוק והוראות כיוונים

לכל יום )או חלק מיום( הפרה, 

 ש"ח 1,000

איכות המוצר ואי עמידה 

 בהוראות וכללי העבודה

אי תקינות באיכות הדפסת 

המוצר כפי שייקבע על ידי מנהל 

ד כפי המכרז מוצר שאינו עומ

שמצופה ממוצר איכותי מסוג 

 זה/מוצר באיכות הדפסה ירודה

הדפסת ואספקת המוצר ללא 

 תשלום נוסף
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 השגחה נזיקין וביטוח: -' בפרק 

 קיום הוראות בטיחות וגהות: .16

מתחייב לקיים בקפדנות את הוראות הבטיחות המפורטות במסמכי המכרז המצורפים לחוזה כחלק  ספקה )א(

ימנו וכן את הוראות הדין בכל הקשור להבטחת תנאי הבטיחות והגהות, הן של עובדיו והן של בלתי נפרד ה

 את עבודתו. ספקולכל מקום בו מבצע ה ספקשבאחריות ה עבודהכל אדם אחר הנקרא לאתרי ה

 יהיה מצוי במקום העבודה וישגיח עליה ברציפות במשך ביצועה. ספקה )ב( 

מטעמו, אשר יהיה אחראי, בין היתר, על קיום כל כללי הבטיחות הנדרשים ימנה מנהל עבודה רשום  ספקה )ג(

ועובדיו ובין כלפי כל אדם אחר המצוי במקומות העבודה ו/או שעשוי  ספקבאתרי העבודה, בין כלפי ה

 להיקרא לאזור העבודה או לקרבתו. מנהל העבודה יהיה זמין לנציגי כיוונים בכל שעות היממה.

האזורי על העבודה ויפנה אליו לקבלת הנחיות בטיחות  נהלעבודתו למשרד העבודה, למידווח על  ספקה )ד(

 כנדרש לפי כל דין.

 

 :ספקהשגחה מטעם ה. 17

ו/או מי מטעם כיוונים, בדבר הרחקתו ממקום העבודה  המנהלימלא כל דרישה מטעם כיוונים ו/או  ספקה )א(

, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו נהלהמשל כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה אם לדעת 

לא יחזור  -מוכשר למלא תפקידיו או שהוא מתרשל בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 לא יהא חייב לנמק את דרישתו.  המנהללהעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה.  ספקה

 צורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה, כולו או מקצתו. הוראה בכתב על ה ספקרשאי לתת ל המנהל )ב(  

כמי שמחזיק  ספקו/או כיוונים אחריות מעבר לאחריות המוטלת על ה המנהלאין באמור בכדי להטיל על  )ג( 

 במקום העבודה.

 

 ושיפוי בנזיקין אחריות. 18

ו/או הפסד  העלולים להיגרם לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן  כיווניםהיה אחראי כלפי י והספק  לבד .א

ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני משנה מטעם  הו/או למי מטעמ הו/או לעובדי כיווניםל

 למוצרי הדפוס ו/או מערכותיהםו/או בקשר לעבודות ו/או  הנובע בכל  מםהספק ו/או לעובדיהם ו/או למי מטע

    .מי מטעמו כלו/או  וו/או השמטה של הספק ו/או עובדי או טעות/וו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל 

ו/או  ולאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על יד כיווניםהיה אחראי כלפי י והספק לבד .ב

 .  ו/או אשר באחריותו במסגרת העבודות  נשוא ההסכם עבודותלצורך ה ועל ידי מי מטעמ

ו/או  הזקים כאמור ומתחייב לשפותנמכל אחריות לגבי  הואת הפועלים מטעמ םכיווניהספק פוטר בזאת את  .ג

חויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות יימים על כל סכום ש 7תוך  הו/או את הפועלים מטעמ הלפצות

 . ולהתגונן מפניה על חשבונ ואפשר ליכנ"ל ו וודיע לספק על כל תביעה שתוגש נגדת כיווניםושכ"ט עו"ד. 

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר  הספקלקזז מן התשלומים אשר  תרשאי יווניםכ .ד

כאמור לעיל ו/או בגין  ספקעל ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של ה מהמזמיןנתבעים 

 ל.כאמור לעי הספקמחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  מזמיןנזקים שנגרמו ל

 

 .שבע באר עיריית לטובת גם יחול האמור .ה
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 ביטוח:. 19

לערוך  הספק, מתחייב ווחובותי וכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבות הספק של אחריותולהבטחת  .א

ביטוחים  דין פי על אחראי ימצא בה נוספת תקופה כל ולמשך ההסכם תקופת כל למשך וולקיים על חשבונ

אחריות כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים מתאימים להבטחת 

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס  )חלק ד' למכרז(המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 האישור על קיום ביטוחים"(.  

חתום כדין בידי מבטחי הספק  הספק ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים .ב

ידי מבטחי הספק -בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על המורשים

בתרופות בגין הפרת ההסכם. הספק  כיווניםלמזמין במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את 

טוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הבי

 בקבלת דרישה כלשהי מכיוונים.

או /ו לביצוע בעקיפין או במישרין המשמש רכב כלי לכל ביטוח, שנערך יוודא או יערוך הספק -רכב כלי ביטוח .ג

 מפני אחריות חביטו לרבות דין פי על לבטחה שחובה חבות כל מפני ההתקשרות תקופת אורך ולכל העבודות מתן

 גוף לנזקי כיסוי הכולל לרכוש נזק בגין חבות מפני וכן( חובה)ביטוח  מוגבלים בלתי אחריות בגבולות גוף נזקי

 המונח כי מוסכם ספק למען. ₪ 600,000 -מ יפחת שלא אחריות גבול בסכום חובה בביטוח מכוסים אינם אשר

 .סוג מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים ,מחפרים, טרקטורים, מלגזות, מנופים כולל" רכב"כלי 

 אחריות ביטוח גם עבורו יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני וציוד" רכב"כלי  .ד

 .למקרה"ח ש 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות מיוחד גוף נזקי מפני

מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים מטעמו, הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא  .ה

לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח 

אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם 

 מית הקבועה בפוליסות.מתחת לסכום ההשתתפות העצ

הא הספק יו/או זכויות כיוונים  ואת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותי ו/או הספק מטעמו הפר הספק .ו

 תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי ובאופן מלא ובלעדי ולא תהיינה ל אחראי לנזקים שיגרמו לכיוונים

 .כיוונים ה, כאמור, כלפיהא מנוע מלהעלות כל טעניא ווהכיוונים 

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור. לשמור על הספק  .ז

 כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

ם שהם מתחת פי הסכם זה, ובכלל זאת נזקי-מובהר, כי הספק אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על .ח

 לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

 הספק יהיה אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות עובדי קבלני משנה. .ט

 .שבע באר עיריית לטובת גם יחול האמור .י

 

 מניעת נזק:הוראות המנהל ל. 20

חייב  ספקלמניעת נזק לעבודה. ה ספקאחז ה הרשות, לבחון בכל זמן ועת, את האמצעים בהם למנהל נתונה 

, אין בהוראות סעיף זה משום הטלת האחריות על המנהללהישמע להוראות המיוחדות שתינתנה בעניין זה ע"י 

 . ספקאו על כיוונים לרכוש או לגוף, או לגרוע מאחריות ה המנהל
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 :המנהל והפקחפיקוח על ידי . 21

יקיים את  ספקעל ביצוע העבודה אלא אמצעי להבטיח כי ה למנהל אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה )א(

, לרבות לא אחריות המנהלהחוזה בכל שלביו במלואו ואין בה כדי להטיל איזו אחריות על כיוונים או על 

 . ספקלגבי כל צד שלישי ואין בה, כאמור, לגרוע במשהו מאחריותו של ה

 כלפי כיוונים למילוי תנאי חוזה זה.  מהתחייבויותיו ספקהפיקוח הנ"ל לא ישחרר את ה (ב)

 

 ערבות: - ג'פרק 

 ערבות: . 22

בידי כיוונים עם  ספקעל פי חוזה זה, יפקיד ה ספקלהבטחת ביצוע וקיום כל אחת מהתחייבויותיו של ה )א(

לחלק ב' למכרז, בהתאם לפרק בו זכה  8בסכום הנקוב בסעיף חתימת החוזה ערבות בנקאית אוטונומית 

 חודשים. 15 -ובתוקף ל 13המחירים לצרכן לוח צמודה למדד בות תהא. הערספקה

חודשים לאחר המועד שנקבע כמועד תום  3עד  הערבות תהיה בנוסח הקבוע במסמכי המכרז, לתקופה של )ב( 

מתחייב להאריכה מפעם לפי דרישת כיוונים כך שתהייה בתוקף עד תום  ספקוה תקופת ההתקשרות,

המוארכת, במידה והחליטה כיוונים להאריך את תקופת החוזה עפ"י האופציה  תקופת חוזה זה והתקופה

 הנתונה לה.

באם תגדיל כיוונים את היקף העבודות או שערך העבודות יעלה לאור התייקרויות במשך העבודה, יגדיל  )ג( 

 , וזאת לפי דרישה ראשונה מטעמו של המהנדס.המנהלאת סכום הערבות המתאים לדעת  ספקה

בלי לגרוע מיתר זכויותיה וסמכויותיה של כיוונים לפי חוזה זה, תהא כיוונים רשאית לממש את הערבות  )ד( 

כלפיה  ספקלכיסוי מלא או חלקי של התחייבויות ה -כולה או מקצתה, ובבת אחת או בשלבים  -האמורה 

 .ספקעל פי חוזה זה, ו/או לכיסוי נזקיה בגין התנהגות ה

לא השלים את גובה הערבות הנותר לסכום הנקוב בס"ק )א( לעיל,  ספקיף זה, והעשתה כיוונים שימוש בסע 

 ייחשב הדבר כהפרה יסודית של חוזה זה.

 ספקמילוי התחייבויותיו של ה-כיוונים אינה מוגבלת בסכום הערבות ואם היו לה נזקים או הפסדים בגין אי )ה(

 על חשבון אותם נזקים או הפסד. וןידו, יהווה סכום הערבות שיפרע, אך ורק תשלום ראש-על

 

 במקרים מיוחדים: ספקסילוק יד ה .23

להפסיק את ימים,  7להלן תהא כיוונים רשאית, לאחר מתן הודעה מראש בכתב של שבכל אחד מהמקרים  )א(

ולהשלים את העבודה בעצמה או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד,  עבודתו של הספק

שטח העבודה וכן למכור את עודפי החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים ולהשתמש המתקנים שב

 לפי החוזה:  ספקבתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לכיוונים מה

פושט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או נתמנה כונס נכסים זמני או קבוע לנכס  ספקכשה (1)

או במקרה של גוף מאוגד, כשהוא בפירוק או ו/בת נושיו , או שעושה סידור עם או לטוספקמנכסי ה

 בהתפרקות )פרט להתפרקות ללא פירוק עסקים לשם יצירת גוף מאוגד אחר(; 
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משנה בביצוע המבנה בלי הסכמת  ספקמסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק  ספקכשה (2)

 כיוונים מראש ובכתב; 

 מסתלק מביצוע החוזה;  ספקכשה (3)

יום  14מתחיל בביצוע העבודה או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה ואינו מציית תוך  ספקכשאין ה (4)

 להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה; מהמנהללהוראה בכתב 

יום לאחר  90לא השלים את ביצוע העבודה בשלמותה תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה ובמשך  ספקכשה (5)

 מכן; 

דות באופן שלדעת כיוונים לא יוכל לסיים את התחייבויותיו תוך הזמן מפגר בביצוע העבו ספקה (6)

בדואר רשום  ספקשנקבע לכך בחוזה והודעה המפרטת זאת והדורשת שהפיגור יודבק, נשלחה ל

 יום מיום משלוח ההודעה;  30והפיגור לא הודבק תוך 

ולא רות לחזור בו מן ההפרה וניתנה לו האפשהפר אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי חוזה זה,  ספקה (7)

יום מתאריך מכתב שנשלח אליו על  30חזר בו מההפרה ו/או תיקן את המעוות, לפי המקרה, תוך 

 לחזור בו מההפרה ו/או לתקן את המעוות;  ספקידי כיוונים בדואר רשום בו נדרש ה

 מתרשל בזדון בביצוע החוזה;  ספקכשיש בידי כיוונים הוכחות להנחת דעתו שה (8)

, נתן או הציע לאדם ספקאו אדם אחר בשמו של ה ספקכשיש בידי כיוונים הוכחות להנחת דעתו שה (9)

 כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה

 .או התקשרות אחרת בינו לבין כיוונים

 דלעיל, ולא לגרוע מהן.  33ם לפי סעיף הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות כיווני (ב) 

 

 אי אפשרות המשכת ביצוע . 24

אם יתגלה, בכל זמן שהוא, שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה מפאת מלחמה, או כח  )א(

לכיוונים וכיוונים תהיה רשאית, אם תמצא שהסיבה נעוצה אכן  ספקשליטה עליו, יפנה ה ספקהעליון שאין ל

 ספקאישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה וה ספקעליון, לתת לבכח 

המשכת ביצוע העבודה כאמור, לרבות ביצוע עבודות שתבטחנה -ימלא אחר הוראות כיוונים בכל הנוגע לאי

 את קיום ובטחון חלק העבודה שהושלם.

נויי מזג אוויר או פעילות לוחמתית אחרת לא ייחשבו כ"כח מובהר, כי פעילות טרור, סגירת מעברי גבול, שי 

 .עליון"

ערך העבודה  -במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף קטן )א(, יהיה  ספקהסכום שישולם ל )ב( 

, בהזמנות ספקשבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בבהצעת ה

 ודות השינויים. העבודה ובפק

, כולל תביעות לפיצויים ותביעות עבור הוצאות ספקתשלום הסכום כאמור יהא סילוק סופי של כל תביעות ה )ג( 

 מיותרות שנגרמו לו כאמור.
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 הפרות וביטול החוזה:. 25

 ספקדלעיל, מוסכם בזה שהפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו של ה 52מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  )א(

תחשב הפרה יסודית של חוזה זה כמשמעותה בחוק החוזים   3,4,5,6,7,8,11,12,16,18,19,22 בסעיפיםש

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

בלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לכיוונים על פי חוזה זה ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה אחרת  )ב(

נויים להלן תהיה כיוונים רשאית להביא חוזה זה  לסיומו ע"י הודעה בחוזה זה, בכל אחד מהמקרים המ

 96. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים חוזה זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום ספקבכתב ל

 .שעות

ד כל תשלומים עקב הבאת החוזה לקיצו מלב ספקבוטל החוזה כאמור לעיל, לא תהיה כיוונים חייבת לשלם ל )ג( 

 בגין העבודות שביצע בפועל, עד מועד סיום החוזה. ספקהתמורה שתגיע ל

 

 סעדים נוספים:. 26

את החוזה הפרה יסודית, תהיה כיוונים זכאית לכל סעד ותרופה  ספקמבלי לגרוע מהאמור לעיל הרי אם הפר ה 

ימוש הערבות או חלק ממנה, ועל פי הדין, ולרבות מ 1970 -על פי חוק החוזים ) תרופות בשל הפרת חוזה ( תשל"א

ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהיה כיוונים זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים: לתבוע את אכיפת החוזה 

 אחר או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון. ספקו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי החוזה ל

 

 שונות – ד'פרק 

 ספרי כיוונים כראיה:.27

 ומועדיהם. ספקפרי כיוונים וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים לס 

 

 שימוש בזכויות:. 28

השתמשה כיוונים בחלק מזכויותיה על פי חוזה זה לא יראו את השימוש האמור בזכויות כיוונים כביטול החוזה  

יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על  ספקעל ידי כיוונים אלא אם כיוונים הודיעה על כך במפורש ובכתב, וה

 פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעת ביטול כאמור.

 

 סתירה בין הוראות:. 29

סתירה בהוראות חוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה לבין הוראות  ספקגילה ה 

בר הפירוש הנכון. הפירוש שיינתן על ידי הנספחים השונים, יפנה במיידית לכיוונים על מנת לקבל הנחיות בד

 .ספקכיוונים יהיה סופי ויחייב את ה

 

 ויתורים והסכמות:. 30

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי חוזה והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב  )א(

 ובחתימת שני הצדדים.

ה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו הסכמה מצד כיוונים או המהנדס לסטות מתנאי חוזה ז )ב( 

 ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 
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לא השתמשה כיוונים או המהנדס בזכויות שניתנו להם לפי חוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על  )ג( 

 אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו יותר כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה. 

 

 :ספקאי מילוי התחייבויות ה. 13

אחרי התחייבויותיו לפי חוזה זה, רשאית  ספקמבלי לגרוע מהאמור בסעיף מסעיפי חוזה זה, אם לא ימלא ה 

אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות  ספקכיוונים לבצע את העבודות האמורות על ידי 

שייחשבו כהוצאות  15%ת ההוצאות האמורות, בתוספת של תהא כיוונים רשאי לגבות או לנכות א ספקעל ה

 בכל דרך אחרת.  ספקבכל זמן שהוא וכן תהא כיוונים רשאית לגבותן מה ספק, מכל סכום שיגיע לתקורת כיוונים

 

 אישורים תקציביים:. 23

על פי חוזה התחייבויות כיוונים על פי חוזה זה מותנות באישור תקציביה והתקציבים שמהם ישולמו הסכומים  

 זה.

 

 תניית שיפוט:. 33

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

 זה.

 

 כתובות הצדדים והודעות:. 43

 כתובות הצדדים למשלוח הודעות והתכתבויות יהיו כמפורט ברישא לחוזה זה. 

ית או במכתב רשום שנהו על פי מסמכי החוזה והמכרז תינתן במסירה אישכל הודעה שצד אחד צריך ליתן למ

 שליחתהשעות לאחר  72ינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה לפי כתובת המצו

 מבית הדואר בישראל.

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

                      _________________                               ___________________         __________________ 

 חברת כיוונים                                                        חתימה וחותמת הספק                                  
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