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 1 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

 כללי
 כללי:. 1

 ופרסוםחוצות מתקני שילוט  להצבתמעוניינת לקבל הצעות  המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן )להלן "המועצה"( 1.1
 , כהגדרתם להלן.דיגיטליים

 הגדרות: 1.2

 ;המשתתף במכרז, שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז - "הזוכה" או "המציע" 1.2.1

 ;על נספחיו, המצורף למכרז זההמועצה שייחתם בין הזוכה לבין  סכם התקשרותה -" הסכם התקשרות" 1.2.2

 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן;  -"המועצה"  1.2.3

, בהתאם לצו  ועדת חובה, המהווה את הגורם המרכזי להתקשרות רשות מקומית עם גורמי חוץ –"ועדת המכרזים"  1.2.4
 ;25(, סעיף 1990המועצות המקומיות )מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן, תש"ן 

הסכם מרכז וב המצויניםבהתאם למפרט והתקנים  LEDשלט חוצות המקרין פרסום על מסך  – "שילוט דיגיטלי" 1.2.5
 ; ההתקשרות

 .התקשרותה הסכםמרכז והלבין הזוכה תהיה על פי תנאי נוסח  המועצהההתקשרות בין  1.3

בשילוט הדיגיטלי שישודר השידור ולהפעיל את תוכן , שילוט הדיגיטליהעל הזוכה במכרז יהיה לתכנן, לספק, להתקין את  1.4
 .ועל פי כל דין בכפוף לאמור בהסכם התקשרות

 חתימה על הסכם יום ממועד 90, בתוך בהסכםהמפורט/ים  הדיגיטליהשילוט את  על הזוכה במכרז יהיה לספק ולהתקין 1.5
 .התקשרותההמכרז והסכם , הכול על פי המפורט במסמכי ההתקשרות

 המועצהולוחות הזמנים שייקבעו ע"י יקום למבהתאם מועצה שטח הב יהשילוט הדיגיטלידרש להקים את יהזוכה במכרז  1.6
 .להסכם ההתקשרותו' ובנספח  בהתאם למפורט במסמכי המכרזו

 של השילוט ולתחזוקה השוטפת לספק את כל כוח האדם, הציוד והחומרים הדרושים לו לצורך ביצוע העבודה יידרשהזוכה  1.7
 .והפעלתו הדיגיטלי

 :ידרשיהזוכה במכרז  1.8

 יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז. 90לסיים את התקנת כל המתקנים בתוך  1.8.1

 לעמוד בדרישות ובתקנים שמפורטים במכרז לעניין שילוט חוצות דיגיטלי ואופן התקנתו והפעלתו. 1.8.2

 רכישת מסמכי המכרז: .2

 16/10/2018    את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בקופת המועצה המקומית שבמשרדי המועצה בגן התעשייה תפן, החל מתאריך  2.1
אשר לא יוחזרו בכל מקרה. )טל' לברורים ₪,  750.00תמורת תשלום של  08:00-15:30ה' )מלבד חגים( בין השעות -בימים א'

 לגב' מיטל שמחון(.,04-9079002/3ותאום:



 

 

 2 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

סיור קבלנים ושאלות  .או נציגו העתק נאמן למקור של הקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידולהצעתו יע לצרף על המצ .3
 הבהרה:

היציאה לסיור ממבנה המועצה מס'  12:00בשעה  31/10/2018מסמכי המכרז, יערך ביום  את לרוכשיםסיור קבלנים המיועד  3.1
 בגן התעשייה תפן.  10

 נציגו בסיור נרשם ע"י נציג המועצההוא או לא תתקבל הצעה של מציע שלא השתתף בסיור הקבלנים. על המציע לוודא כי  3.2
 . לסיור

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות, עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח בפקסימיליה  3.3

לא      meitals@tefen.org.ilוגם לכתובת   ghalabi@tefen.org.ilכתובת או מייל ל 04-9872147למועצה, לפקס שמספרו  

 )שבעה( ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 7-יאוחר מ

 .מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"במי שלא יפנה, יהיה מנוע  3.4

לא תהיה  המועצהו/או של נציגה תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת.  המועצהכל תשובה של  3.5
 .אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי כל מי מטעמה בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה

בות לשאלות הבהרה תשלחנה בכתב בלבד, בדואר או בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת המועצה ועל פי פרטי תשו 3.6
ההתקשרות שמסר כל רוכש בעת רכישת מסמכי המכרז. התשובות תישלחנה לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. מכתבי תשובות 

  פם להצעתו ולחתום עליהם ככל מסמכי המכרז.לשאלות הבהרה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המציע יהיה לצר

 הגשת הצעות .4

"ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם, 
 על פי תנאי מכרז זה.

 זיהוי נוספים.ההצעה תוגש במעטפה אטומה וסגורה, שעליה נרשם מספר המכרז בלבד, ללא סימני 

 מועד הגשת ההצעות .5

"(, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז)להלן: " 14:00בשעה  07/11/2018על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום  

פרטי את מועד הגשת ההצעה ומזכירות המועצה רשמה של  המועצה, על המציע לוודא כי המכרזים אשר תוצב בחדר הישיבות לתיבת 

ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום . משל יבדקתהצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לא המציע. 

 לפסילת ההצעה.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופות נוספות, ו/או 
 המכרז בטרם נפתחו ההצעות ולקבוע מועד חדש להגשתן , בהודעה אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז .לבטל את 
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 3 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

 תנאי המכרז
 ההצעה .6

, 6.4 בטופס פרסום המכרז ובסעיףהצעות המחירים תוגשנה בשקלים חדשים, ללא מע"מ, על גבי מסמך הצעת מחירים המצ"ב  6.1
 .למסמכי המכרז, בעט כחול בלבד 6.5

את הצעתו שתכלול את כל המסמכים המפורטים  למועצההמשתתף במכרז מתבקש לעיין היטב בכל מסמכי המכרז ולהגיש  6.2
 ., כאשר כל המסמכים חתומים על ידי המוסמכים כדין מטעם המשתתף במכרז בכל עמוד ועמודבמכרז

  יעמיד זמן פרסום ללא עלות למועצה במסגרת הסכם ההתקשרות.המציע  6.3

 :לזמן פרסום של המועצה ללא תמורה הצעת המציע 6.4

ליום, בכל יום בו תהא ,(במכרז בהתאם להגשת ההצעהויסומן  )יושלםזמן מסך של _______________ להעמיד לרשות המזמין 

כל אחד, בכל יום במהלך  שניות 8 –_____________ פריימים )אורך כל פריים בחלוקה ל ההתקשרות בין הצדדים בתוקף, 

 שניות כל אחד( ללא עלות. 8פריימים בני  450)מינימום שעה ביום, (, ללא עלות כלשהי למזמין. ההתקשרות

 בהתאם לנספח ז'. זמני הפרסום נתונים לשיקול דעת בלעדי של המועצה             

 בהגשת המכרז. זמן פרסום ניתן להציע יותר             

ש"ח לחצי שעת ____מחיר מוזל )יושלם בהתאם להגשת ההצעה( של __________למזמין שמורה אופציה לפרסום נוסף ב  6.5

 פריימים( כמות זמן הפרסום ולוח הזמנים להקרנתו יצוין בהתאם לנספח ח'. 275פרסום )שהם 

 בהתאם לנספח ח'. זמני הפרסום נתונים לשיקול דעת בלעדי של המועצה         

 .א יהיה ניתן לשנותו מכל סיבה שהיאהמחיר שבהצעת המציע הינו קבוע וסופי ול 6.6

תהיה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל  המועצה 6.7

 .מונע ממנה הערכת הצעת המציע כדבעי המועצהחוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

הדמיות תלת מימדיות  ,בותתוכניות קונסטרוקציה ויצי,חזיתות, חתכים, מפרטים טכניים,ההצעה תכלול סט תכניות  6.8

 .צבעוניות לתיאור המתקנים או צילום של מתקנים קיימים ושרטוטים המתארים את ביסוס ועיגון המתקנים

 שיחתם בין הזוכה לבין המועצה. הסכם התקשרותהצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד  6.9

ז. אי מילוי אחת או יותר מהדרישות, עלול לגרום על המשתתף במכרז לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכר 6.10

 .לפסילת ההצעה

, או כל הסתייגות לגביהם, בין סכם ההתקשרותהכל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לרבות בתנאי   6.11

 .על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה



 

 

 4 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

 .הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תתקבל  6.12

 יודע למציע כי הוא, והוא ולבדו, נושא בכל ההוצאות הכרוכות בהצבת השלט והפעלתו.    6.13

 ידוע למציע כל עליו לשאת בתשלום אגרת השילוט למועצה, ככל ותחול חובה כזו מכוח חוק עזר מקומי. 6.14

 תוקף ההצעה .7

 )תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 90למשך ההצעה תהיה בתוקף 

)שלושים( ימים  30המועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה על  7.1
אה )מ 120וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. נמסרה הודעה כאמור על ידי המועצה, תהא ההצעה בתוקף למשך 

 עשרים( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

המכרז ,לאחר שהתקבלו במועצה אישורי הביטוח להנחת דעתה וערבות ביצוע ,יחשבו  הסכם התקשרותרק חתימת המועצה על  7.2
כי כקיבול הצעת הקבלן ע"י המועצה. כל השלבים הקודמים לחתימה זו, לרבות הודעת המועצה על הקבלן הזוכה יחשבו להלי

 מחייב . הסכם התקשרות מכרז שטרם הושלמו ולא השתכללו לכלל 

 ערבות מכרז .8

להבטחת הצעתו במכרז המכרז"(, להלן: "ערבות (,₪  15,000ע"ס  כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית 8.1

 .המועצהבמועד שייקבע לכך ע"י  הסכם התקשרותוחתימתו על ה

  .למכרז' 5נוסח ערבות המכרז, תנאיה וסכומה יהיו על פי נוסח טופס כתב ערבות המכרז, המצורף כנספח  8.2

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  120הערבות תעמוד בתוקף לתקופה של  8.3

 .משתתף במכרז שלא יצרף את ערבות המכרז כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל והיא תפסל 8.4

על  המועצהיום ממועד חתימת  ( 14) תוחזר לו ערבות המכרז שצירף תוך ארבעה עשר  -משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה  8.5

 .עם הזוכהסכם ההתקשרות הו

, ולא יגיש את המסמכים ("הסכםלהלן: ")למכרז זה  כהסכםבנוסח המצורף  הסכם ההתקשרותאם לא יחתום הזוכה על  8.6
רשאית לחלט את  המועצה, תהא המועצה, לרבות פוליסת ביטוח, במועד שייקבע ע"י הדרושים לצורך החתימה על ההסכם

מלוא סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ומבלי הצורך להוכיח נזק, וזאת מבלי לפגוע בכל 

 .עולה על סכום הערבותזכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה ה

 תנאי סף .9

רשאים להשתתף במכרז תאגידים הרשומים כדין בישראל העומדים בכל התנאים הבאים ואשר המציאו את כל המסמכים הדרושים 

 :להוכחת עמידתם בתנאים אלה

 בטכנולוגיית" door Out" - בשטחים פתוחים ,דיגיטלייםשלטי חוצות  4המציע הינו בעל ניסיון מוכח באספקה והקמה של  9.1
LED  מ"ר לפחות 64.5בצבע מלא, בגודל של . 
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המשתתף הינו בעל ניסיון מוכח בהקמה, תפעול ותחזוקה של מתקני שילוט ופרסום בשתי רשויות מקומיות לפחות, במהלך  9.2
 .זה חמש שנים שקדמו לפרסום מכרז

 .כאמורשלטים  4-שירותי תחזוקה להמציע הינו בעל ניסיון מינימלי של שנה אחת במתן  9.3

 .רשויות מקומיות בישראלבכאמור,  שלטים 4-ניהול תוכן לבהמציע הינו בעל ניסיון מינימלי של שנה אחת  9.4

ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים הנדרשים, כמפורט לעיל, יהיו על שם אותה ישות משפטית  9.5
 .בלבד

 .מסמכי המכרזהמציע רכש את  9.6

 המציע או נציגו נרשמו והשתתפו בסיור קבלנים. 9.7

לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים  )₪ )שבע מאות חמישים אלף ₪  750,000על המציע להיות בעל מחזור כספי כולל, של לפחות  9.8
 .בהתאם לדו"ח הכספי המבוקר של המציע, במהלך שנות הכספים האמורות 2017-2013

המעיד כי  1976 -שה או מלכ"ר וברשותו אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו המציע הינו עוסק מור 9.9
 .המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק

, להבטחת ההצעה, בהתאם המועצה, לפקודת )חמש עשרה אלף(₪  15,000המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית על סך של  9.10
 .למסמכי המכרז' 5כנספח לנוסח המצ"ב 

על המשתתף לחתום על הצהרה להוכחת עמידתו  .מועצההו/או לחבר מועצת  המועצהעל המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד  9.11
 .למכרז '6בתנאי זה, בנוסח המצורף כנספח 

המציע לא הורשע בעבירה בדבר תשלום שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת  9.12
וצירף תצהירים בנוסח המצ"ב  1976 –ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), תשל"ו 

 .'3כנספח  לחוברת המכרז

 .דין כל האישורים והרישיונות הדרושים ע"פ המשתתף הינו בעל כל 9.13

  תנאים כללים .10

עמידה  ,בעלות פרסום נוסף זמןעל פי גובה  לכמות זמן פרסום למועצה ללא עלות,בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי הצעתם  10.1
 .ועדת המכרזיםבכפוף לשיקול דעתה של ו , ניסיון המציע, איכות ועיצוב השילוט המוצע,בתנאי הסף והקריטריונים הנדרשים

 .מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא המועצהאין  10.2

ניסיון שלילי עמו או עם גורם הקשור עמו, וזאת על פי שיקול  תהא רשאית שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה המועצה 10.3
 .דעתה הבלעדי

יעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה היא או של רשות אחרת, או רשאית לדחות הצעות של מצ המועצהכמו כן,  10.4
 .שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה

להלן )לבחירת הזוכה  המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם  10.5
הקודם עם המציע,  וסיבות מיוחדות, להתחשב ביכולתו הכספית של המציע , בניסיונרשאית הוועדה בנ ("ועדת המכרזים" 
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בכושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, כפי שהדבר נבחן מעבודות קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים 
 .שצירף, ומסיבות אלו לבחור בהצעתו

משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא  ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם 10.6
 .אחר כל דרישות המכרז

)זמן פרסום  שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי מחיר ועדת המכרזים 10.7
, אופן תחזוקת השלט, ניהול התוכן המוצע איכות השילוט ניסיון המציע, ,למועצה ללא עלות, וזמן פרסום למועצה עם עלות

 ועדת המכרזיםימים מיום הדרישה.   3, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים הנדרשים בתוך (וכדומה
מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וניתוחי המחירים המהווים סוד מסחרי של המשתתף, אשר ימסרו לה לפי דרישתה. 

ם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה, רשאית הועדה להסיק מסקנות א
 .לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

לרבות ניסיונו ויכולתו של המציע  ,הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד מהמציעים מידע נוסף אודות הצעתו 10.8
ביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה למכרז, וכן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך ו/או מי מטעמו, ל

להשתמש בתוצאות הבדיקות (אם נעשו)  ,בדיקות אודות ניסיונו של המציע ו/או מי מטעמו. הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת
 .לצורך הערכת ההצעות

רשאית לבטל  המועצהכמו כן תהיה  .הסכם התקשרות להתקשר המועצהכלשהי של אין לראות במכרז זה משום התחייבות  10.9
בין שהוכרזה הצעה זוכה על ידי ועדת המכרזים (עם הזוכה  הסכם התקשרות את המכרז, מכל סיבה שהיא, קודם לחתימת ה

 .בעניין זה, ולזוכה ו/או למשתתפים האחרים במכרז לא תהיה כל טענה, או תביעה (ובין שלא המועצהשל 

כל ההוצאות מכל מין וסוג ושהם, הכרוכות ברכישת מסמכי המכרז, בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה  10.10
 על המשתתף במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה.

 .לעיל 9כמפורט בסעיף  ובתנאים על החברה, לעמוד בכל תנאי הסף  10.11

 הודעה על זכייה וההתקשרות .11

 .תקבע את ההצעה הזוכה במכרז המועצהועדת המכרזים של   11.1

תמסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על ההחלטה. מובהר בזאת כי אין במסירת ההודעה כאמור  המועצה  11.2
למשתתף שהודיעו לו על זכייתו. מבלי לגרוע מן האמור מובהר כי ההתקשרות בין הצדדים  המועצהמשום כריתת הסכם בין 

 .מותנית, בין היתר, בחתימת ההסכם כדין ע"י המשתתף שזכה, ועמידתו בתנאים לחתימת הסכם כזה

 ., בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה כתוצאה מההחלטההתקשרות סכםייחתם ה המועצהבין הזוכה לבין   11.3

  םביטוחי .12

להלן: )על ידי החברה שתזכה במכרז ' אבנספח כמפורט לקיום ביטוחים  המועצהתשומת לב המציעים מופנית לדרישות   12.1
 ", בהתאמה(."דרישות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "הוראות הביטוח

 .החברה הזוכה תידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף זה  12.2

הפעילות לפי מסמכי המכרז מגישת ההצעה מתחייבת להביא לידיעת מבטחיה את דרישות והוראות הביטוח ואת מהות   12.3
 .במלואן ומצהירה בזאת כי קיבלה ממבטחיה התחייבות לערוך עבורה את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן
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לא יאוחר ממועד התקנתם,  המועצהמגישת ההצעה מתחייבת לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי   12.4
אישור ביטוחי החברה ' אוכתנאי לתחילת הפעילות, את נספח  (הפעילות"" :להלן)ים הצבתם, תחזוקתם והפעלתם של השלט

 .כשהוא חתום כדין על ידי המבטח )בנוסחו המקורי(

בכתב תמציא לה העתקים  המועצהבנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייבת החברה כי בכפוף לדרישת   12.5
 .מפוליסות הביטוח הנדרשות

במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. מובהר בזאת  12.6
 נספח)לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובהר, כי שינויים ביחס לאישור קיום הביטוחים 

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעה (א'

) ₪ 1000 -פיצוי בסך השווה בשקלים חדשים ל למועצהתיו כמפורט לעיל, במלואן ובמועדן, ישלם איחר הזוכה בביצוע התחייבויו .13
על פי מכרז זה ו/או עפ"י  המועצהאלף וחמש מאות שקלים חדשים), בגין כל יום של איחור וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד לו זכאית 

 .דין, לרבות ביטול הזכייה או אכיפת ההסכם ו/או תביעת פיצוי, ו/או חילוט הערבות או חלקה

במקרה שמשתתף, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת, או יותר, מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז  .14
רשאית, אך לא  המועצהמלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא ו/או יסרב ל הסכם התקשרותו/או תנאי 

 .חייבת, להתקשר אם ההצעה הבאה בתור

או בין הוראות שבמסמכים אלה,  ,ההתקשרות הסכם התקשרותבכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז השונים, לרבות נספחיו ולרבות 
 המועצה.רושה של לפי פי המועצהתגבר ההוראה המיטיבה עם 

 צד שלישי .15

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים  .בהתאם לתקנות חובת מכרזים, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה
בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד 

מסכים לכך כי במקרה שתתבקש, תהא המזמינה רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו.  ,מקצועי שלו
כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת יתן תמובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של המזמינה 

 .לפי שיקול דעתה המלא

 בכבוד רב,

 שאלתיאל הלויסיגל 

 ראש המועצה המקומית התעשייתית

 תפן-מגדל
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 1נספח 

 הצהרה על פרטי המשתתף במכרז

 על המשתתף במכרז לציין במדויק את הפרטים הבאים: .1

 : ___________________________;מלא שם

 כתובת __________________________;

 __________________________;שם איש קשר 

 טלפון __________________________;

 פקסימיליה __________________________;

 כתובת דואר אלקטרוני __________________________;

 מספר עוסק מורשה __________________________;

 מספר החברה __________________________;

 תתף במכרז:שמות בעלי זכות החתימה במש

 
 מספר זהות

 

 
 שם משפחה

 
 שם פרטי

 
 לדוגמא חתימה

 
 
 

   

 
 
 

   

 

 אנו החתומים מטה מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו                                        

 דוגמת חותמת                                                     על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.                          

__________________                           ________________ 

 שם משפחה       שם פרטי                                                    

__________________                             _______________ 

 תאריך                                                       חתימה        
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  2נספח 

 שלטים והנחיות עיצובסוג הדרישות מחייבות ל

 דרישות מחייבות לכל סוגי השלטים: .1

 וחומרי הגלם מהם הם עשויים יהיו בעלי תו תקן, ככל שקיים.השלטים, חלקיהם  1.1

 מערכת החשמל והתאורה תהיה תקנית, נסתרת ובלתי נגישה לציבור. 1.2

 .LEDכל מערכות התאורה במתקנים תהיינה מערכות חסכוניות מבוססות תאורת  1.3

ע"י  לפני הצבה ומראש אישור כתוב, ובהתאם למידות המתקנים לא יחרגו מהגדלים המפורטים במסמכי המכרז, ככל שמפורטים 1.4
 .מהנדס המועצה

כל המתקנים ייוצרו ויתוקנו על פי תכנית ייצור והתקנה חתומות ומאושרות על ידי מהנדס קונסטרוקציה, מהנדס חשמל וכל גורם  1.5
 מקצועי נדרש אחר, וזאת רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של מהנדס המועצה.

כל הנחייה או הוראה בעניין תיקון שינוי או שיפור המתקן שהוצע על ידו, ככל שהדבר דרוש  קבלן/המועצה רשאית לתת למתקין 1.6
 .הסכם התקשרותמבחינה בטיחותית או מאחר והמתקן אינו תואם את הוראות 

 כל חלקי המתכת של המכוון יהיו מאלומיניום או מתכת בלתי מחלידה אחרת. 1.7

 .מראש ובכתב וון שיאושר על ידי מהנדס המועצהכל חלקי המתקנים ייצבעו בתנור, בצבע וג 1.8

 

 תחזוקת השילוט: .2

 ימי עסקים מיום ההודעה על התקלה. 3ותתוקן עד  זוכה במכרזכל תקלה שתהיה בשלטים תהיה באחריות ה 2.1

 

 

 

                                                                                     _____________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                 
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  3נספח 

 –הצהרה לפי חוק של עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 1987וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991

אני הח"מ _________________ ת.ז. ________________ )לתאגיד:( מורשה החתימה של התאגיד )שם ___________________ 
להלן: "הקבלן"((, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים מספר התאגיד: __________________ )

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 תפן.-שילוט דיגיטלי במועצה המקומית תעשייתית מגדל צבת והפעלתלה 5/2018הנני נותן תצהירי זה במסגרת הסכם מס'  .1

 הנני מצהיר כי: .2

 על הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת תצהיר זה.] [ הקבלן וב

] [ הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים, אך ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש 
 השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר זה. 

 לעניין סעיף זה:

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה  –מי שנשלט על ידי הקבלן, ואם הקבלן הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה" 
 בו.

 .1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -"חוק עובדים זרים" 

 . 1968-ניירות ערך, התשכ"חכמשמעותה בחוק  –"שליטה" 

 הנני מצהיר כי התקיים בקבלן אחד מאלה: .3

 [ הקבלן ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.א]

 [ הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת התצהיר חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. ב]

[ הקבלן או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת התצהיר חלפו שלוש שנים לפחות ג]
 . ממועד ההרשעה האחרונה

  –לעניין סעיף זה 

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –"שליטה" -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה" 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן. (1)

 אם הקבלן הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2)

 בעל השליטה בו. )א(

ו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי פעילותו של חבר בני חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותי )ב(
 האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן.

 מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה. )ג(
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 חתימה + חותמת המציע ________________

  תית בידי מי ששולט בקבלן.חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהו –אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 (. 31.10.02הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג ) –"הורשע" 

 . 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

 חבר בני אדם.החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה ב –"שליטה מהותית" 

 זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 

________________ 

 חתימת המצהיר

 

 אישור

 

 הופיע בפני בכתובת ___________________  _____אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום ___________

 ע"פ תעודת זהות מס' _______________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר מר ____________________ המוכר לי אישית / שזיהיתיו 

 את האמת וכי אם לא יעשה כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אשר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. 

 

 

 ____________________חתימה:     תאריך: ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

  4נספח 

 נוסח תצהיר להוכחת ניסיון למכרז
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 חתימה + חותמת המציע ________________

 זיהוי ___________,תעודת אני הח"מ, ____________________________ מס'  .1

 לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

 בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 ________________, הנובעות מאספקה והתקנה של מתקני שילוטבחברת הכנסותיי .2

לפחות, לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים ₪( )שבע מאות חמישים אלף  ₪750,000 ופרסום, הינן  

2014,2015,2016,2017,2018. 

 להלן טבלה בה מפורטות התקשרויות עבר וניסיון: .3

 
 שנים

 

שם הרשות המקומית עימה 
 קיימת התקשרות/יות

פרטי נציג הרשות המקומית 
עימה קיימת התקשרות/יות 

פקסימיליה, כתובת טלפון, (

 )דוא"ל

סוג וכמות המתקנים 
 הכלול בהתקשרות/יות

 הערות

2014 
 

    

2015 
 

    

2016 
 

    

2017 
 

    

2018     

  .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל, אמת

                                                                        _______________________ 

 שם וחתימת המצהיר                                                                                   

 

____, עו"ד, מאשר/ת בזה, כי ביום ____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ ___________ :אישור עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל

מס' זיהוי ______________, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה חתימה ב___________, ולאחר שהזהרתי  ___________________

כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל  אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה

 .וחתם/מה עליה בפני

                                                                      _________________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד                                                                                 

 (:cpaרו"ח ) אישור

 אני הח"מ _______________, רו"ח, לאחר שבחנתי את הדו"חות הכספיים הרלוונטיים

 2של_________________________, מאשר/ת בזה את נכונות ההצהרה המפורטת בסעיף 

 .לתצהיר

 ______________________ חתימת וחותמת רו"ח                                                              

 5נספח 

 נוסח ערבות המכרז 
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 חתימה + חותמת המציע ________________

 

 2018/05מכרז מס' 

 _____________ תאריך לכבוד                                                                                                        

 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן )להלן "המועצה"(

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'___________

"( ביחס למכרז שבנדון, הרינו מתחייבים כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד המציעלבקשתו של __________________ )להלן: " .1

 "( להבטחת מילוי תנאי המכרז על ידי המציע.סכום הערבות)להלן: "₪  15,000לסך של 

ימים ממועד קבלת הדרישה ובגובה הסך שיצוין  3סכום הערבות ישולם לכם על פי דרישתכם הראשונה מאיתנו בכתב, בתוך  .2

י שתהיו חייבים להוכיח בצורה כלשהי את זכותכם לקבלת הסך הנ"ל ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה מאת בדרישה, מבל

 המציע את ביצוע התשלום. 

 ערבותנו זו הינה מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי תלויה.  .3

 ערבותנו זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.  .4

 זה. לדרישתכם עליכם לצרף מקור כתב ערבות  .5

וכל דרישה מצדכם לתשלום הסכום הנ"ל או  07/03/18עד ליום  -יום מיום הגשת ההצעות למכרז, קרי   120תוקף הערבות הינו  .6

 חלקו צריכה להימסר לנו עד לתאריך הנ"ל. לאחר מועד זה תהא ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 

 

 ________שם הבנק:_____________________

 

 הסניף:____________________________שם 

 

 חתימה + חותמת:_______________________

 

 

  6נספח 
 הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה

 לכבוד
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 חתימה + חותמת המציע ________________

 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן
 )להלן: "המועצה"(

 א.ג.נ.,
 דירקטוריון/מועצהרשות ו/או לחבר הנדון: הצהרה על היעדר קירבה לעובד החברה/ה

 .הנני מצהיר בזאת כי החברה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1
 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  1.1

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

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח –או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "קרוב"  הסכם התקשרות צד ל
 או אחות".

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות12. כלל 1.2
 המקומיות הקובע:

 או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, התקשרותבהסכם "חבר המועצה לא יהיה צד 
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו -"חבר מועצה" 

 ( )ב(".1) 2 -( )ב( ו1) 1)ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174. סעיף 1.3

 לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידיהמועצה "פקיד או עובד של 
 ובשוםהמועצה שנעשה עם  הסכם התקשרותזוגו או שותפו או סוכנו, בשום -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה".
 
 .בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : 2
 

 לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח אואין  מליאת המועצה. בין חברי 2.1
 אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

 . אין חבר דירקטוריון/מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה2.2
 על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או

 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 .במועצה. אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד 2.3

 
 תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אםהמועצה .ידוע לי כי  3

 מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 .אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו 4

 הינו אמת.
 

 _______________                                 חתימת המציע:________________שם מלא: 
 

  7נספח 
 נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעות

 בתצהיר זה:
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 חתימה + חותמת המציע ________________

 "תושב ישראל" : כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.
 )להלן: "חוק החברות"(. 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268"בעל שליטה": כמשמעו בסעיף 

 "נושא משרה": כמשמעותו בחוק החברות.
 "בעל עניין": כמשמעו בחוק החברות.

 .1968"שליטה": כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 

 ________אני הח"מ________________ בעל ת.ז מס'_____________ נושא במשרת_
 

 אצל מציע _________________ )להלן: "החברה" / "המציע" (, לאחר שהוזהרתי כי עלי
 לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב

 כדלקמן:
 א. הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי המכרז.

 ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירהב. המציע וכל בעל שליטה בו נעדר הרשעה 
 שנושאה פיסקאלי כגון אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות

 רשמיות וכד'.
 ג. הנני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 

 

_                                                          _________________________________ 

 תאריך                                                                                     חתימה       

 

 

 אישור עו"ד
 אני הח"מ ________ עו"ד, המשמש כעו"ד של המציע______________, מאשר בזאת כי

 .___________ ולאחר שזיהיתיוביום ________ התייצב בפני ה"ה________________ ת.ז
 על פי תעודת הזהות שהציג בפני, והזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים

 הקבועים בחוק עם לא יעשה כן, חתם על מסמך זה בפני.

 

 

 

 

 חתימה:____________________תאריך: ________________                                      

 

 

 

 התקשרות הסכם



 

 

 16 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

 
 2018שנערך ונחתם במגדל תפן ביום ___ לחודש_________ 

 בין:

 מועצת מקומית תעשייתית מגדל תפן

 , מגדל תפן10גן תעשייה מבנה 

 מצד אחד:    )להלן: "המזמין"(

 לבין:

_____________________________ 

 ________________________מרח' 

 טל: ___________פקס:___________

 מצד שני;    )להלן: "הקבלן"(

 

חוצות  של שני שלטיוניהול תוכן אלקטרוני   תחזוקת שילוטווהמזמין פרסם הודעה על הזמנה להציע הצעות להצבה, תפעול  והואיל:
)להלן: "השירות"(, זאת כמפורט בהזמנה להציע הצעות להתקנת  ,אחד בכניסה הצפונית ואחד בכניסה הדרומית למועצה ,דיגיטליים

 השילוט כאמור )להלן: "ההזמנה להציע הצעות"(;

             

ימתו כי יש בידו והקבלן הגיש ביום ___________, את הצעתו למזמין והצהיר כי קרא בעיון את פרטי ההזמנה ואישר בחת הואיל:
את היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות הכספיים ומשאבי האנוש, וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות, לעמידה בכל 
התנאים המפורטים במפרט, לרבות המועדים, וביקש את הסכמת המזמין להתקשר עמו לביצוע העבודות הכלולות בהזמנה 

 ;להציע הצעות )להלן: "הצעת הקבלן"(

 .ג'כנספח מצורף העתק הצעת הקבלן מיום _____________,               

 .ד'העתק החלטת וועדת המכרזים, כנספח               

 והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן;   והואיל:

         מעביד בין המזמין לקבלן. וזאת –והואיל: והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני בלבד ולא תיצור יחסי עובד 
 מעביד;-בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים של התקשרות במסגרת יחסי עובד              

 

 ר בין הצדדים כדלקמן:לפיכך, הוסכם הותנה והוצה                          

 כללי .1
 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. 1.1
 לצרכי פרשנותו. ספקותכותרות סעיפי הסכם זה נעשו למען הנוחיות בלבד, ולא תהיה להן כל  1.2

 הצהרות והתחייבויות הקבלן: .2
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 חתימה + חותמת המציע ________________

 הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב כלהלן:

את השירות, וכי מתן השירות על ידו למזמין בהתאם להסכם זה, אינו פוגע בזכויות צד שלישי  לבצעכי הוא כשיר על פי כל דין  2.1
 כלשהו, לרבות קניין רוחני.

לרשותו, וכן את הידע  העומדיםכי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש  2.2
 והמומחיות הנדרשים לשם ביצוע השירות.המקצועי, הניסיון 

שרין ובין בעקיפין, בין במלאם ובין בחלקם, יכי יבצע את השירות בעצמו ולא יעביר ו/או ימסור את הביצוע השירות, בין במ 2.3
 לצד שלישי כלשהו.

והמשאבים העומדים כישוריו ומיומנותו ולהקדיש את האמצעים  ,כי יפעל בשקדנות, בנאמנות, במסירות ולפעול כמיטב יכולתו 2.4
 לרשותו, לצורך ביצוע השירות.

 כי יחזיק בכוח אדם איכותי בכמות מספקת, לביצוע השירות בצורה מקצועית. 2.5
 .הדיגיטלי הצבת השילוט, בגין ויחולו, ככל שהללו במידה וקיים כי יהא עליו לשאת באגרות השילוט 2.6
בהרכב הנהלתו, בסטאטוס החוקי  ,ברמת הציודשינוי וכן כי עליו לדווח בכתב למזמין על כל שינוי שיחול בכתובתו הרשומה,  2.7

שלו וכיוצא בזה. וכי המזמין יהא רשאי לראות בשינויים האמורים שינוי יסוד מהוראות הסכם זה ולפעול בהתאם, על פי 
 שיקול דעתו המוחלט.

מחדל אשר יש בו משום פגיעה או הטלת דופי  ואגינות ונאמנות כלפי המזמין, ולהימנע מכל מעשה הקבלן מתחייב לנהוג בה 2.8
 בשירות, במזמין, שמו הטוב של המזמין ופעולותיו.

יורחב למקומות דיגיטלי לא מן הנמנע כי שירות זה של הצבת שלט  ,מתפתחת מגדל תפןמועצה מקומית תעשייתית ששעה  2.9
 .המועצהנוספים ברחבי 

, במלואם או בחלקם, בין האל: אי נכונות הצהרות תנאי מהותי ויסודיברור לו כי נכונותו של הצהרותיו בהסכם זה, היא ש 2.10
 בחתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן. ייחשב כהפרה יסודית מצד הקבלן.

בדיה. הקבלן מתחייב כי ככל הקבלן לא יפרסם בשילוט שיוצב על ידו, כל תוכן/מסר אשר עלול לפגוע בשם המועצה או עו 2.11
שתגיע על ידי המועצה תלונה בגין תוכן פוגעני שפורסם, הוא ידאג להסירו בטווח זמן של שעתיים ממועד הגשת התלונה, בין 

 אם הוגשה בדואר אלקטרוני או באמצעות שיחת טלפון מנציג המועצה להתקשרות זו.
 השירות  .3

 )סה"כ שני שלטים(. הדרומיתבכניסה אחד בכניסה הצפונית ואחד  חוצות דיגיטליהקבלן מתחייב להתקין על חשבונו שלט  3.1
מיקום סופי  .מיקום מוערך של שני השלטים עם של הכניסות מיקומי השלטים בשטח המועצה -נספח ו'  מצ"ב תמונת תצ"א

הינו  הדיגיטלישטח השלט   .ובשטח ויסומנו במפה א"בתצ שצוינובשטח בנקודות  ומהנדס המועצה ייקבע בתיאום עם המזמין
כל הפעולות הכרוכות ן וכ, ייצוב, ביצוע חיבורי חשמל נדרשות תשתיותהעברת  יסוד בטון,העבודות כוללות הכנת מ"ר.  64.5-כ

שילוט על פי חוקי העזר העירוניים, כולל כאמור, לרבות תשלום אגרת  הדיגיטלישילוט הבתחזוקה והפעלה תקינה של 
חיובי חשמל ו סופי של מהנדס המועצהכתוב וובכפוף לאישור  להעמדת השלטמאושרת ע"י קונסטרוקטור קונסטרוקציה קלה 

 ומים
 בנוסף, באחריות הקבלן: 3.2

 . , וללא תוכן פרובוקטיבי, פוגעני או גזענילפרסם מודעות על פי כל דין 3.2.1
בכל , (במכרז בהתאם להגשת ההצעהויסומן  יושלם)ליום  __________של ___זמן מסך להעמיד לרשות המזמין  3.2.2

 כלשהי למזמין. , ללא עלותשניות( 8 –)אורך כל פריים  פריימים_____ בחלוקה ל יום בו חוזה זה תקף, 
כמות  .ללא תמורה תהיה בהתאם לצורכי המועצה בלבדלמזמין )המועצה( חלוקת זמן הפרסום שתועמד ע"י הקבלן  3.2.3

 .בהצעת הקבלן במכרז לנספחים ז'בהתאם זמן הפרסום ולוח הזמנים להקרנתו יצוין בפירוט 
"פריסת  ז'לפרסום ללא תמורה תהיה בהתאם לצורכי המועצה ותצוין בפירוט בנספח  חלוקת זמן הפרסום היומית 3.2.4

 שעות פרסום ללא תמורה"
 

ש"ח לחצי שעת _____של _____ )יושלם בהתאם להגשת ההצעה( במחיר מוזל למזמין שמורה אופציה לפרסום נוסף 3.2.5
 '.חנספח התאם לב כמות זמן הפרסום ולוח הזמנים להקרנתו יצוין פריימים( 275פרסום )שהם 
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 בנספחצורכי המועצה ותצוין בפירוט דרישת וחלוקת זמן הפרסום היומית לפרסום נוסף במחיר מוזל תהיה בהתאם ל 3.2.6
 בעלות מוזלת. פריסת שעות פרסום 'ח

ה יעל הזכיה עההודמיום   90ועד  , כאמור בהצעת הקבלן, בתוךהדיגיטליים יםשלטהאת ולהפעיל להתקין  ,לספק 3.2.7
 לשביעות רצונו של המזמין.באישור ו, והכל במכרז

, ,למעט תשלום בעבור שעות פרסום מוסכם כי המזמין לא ישלם לקבלן כל תשלום מכל סוג שהוא  )לרבות הוצאות כלשהן( 3.3
. וכי התמורה בגין השירות תתקבל אך ורק ממכירת שטחי פרסום לצדדים ככל שהמזמין ידרוש 3.2.5מוזלות כאמור בסעיף 

באחריות הקבלן בלבד ולא תהא למזמין כל אחריות, מכל סוג שהיא בגינה  אלויובהר כי מכירת שטחי הפרסום  .שלישיים
 שימלאו את שטחי הפרסום. פרסום/תוכן המודעותבגין לרבות האחריות 

, וכי הוא 3.3כל טעות ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר עם האמור בס"ק  תהיההקבלן מצהיר ומאשר להלן בחתימתו כי לא  3.4
לצדדים שלישיים, וזאת בידיעה מוחלטת כי  ותוכן המודעות לוקח על עצמו את האחריות הבלעדית למכירת שטחי הפרסום

הוא מוותר בזאת קבל כל תשלום נוסף ו/או כל תמורה אחרת לבד מהתקבולים, ככל שיתקבלו, ממכירת שטחי הפרסום, וילא 
על כל טעות ו/או תביעה ו/או כל דרישה אחרת כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, בקשר עם מכירת שטחי הפרסום, כאמור, ו/או 

 לשביעות רצונו. תהיההתמורה לא 
 

למען הסר כל ספק, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת שלא להתנות את הביצוע השירות בכל תנאי שהוא, לרבות קבלת התמורה  3.5
את מתן השירות, אף אם לא תתקבל תמורה כלשהי משטחי  בגין מכירת שטחי הפרסום, וכי הוא מתחייב להשלים במועד

 הפרסום.
 תקופת התקשרות  .4

.במסגרת הסכם זה קיימת חודשים וזאת החל מיום________ וכלה ביום___________  36 24-תקופת ההתקשרות הינה ל 4.1
 ."(האופציה" :להלן)נוספות כמפורט  חוד' כ"א 12חוד' אשר יחולקו לשלוש תקופות בנות  24 36של אפשרות  הארכה לקבלן 

 כפוף לעמידתו בכל אחד מתנאי החוזה בתקופה שטרם מימוש האופציה הרלוונטית.
 

 

 .מראשימים  90בהודעה חד צדדית של  תקשרותההסכם ההקבלן רשאי להפסיק את שירותו הכל בהתאם להוראות  4.2
 

הקבלן יודיע למזמין על רצונו  םא, מוסכם כי תקופת ההתקשרות הנוספת, לפי העניין, תוארך 4.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.3
לרצון המועצה להמשך ובהתאם  חודשים לפני תום תקופת הסכם זה 3בהארכתה, בהודעה בכתב אשר תתקבל בידי המזמין עד 

 התקשרות.
 

הינו רכוש הבלעדי של הקבלן, שעה שיופסק השירות ע"י  והמבנה עליו הוא מוצב( המסך עצמו) הדיגיטליהשילוט יובהר, כי  4.4
בהתאם  לקדמותו השטחלפרק ולקחת לחסותו את המסך. הקבלן ישיב את מצב  ןדדים מכל סיבה שהיא, רשאי הקבלאחד הצ

 .לדרישת המזמין
 

מיום קבלת הודעה  ימי עסקים 14לא הוסדרה תוך ש ומומי מטעיובהר כי במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד הקבלן  4.5
 לבטל את ההסכם וזאת ללא דיחוי נוסף. בכתב מאת המזמין על ההפרה, יהיה המזמין רשאי

 

 המדויקים. המיקומים והסכם זה מתקני שילוט דיגיטלי חדשים עפ"י המפורט במסמכי המכרז 2להתקין הקבלן מתחייב  4.6
 . ויסומנו ע"ג מפה ובשטח יקבעו ע"י מהנדס המועצה

 במכרז. ימים מיום ההודעה על זכייתו 90בתוך  הדיגיטלייםמתחייב על הקמת והפעלת השלטים  הקבלן
 
 

למזמין הזכות לבטל הסכם זה ו/או להביאו לידי סיום לאלתר בכל אחד מן  תהיהמבלי לפגוע בזכותו לעשות כן על פי דין  4.7
 המקרים המפורטים להלן:
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לקבלן מפרק או מפרק זמני, או קדם מפרק זמני או כונס נכסים, בין ארעי ובין קבוע, או ניתן נגדו צו פירוק ו/או  מונה 4.7.1

 ממועד נתינתם.ימי עסקים  14כינוס נכסים, בין זמני ובין קבוע, וצווים או מינויים אלו לא בוטלו תוך 
 

לה, פטירה, פשיטת רגל, חוסר כשרות לפעולות חהקבלן ו/או מי מטעמו לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם מחמת מ 4.7.2
 משפטיות ו/או העדר אמצעים מתאימים לעמידה בהתחייבויותיהם.

 

 הקבלן פרסם שלא בהתאם לדין ותלונות על כך הגיעו למועצה. 4.7.3
 

יום  14הקבלן הפר תנאי יסודי מתנאי חוזה זה ולאחר התראה כתובה שקיבל מהמזמין לא תיקן את ההפרה בתוף  4.7.4
 ההתראה.מקבלת 

 

מזמין החובה לפצות את הקבלן ו/או לשלם לו תשלום הבכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי המזמין כאמור לעיל, לא תהיה על  4.8
 מכל סוג.

 
 ולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.חכי ההוראות בדבר שמירת הסודיות וזכויות היוצרים י מובהרלמען הסר כל ספק,  4.9

 כלים וחומרים .5
הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירות, יירכשו על ידי הקבלן ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מוסכם כי כל  5.1

 מראש ובכתב.
 

ספקת השירות אספקת השירות, יהיו מהסוג המתאים ללא סייג לאכל הכלים והחומרים בהם יעשה הקבלן שימוש לצורך  5.2
 בהתאם להסכם זה.

 

השילוט יבוצע מחומרים השילוט יהיה מחומרים חזקים, המיועדים לשימוש המוצע, עמידים בפגעי מזג אויר ובלתי דליקים.  5.3
 ’. עמידים בפני תנאי מזג האוויר משתנים לרבות רוחות, שמש, גשם וכד

 

 לבטיחותם. קבלןהשל  הצבת גופי תאורה ותחזוקתם השוטפת ייעשו על ידי חשמלאי מוסמך ובהתאם לחוק, ובאחריות מלאה 5.4
 

יותקנו בצנרת מתאימה על פי התקן  -כבלי חשמל ותקשורת - כל הכבלים הנדרשים להפעלה מלאה ושוטפת של המתקנים 5.5
 .. הקבלן יהיה אחראי לחיבור הציוד המותקן להארקה על פי התקןהקיימותוהוראות 

 

 בעלי התקן הנדרש ובאיכות גבוהה.כל החומרים שבהם יעשה הקבלן שימוש לרבות המסך הדיגיטלי יהיו  5.6
 

כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בהם פגיעה בזכויות צד שלישי כל שהוא, תחשב, לכל דבר ועניין,  מובהר 5.7
 כהפרת הסכם זה.

 

ות ליציב לכל שלט תידרש הצהרת מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס חשמל וכתב אחריות וביטוח צד שלישי של החברה המתקינה 5.8
 .. יש להעביר העתק מהצהרות אלו למהנדס המועצה טרם הפעלת השלטיםהשילוט ובטיחותו

 
 , כל התהליך והעלויות יחולו על הקבלן.לשלטים במידה וככל שיעלה צורך בכל הנוגע לקבלת היתר בניה

 (. לא תותר הצבת שילוט מסנוור או מרצד. Brightness Controlהשלטים יכללו מערכות בקרה על רמת קרינה והבהירות ) 5.9
 



 

 

 20 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

טרם הצבתם  ע"פ תקן נדרש ככל שקיי (הדיגיטלייםשל המסכים )השלטים  מקובליםעל הזוכה להמציא תעודות תקינה  5.10
 .והפעלתם

 

 כתנאי לבחינת הבקשה: שיעוברו לידיו הנתונים הבאים הצבה לשלטים ע"י מהנדס המועצה תינתן בתנאי  לבקשה להיתר  5.11
תצלום הדמיה של השילוט על רקע הסביבה, שרטוט חזית השלט ומידותיו, ופרטי המערכת הנושאת את השלט. מערכות 

, התייעצות היתר הצבה לשלטיםטכניות בצמוד לבסיס השלט ומתקנים נלווים יהיו מוצנעים במבנה ויוצגו במסגרת הבקשה ל
 הגליל.עם הועדה המרחבית מעלה 

 

פרטי עיצוב של המסך, לרבות עוביו, רמת הרזולוציה, וכן פרטי עיגון של המסך לחזית להיתר הצבה את יש לצרף לבקשה  5.12
 המבנה.

 
העסקת ככל שתידרש ככל שידרשו הסדרי תנועה להולכי רגל ו/או לרכב יסדיר הקבלן על חשבונו אישור של משטרת ישראל.  5.13

 בלבד. ה על חשבון הקבלןנתהיעלויות אלו ות, שוטר/ים בשכר לצורך ביצוע העבוד
הקבלן מתחייב להימנע מגרימת נזק לדרך, מדרכה, לכביש, לצנרות או תשתיות תת קרקעיות אחרות או למתקנים אחרים  5.14

למעט נזק הנובע מעצם ההתקנה נזק אשר יתוקן עם סיום עבודות וזאת , שלטיםההנמצאים במקומות ההצבה וההתקנה של 
 .שמצב האתר יוחזר לקדמותוההתקנה כך 

 
כל פעולות ההצבה וההתקנה של המתקנים תבוצענה באופן שלא תופרע זרימת התנועה ולא תיפגע בטיחות הנמצאים במקומות  5.15

 .ההצבה וההתקנה, ותוך הסדרת דרכי גישה למקומות ההצבה וההתקנה
 
המדרכה ומקומות ההצבה האחרים של המתקנים למצבם הקבלן מתחייב כי לאחר הצבת המתקנים יתקן ויחזיר את הדרך/  5.16

, הקודם, ינקה ויסלק כל פסולת ממקומות ההצבה וההתקנה לאחר תיקון כל פגם או נזק שנגרם למדרכה, לכביש, לצנרות
ת ו/או צד ג' כתוצאה ועקב העבודות שבוצעו על ידו או על ידי מי מטעמו בקשר עם התקנ מועצההאו לרכוש כלשהו של  לגינון

 .שילוט הדיגיטליה
 
עבודות החפירה להתקנת המתקנים תעשינה תוך מניעת פגיעה בתשתיות עיליות ו/או תת קרקעיות של תאורה, ביוב, תיעול,  5.17

 ,, מת"ב, חברת החשמלמועצהבקווי חשמל, קווי תקשורת לסוגיה, והקבלן מתחייב לתיאום הנדסי אל מול מחלקת ההנדסה 
 חברת בזק וכיו"ב. 

 
 שילוט שאסורה הצבתו: .6

 יש להבטיח שהשילוט לא ירצד, או יסנוור. 6.1
 יש להבטיח עמעום עצמת התאורה בשעות הערב, על מנת להבטיח שהשילוט לא יהווה מפגע בטיחותי או חזותי. 6.2
 .שילוט אשר ימצא כי מהווה מפגע חזותי או בטיחותי תידרש הסרתו המידית 6.3

 
 שמירת סודיות .7

בסוד ולא להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע נתון, חפץ מסמך הקבלן מתחייב לשמור  7.1
ו/או פרט מידע אחר מכל סוג שהוא שאינו נחשב כנכסי הכלל, אשר יגיעו לידי הקבלן, בתוקף או בקשר לביצועו של הסכם זה 

 ו/או לאחר מכן ללא אישור המזמין מראש ובכתב.ו/או בקשר עם המזמין וזאת עובר לחתימת ההסכם, במהלך ביצועו 
הקבלן מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע ו/או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או  7.2

 בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם המזמין.
הסכם, זה, אלא באישור מראש ובכתב  הקבלן מתחייב שלא להשתמש במידע, כאמור בהסכם זה, למטרה כלשהי מלבד ביצוע 7.3

 מהמזמין.
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(, את כל המידע םהמבניהקבלן מתחייב למסור למזמין, מיד עם סיום מתן השירות ו/או ההתקשרות בין הצדדים )המוקדם  7.4
 שנאסף על ידו במסגרת מתן השירות וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי המזמין, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו

 שנאסף על ידו במסגרת השירותים על פי הסכם זה.
 הסבת ההסכם  .8

הקבלן אינו רשאי להסב את ההסכם כולו או מקצתו לצד שלישי כלשהו, ו/או להעביר כל זכות או טובת הנאה על פיו, בין  8.1
 במישרין ובין בעקיפין.

לוט וכן עיצוב המודעות באמצעות קבלן בסעיף לעיל, מוסכם כי הקבלן יהיה רשאי לבצע את רכש מודעות השי האמורלמרות  8.2
למזמין הזכות להשיג  קניתמובדבר זהותו של קבלן המשנה, וכי ובכתב מראש משנה מטעמו. הקבלן מתחייב ליידע את המזמין 

אישור המזמין לגבי זהות קבלני המשנה  כל השגות בעניין זה.יינה התהקובעת, ולקבלן לא  תהיהעל כך, והחלטתו של המזמין 
 יהיה מראש ובכתב.

 מעביד-היעדר יחסי עובד .9
 נו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין ולא יתקיימו יחסי עובד מעביד בינו לבין המזמין.ימובהר, מוצהר ומוסכם, כי הקבלן ה 9.1
 על פי הדין, כעוסק עצמאי.טלים החלים עליו, יהקבלן מתחייב לשאת על חשבונו את כל תשלומי החובה, מיסים וה 9.2
מוסכם ומוצהר כי הקבלן איננו סוכן, שלוח או נציג של המזמין אינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המזמין בעניין כלשהו,  9.3

שא באחריות הבלעדית יוזאת בהתחשב במהות השירות נשוא הסכם זה, הקבלן מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וי
 ו/או הוצאה שיגרמו למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, הנובע ממצב בניגוד לאמור בסעיף זה.לכל נזק 

 אחריות ושיפוי .10
כי המזמין ו/או מי הפועל מטעמו, לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או לעסקו ו/או לרכושו  מובהר 10.1

 של הסכם זה, וכי אחריות זו תחול על הקבלן בלבד.ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו 
שא באחריות מלאה ובלעדית בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שיגרמו מכל סיבה שהיא למזמין ו/או לכל אדם יהקבלן י 10.2

 הפועלים מטעמו.ו/או תאגיד ו/או לכל צד שלישי אחר, אשר ינבעו ממתן השירות, ו/או מכל פעולה אחרת של הקבלן וכל 
הקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרמו למזמין הנובעים ממעשיו  10.3

מהפעלתו של הסכם זה, לרבות בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו למזמין בשל עקיפה או מחדליו של הקבלן כתוצאה ישירה או 
 שונה של המזמין.תביעה עם קבלת דרישתו הרא

 פיצויים מוסכמים ופיגור בתשלום .11
כאמור להלן בהסכם זה ו/או על פי כל דין, מוסכם כי במקרה של איחור מזמין למבלי לגרוע מכל התרופות והסעדים העומדים  11.1

ן ( ימים, יחשב הדבר להפרה יסודית של הסכם זה והמזמי21)לעשרים ואחד מצד הקבלן, באספקת השירות למזמין, מעבר 
 יהא זכאי לכל התרופות והסעדים על פי ההסכם ועל פי כל דין.

במסגרת הסכם זה שלא יבוצע במועדו, לרבות חיובי חשמל ומים אגרת שילוט ולרבות הקבלן מי החובה החלים על תשלוכל  11.2
סכום  המחאה כלשהי שתימסר על ידו ולא תכובד במועדה, יחייב את הקבלן לשלם למזמין, לפי דרישתו הראשונה, את

 המיועד לתשלום, ועד לפירעון המלא בפועל.  6%שנתית של וריבית כחוק התשלום שלא נפרע באמור בתוספת הפרשי הצמדה 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה אינו מקנה לקבלן זכות לפגר בתשלום כלשהו או שלא לשלמו במלואו ו/או  11.3

 שלא לעמוד במועדים הקבועים בהסכם זה.
 בטחונות .12

ו/או שיגיע למזמין עפ"י הסכם זה ו/או בקשר כבטחון למילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ובמיוחד לתשלום המגיע 
יחתום הקבלן א הקבלן למזמין, במעמד חתימת הסכם זה, כתנאי להתקשרות בין הצדדים ולתחילת ביצוע העבודות, יאליו, ימצ

, שתהיה למשך כל תקופת ההתקשרות )ותוארך מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפןלטובת ית( )ערבות בנקא על כתב התחייבות 
שקלים  חמש עשרה אלף) כולל מע"מ₪  15,000במידת הצורך( בתוספת של שלושה חודשים לאחר סיום ההתקשרות, זאת ע"ס 

הפעיל את כתב ההתחייבות בכל רשאי ל יהיהחדשים(, שמטרתה להבטיח את קיום הוראות ההתקשרות בין הצדדים. המזמין 
   .הקבלןהפרה מצדו של 

רשאי להשתמש בבטוחה הנ"ל לשם גביית כל סכום שיגיע לו מאת הקבלן ו/או לכסוי כל שטר או שיק שנתקבל  יהיההמזמין  12.1
 מהקבלן ואשר לא נפרע במועדו.
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ם זה ו/או עפ"י כל דין למיצוי זכויותיו כלפי שהוא עפ"י הסכ כלאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות המזמין להיזקק לסעד  12.2
 הקבלן, ו/או להגביל ו/או לתחום אחריות הקבלן.

 הפרה ותרופות  .13
יסודיים בהסכם זה והפרתם תחשב להפרה יסודית של ההסכם, כמשמעה והנם סעיפים עיקריים  2,3,4,5,6,7,9,10סעיפים  13.1

 .1970 -( התשל"אהסכם התקשרותבחוק החוזים )תרופות בשל הפרת 
 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של ביטול ההתקשרות בין הצדדים, הקבלן מוותר לחלוטין על כל טענה ו/או  13.2

 תביעה דרישה בנוגע להשקעות שהשקיע על פי ההתקשרות בין הצדדים ו/או השבת כספים בגין ביצוע התקשרות כאמור.
 שונות .14

 יחיד במשמע וכל האמור בלשון נקבה אף בלשון זכר במשמע, ולהיפך.כל האמור בהסכם זה בלשון רבים אף לשון  14.1
תנאיי הסכם זה משקפים את המותנה, מחייב והמוסכם בין הצדדים במלואו וכי הסכם זה מבטל כל זיכרון דברים ו/או הסכם  14.2

 ימים.או קי שנעשואחר ו/או התחייבויות ו/או הסכמה ו/או מצג אחר שנעשו או קיימים בין הצדדים, במידה 
שום הוראה מתנאים ומהוראות הכלולים בהסכם זה על נספחיו אינה באה לגרוע מתנאי או הוראה אחרת של הסכם זה כי   14.3

 אם להוסיף עליה.
 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות הסכם זה אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם. 14.4
 כל זכות קיזוז ו/או ערבון מכל סוג שהם, כלפי המזמין. תהיהמוסכם כי לקבלן לא   14.5
 יקיר דקל.נציג המועצה לעניין התקשרות זו, הינו  14.6
 בחיפה.מוסכם, כי הסמכות המקומית השיפוטית בכל הליך משפטי בין הצדדים תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט   14.7
הצדדים מצהירים כי חתמו על הסכם זה מרצונם הטוב והחופשי, לאחר שקראו היטב את הוראותיו והבינו אותן כראוי,   14.8

 הקבלן מצהיר ומאשר בחתימתו כי עובר לחתימתו על הסכם זה, נועץ בשירותיו של עורך דין.
 כתובות והודעות .15

 72תשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר חלוף כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט בכותרתו. כל הודעה ש
שעות מזמן שהמכתב הכולל את ההודעה והנושא את הכתובת ודמי הדואר המתאימים נמסר למשרד הדואר לשם משלוח בדואר רשום, 

 ד עם שיגורו או מסירתו )בהתאמה(.מי -ולעניין מכתב ששוגר בפקסימיליה או נשלח באמצעות שליח

 

 ראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמעמד הנקובים לעיל:ול

 

-------------------                        ----------------------      --------------------- 

 הקבלן     בר                           גז                                      המועצה     ראש 

 מאשר בזאת כיהקבלן אני הח"מ, עו"ד המשמש כיועץ המשפטי של 

 ____________ ת.ז. ______________ אשר-_________________ ת.ז. ___________ ו

בהתאם למסמכי הקבלן ידי  על הינם מוסמכים לחתום מטעמה וכי נתקבלה החלטה כדיןהקבלן זה בפני, בשם  הסכם התקשרותחתמו על 

 ונספחיו. הסכם התקשרותה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הסכם התקשרותלהתקשר בשלו ההתאגדות 

 _____________          ________________________ חתימה + חותמת המציע:

 דעו"                                                                                            
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 אישור עריכת ביטוחים –' אנספח 
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 הצהרה על מתן פטור מאחריות -ב' נספח 

 תאריך: _________

 ,לכבוד

 תפןמועצה מקומית תעשייתית מגדל 

 )להלן: "המועצה"(

 הנדון: הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים

 ",הסכםהלהלן: ") במועצה מקומית תעשייתית מגדל תפןלאספקה והתקנה של מתקני שילוט ופרסום  2018/05בקשר עם מכרז 

 .(ו/או "הפעילות", בהתאמה

 אנו ___________________________ מצהירים בזאת :

 משתמשים בפעילותנו שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד מכני ו/או ציוד הנדסיא. הננו 

 שבנדון. הסכם התקשרותו/או ציוד חשמלי אשר בבעלותנו ו/או בשימושנו לצורך פעילותנו בקשר ל

 ב. על אף האמור בהצהרה זאת, הננו להתחייב כדלקמן:

עובדיהן ו/או מי מטעמם מכל חבות  ו/או מנהליהן ו/או ("המועצהלהלן: ") פןהמועצה המקומית התעשייתית מגדל ת.הננו פוטרים את  1
 אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו לרבות בעת ביצועה בגין אובדן או נזק לרכוש ו/או לציוד האמור לעיל

 , כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.הסכם התקשרותבהתאם ל

מכל אחריות  ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמם המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן )להלן: "המועצה"( .הננו פוטרים את  2
המועצה המקומית התעשייתית כות השיבוב (התחלוף) כלפי ז לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד והרכוש המוזכר לעיל ומוותרים על

 שכזה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה. ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן במקרההמועצה"( מגדל תפן )להלן: "

מכל חבות  ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמם המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן )להלן: "המועצה"( .הננו פוטרים את  3
השימוש ברכוש או בציוד האמור לעיל על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או מ מנו ו/או צד שלישי כלשהו עקבבגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטע

 , כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.הסכם התקשרותפעילותנו בקשר עם ה עבורנו לשם

יגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, ידנו, בנ .היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על 4
ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמם בכל  המועצה המקומית התעשייתית מגדל תפן )להלן: "המועצה"( הננו מתחייבים לשפות את 

 שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות מיד עם קבלת דרישתם הראשונה. תשלום ו/או הוצאה

, במשך כל א'(נספח )באישור עריכת הביטוחים  נערוך ונחזיק את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, כאמור .הננו מצהירים בזה כי 5
 שנחתם בינינו לביצוע פעילותנו ועל פי כל דין. הסכם התקשרותה התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי

 ולראיה באנו על החתום

                     ________________                       ____________________                                       ________________ 

 ()תאריך                             )חתימת המצהיר(                                                  )שם המצהיר(                                                  

 



 

 

 26 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

 הזוכה במכרז העתק הצעת הקבלן -' גנספח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 27 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

 העתק החלטת וועדת המכרזים -' דנספח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 28 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

 מיקומי השלטים בשטח המועצה -' הנספח 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 29 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

 תאריך:___________

 ללא עלות חלוקת זמן הפרסום היומית –' ונספח 

 לכל ימות השבוע לאורך כל השנה.הפרסום הוא 

 

שעות פרסום 
ללא עלות 

בהתאם לתנאי 
 המכרז.

 מספר פריימים
)אורך כל פריים 

 שניות( 8

 הערות

00:00-01:00   
01:00-02:00   
02:00-03:00   
03:00-04:00   
04:00-05:00   
05:00-06:00   
06:00-07:00   
07:00-08:00   
08:00-09:00   
10:00-11:00   
11:00-12:00   
12:00-13:00   
13:00-14:00   
14:00-15:00   
15:00-16:00   
16:00-17:00   
17:00-18:00   
18:00-19:00   
19:00-20:00   
20:00-21:00   
22:00-23:00   
23:00-00:00   

 

 



 

 

 30 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

 

. במידה ויש . בחגים הטופס יישלח באופן מרוכזהיומית תהיה בהתאם לדרישות ולצורכי המועצהחלוקת זמן הפרסום 
ימי  2שינוי הוא יתקבל בכתב ובחתימה מנציג המועצה בצירוף נספח זה חתום. על הקבלן להחזיר את הטופס חתום עד 

 שעות חתימת טופס זה. 48עסקים. על הקבלן להתחיל את לבצע את לו"ז הפרסום עד 

 המועצה רשאית לשנות לכל היותר אחת לחודש את שעות הפרסום.

המועצה רשאית לבקש לעדכן את תוכן הפרסום בשעות הפרסום שהוקצו לה בכל עת ועל הקבלן לעדכן את תוכן 
 שעות.   24הפרסום עד 

 

 

 

________________                    __________________ 
 + חותמת קבלןחתימה                               חותמתחתימה נציג המועצה +    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 31 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

 __תאריך: _________

 חלוקת זמן הפרסום היומית בעלות מוזלת. -ז'נספח 

 הפרסום הוא לכל ימות השבוע לאורך כל השנה.

 

שעות פרסום 
ללא עלות 

בהתאם לתנאי 
 המכרז.

 מספר פריימים
)אורך כל פריים 

 שניות( 8

 הערות

00:00-01:00   
01:00-02:00   
02:00-03:00   
03:00-04:00   
04:00-05:00   
05:00-06:00   
06:00-07:00   
07:00-08:00   
08:00-09:00   
10:00-11:00   
11:00-12:00   
12:00-13:00   
13:00-14:00   
14:00-15:00   
15:00-16:00   
16:00-17:00   
17:00-18:00   
18:00-19:00   
19:00-20:00   
20:00-21:00   
22:00-23:00   
23:00-00:00   

 

 



 

 

 32 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

. במידה ויש שינוי הוא יתקבל בכתב ובחתימה חלוקת זמן הפרסום היומית תהיה בהתאם לדרישות ולצורכי המועצה
ימי עסקים. על הקבלן להתחיל את  2חתום עד מנציג המועצה בצירוף נספח זה חתום. על הקבלן להחזיר את הטופס 

 שעות חתימת טופס זה. 48לבצע את לו"ז הפרסום עד 

 המועצה רשאית לשנות לכל היותר אחת לחודש את שעות הפרסום.

המועצה רשאית לבקש לעדכן את תוכן הפרסום בשעות הפרסום שהוקצו לה בכל עת ועל הקבלן לעדכן את תוכן 
 שעות.   24הפרסום עד 

 

 

 

 

________________                    __________________ 
 + חותמת קבלןחתימה                               חתימה נציג המועצה + חותמת   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 33 עמוד 

 חתימה + חותמת המציע ________________

 


