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 (04/2015פומבי מס'  )מכרז הצעות להציע הזמנה

, על  עמודי  תאורה  ברחבי  LEDתחזוקה של גופי תאורה מסוג ו לביצוע תכנון, אספקה, התקנה   

 היישוב כחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות בעיריית אריאל.

 

 נוהל המכרז ותנאיו –חלק א' 

  כללי .1

 

צוע עבודות לביהצעות להגיש "( מזמינה בזאת " או "המזמין"העירייה -עיריית אריאל )להלן  1.1

, על  LEDתחזוקה של החלפת גופי תאורה קיימים בתאורת מסוג ו התקנהתכנון, אספקה, 

 במסגרת פעולותיה לקידום איכות הסביבה ולהתייעלות אנרגטית. עמודי תאורה ברחבי העיר

תאורת הרחוב אשר  גופי על המציע לתכנן, לספק, להתקין, לתחזק ולתפעל על חשבונו את כל  1.2

ופי תאורה הקיימים היום געל ידו במשך כל תקופת ההתקשרות הנ"ל כולל החלפת  והותקנ

 .לד מסוג  תאורהפי ובעירייה לג

המכרז, כולל נוסח החוזה שהזוכה יידרש לחתום עליו )להלן :" מסמכי המכרז" (  מסמכיאת  1.3

לרכישתם שלא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם  ₪ 5,000ניתן לרכוש בעבור סך של 

 ללא תשלום ,במשרדי העירייה.

צמודה  מכרזה גשתלה על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בנקאית 1.4

אלף שקלים חדשים"( בנוסח המצורף  מאה חמישים)ובמילים: " 150,000₪בלתי מותנית בסך  

הערבות , 30.09.2015עד ליום הערבות תעמוד בתוקף  ערבות הצעה(..ה' 3.1)נספח  למכרז

 .תוארך לפי דרישת העירייה, עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז

 הינההמציעים  במפגשהשתתפות . 11:30 בשעה 15.04.2015, רביעי יתקיים ביום מפגש מציעים 1.5

 חובה על מנת להגיש הצעה במכרז.

ידי המציע, יש להניח -עלבכל עמוד חתומים  עותקיםאת מסמכי המכרז וההצעה, בשני  1.6

" בתיבת המכרזים  04/2015במעטפה סגורה הנושאת את הכותרת "מכרז פומבי מספר 

 .15:00,  בשעה 07.05.2015 חמישיבמסירה ידנית בלבד, במשרדי העירייה, עד ולא יאוחר מיום 

על מעטפות המכרז תוטבע חותמת  נתקבל תאריך ושעת הקבלה .הצעה שלא תוגש במועד 

 .תיפסל

ההצעות תהיינה מוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה  1.7

הבלעדי, לפסול כל הצעה שאינה תואמת את תנאי המכרז. על המציע להתייחס בהצעתו לכל 
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הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים.  העירייה רשאית 

 סמכים נוספים וזאת על פי שיקול דעתה.לדרוש מכל מציע להגיש מ

רק מציע שיעמוד בהצלחה בכל תנאי הסף, לשביעות רצונה של העירייה, יהיה רשאי לזכות  1.8

 ימים מיום ההודעה על הזכיה על הסכם התקשרות )מצ"ב(. 14במכרז ויחתום תוך 

 ביותר או כל הצעה שהיא.  זולההעירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה 1.9

כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על  1.10

הצעתו ועל ביצוע העבודות.  הגשת הצעת מחיר על ידי המציע מאשרת כי קיבל לידיו את מסמכי 

המכרז, קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות 

ור לעיל, על המציע לסייר באותם אתרים המיועדים לביצוע העבודות בהם.  מבלי לגרוע מהאמ

נשוא המכרז לפני הגשת הצעתו, או לוותר על זכותו כאמור,למען הסר ספק יובהר כי כל המידע 

המסופק על ידי הרשות בקשר עם האתרים הינו על בסיס בדיקה מדגמית בלבד, וכי על המציע 

 את כל המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו במכרז.חלה חובה לבצע סיור כאמור, ולאסוף 

,בעלי תפוקת אור,  LEDגופי התאורה הנדרשים במסגרת מכרז זה הינם גופי תאורה מסוג  1.11

הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישות תכנון תאורה עבור כבישים ו/או שטח נתון, 

 בהתאם לדרישות  המזמין והתקן הישראלי .

ין במסירת נתונים כלשהם, על ידי העירייה ו/או מי מטעמה, כדי להטיל , כי אבזאתמובהר  1.12

על העירייה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לגבי נכונות ו/או דיוק הנתונים, ובמפורש אין 

 העירייה ו/או מי מטעמה אחראים ביחס לנתונים האמורים.

פחיה בטרם כל הפונים מתבקשים לקרוא את חוברת המכרז על כל נסשאלות הבהרה:  1.13

 משלוח שאלות/הערות.

 לדואר אלקטרוני 15:00שעה ב ,2015.0428.יש להעביר את השאלות עד לתאריך 

michrazim@ariel.muni.il  (, תוך ציון שם המציע. העירייה)להלן "נציג  מר שי עמיחי , אל"

 הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה.שאלות ההבהרה יכללו את מספר 

לא תהיה אפשרות אחרת לקבלת מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה לאחר 

 המועד האחרון למשלוח השאלות. 

 .או קבוצת מציעים העונים ביחד לכל דרישות הסףבודד מציע רשאים לגשת למכרז  1.14
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 ריכוז מועדי המכרז:

 

 29/03/2015 פרסום המכרז

 12:00עד  29/03/2015-28/04/2015 רכישת המכרז/ עיון בחוברת המכרז

  מפגש מציעים )חובה(

 5יהודה  -לשכת ראש העיר

  11:30בשעה  15/04/2015

 28/04/2015 שאלות הבהרה להגשתאחרון  מועד

 15:00בשעה  07/05/2015 מועד אחרון להגשת הצעות

 

 הגדרות .2

 עיריית אריאל. –העירייה  .2.1

 LEDהחלפת גופי תאורה קיימים בגופי תאורה חדשים מסוג   – השירותים נשואי המכרז .2.2

 .אריאל על עמודי תאורה ברחבי העיר ריותאחו תכנון, אספקה, התקנה, תחזוקההכוללים 

הדרישות הבסיסיות המגדירות את המינימום הנדרש על מנת להגיש הצעה למכרז  – תנאי סף .2.3

 וכן דרישות מנדטוריות אחרות הנדרשות לשם כך.

 שהגיש הצעה למכרז.בודד או קבוצת מציעים כל גוף  – המציע .2.4

 .עירייההמציע שהצעתו זכתה במכרז וחתם על הסכם התקשרות עם  – המציע הזוכה / הספק .2.5

ערבות המיועדת להבטיח את קיום הצעה למכרז וחתימה על חוזה  – הגשת מכרז ערבות  .2.6

 התקשרות במקרה של זכייה.

 ועדת המכרזים של מועצת העיריה - וועדת מכרזים .2.7

פי תנאי המכרז, עפ"י -המציע על תערבות המבטיחה את מילוי התחייבויו – ערבות ביצוע .2.8

 הצעתו כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים וחוזה ההתקשרות.

 

 סף תנאי .3

 תנאי סף מנהליים  .3.1
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מרשם חברה  נסחעליו לצרף להצעתו , וגוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי הנוהמציע  (א

 .המציעהכולל את שמות ופרטי מנהלי  2014משנת התאגידים 

לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת  לא מצוינים חובות אגרה שנתיתעל המציע לוודא, כי בנסח 

, וכי לא מצוין כי היא חברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ההצעה

יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת 

 ההצעה.

 ,2014אם המציע הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות מרשם השותפויות משנת 

 המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות. 

 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועמידה בדרישות  (ב

להוכחת עמידה  .1976 -בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לעמודהמציע על 

אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי תו לצרף להצע על המציע בדרישות אלה

שהוצא על ידי פקיד שומה וממונה אזורי מס  1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

ק ייבד זה(. אישור שבה מוגשת ההצעה ערך מוסף )אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה

 מול מערכת המידע של רשות המיסים. עירייההומת ע"י חשבות ויא

 העדר ניגוד ענייניםושמירת סודיות צירוף הצהרה והתחייבות בדבר  (ג

על המציע להצהיר כי אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע 

אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד במכרז ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, 

עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או 

 הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או מתן השירותים.

 צירוף אישור תשלום בגין השתתפות במכרז (ד

את מסמכי  .מכרזהשתתפותו ב עבור  ₪ 5000 בסך תשלום קבלתעל המציע לצרף להצעתו 

  08:00-15:00באריאל  בין שעות העבודה  7המכרז ניתן לרכוש בלשכת המנכ"ל ברחוב יהודה 

 ש"ח אשר לא יוחזרו. 5000תמורת תשלום בסך 

 צירוף ערבות הצעה (ה

מקורית(, בלתי  ערבות) הביטוח' מחב ערבות אולצרף להצעתו ערבות בנקאית  המציע על

מאה חמישים אלף שקלים חדשים )במילים:  ₪ 150,000ס "עמותנית במקור, בשם המציע, 

 בלבד(.

ידי מורשי חתימה -המצורף למכרז והיא תיחתם עלה' (  3.1 נספח)נוסח הערבות יהיה כמפורט 

 ימים מיום הגשת המכרז. 120למשך  הערבות תעמוד בתוקףמטעם הבנק/ חב' הביטוח. 
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מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק  ערבות (1

. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת 1981 -הפיקוח על נכסי הביטוח, התשמ"א

 . הביטוח ולא של סוכן מטעמה

 התקבלה לא עוד כל, הערבות תוקף/ות הארכת לדרוש רשאית תהיה המכרזים ועדת (2

 .במכרז זוכה בדבר החלטה

המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במידה וחזר בו  ועדת (3

 ,פתיחת תיבת המכרזיםהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, או מציע מהצעתו לאחר 

, לא צירף ערבות ביצועאו או בנסיבות שבהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום על הסכם, 

מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו ובהתאם  או סירב למלא אחר דרישה אחרת שבה הוא

 לאמור במכרז זה.

 ההצעהלדעתה  במקרה בו גם את סכום הערבות לחלט רשאית תהיה המכרזים ועדת (4

 . שמוטל ספק במהימנותה שהוגשה הינה הצעה

 ההסכם חתימת עם או הערבות פקיעת עם במכרז זכו שלא למציעים תוחזר הערבות (5

 .מביניהם המוקדם לפי, במכרז הזוכה עם

 .כולה ההצעה לפסילת ביאת הערבותותנאי  מנוסח סטייה כל כי, יודגש

 8,500,000מחזור שנתי של לפחות  המציע הינו בעל האיתנות הפיננסית המפורטת להלן: בעל (ו

 2014 ,2013 ,2012: שניםכל אחת מהשקלים חדשים (" ב שמונה וחצי מיליון )במילים" : ₪

 .כולל מע"מ()

 תנאי זה על המציע לצרף אישור רו"ח המעיד על איתנות פיננסית כאמור.לצורך הוכחת 

 המציע רכש את מסמכי המכרז. (ז

 .המציע השתתף בסיור קבלנים (ח

 

 תנאי סף מקצועיים: .3.2

 המעידים על ניסיון קודם.פירוט ניסיון קודם ואישורים  3.2.1

גופי תאורת  5000מינימום   התקנתמכירה ו – )לרבות חו"ל( היצרןו/או  המציע ניסיון

 מסוג לד.רחוב 

הפרויקט, כמות מותקנת, שם הלקוח, שם איש קשר ומספר שם יש לצרף טבלה עם 

 טלפון או כתובת מייל. 

שנים בהתקנת גופי תאורת רחוב,  5ניסיון של מינימום  –  מטעמוקבלן החשמל  ניסיון

עם שם הפרויקט, כמות יש לצרף טבלה  .גופי תאורת רחוב 2000מינימום התקנת  
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אישור סיווג קבלן מותקנת, שם הלקוח, שם איש קשר ומספר טלפון או כתובת מייל. 

 .4או  3א'  270החשמל 

 גופי תאורת רחוב 2000 תכנון של מינימום  – מטעם המציע תאורה מתכנן ניסיון

  בישראל.

)עיריות לכל הפחות לקוחות  3אצל יש לצרף אישורים על עבודות תכנון תאורת רחובות  

נתיבי איילון ו/או רכבת ישראל ו/או ו/או מועצות מקומיות ו/או מועצות אזוריות ו/או 

  ( .נת"י ו/או כל חברה ממשלתית אחרת

 המציע קשור בהסכם מחייב עם קבלן חשמל בעל הכישורים המתאימים והניסיון 3.2.2

 הנדרש לביצוע העבודות.

שהינו בעל סיווג  תעודות הקבלן  אתלשם הוכחת הדרישות דלעיל, על המציע לצרף 

ברשם הקבלנים, עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  -2א'  270מקצועי 

שנים לפחות בסדר הגודל  5. קבלן חשמל זה יהיה בעל ניסיון מוכח של  1969 -תשכ"ט 

את פרטי קבלן החשמל, תעודות מתאימות  , יצרף להצעתו,המציענשוא מכרז זה. 

 .ן בעבודות דומות, ורשימת ממליציםפירוט ניסיונו של הקבל

 הבהרה: 

הנו הקבלן אשר יבצע את קבלן החשמל מטעם המציע אשר יוצג בהגשת המכרז, 

 העבודה בפועל.

 המציע קשור בהסכם מחייב עם מתכנן תאורה בעל הכישורים המתאימים והניסיון 3.2.3

מסמך הנדרש לביצוע העבודות. לשם הוכחת הדרישות דלעיל, על המציע לצרף 

שהינו בעל ניסיון בתכנון מערכי תאורה עירוניים והכין תוכניות  ממתכנן התאורה 

עיריות ו/או מועצות אזוריות ו/או ו/או  רשויות מקומיות 3 -פוטומטריה לפחות ב

.  יצרף כל חברה ממשלתית אחרת נתיבי איילון ו/או רכבת ישראל ו/או נת"י ו/או

של  המציע להצעתו את פרטי מתכנן התאורה, תעודותיו המתאימות, פירוט ניסיונו

 .מתכנן התאורה בעבודות דומות

 הבהרה: 

יועסק אשר  המתכנןהחשמל מטעם המציע אשר יוצג בהגשת המכרז, הנו  מתכנן

 במסגרת הפרוייקט נשוא מכרז זה.

 נספח גופי תאורה העונים למפרטים הטכניים כמפורט בגיש את הצעתו עם יהמציע  3.2.4

 .א' מפרט טכני
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        סמכים נדרשיםמ .4

       :הצעה )חוברת הצעה מלאה על כל סעיפיה( יש לצרףל

, 5כמפורט בסעיף  ונפרדת סגורהבמעטפה  (4.1ת המחיר )נספח מסמכי המכרז, לרבות הצע .4.1

 מפרט וחוזה כשהם חתומים ומושלמים.

בתחתית כל  וחותמת החברה לחתום על כל מסמכי המכרז והחוזה בראשי תיבות על המציע 

 עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. 

האישורים העדכניים והתקפים על ניהול ספרים, ורישום במע"מ ובמס הכנסה וכל אישור אחר  .4.2

הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 לעיל.   ב 3.1שבסעיף  שבסעיף הסף בתנאי העמידה להוכחת, 1976 –

התחייבות לשמירת ג'  3.1לעיל יצרף המציע נספח ג' 3.1 שבסעיף הסף בתנאי העמידה להוכחת .4.3

 סודיות ומניעת ניגוד עניינים.

   .התאגידים מרשות עדכני/שותפות חברה נסח .4.4

בנקאית  ערבותלעיל יצרף המציע ה'  3.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המפורט בסעיף  .4.5

 ה'.3.1להבטחת קיום תנאי סף שבסעיף המכרז, להלן בנוסח נספח 

לעיל יצרף המציע צילום קבלה בגין תשלום  ד' 3.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .4.6

 דמי השתתפות.

לעיל יצרף המציע אישור רו"ח בהתאם לנוסח  ו' 3.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .4.7

 . ו' 3.1נספח 

 (3.2.1)נספח  ונו, יצרף המציע פרטים אודות ניסינסיון המציע 3.2.1לצורך עמידה בתנאי הסף  .4.8

 (4.9פרטים אודות המציע )נספח  .4.9

במסגרת  ועינייןהמחייבת את המציע ומי מטעמו לכל דבר  אישור זכויות חתימה בתאגיד .4.10

 (4.10)נספח .הפרוייקט

למכרז, ביחס למציע, בעלי  4.11תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המצורף כנספח  .4.11

 המניות ומנהלי המציע.

 מבוטל. .4.12

 בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדיםתצהיר  .4.13

 (.4.13)נספח 

 (4.14)נספח  תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז .4.14

 (4.15אישור קיום ביטוחים )נספח  .4.15
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לוח זמנים מפורט לביצוע הפרוייקט מתחילתו ועד סיומו )מסירתו לשביעות רצונה של  .4.16

 העירייה(.

 השתתפות המציע בסיור קבלנים.אישור על  .4.17

את המסמכים הנדרשים במפרט  לשם הוכחת עמידה בדרישות המפרט הטכני, על המציע לצרף .4.18

לרבות קטלוג ומפרטים טכניים של היצרן ותעודות בדיקה עבור כל אחד מהרכיבים הטכני 

 תב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו, יש לצרף כבשפה העברית או האנגלית

, שנים לגופי התאורה 12של  רות, אחריותהרשמי בארץ, אשר מסמיך את המציע למתן ש

 (. רשמיואישור אחריות גופי התאורה )יש להציג כתב הסמכה תמיכה טכנית בארץ ל

אישור ממכון מוסמך ,כדוגמת טכניון, מכון התקנים הישראלי וכו', המעיד על ארגונו של  .4.19

בתחום של " מערכות  ISO-9001:2008ן קשרת לתהמציע בארץ בעל מערכת איכות מאו

 " )יש לצרף תעודה בתוקף(אביזרי חשמלתאורה ו

 .הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי התאורה .4.20

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין   .4.21

 כננת של ייצורם.כל כוונה להפסקה מתו

 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא המציא 

שיון כנדרש  על פי תנאי מכרז זה )ולמעט הערבות יעם הצעתו מסמך כלשהו, לרבות אישור, היתר או ר

 ., תוך פרק זמן שיקבע על ידהעירייהלהבנקאית( להשלים את המצאת הנ"ל 

 אופן עריכת ההצעה והגשתה  .5

ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז. המציע ימלא בדייקנות כל סעיף הטעון השלמה  .5.1

בהתאם להוראות, לתנאים, למבנה ולפירוט שבכל סעיף, לרבות חתימה על חוזה ההתקשרות 

 .והשלמת הסעיפים הטעונים השלמה, בטופס הגשת הצעה

י המכרז, להוסיף להם או למחוק מהם, להסתייג או לשנות המציע אינו רשאי לשנות את מסמכ .5.2

ין במכתב לוואי או בכל מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים וב

 .דרך אחרת

כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים  .5.3

לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה )ואם ההצעה תזכה ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

בהתקשרות בין הצדדים( כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה, על פי  –

 .עירייההשיקול דעת 
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חתם  בידי המציע בצרוף חותמתו, ואם הוא תאגיד יכל עמוד מעמודי ההצעה לרבות החוזה, י .5.4

 ולחתום בשם התאגיד ובצרוף חותמת התאגיד.בידי מי שהוסמך להתחייב  –

רשאית לדחות את המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בכל עת לפני פתיחת  עירייהה .5.5

 ההצעות. במקרה זה יאריך המציע, בהתאמה, את תוקף הצעתו ואת תוקף הערבות.

באמצעות דואר אלקטרוני  שאלות ובירורים בקשר למכרז זה יש להפנות,

תוך ציון  15:00בשעה  28.04.2015לתאריך וזאת עד  ,michrazim@ariel.muni.ilלכתובת:

 .שאלות ההבהרה יכללו את מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה .שם המציע 

המכרז(,  למסמכי 4.1נספח , הצעת המחיר )למעט את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה .5.6

פומבי מס'  מכרזעל המעטפה יש לציין: " , יש להכניס למעטפה.כמפורט לעילכשהם חתומים 

 .ללא שם המציע או כל פרט מזהה אחר, עיריית אריאל 04/2015

 שתיכלל ונפרדת סגורה, נוספת למעטפה תוכנס המכרז מסמכי של 4.1נספח  המחיר הצעת .5.7

 .ההצעה מעטפת בתוך

המפורט במסגרת הצעתו, יצרף עותק  לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועימציע המבקש שלא  .5.8

 נוסף מושחר, בנוסף יצרף פירוט בו יציין מה לדעתו מהווה סוד מסחרי או מקצועי ומדוע.

אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים  .5.9

אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע אלא אך ורק במעטפת הצעת המחיר. הצעה שחשפה 

 את הצעת המחיר עשויה להיפסל על הסף.

להאריך ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה,  , לפי שיקול דעתו הבלעדי המוחלטרשאי המזמין .5.10

 .המכרזמציעים ששילמו את דמי ההשתתפות את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב ל

 למציעים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עם הארכת המועד כאמור.

 .המכרז בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי .5.11

  ,, וכן כל שינויבפתיח למסמכי המכרזכל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז, כמפורט  .5.12

 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ומתנאי המכרז. זמיןהמשיינתנו על ידי שניתנו או הבהרה 

בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  יישאלא  המזמין .5.13

או חלק  וכול מכרזאת ה לבטלרשאי  המזמיןבקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו. 

ומבלי  ו( בכל עת לפי שקול דעתוב הנקובים)לרבות עדכוני מועדים  וולעדכנ ווכן לשנות והימנ

 או נזקיו. הוצאותיולפצות או לשפות את המציע בגין  ושיהיה עלי

. למען הסר א שתוצא בקשר להשתתפות במכרז לא תוחזר בכל מקרההוכל הוצאה מכל סוג ש .5.14

כל ספק מובהר כי למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי ו/או תשלום ו/או 
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מהמזמין, או מכל גורם מטעמו )לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו( על כל נזק השתתפות 

ו/או הוצאה שיישא המציע ו/או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם ההצעה, 

 קיומו של המכרז, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.  

 בעלות על המפרט ועל ההצעה .6

והוא מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין  אריאל עירייתמפרט זה הוא קניינה של  .6.1

 לעשות בו שמוש, שאינו לצורך הכנת ההצעה.

 

 בחירת ההצעה הזוכה .7

 "(.ועדת המכרזים)להלן: "העירייה בפני ועדת המכרזים של  תובאנהההצעות  .7.1

 בחירת ההצעה הזוכה תיעשה על פי אמות המידה והמשקולות המפורטים להלן: .7.2

 .60% –מחיר בגין .7.2.1

 .40 % - איכותבגין  .7.2.2

לשוחח , היתר בין רשאי, אשר בדיקה צוות למנות רשאי איכות המציע, המזמין בחינת לצורך .7.3

 את לבחון לבקש או/ו זה במכרז כאמור שירותים המציע מספק או סיפק הגורמים להם עם

 לכל ציונים לתת המזמין רשאי של הבדיקה צוות. לנכון שימצא דרך בכל השירותים איכות

, לעיל כאמור, בדיקה לבצע הבדיקה לצוות להורות רשאי המזמין להלן. פי המשקולות על מציע

 והמוחלט הבלעדי דעתו שיקול לפי הכול, חלקם או המציעים כל אצל, חלקי או מלא באופן

 .ההנמקה חובת עליו שתהא ומבלי

 תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בארבעה שלבים: .7.4

 . יםמנהליים, מקצועיים וטכני תנאי הסף: בדיקת שלב  א' .7.4.1

 : בדיקת איכות ההצעות וקביעת ציוני האיכות.שלב ב' .7.4.2

 : חישוב ציוני המחיר.שלב ג' .7.4.3

 : חישוב הציון הכולל )איכות ומחיר( ודירוג ההצעות.שלב ד' .7.4.4

 

 שלב א': עמידה בתנאי סף .7.5

 כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. שתקבע האם ההצעה עומדת בתנאי הסף, בדיקה  .7.5.1
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את הזכות לעשות למציע בדיקות  הלעצמ תשומר עירייהה בנוסף לתנאי הסף במכרז, .7.5.2

עמידה בבדיקות אלה, -ביטחוניות ו/או כלכליות ו/או מקצועיות כפי שימצא לנכון. אי

 , עלולה לפסול את המציע.עירייההעל פי שיקול דעת 

 (40שלב ב': בדיקת איכות ההצעות )%  .7.6

 שעברו את השלב הראשון. בדק איכות ההצעות יבשלב זה ת .7.6.1

 .הבהרותיתן הבדיקה עשויים המציעים להידרש למהלך ב .7.6.2

 משקל כמפורט:לפי הציון מרכיב האיכות )להלן: "ציון האיכות"( מורכב  .7.6.3

 (50%) -והתקנת גופי תאורה מסוג לד תבתחום מכיר יצרןמציע ו/או  ניסיון .7.6.3.1

נוספים מעבר למינימום  )של גוף התאורה המוצע( רונות טכנולוגייםתי .7.6.3.2

 (50%)הנדרש 

            

 

 חישוב ציוני המחיר - ג'שלב  .7.7

 ההצעה תשוקלל לפי: .7.7.1

X-   אחוז החיסכון הטכנולוגי הממוצע המינימלי המפורט בהצעת המציע 

Y-   ביצוע כל העבודות נשוא המכרזל הכולל המפורט בהצעת המציעמחיר ה 

Z –  (55%) המוגדר במכרזהמינימלי הממוצע אחוז החסכון 

T - ( 7,044,818מחיר המקסימום המוגדר במכרז ₪) .כולל מע"מ 

 

    zxtyicMark  %60/1%40*1000Pr 

 

 ציון המחיר. שעברה את תנאי הסף בהתאם לניקוד כמפורט לעיל יקבע לכל הצעה  .7.7.2

 חישוב הציון הכולל )איכות ומחיר( ודירוג ההצעות -ד'שלב  .7.8

 

ציון המחיר ישוקלל עם ציון האיכות של המציע לפי הנוסחה הבאה: 

4.06.0Pr  kQualityMariceMarkMark 

 

 ( הסופי הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון וכל יתר ההצעות, Markההצעה בעלת הציון המשוקלל )
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 תדורגנה במקומות שלאחר מכן בסדר יורד.

 המוצע ע"י הזוכהאימות לצורך בדיקה והוכחת אחוז החיסכון  -שלב ה'  .7.9

ההצעה אשר קיבלה את הציון הגבוה ביותר תיבחן על ידי העירייה במסגרת הליך אימות 

 כמפורט להלן:

  על כל אחד מהמציעים במכרז להיות ערוך להתקנה מידית של רכיבי התאורה החדשים, כפי

במהלך  פעמים 2שהוצעה בהצעתו במכרז, כמו כן עליו להיות ערוך להעבירם בין העמודים עד 

רוש את העברת דהאימות )למען הסר ספק מובהר, כי אין בהוראה זו כדי לחייב את העירייה ל

 רכיבי התאורה החדשים בין העמודים במהלך האימות(.

  ידו במסגרת האימות עד שבועיים –הזוכה נדרש לסיים ולהתקין את רכיבי התאורה המוצעים על

 מיום קבלת הודעת העירייה על זכיתו.

  העירייה תבחן ותתקף באימות את אחוז החיסכון המינימלי לו התחייב הזוכה. במידה ואחוז

מאחוז החיסכון הטכנולוגי הממוצע עליו  10% –החיסכון הנמדד בפועל יהיה נמוך ביותר מ 

 התחייב הזוכה בהצעתו תהא העירייה רשאית לפסול הצעתו.

 רשות ונפסל  שמורה לעירייה הזכות במידה ומציע שהשתתף באימות, לא עמד בבדיקות הנד

להוסיף לאימות מציע נוסף אשר הצעתו הייתה במקום השני. במידה ויפסלו שני מציעים באימות 

 תוכל העירייה להוסיף לאימות את ההצעה שהייתה במקום השלישי.

 הבהרות, שינויים ותיקון פגמים .8

 ינוה עירייהמה ת המענהאופן קבלו הנוגעות למכרז הבהרהשאלות ב הליך פניית המציעים

 כדלהלן:

באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  שאלות ובירורים בקשר למכרז זה יש להפנות, .8.1

michrazim@ariel.muni.il תוך ציון שם המציע  15:00בשעה  28.04.2015, וזאת עד לתאריך

(. שאלות ההבהרה יכללו את האחריות לוודא את הגעת הפנייה בטלפון )על המציע מוטלת

  מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה.

הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה,  .8.2

 פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

מצהיר המציע כי ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ואת כל הנתונים  ,עם הגשת הצעתו במכרז .8.3

כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת  כל סוג ומין שהוא,הרלבנטיים מ

. ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זההצעתו 
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מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או 

 לתנאיו.

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז או בהם, למען הסר ספק,  .8.4

הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה או תביעה  המזמין תהא קבעהפרשנות שי

ככלל, כל  .המזמין הנובעת מאי בהירות או סתירה במסמכי המכרז או בגין הפרשנות שבחר

המרחיב את חובות המציע ואת זכויות סתירה, אי התאמה או אי בהירות תפורש באופן 

 המזמין.

או כל פרט המוזכר במסמכי המכרז \המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה תנאי מתנאי המכרז ו .8.5

 או שינוי חוסר, תוספת,השונים. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע לרבות 

 ועדת המכרזיםנהג תובין בדרך אחרת,  נלוויםבין בגוף המסמכים בין במסמכים  הסתייגות

את ההצעה או להתעלם מכל  לפסול, בין היתר, תרשאי תהאהמוחלט, ו הבהתאם לשיקול דעת

כן תהיה הוועדה רשאית -כמו .נעשושינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא 

 לתקן את הצעת המציע ככל שנפלה בה טעות או פגם.

 גילוי מידע .9

תורה רשאים לדרוש ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר היא זים או מי שעדת המכרו .9.1

זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע אחר 

ועדת המכרזים את המידע הדרוש או ומציע אשר נמנע מלמסור ל שלדעתם יש עניין בגילויו.

זכה המציע, ולאחר  לה.וועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו או לפס מסר מידע לא נכון, רשאית

בלבד, או מידע  כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי לעירייהמכן התברר 

לבטל את זכייתו מבלי שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות  המזמיןמטעה, רשאי 

 כלשהו.

כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו ולגבי כל גורם  ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מידע .9.2

אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אמצעי שליטה 

 במציע. 

את הזכות לוודא ממקורותיהם אמיתות מידע  םשומרים לעצמ המזמיןועדת המכרזים ו .9.3

יין בו כמסכימים לכך שימסור המציע. בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי הענ

 יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה. המזמיןועדת המכרזים ווש

מציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר ה .9.4

 לעירייה.עדת המכרזים או ולו
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ובין לגבי נושאים מסוימים, ועדת המכרזים רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל  .9.5

 .אם תבוא בקשה כזאת מצד מציע, אולם היא לא חייבת לעשות כן

 זכויות המזמין .10

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות המזמין רשאי  .10.1

 תמונע המזמיןחוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת  או ההצעה, תנאיה

 מהאמור כלשהם שינויים/או ו הסתייגויות בה שתהיינה/או ו ההצעה כדבעימלהעריך את 

/או ו הסתייגויות/או ו שינויים יהיו בה בהצעה יבחר והמזמין היה. בהסכם/או ו במפרט

 .המזמין את יחייבו ולא כבטלים אלו יראו, בהסכם/או ו במפרט לאמור מעבר תוספות

 או להרחיב רשאי המזמין. הצעה כל או ביותר הזולהאינו מתחייב לקבל את ההצעה  המזמין .10.2

, אחרות או תקציביות, ארגוניות מסיבות לבטלו או העבודה/או ו המכרז היקף את לצמצם

 מוקדמת הודעה ללא, החלטתו בנימוק צורך ללא, במכרז הזוכה על שיוכרז לאחר גם וזאת

  .למציעים מתאימה הודעה תימסר זה במקרה. פיצוי כל וללא

ולמציע ו/או לזוכים לא תהיה כל טענה  לצמצם או להרחיב את היקף הפעילותהמזמין רשאי  .10.3

 .בעניין זה

, שמהימנותה מוטלת בספקמבלי לגרוע מסמכויותיה על פי דין, ועדת המכרזים תפסול הצעה  .10.4

-לב או באי-הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור, הצעה הלוקה בחוסר תום

 כפיים, וכן הצעה הכוללת מידע שאינו נכון.ניקיון 

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. .10.5

   יחסי הצדדים .11

לכל העובדים והמועסקים על ידו לצרכי ביצוע מכרז זה, כי הינם לו ומצהיר, כי ידוע  מציעה .11.1

 . המזמין, ולא של מציעעובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של ה

עצמאי לכל דבר  כקבלן מציעחשב הי, ימציעלבין ה מזמיןהבכל הקשור למערכת היחסים בין  .11.2

 ועניין. 

בלבד יהיה אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי דיני העבודה והנזיקין. כן יהיה  מציעה .11.3

לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידו, או בגין רכושו ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו  מציעה

כדין, לשאת חבות, או לעשות מעשה עירייה החויב תרות חוזה זה. אם על אף האמור למט

 על כך הספק באורח מלא.ה כלשהו, יפצה אות
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לפי תנאי מכרז זה,  אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את זכויותיו או את חובותיו מציעה .11.4

 .כולן או חלקן

 חובת הזוכה במכרז: .12

 יום מהודעת הזכיה. 14מורשי חתימה תוך לחתום על הסכם התקשרות ע"י  .12.1

ימים ממועד הודעת הזכיה לצורך  270להאריך את תקופת הערבות הבנקאית לתקופה של  .12.2

 הבטחת ביצוע התחייבויותיו.

כולל מע"מ עבור תכנון וביצוע סקר אנרגיה  ₪ 180,000 בסךחד פעמי לעירייה תשלום  להעביר .12.3

 .הזכייה הודעת םמיו יום 14 תוך יבוצע התשלום. לפרוייקט

לעירייה אישורים על חשבונו מגופים רלוונטיים )משטרה, חברת חשמל, בזק וכו( על  להעביר .12.4

 .העבודותמנת להתחיל בביצוע 

ם קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת העבודה וסיומה בתוך ימי 75התחלת ביצוע העבודה בתוך  .12.5

 קלנדריים.ימים  012

 

 

 

 ,בכבוד רב

 מר אבי עזר

 העירייהמנכ"ל 
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 טכני מפרט -א'  נספח

 

 גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:. 1

 

  2.3חלק  20א. גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי 

 IP66ב. גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק 

לפחות בהתאם לדרישת תקן  IK-08ג. גוף התאורה יהי בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים 

IEC62262 

ד. גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור חום המופק ממקורות האור ומערכת 

 ההפעלה.

 KV10ה. גוף התאורה יכלול התקן הגנה מנחשולי מתח בסיוג של 

 .לפחות בהעמסה מלאה 0.92ו. גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של 

ז. גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית ייעודית המותקנת 

( ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות המקוריות של היצרן. מערכת ההפעלה Driverבתוך גוף התאורה )

 האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויציבה ללא תלות בשינויים במתח הרשת. 

מוצע יהיה בעל מספר עקומות פיזור פוטומטרי, ליישום דרישת התקן לתאורה עבור כל גוף התאורה ה ח.

י הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים בכל אתר, ויאפשרו קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהתאם לדרישת גסו

 המזמין והתקן הישראלי.

ווה תכונות, או ש OSRAMאו  CREEאו  LGאו   PHILPSמתוצרת  LEDט. מקורות האור יהיו מסוג 

 איכות וערך.

  ׁ  ׁ  לפחות .  70%של CRIי.מקור האור יהיה בעל מסירות צבע 

 , בהתאם לדרישת המזמין. 3000k-4000kיא.גוון האור יהיה בתחום של 

יב. גוף התאורה המוצע יתאים לדרישות כל התקנים כנדרש במפרט זה בהתחברות ישירה לרשת החשמל, 

 וכמפורט להלן: 

  2.3חלק  20יש להציג תעודת בדיקה חיובית ומלאה של מכון התקנים הישראלי   .א

 2.1חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  .ב

 (IEC 61000, 3-2) 12.3חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  .ג

 (IEC 61000 3-3), 12.5חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  .ד

 ביולוגית( -)בטיחות פוטו 62471תעודות בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  .ה

   IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן  .ו
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 IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן  .ז

 של הגוף   CUTOFFמעל ההצהרה לזווית  1%זיהום אורי של עד  .ח

 IEC61547תעודת בדיקה להתאמה לתקן  .ט

 EN-55015 תעודת בדיקה להתאמה לתקן .י

 .IES   /LTDמציע לספק עקומה פוטומטרית בפורמט על ה .יא

 90%מותאמים ספקי כוח בעלי נצילות גוהה, מעל   LED, לנורות ה LEDכוח עבור נורות ה  ספק .יב

ויתאים לעבודה עם   LED-עומס. ספק כוח עבור הנורות יהיה מאושר על ידי יצרן ה 100%ב 
ת ההתקנה בתוך מבנה הגוף, כולל הנורה כמו כן יתאים למבנה גוף התאורה ומתואם מבחינ

, לספק כוח תהיה אופציה לחיבור עתידי של 0%פיזור חום .הספק יהיה בעל אפשרות לעמעום עד 

 W1רגש מקומי להפעלה על פי עוצמת אור או תנועה. צריכת הספק ללא עומס לא תהיה גדולה מ 
 לשעה .
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 . טבלת ריכוז דרישות טכניות2

 

  הדרישות בטבלה הינו תמציתי ואינו פותר את המציע מחובת התייחסות ליתר סעיפי הדרישות  תאור 2.1

 .המפורטות במסמכי המכרז      

על המציע למלא את הנתונים בטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה  2.2

 הנדרש והצעתו תפסל על הסף.המפורטים בטבלה להלן, יפרש המזמין שאין למציע את היכולת לממש את 

חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה ולגבות את התשובות ע"י המסמכים  2.3

 הרלוונטיים, שיצורפו ע"י המציע למכרז זה.

 כל סעיפי הטבלה הינם סעיפי סף המהווים תנאי הכרחי לאישור ההצעה.  2.4

 

דרישות  הדרישות 

 מינימום 

תשובה 

 המציע

בתחום של מערכות  ISO-9001:2008ת הסמכה תעוד

 תאורה ואביזרי חשמל

  חובה בהגשה

כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה אשר מסמיך את 

 המציע למכירה ומתן שירות ואחריות 

  חובה בהגשה

  חובה בהגשה הצהרת היצרן לזכויות קניין בגופי תאורה

  בהגשה חובה הצהרת היצרן שכל רכיבי התאורה ביצור שוטף 

  חובה בהגשה 2.3חלק  20לתקן של מכון התקנים תעודת בדיקה מלאה 

   K3000-K4000גוון מקור האור בין 

  70% לפחות 70%מקור האור יהיה בעל מסירות צבע 

  KV10 KV10גוף התאורה יכלול התקן הגנה מנחשולי מתח בסיווג 

, osram, Creeמתוצרת:  LEDמקור האור יהיה מסוג 

PHILPS ,LG  תכונות, איכות וערך או שווה 

  

  IP66 לפחות 66IP  ואבקדרגת הגנה מפני לחות  

  חובה בהגשה IEC62262  (IK-08)תעודת בדיקה להתאמה לתקן 

ממעבדה מאושרת  CB Certificate & CB Reportדו"ח 

ISO 17025 CB 

  חובה בהגשה
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  חובה בהגשה 2.1חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 

  חובה בהגשה 12.3חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 

  חובה בהגשה 12.5חלק  961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי 

  חובה בהגשה IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן 

  חובה בהגשה  IEC 62471 תעודת בדיקה להתאמה לתקן

  חובה בהגשה  IEC61547 תעודת בדיקה להתאמה לתקן

  חובה בהגשה EN55015   תעודת בדיקה להתאמה לתקן 

לפחות, בהספק מלא  0.92מקדם ההספק של גוף התאורה 

 בכל תחום מתח הרשת. 

0.92  

LM79 חובה בהגשה  

LM80 חובה בהגשה  

של גוף התאורה )הכוונה לנצילות   LUMEN/WATTנצילות 

 (. LED -גוף התאורה ולא ה

90L/w   

לא יותר מ  (20%)לא יותר מ  THDהפרעות הרמוניות 

20% 

 

  חובה בהגשה קטלוג של המוצר

  חובה בהגשה  Vibration Test IEC60598-1דו"ח 

  חובה בהגשה הוראות התקנה של גוף התאורה בעברית
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 אחריות שרות ותחזוקה :. 3

לתחזק על חשבונו את גופי התאורה כחלק מהתמורה המשולמת לזוכה במסגרת המכרז, הקבלן מתחייב 

 . התקשרות המוגדרת בהסכםהחדשים לאורך כל תקופת ה

הזוכה מתחייב שרכיבי התאורה החדשים יביאו לחסכון טכנולוגי ממוצע בצריכת החשמל כמפורט בהצעתו 

 המוגדרת בהסכם.כל תקופת ההתקשרות לאורך 

 הקבלן לביצוע קריאות השרותזימון  אופן 3.1

  זימון הקבלן לביצוע העבודה יעשה ע"י קריאה טלפונית ממוקד המועצה לטלפון ו/או סלולרי  3.1.1

 ו/או ברשת "מירס" ו/או בכתב ו/או בטלפון ו/או בפקס.

עם קבלת הקריאה חייב הקבלן על פי מהות הקריאה להיענות לה ולהגיע לאתר ולבצע את   

 התיקונים הדרושים.

 החוזהבמסגרת או על חשבון הרשות ידה ותידרש, על חשבון הקבלן החלפת ציוד וחומרים במ  3.1.2

ו/או במקרה של תאונה וונדליזם, הכוללת אספקת חומרים וציוד במסגרת המכרז תעשה רק 

בנוכחות נציג המזמין עם ציון מדויק למקום ההתקנה והחזרת החלק המוחלף לנציג המזמין. 

 .שר יחזיר למחסן המזמיןהקבלן יקבל קבלה מנציג המזמין על כל חומר א

 סוגי קריאות: 3יובחנו  

  "קריאה מיידית" 3.1.2.1 

תתוקנה  לתקלות המהוות "פקוח נפש" ו/או הגורמות לנזקים חמורים במידה ולא   

 מידבמקרה כזה מתחייב הקבלן לצאת / תאונה , לאלתר, כגון עלטה ו/או טיפולי "שבר"

 , שעות שש עם קבלת ההודעה למקום התקלה ו/או תקלות ולהיות במקום התקלה תוך 

במקום אחד ו/או  -להסרת הסכנה ולתקון התקלה ו/או התקלות  לעבוד ברציפותולהמשיך 

 במקומות שונים.

   "קריאה דחופה" 3.1.2.2

מראש ושביצוען דחוף, כגון תקלה בצירים ראשיים  לתקלות ו/או לעבודות שאין לצפותן  

 (, תיקון פנסים , נפילת פנסים  )קצרים, ניתוקים , החלפת פנסים

שעות מרגע קבלת ההודעה למקום ולהמשיך  8מקרה כזה מתחייב הקבלן לצאת תוך   

 לעבוד ברציפות עד לגמר העבודה ו/או תיקון התקלה. 
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   "קריאה רגילה" 3.1.2.3

לתקלות רגילות כגון תקלות בצירים משניים ו/או לעבודות אחזקה שוטפות שתוכננו   

שעות מרגע קבלת  48תוך לסיים תיקון התקלה מראש . במקרה כזה מתחייב הקבלן 

  .ההודעה

 , החלפת פנס תקול , טיפול בפנסים בקריאה רגילה יכללו גם   

 

הקבלן ימציא הצעת מחיר שתאושר כד' במקרה של קריאת שירות כגון: תאונה , ונדליזם ו  

ע"י העירייה, רק לאחר אישור מפקח מטעמה את המחיר ואישור כי מדובר בתקלה שאינה 

 במסגרת אחריות תשלם העירייה לקבלן בגין טיפול בתקלה שאינה במסגרת אחריות.

 

   "אחזקת מלאים" 3.1.3

" דרייברים LED Stripגון: "קבלן הזוכה להחזיק במלאי חלקי חילוף לגופי התאורה כ לע  

 וכל ציוד העזר להפעלת הנורה.

 כמות המלאי יהיה בהתאם לגודל וסוג הפנס.  
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  מצב התאורה הקיים – 1נספח א'

 

 פנסים פירוט

 

 הספקים 

סה"כ 
 פנסים

מס' 
 דף

70 100 150 250 

1 50 7 11 448 516 

2 71 13 50 74 208 

3 143 8 0 95 246 

4 109 32 78 186 405 

5 61 0 48 25 134 

6 151 0 65 8 224 

7 71 0 17 149 237 

8 29 19 39 46 133 

9 97 0 17 17 131 

10 22 35 130 146 333 

 2567 1194 455 114 804 סה"כ
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 מרכזיות:פירוט 

 

 בקרי חיסכון גודל מרכזיות  מיקום 

 3X80A V 47הציונות  1

 3X100A V 10צה"ל  2

 V-יח' 50תאורת בטחון  3X80A רח' הנחשונים ליד ח"ח 3

 3X80A V רח' הורדים 4

 3X80A V רח' הסביונים 5

7 
רח' -האצ"ל -אור בראון 

 3X63A V ההגנה

 3X63A V רח' הירדן 8

 3X63A V רח' הדקל 9

 3X63A V 15רח' הגלבוע  10

11 
הפיסגה פ. 

 3X63A V הנחשונים/קוטג'

 3X63A מרכז מסחרי א' 12
הבקר מנותק כדי להגביר 

 תאורה

 3X63A V /רסקו מדורגים23הפסגה  13

 3X40A V אזור המלאכה 14

 3X80A V עיר היונה 15

 3X100A השקד 16
הבקר מנותק בגלל הגדלת 

 חיבור ח"ח 

 3X63A V פארק הואדי רח' הגליל 17

18 
אזור התעשייה אריאל 

 3X80A V מערב

 3X63A V רח' הערבה 19

 3X40A V פארק חדש/אורי בראון 20
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 ב'נספח 

  התקשרות הסכם

 

 שנעשה ונחתם ב____________________, ביום_____ בחודש______ שנת_____

 

 

 -ן י ב-

 

 "(המזמין" להלן:) עיריית אריאל                                  

 

 ;מצד אחד

 -ן י ב ו-

_________________________ 

 "(הקבלן)להלן: " _________________________

  

 מצד שני;

 

, אספקתם והתקנתם LEDלבצע פרוייקט  להחלפת גופי תאורה מסוג מעוניינת  והעירייה :הואיל

 "(;השירותים)להלן: " )בהתאם לדרישה( וכיוצ"ב על עמודי תאורה ברחבי העיר

  

 הפרוייקטאת  העירייהמצהיר כי הוא בעל האמצעים, הידע והמיומנות לבצע עבור  הקבלןו :והואיל

 באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונספחיו;

  

. מסמכי המכרז מהווים העירייהשל  04/2015והקבלן נבחר כזוכה במסגרת מכרז מס'  :והואיל

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

  

 ;והצדדים מעוניינים לעגן את הפרוייקט בחוזה :והואיל

 

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה , הוצהרהוסכם לפיכך
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 מבוא, נספחים ופרשנות .1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו  1.1

 לבין נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

 בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות  1.2

 ההתקשרות 2

כחלק מפעילות העירייה לקידום התייעלות אנרגטית ואיכות הסביבה, החליטה העירייה  2.1

 לחסכון באנרגיה. LEDלהחליף את תאורת הרחוב הקיימת בגופי תאורה מסוג 

 ות.פעילות המאפשרת לצמצם את צריכת החשמל השוטפת ואת עבודות האחזקה השוטפ

 ובנספחיו.  04/2015מס'  כמפורט במכרז יבצע את העבודותהקבלן  2.2

בהתאם ללוח הזמנים  כמפורט וכמוגדר בהסכם  את ביצוע העבודההקבלן מקבל על עצמו  2.3

 זה. 

התאורה ע"פ התנאים והדרישות במסמכי המכרז  גופיהקבלן יספק, יתקין ויתחזק את  2.4

 ובנספח המפרט הטכני על עמודי תאורה ברחבי העיר.

 

 נציג החברה 3

או מי  בעירייההקבלן יבצע את השירותים בפיקוחו של: ____________________  3.1

תהא רשאית להחליף את הממונה בכל עת וזאת בדרך  העירייה"(. הממונהמטעמו )להלן: "

 .כתב שתשלח לקבלןשל בהודעה ב

הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן  3.2

 השירותים.

 תקופת ההסכם 4

 "(.תקופת ההסכם)להלן: " ___חודשים( 144)__שנים 12_הסכם זה נעשה לתקופה של  4.1

מובהר בזאת כי במידה ותיווצר מניעה בהתקנת רכיבי התאורה מסיבה כלשהיא תהא  4.2

רשאית העירייה לא לבצע את הפרוייקט וזאת מבלי שלקבלן תהיה כל טענה ו/או דרישה 

 ו/או תביעה.

 ערבות 5

, עם חתימת ההסכם, עירייהלצורך הבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה מוסר הקבלן ל 5.1

או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו )שמו יופיע בנקאית  ביצוע ערבות
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ותוצמד למדד  הערבות היא בלתי מותנית, ניתנת לפרעון.  ₪ 300,000 בבקשה( ע"ס

מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת "(. הערבותהמחירים לצרכן )להלן: "

 . המכרזערבות זו תחליף את ערבות  .ההתקשרות לתוקף

הפר הקבלן או לא קיימה תנאי מתנאי הסכם זה או לא  העירייהבכל מקרה שבו לדעת  5.2

, או בכל מקרה בו לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו או העירייהתיקן המעוות עפ"י דרישת 

עשתה שימוש בזכויותיה להוצאות הסכומים שהקבלן חייב בהם על פי ההסכם,  שהעירייה

 ות, כולה או מקצתה.זכאית לממש את הערב העירייהתהיה 

עקב  עירייהגם לצורך גביית תשלום פיצויים ל העירייההערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י   5.3

הפרת ההסכם ע"י הקבלן, או לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע לחברה מהקבלן או 

 התנהגות שלא בתום לב של הקבלן.

יה לקבלן זכות כלשהיא סכום הערבות הנו קניינה הגמור והמוחלט של העירייה מבלי שתה 5.4

 לבוא כלפי העירייה בטענות ו/ או תביעות בקשר למימוש הערבות.

הזדמנות סבירה לתקן את הודעה בכתב וחילוט הערבות יתבצע לאחר שתינתן לקבלן  5.5

 בהתאם לנסיבות.ו ימי עבודה 14תוך  המעוות,

אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הקבלן. נוסח הערבות  5.6

והיא תיחתם על ידי מורשי חתימה מטעם הבנק. עלויות  העירייהיהיה בהתאם להוראות 

 הערבות יחולו על הקבלן בלבד.

 התחייבויות והצהרות הקבלן 6

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

ת והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל מניעה כי יש באפשרותו הטכני 6.1

 על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

כמחוייב בהסכם ברחבי  כי קיימות לו כל הזכויות הקניינות להציב את מערכות התאורה 6.2

של צד העיר אריאל וכי רכיבי התאורה על כל שימושיהם אינם מפרים זכות קניין רוחני 

שלישי לרבות ומבלי לגרוע מהאמור, פטנט, זכות יוצרים ומדגם והתחייבות חוזית בין של 

 במסגרת הסכם זה.הקבלן ובין של כל גורם אחר הקשור לביצוע העבודה 

כי ביקר באזורי התאורה ברחבי העיר, בחן אותם ומצא כי יש לו את היכולת והכישורים  6.3

 למימוש ההסכם.

ותים מטעמו הינם בעלי הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים כי הוא ונותני השיר 6.4

 .לרבות רישיונות מתאימים על פי כל דין לביצוע האמור בהסכם זה
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הקבלן מצהיר כי ימסור לעירייה או מי מטעמה כל מידע, פרט, דיווח ביחס להתקנת  6.5

 התאורה וזאת מיד עם דרישתה.

שהוא לצורך הובלה, אספקה, הקבלן מצהיר כי יישא בכל ההוצאות הנדרשות, מכל סוג  6.6

לאורך כל תקופת ההתקשרות התאורה כנדרש בהסכם זה גופי תחזוקה של התקנה, 

כי העירייה לא תישא בכל הוצאה  ווכי ידוע ל)"תקופת ההתקשרות"(  4כמוגדר בסעיף 

 ותשלום לצורך מימוש התחיבויותיו בהסכם.

הקבלן מצהיר כי יהא מנוע מלתבוע את העירייה בגין כל טענה של חוסר ידיעה, טעות,  6.7

 הבנה מוטעית או כל חוסר בהוראת הסכם זה.

בהתאם להסכם  העבודהלעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן  6.8

 זה.

והסביר  את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר הנדרש לעירייהלתת  6.9

בהתאם  ביצוע העבודותשקבלן או נותן שירותים מטעמה שהינם מעולים היו עושים לצורך 

 להסכם זה. 

כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ וניהול ספרים כחוק וכי ברשותו כל האישורים,  6.10

 רשיונות ע"פ כל דין לצורך ביצוע התחיבויותיו ע"פ ההסכם.

טרם הוא וכל עובדיו או מי מטעמו הקבלן מתחייב להימנע מהתקנת התאורה ב 6.11

הקבלן עבר תדריך ממונה בטיחות שמונה מטעמו וביצע אחר הוראותיו והנחיותיו של זה. 

מתחייב לפעול בביצוע התחיבויותיו ע"פ הסכם זה באופן בטיחותי, בהתאם לחוקי 

ופקודת הבטיחות  1954הבטיחות בעבודה לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 וכלל התקנות על פיהם. 1970עבודה )נוסח חדש( התש"ל ב

 

 לוחות זמנים 7

 

ימים  75הנורות  בתוך גופי התאורה ולהתחיל באספקה והתקנת הקבלן מתחייב  7.1

קלנדריים מיום חתימת החוזה כאשר בשלב הראשוני יבוצע פיילוט לבדיקת רמת התאורה 

הפוטומטריה. על הקבלן לסיים את לפני ואחרי ההתקנה על מנת לוודא התאמתם לקבצי 

 ימים קלנדריים מיום אישור תחילת העבודה. 210ההתקנה במלואה  בתוך 

בתום השלמת העבודות יכין הקבלן דוח מפורט המתעד את כלל מרכיבי התאורה  7.2

והמערכות שהותקנו לרבות קטלוגים, מפרטים, תעודות אחריות ואנשי קשר. יועץ מטעם 
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מך מטעמה יבדוק ויאשר את הדוח אשר יתועד בשלושה העתקים העירייה אן כל מי שהוס

 בסיום הערות והשלמתם ע"י הקבלן.

ימים קלנדריים תכניות עדות  30לאחר השלמת העבודת על הקבלן להגיש לעירייה תוך  7.3

(AS MADE אשר תכלול תאור מדוייק ומפורט של המתקנים, המערכות וכל עבודה )

 שבוצעה בפועל.

דות ינקה הקבלן את אזור העבודה במלואו וישיב לקדמות את אתר בתום ביצוע העבו 7.4

 ביצוע העבודה.

 .יהיו בתאום בין הקבלן והעירייה קצב והיקף ההתקנה  7.5

 שעות מקרות התקלה. 72הקבלן מתחייב כי תקלות יתוקנו תוך  7.6

 

 

 תמורה ותנאי תשלום 8

 עירייהעל פי הסכם זה, תשלם ה קבלןתמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות ה 8.1

 לקבלן תמורה בהתאם לאמור. 

להסכם זה על כל ( 4.1 נספח )התמורה מבוססת על הצעת המחיר של הקבלן המצ"ב  8.2

 התנאים המנויים בה. 

התמורה הינה קבועה וסופית ומהווה תמורה מלאה עבור מילוי כל התחייבויות הקבלן  8.3

ע"פ הסכם זה, לרבות בגין עבודה, כוח אדם, חומרים, אחריות ושירות והיא כוללת את כל 

ההוצאות הנלוות לרבות מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג הכרוכים בביצוע 

ם זה. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות התחיבויות הקבלן בהתאם להוראות הסכ

האמור לעיל, מוסכם כי התמורה כוללת בין היתר ולא רק את ההוצאות להלן: השתתפות 

הוצאות הגנה וביטוח של החומרים, העבודות, העובדים וכו' כמו גם בישיבות ככל שידרש, 

תקנת התקנת אמצעי זהירות למניעת פגיעות ותקלות הקשורות לפעילות באתרי ה

 התאורה בעיר.

מטעם  הממונהוחתימת  אישור לאחר יבוצעו התשלומים כי יובהר ספק הסר למען 8.4

 המלאה. רצונו לשביעות בוצעה שהעבודה העירייה

 144כל עשירי לחודש למשך כל חודשי הפרוייקט )התמורה תשולם מידי חודש בחודשו,  8.5

   חודשים(.

 הוצאת חשבונית מס כחוק. לתמורה יתווסף מס ערך מוסף כדין שישולם כנגד 8.6
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 התשלום יבוצע בהוראת קבע, לא ניתנת לביטול. 8.7

תשלום העירייה לקבלן עבור ביצוע העבודות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן אשר  8.8

מפורסם בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד הנו המדד הידוע ביום חתימת 

 ום.ההסכם והמדד הקובע יהיה המדד הידוע ביום העברת התשל

 

 מזמין - קבלןיחסי  -יחסי הצדדים 9

 לכל דבר ועניין. העבודותכקבלן עצמאי לביצוע  משמש הקבלן 9.1

 עירייהלהסכם זה  אין לראות בכל זכות הניתנת על פי -מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 9.2

או לכל אחד מהמועסקים על ידה כמטילה אחריות  לקבלןלהדריך או להורות  לפקח,

 .העירייהכלשהיא על 

 את זו. הנקובות לעיל בפרט ובחוזה זה בכלל תתפרשנה כמשלימות זו הקבלןהתחייבויות  9.3

 על פי כל דין. הקבלןשל ו בכל דבר האמור בחוזה זה כדי לגרוע מאחריות אין

והצדדים מצהירים בזה כי אין  העירייההשירותים יבוצעו על סמך הוראה כללית של נציג  9.4

 לראות 

לפי הסכם זה בדבר  בדיקה, ומתן  עירייההבסעיף זה ובכל יתר זכויות בהוראות האמורות 

 הוראה 

, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן, ולא העבודהע כללית למבצ

היינה למבצע ו/או לעובדיו ולכל הפועל מטעמו כל זכויות של עובד המועסק על ידי ת

יצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע פוכן לא יהיו זכאים לכל תשלומים או  העירייה

הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם או הפסקת ביצוע 

 על פיו מכל סיבה שהיא. העבודות

ו/או לצד ג' אחר קבלןשלם ללעבור כל תשלום שתחויב  העירייהמתחייב לשפות את הקבלן  9.5

דלעיל ו/או בגין כל  7מעבר לתמורה הנזכרת בסעיף  פי הסכם זה,-כלשהו, בגין פעילותו על

ינוי במעמד שמכל סיבה שהיא, לרבות עקב  לעירייהנזק  ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו 

 ו/או כל הפועל מטעמו כאמור לעיל. הקבלן

 היתרים רישיונות ואישורים  10

אישורים בבמסמכים ו יםמחזיק וכל מי מטעמו אוהכי מצהיר ומתחייב בזאת הקבלן  10.1

 ,בהתאם להוראות כל דין כאמור בהסכם זה ונספחיו העבודותהנדרשים לביצוע  התקפים

מתחייב להציגם הקבלן לרבות מסמכים ואישורים תקפים מאת הרשויות המוסמכות. 

 . זאת בכל עת שידרוש לעירייה
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 היא תנאי מהותיידוע לקבלן כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור  10.2

חשב כהפרה יסודית תי הקבלן לעניין זה, כולן או חלקן, בהסכם זה. אי נכונות הצהרות

 סכם. השל ה

, לרבות ו כאמורמיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי לעירייכלהודיע  הקבלן מתחייב 10.3

זה בהתאם להסכם  העבודותליתן את  ווהאוסר או מגביל את יכולת ועל כל צו שניתן כנגד

 על נספחיו. 

 בהתאם להוראות כל דין.  העבודותהקבלן מתחייב לספק את  10.4

 אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח  11

 אחריות ושיפוי בנזיקין 

הקבלן אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  11.1

העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או 

עובדי הקבלן  ו/או לקבלני משנה מטעם הקבלן  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, ל

 ו/או בקשר לשירותים.  מהשירותיםכתוצאה 

הקבלן אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או  11.2

 שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם. 

הקבלן פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור  11.3

ימים על כל סכום  7ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע לקבלן  על 

 להתגונן מפניה על חשבונו. כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו 

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  11.4

סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו שהם באחריותו של 

הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה שהם באחריותו של הקבלן כאמור 

 לעיל.

 

 ביטוח

להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו  11.5

וחובותיו, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד 

קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול 

והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים 
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המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום  4.15ביטוחים, נספח 

 ביטוחים"(.  

הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין  11.6

-מסירת האישור חתום עלבידי מבטחי הקבלן על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. 

ידי מבטחי הקבלן לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את 

העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם. הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום 

תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 

 מהעירייה.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום  11.7

ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה 

פי -אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על

 פי כל דין. -הסכם זה או על

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או  -לי רכבביטוח כ 11.8

בעקיפין לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל 

חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי 

בות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני ח

 מוסכם ספק למען .₪ 1,000,000 -מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 נעים כלים וכן גוררים, מחפרים, טרקטורים, מלגזות, מנופים כולל" רכב"כלי  המונח כי

 .סוג מכל ממונעים

אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך  "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, 11.9

 2,000,000-עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 ש"ח למקרה.

הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות  11.10

 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן לבדו יהיה אחראי  11.11

הקבלן ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר 

יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. 

זקים שהם מתחת לסכום מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נ

 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.



 

                                                                               ________________________________  

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                          

  

33 

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי  11.12

לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

 טוח בעת הצורך.הביטוח ולדרישת העירייה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הבי

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה קבלן  11.13

אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק 

 כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

אומי ו/או על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הל 11.14

 כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 

 מראש ( ופיצויים מוסכמים  SLA) אמנת השירות  12

וכלי בידי  וניהול נכון ויעיל של משאבי והמאפשר ל המזמיןאמנת השירות היא כלי בידי  12.1

להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לאספקת השירותים ולביצוע פיקוח  והעירייההמזמין 

 על הזוכה בקיום כל אלה.

יחשבו כאי  יוער כי תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני בלתי נשלט לא 12.2

  ביעדי האמנה. עמידה 

וברמות השירותים  העבודהעמוד באיכות ילא  והקבלןבמידה  -פיצויים מוסכמים  12.3

 פיצויים מוסכמים מראש כמופיע וכמוסכם להלן. מהקבלן, ייגבו המוגדרים להלן

ככל שהקבלן לא יסיים את ביצוע העבודה במועד שנקבע בהסכם או  12.3.1

)במילים: אלף  ₪ 1000בתחילת העבודה, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך 

שקלים חדשים( צמוד למדד המחירים לצרכן )הידוע ביום חתימת 

העירייה רשאית לנכות את סכום הפיצוי  איחור. שבועההסכם( עבור כל 

 מכל סכום שיגיע לקבלן מהעיריה או לגבות אותו בכל דרך אחרת.

במידה ולא ביצע הקבלן את התיקונים וההשלמות שנתבקש ע"י העירייה  12.3.2

ימים תהא רשאית העירייה מבלי לגרוע  10ופורטו ברשימת הליקויים תוך 

וההשלמות בעצמה או באמצעות מכלליות ההסכם לבצע את התיקונים 

 תקורה. 15%גורם אחר מטעמה ולנכות הוצאות אלו מהקבלן בתוספת 

ימים  30( תוך AS MADEלא הגיש הקבלן לעירייה תכניות עדות ) 12.3.3

עבור כל  ₪ 500 -קלנדריים כנדרש, רשאית העירייה לקנוס את הקבלן ב

 יום איחור בהגשת התכניות.
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מקום העבודה לרבות סילוק עודפי  במידה והקבלן לא שמר על ניקיון 12.3.4

חומרים, מתקנים או כל פסולת מסוג, העירייה רשאית לקנוס הפסולת, 

 ליום. ₪ 5,000אותו בסך 

 לעירייההפיצויים על פי סעיף זה הינם כפיצוי מוסכם, מוערך מראש של הנזקים שייגרמו  12.4

 נזק. בגין הפרה של הוראות החוזה, וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת

מימוש הפיצויים המוסכמים ע"י המזמין ייעשה בדרך של קיזוז מלוא הפיצוי המוסכם  12.5

 מהחשבונית החודשית האחרונה.

אחרת בגין השפיע על זכות המזמין לכל תרופה אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי ל 12.6

הפרת החוזה, לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה נזקים בפועל שמעבר לפיצויים 

  המוסכמים, אף אם נגבו בדרך של קיזוז או חילוט הערבות הבנקאית.

 המחאת זכויות 13

אין הקבלן רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, לגורם אחר, אלא 

 באישור מראש ובכתב מהממונה.

 

 ביטול ההסכם 14

 לסיומו במקרים הבאים: מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה רשאית העירייה להביא הסכם זה

 כשהקבלן מתרשל בזדון בביצוע ההסכם. 14.1

כשהקבלן פושט את הרגל או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או שניתן צו כינוס נכסים לגבי  14.2

נכסיו.  אם הקבלן הוא תאגיד ונתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו 

או שפנה לנושיו  או סידור עם נושיובקשה לפרוק או ניתן צו פירוק או שהגיע לפשרה 

 .1999לקבלת ארכה לצורך פשרה בהתאם לחוק החברות התשנ"ט 

התברר כי הצהרה כלשהיא של הקבלן נשוא הסכם זה שניתנה על ידו אינה נכונה או שלא  14.3

גילה לעירייה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. או במידה 

 ר לעירייה נתונים ודוחות שאינם מדויקים.והתברר כי הקבלן העבי

 בכל אחד מהמקרים לעיל תינתן לספק זכות שימוע בטרם סיום ההסכם. 14.4

אין בסיום ההסכם בכל אחד מהמקרים לעיל למנוע מהעירייה לתבוע את הספק על כל  14.5

 מעשה או מחדל בהתאם לכל זכות המוקנית לו בתוקף הסכם זה ו/או לפי כל דין.

למען הסר ספק מובהר כי הסעיפים לעיל מהווים הפרה יסודית של ההסכם ע"י הקבלן  14.6

ומזכים את העירייה בביטול ההסכם וחילוט הערבות כפיצויים מוסכמים בגין ההפרה. 



 

                                                                               ________________________________  

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                          

  

35 

אין בחילוט הערבות ע"י העירייה כדי לגרוע כל סעד ו/או תרופה המגיעים לה ע"פ כל דין 

 רה. אחר לו תהיה זכאית כתוצאה מההפ

בוטל ההסכם בשל הפרה יסודית לעיל, לא יהיה זכאי הקבלן לתשלום כלשהוא ו/או פיצוי  14.7

ההסכם. הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום עבור נזק, כלשהוא עקב ביטול 

  פגיעה במוניטין או כל הפסד אחר העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול.

 

 כללי 15

או מי  ממנהכל מסמך וכל מידע המצוי במדיה אחרת שקיבל  לעירייהעל הקבלן להחזיר  15.1

בתום השימוש בו, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות  ביצוע העבודותמטעמה לצורך 

 או מדיה מגנטית אחרת.

הסכם זה וכן ההזמנות שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כיפוי כח או  15.2

ג עצמם כמוסמך לקבל התחייבויות משפטיות, כהרשאה לקבלן או מי מטעמה להצי

, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו הקבלן העירייהכספיות או אחרות בשם 

או יציג עצמו כמי שמוסמך לכך. הקבלן ישא באחריות  העירייההתחייבויות כאמור בשם 

ף זה. ייצוג או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעילעירייה הבלעדית לכל נזק 

 , מראש ובכתב.העירייהלכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי  העירייה

אם אחד הצדדים לא יעמוד על זכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור של אותו  15.3

 צד על זכויותיו.

הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן  15.4

ל פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לתת ע

 כל הודעה, כנדרש על פי כל דין.

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים  15.5

 להסכם.

 כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי 15.6

 המענים הבאים:

 _________________________________________ – העירייה

 ____________________________ -הקבלן

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך    15.7

 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 72

 .תל אביבבכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה ב מקום השיפוט הייחודי 15.8
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 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:

 

 ת העירייה:וחתימ

 

 

_________________  _____________________  __________________ 

 גזבר העירייה          מנכ"ל העירייה     ראש העיר          

  

 הקבלן:חתימות  

  

 מורשי חתימה מטעמו:

 שם:___________________ 

 ת.ז:___________________

 חתימה:________________

 

 שם:__________________

 ת.ז:__________________

 חתימה:_______________

 

 חותמת:_______________

 

 אישור עו"ד 

בזאת כי המסמך נחתם ע"י .__________(, מאשר/ת אני הח"מ,______________ עו"ד )מ.ר

ה"ה___________ ת.ז.______________ וה"ה ______________ ת.ז.______________ וכי אלה 

 מוסמכים לחתום בשם הקבלן____________ ולחייב אותו.

 

_________________ ____________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך
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 נספח 3.1 ג'
 

 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

 :לכבוד

 עיריית אריאל

 

 א.ג.נ.,

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםהנדון: 

"( מעוניינת לבצע פרוייקט החלפת תאורת הרחוב העירייהלהלן: "  ועיריית אריאל  הואיל:

 "(;העבודותאו "" השירותיםלחסכון אנרגטי  )להלן: " LEDבתאורת 

( )להלן: _________________פומבי מס'  מכרזוהעירייה פרסמה מכרז לביצוע העבודות ) והואיל:

"( הגיש הצעה במכרז הספק(, והספק _____________________ )להלן: ""המכרז"

ונקבע, כי הספק יבצע עבור העירייה את העבודות ( "הצעת הספק"והצעתו התקבלה )להלן: 

 במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם ומסמך הגדרת העבודה;

והעירייה התנתה השתתפות הספק במכרז בתנאי שהספק והבאים מטעמו ישמרו על סודיות  והואיל:

ע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות כל המיד

 המידע;

והוסבר לספק כי במהלך עיסוקיו במתן השירותים לעירייה ו/או בקשר אליהם יתכן כי יעסוק  והואיל:

ו/או יקבל לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, 

בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך לעירייה ו/או הנודע לעירייה ו/או  בין

לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים 

 "(;המידעודו"חות )להלן: "

ד העירייה, עלול והוסבר לספק וידוע לו כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלב והואיל:

 לגרום לעירייה ו/או לצדדים אחרים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

 

 אי לזאת, אני החתום מטה מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן העבודות או ביצועם. .1

תחייב כי במשך תקופת מתן השרותים והעבודה לעיל, הנני מ 1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .2

לעירייה או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי 

 את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.
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מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או  לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש .3

 אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.

 להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. .4

יגרמו להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר  .5

לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין 

 כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.

 להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו. .6

תוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כ .7

השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים/ עבודות או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב 

מתן השירותים / עבודות או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל 

 שהוא של חומר כאמור או של מידע.

היא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן שלא לעסוק בכל דרך ש .8

 השירותים כאמור לעיל.

בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם,  .9

  תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.

ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים  הנני מצהיר כי ידוע לי .10

 .1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1997 –עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז 

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם. .11

 

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 

         

 חתימה  תאריך  מספר זהות  שם פרטי  שם משפחה
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 כתב ערבות –ה'  3.1נספח           

 )להשתתפות במכרז(

 

  לכבוד:

 עיריית אריאל

  בנקאית אוטונומיתערבות הנדון: 

 ערבות הצעה

 

מאה חמישים אלף שקלים )במילים:   ₪ 150,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
ערבות  ( אשר תדרשו מאת: __________________________ )להלן "החייב"( בקשר עם חדשים

  התייעלות אנרגטית בעיריית אריאל. 04/2015 מכרז מספר

 

מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב, מבלי מים י 7אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
כם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפי

 .בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב

  30.09.2015 תאריךלעד  07.05.2015ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 

 הערבות תוארך לפי דרישת העירייה, עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז.

  :זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתודרישה על פי ערבות 

 

____________________ 

 שם הבנק/חב' הביטוח     

 

____________________          _______________________ 

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח           מס' הבנק ומס' הסניף                                              

 .אינה ניתנת להעברה ולהסבה ערבות זו

  שם מלא                                         חתימה וחותמת                                      תאריך           

 

_________________ _____________________  ______________________ 
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 אישור רו"ח אודות נתונים מהדו"חות הכספיים -ו'  3.1נספח

 )נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון(

 תאריך : ___/___/____

  לכבוד _____________ )יש למלא את שם המציע(

 אישור על נתונים מהדו"חות הכספיים לכל אחת משלוש השנים האחרונותהנדון : 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:  

 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת_________.  .1

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום __________ )או לחילופין ליום_______  .2

 וליום _________(* בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 לחילופין:

הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים* _______________  בוקרו על ידי הדוחות 

 רואי חשבון אחרים. 

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים*  .3

_____________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח 

 האחיד**.

 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים*  

_____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד** אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט 

 להלן. 4בסעיף 

 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים*  

_____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד** אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע 

 להלן. 4המפורט בסעיף 
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 המנויה לתקופה  המציע של הכספי המחזורבהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים,  .4

  :לפחות )אין חובה לרשום את הסכום המדויק( הינו להלן

 לפחות: ________________ ₪ 2012בשנת  .4.1

 לפחות: ________________ ₪ 2013בשנת  .4.2

 לפחות: ________________ ₪ 2014בשנת  .4.3

 בכבוד רב,

__________________ 

 רואי חשבון

 * יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז או בהתאם לשינויים הרלוונטיים בכל סעיף וסעיף.  

, יראו 99הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  **לצרכי מכתב זה חוות
 אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
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 פירוט ניסיון 3.2.1נספח 

אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת 
 אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא

הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן: "המציע"(, המבקש 
קתם והתקנתם על פ, אסLEDלהחלפת גופי תאורה מסוג פר ____________  כרז פומבי מסמלהתקשר ב

 ת תצהיר זה בשם המציע.אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לת עמודי תאורה ברחבי העיר אריאל.

 נסיון  .1

  .LEDגופי תאורה מסוג והתקנת מכירה  1.1

 כמות מיקום שם הפרויקט מס

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

עבור עיריות ו/או מועצות  נסיון קבלן חשמל מטעם המציע בהתקנת גופי תאורת רחובות 1.2
נת"י ו/או נתיבי איילון ו/או רכבת ישראל ו/או כל חברה מקומיות ו/או מועצות אזוריות ו/או 

 ממשלתית אחרת.

איש קשר טלפון  שם הלקוח כמות מותקנת שם הפרויקט מס

 ו/או מייל

1     

2     
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3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

מתכנן התאורה מטעם המציע בביצוע תכנון גופי תאורת רחוב עבור עיריות ו/או מועצות  1.3
ו/או נת"י ו/או נתיבי איילון ו/או רכבת ישראל ו/או כל חברה מקומיות ו/או מועצות אזוריות 

 .ממשלתית אחרת

  

איש קשר טלפון  שם הלקוח כמות מותקנת שם הפרויקט מס

 ו/או מייל

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 
 

 נתונים אלו ישמשו לבחינה של העמידה בתנאי הסף ובאמת המידה לנסיון המציע .
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 ינתן יתרון לריכוז כמות גדולה של גופים בהתקנה רציפה.

 

 

: ממליצים על המציע/ יצרן מגופים להם החליף, סיפק, התקין ותיחזק עמודי תאורה מסוג המלצות .2
LED כמוגדר במכרז 

 

 מספרי טלפון ארגון ותפקיד שם ממליץ מס.

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

5.   

 

  

 
   

 

 :נוספים מעבר למינימום הנדרשיתרונות טכנולוגיים  .3

 

 פירוט  יתרון טכנולוגי מס.

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  
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4  

 

 

5  

 

 

6   

 

 אמת המידה לנסיון המציע .לבחינה של נתונים אלו ישמשו 

 

 

 הנני מצהיר, כי נתונים אלו בדבר ניסיון החברה הינם נכונים ומדויקים.

הנני מצהיר, כי שמי הוא ____________________, כי החתימה, המופיעה בשולי גליון זה, היא חתימתי 
 אמת.וכי תוכן הצהרתי 

 __________  _____________________   ______________________  
 חתימתו של המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד __________________, מרחוב ______________________, מאשר בזאת, כי ביום 
__________, התייצב/ה בפני מר/גב' _________________, שהזדהה/תה לפי תעודת זהות מס. 

אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהא/תהא _________________ / המוכר/ת לי 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תצהירו/ה וחתם/תה עליו.

 

 __________  __________   __________  _______________  
  מורשה' זהות/עוסק מס חתימה/חותמת תאריך שם עו"ד 
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 הצעת המחיר -4.1נספח 

 

הטכנולוגי המוצע במסגרת המכרז אשר יווצר כתוצאה  אחוז החסכון .1

, על   LEDתחזוקה של גופי תאורה מסוג ו התקנהמתכנון, אספקה, 

כחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית  העירעמודי  תאורה  ברחבי 

  .בתאורת רחובות בעיריית אריאל

_% חסכון ________________________ -הנני מתחייב ל

 אחוזים_______ובמילים:_______________________

 (55%אחוז החסכון הממוצע המינימלי המוגדר במכרז )* 

תחזוקה של גופי ו ביצוע תכנון, אספקה, התקנההמחיר הכולל ל .2

כחלק מפרויקט  העיר, על  עמודי  תאורה  ברחבי  LEDתאורה מסוג 

התאם , ב התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות בעיריית אריאל

 מצב תאורה קיים. -'1טות בנספח א לכמויות המפור

 .כולל מע"מש"ח _________ב למחיר כולל בסך_____________הנני מתחיי

 .כולל מע"מש"ח _______________ובמילים: _____________________

 ( כולל מע"מ.₪ 7,044,818מחיר המקסימום המוגדר במכרז )* 

 חתימות מורשי החתימה:

_______________  ________________ 

 שם מורשה החתימה              חתימת מורשה החתימה 

_______________  ________________ 

 שם מורשה החתימה              חתימת מורשה החתימה

 

 אישור
אשר  המציע להלןמטעם  מורשי החתימהכי חתימות  בזאתמאשר  ,______ עו"דאני הח"מ _______

הצעה והתחייבות זו בצירוף חותמת המציע מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם חברתכם ה חתמו על
 דבר ועניין. לכל

 

_________________                                                            ____________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין                                             תאריך                                         
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 המציע אודותפרטים  - 4.9נספח  

 פרטים על המציע

  ______________________________________________ שמו של המציע:  .1

  ___________________________________ מספר חברה / שותפות / עמותה:  .2

  ____________________________ סוג התארגנות )חברה / שותפות / עמותה(: .3

  ____________________________________________ תאריך התארגנות:  .4

 שמות הבעלים )במקרה של חברה או שותפות(: .5

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המציע: .6

  ______________ , ת.ז.:  __________________________________ שם: 

  ______________ , ת.ז.:  __________________________________ שם: 

  _________________________________________ שמו של המנהל הכללי:  .7

  __________________________________ כתובתו של המציע )כולל מיקוד(:  .8

  ________________________________________________ מספרי טלפון:  .9

  _________________________________________________ מספר פקס:  .10

  _____________________________ איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו: .11

  _____________________________ מס. טלפון: ____________, מס..פקס:  .12

  _______________________________________ דואר אלקטרוני:כתובת של 

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 איש הקשר לצורך המכרז -  4.10 נספח 

  טל' נייד  שם

    

  פקס  טלפון

    

כתובת 

 דוא"ל

 

 

 

אני החתום מטה, ______________ ת.ז. _________, שהנני ממלא תפקיד _____________ 

ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז ולהתחייב בשם החברה על פיהם, לאחר אצל המציע 

שקראתי בעיון את מסמכי המכרז והצעת המציע, על כל חלקיהם ונספחיהם, מצהיר בזה בשם 

 המציע:

 את מסמכי המכרז וקראנו את תכנם.העירייה אני / המציע רכשנו מ .1

ואין לי/למציע כל הסתייגות לגביהם ואם  שקבעה העירייהאני/המציע מקבל את כל התנאים  .2

פי הצעת המציע המפורטת להלן והמצורפת -הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לפעול על פיהם ועל

 בזה.

/או הנני מצהיר ומאשר שנושא מכרז זה והתנאים לביצועו ובכללם כל הגורמים המשפיעים ו .3

היו לי או למציע כל תביעות או דרישות מוכרים לי ולמציע ולא י ביצוע העבודההעשויים להשפיע על 

או טענות הנובעות מאי הבנה ו/או אי ידיעה כלשהן של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי ההצעה 

 או בהבהרות שניתנו לנו.

מצ"ב כל מסמכי ההצעה, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע  .4

 ות הצעת המחיר.ומולאו בהם כל הפרטים הנדרשים לרב

כלפי או כלפי  העירייהאין באמור בהצעה זו, כדי להוות כל הצהרה ו/או מצג ו/או התחייבות של  .5

המציע. הגשת הצעה ו/או השתתפות בתהליכים הנובעים ממנה אינם מקנים לי/למציע זכות כלשהי 

 מעבר לזכויות המפורטות במפורש בגוף המכרז.

ו על ידי המציע כדי ליצור ניגוד אינטרסים כלשהו, בין במישרין אין בביצוע האמור בהצעה על ידי א .6

ובין בעקיפין, בין מקצועי ובין עסקי שלי או של המציע, לבין המשרד וכי בכל מקרה שייווצר חשש 

, ללא כל שיהוי ונדאג מיידית לעירייהכלשהו לניגוד אינטרסים כזה יהיה עלינו להודיע על כך 

 מור.להסרת ניגוד האינטרסים הא
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הנני מצהיר כי אין מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו של המציע במכרז  .7

ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר 

לים מטעמו, או עקיף, בין ענייני המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפוע

 ביצוע העבודה.לבין ענייני המזמין ו/או 

הנני מצהיר כי במועד הגשת ההצעה המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים בגין  .8

או מוקדם מכך. כמו כן, אינו מוגדר כ"חברה מפרה" ו/או לא נשלחה אליו התראה על  2014שנת 

 .1999החברות, התשנ"ט א' לחוק 362היותו "חברה מפרה" כאמור בסעיף 

את האפשרות שלא לבצע את הזמנת השירותים  הלעצמ תשומר שהעירייההמציע מאשר כי ידוע לו  .9

חובת הנמקה ו/או שימוע. בנוסף,  ההבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה עלי הכלל, לפי שיקול דעת

את הזכות להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות נשוא מכרז זה, להפסיקה  העירייה תשומר

הבלעדי  הוהכל, לפי שיקול דעת -  )באופן מלא או חלקי, לתקופה או בכלל(, לחדשה או לעכבה 

 חובת הנמקה ו/או שימוע. והמוחלט ומבלי שתהיה עליה

היעדר ניגוד עניינים: המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, אישיים עם גורמים  .10

בהתאם להצעה זו )לעניין זה יש  עירייהלאחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים 

 לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים(:

  א.

  ב.

  ג.

  ד.

  ה.

  ו.

 

אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם  .11

בהתאם להצעה זו, לעירייה גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו 

 .העירייהבמידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם 

 הלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת החשיפה:  ל .12
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סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. בכל מקרה ידוע לי כי 

תפעל  הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המשרד אשר

 בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 אנו מאשרים כי ועדת המכרזים והמזמין יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה. .13

ול, במידע שמסרנו אנו מתחייבים לעדכן את ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יח .14

 לוועדת המכרזים.

חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ובמידה ותתקבל אני/המציע הצעת המציע הינה בלתי  .15

מתחייב לפעול על פיה. ידוע לי/למציע, כי ההצעה זו תהיה תקפה והמציע יהיה זכאי למחירים 

 הנקובים בה, אף אם יוחלט לרכוש רק חלק מהאמור במכרז.

     

שם מלא של החותם בשם   תאריך

 המציע

 המציעחתימה וחותמת  

 

 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ,______________ עו"ד )מ.ר.__________(, מאשר/ת כי בתאריך________ הופיע בפני, 

ידי ת.ז. -במשרדי ברחוב____________________ מר/גב'____________________ שזיהה עצמו על

להצהיר את האמת, וכי מס'_________________ / המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו 

יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. כן 

 הנני מאשר כי החותם מוסמך לחייב בחתימתו את המציע.

 

_________________ ____________________________ 

 חתימה וחותמת תאריך
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 עבירותהיעדר תצהיר משתתף בדבר  -4.11נספח 

 לכבוד:

 עיריית אריאל

אני הח"מ_______________ ת.ז._________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
 כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

 "המציע"( ומוסמך להצהיר מטעם המציע.אני נציג  _____________ )להלן:  .1

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע במסגרת מכרז פומבי  .2

. אני מצהיר/ה ברחבי העיר אריאל LEDלאספקה והתקנת תאורה מסוג מספר ____________ 
 כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

נח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים בתצהירי זה, משמעותו של המו .3
)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של  1976-התשל"ו

 מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  –משמעותו של המונח "עבירה"  .4
, ולעניין 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"אוהבטחת תנאים 

-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 
 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011

 במשבצת המתאימה( X)סמן  

לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת  המציע ובעל זיקה אליו 
 ההצעות )להלן: "מועד להגשה"( מטעם המציע במכרז 

משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות  דין ביותרהמציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק  
 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת  ביותרדין המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק  
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

 

________ _________  __________  _________ _____________
        

חתימת  שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך
 המצהיר

 

 אישור
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ני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני א
___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר 

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 
 ת הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. אם לא יעשה כן, אישר נכונו

 

____________________                                                     _______________________ 

  חתימה וחותמת עורך דין          תאריך                                                                     
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   4.13  נספח

 תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

 

"(, נושא ת.ז. ___________ המציעאני הח"מ מורשה חתימה מטעם המציע ______________ )להלן: "

יב מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת ___________, לכל עובדיו כמתחי

מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים 

עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש ומתחייב לעמוד בדרישות 

שיועסקו על  לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים

 ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

לצורך ביצוע העבודות הנני מצהיר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, אזי הוא מתחייב שלא יעסיק עובדים זרים 

 .נשוא מכרז זה

מכרז פומבי אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם, ככל שייחתם, בעקבות זכייתי 

מבוקרים, אספקתם והתקנתם על עמודי תאורה ברחבי העיר  LEDלהחלפת גופי פר ____________מס

לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך . אריאל להתייעלות אנרגטית

 לזה:

 1959 -חוק התעסוקה, תשי"ט

 1951 -חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א

 1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו

 1951 -שה שנתית, תשי"אחוק חופ

 1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד

 1996 -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

 1952 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 1953-חוק החניכות, תשי"ג

 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח

 1963 -חוק פיצויי הפיטורין, תשכ"ג

 1987 -שכר מינימום, תשמ"זחוק 

      1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה

                                              2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 

_____________            ____________   _______________  ___________ 
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 שם מורשה החתימה          חתימה                             חותמת   תאריך               

 

 אישור
אני הח"מ ______________, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום 
__________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 
_________ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר 

רתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה שהזה
 כן. 
 

                                                            _______               _________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין                    תאריך                                                           
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 נספח 4.14 

  תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד  .3

 ופרטי יצירת קשר עימו(:

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 ות המשנהקבלנ

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  .4

 לעיל(.  3קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .5

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר 

 לעיל(.  3צוינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. לא  .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  .9

 מכרז זה. מתחרה פוטנציאלי אחר ב
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 במקום המתאים Vיש לסמן 

  למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 אישור 

 

מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה  ,אני הח"מ ________________________, עו"ד

בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה 

עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

ועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקב

 התצהיר דלעיל. 

 

_____________                              _____________     

 רך הדיןעו ה וחותמתחתימ                    תאריך       
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    4.15נספח 

 לכבוד
 אריאל עיריית
 אריאל,  5 יהודה
 "העירייה"( :)להלן

 
 א.ג.נ.,

 
אישור על קיום ביטוחים של________________________)להלן "הקבלן"( בגין  הנדון:

על  ותחזוקתם התקנתם, אספקתם, LEDביצוע פרוייקט  להחלפת גופי תאורה מסוג 
ומתן שירותים נלווים  בקשר עם הסכם _____________    עמודי תאורה ברחבי העיר

 "(השירותים)להלן: "
 

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

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

 
 גבול אחריות: 

מקרה ותקופת ביטוח תובע, 
 שנתית

4,000,000 ₪  
 

על פי דין  בגין מעשה או מחדל של הקבלן  קבלןהאחריות  :תאור כיסוי
של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה  ו/או

ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, כתוצאה 
 מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים.

בגין ו/או בקשר עם  עירייהה מורחב לשפות אתהביטוח  .1 נוספות הרחבות
 .קבלןמעשה או מחדל של ה

 .לאומי לביטוח המוסד של תחלוף תביעות בגין כיסוי .2

 .הרמה ומכשירי וטעינה פריקה בגין כיסוי .3

ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ב שימוש ויש ולככ .4
 לבטחוכהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית 

כיסוי  עבור נזקי גוף הנובעים  ייכלל" ובהח"ביטוח ב
  ₪ 2,000,000"ל עד סך של בנמשימוש 

 יחשב לרכוש צד ג'. עירייההרכוש  .5
 

 לכל מקרה ביטוח.  ₪ 20,000אינה עולה על  :עצמית השתתפות
  

 _________________ ( מספר)פוליסה  ביטוח חבות מעבידים .ב
 

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 שנתיתמקרה ותקופת ביטוח 

 
6,000,000 ₪  

20,000,000 ₪  
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 : תאור כיסוי
 

 מקצוע ומחלות עבודה תאונות בגין דין כל פי על אחריות
המועסקים על ידי  ולכל משנה קבלני, קבלןעובדי הל שנגרמו

 .שירותיםבביצוע ה קבלןה
אחריות  הורחב לכלול את העירייה היה ותוטל עלימהביטוח  :נוספות הרחבה

כמעביד לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי 
 .קבלןה

 
 

 _________________ ( מספרמקצועית )פוליסה  אחריותביטוח  .ג

 
 גבול אחריות: 

תובע, מקרה ותקופת ביטוח 
 שנתית

 
2,000,000 ₪  

  
 : תאור כיסוי

 
בגין אבדן  וו/או עובדי קבלןלכיסוי אחריות על פי דין של ה

לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים ו/או  נזק לגוף/או ו
מנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות 

מהפר חובה מקצועית שמקורה  כתוצאהולעובדיה  עירייהל
במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה 

 מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים. 
ביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: )א(  אי יושר ה .1 :נוספות הרחבה

 עובדים,  )ב( אובדן מסמכים ומדיה מגנטית. 
 6הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת    .2

 חודשים.
בגין ו/או בקשר עם  מורחב לשפות את העירייההביטוח    .3

בביצוע  ועוביו  קבלןהפרת חובה מקצועית של ה
 השירותים.

מועד התחלת מתן לא יאוחר מי תאריך רטרואקטיב   .4
 עירייה.לשירותים מקצועיים 

 לכל מקרה ביטוח.  ₪ 80,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:
   

 _________________ ( מספר)פוליסה המוצר   חבותביטוח  .ד
 

 גבול אחריות: 
תובע, מקרה ותקופת ביטוח 

 שנתית

 
2,000,000 ₪  

 : תאור כיסוי
 

ביטוח חבות המוצר עפ"י דין ו/או חוק האחריות למוצרים 
העירייה ו קבלןה, לכיסוי אחריות 1980 -פגומים, תש"ם 

למוצרים ו/או לשירותים ו/או לעבודות שבוצעו ע"י  בקשר
 .מטעמו מי"י ע/או ו קבלןה

 6ביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת ה .1 :נוספות הרחבה
 חודשים.
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בגין ו/או בקשר עם   עירייהההביטוח מכסה את  .2
ו/או ע"י  קבלןהע"י   שבוצעוהמוצרים ו/או העבודות 

 מי מטעמו.

 אחריות צולבת.    .3

מועד התחלת מתן לא יאוחר מתאריך רטרואקטיבי  .5
 .עירייהלשירותים מקצועיים 

 לכל מקרה ביטוח. ₪ 80,000אינה עולה על  השתתפות עצמית:
 
 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 
 . השירותים עם בקשרהקבלן ו/או העירייה,  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 

חברות בנות עובדים  לרבותגופים עירוניים ו/או   אריאלעיריית  –" למטרת אישור זה עירייה"ה
 ומנהלים של הנ"ל. 

 
 הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:בכל  .4

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

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

ו ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/א .ג
יום לפחות לפני מועד הביטול  60ולעירייה הודעה בכתב, במכתב רשום,  קבלןלאחר שנמסור ל

 ו/או השינוי המבוקש.
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  .ד

 וח אחריות מקצועית()למעט בביטהתקפות במועד התחלת הביטוח 
 

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

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

ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא 
ת בבטוחי "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפו

לחוק  59העירייה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה ספק. למען הסר 1981 –חוזה הביטוח תשמ"א 

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

 
 
 

_______________  _____________________  ____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח        שמות החותמים    תאריך 

 חתימת מורשה חתימה                
 
 
 

סוכן ביטוח:______________________ טלפון 
 _________________________פקס.:_____________
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 ביצוע ערבות - 5.1 נספח

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד 

 עיריית אריאל

 ____________ערבות מס'הנדון: 

אלף שקלים חדשים(,  שלוש מאותש"ח ) 300,000של אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

ועד המדד שיהא ידוע  חתימת ההסכםמהמדד הידוע ביום (, המדדצמודים למדד המחירים לצרכן )להלן: "

 )תאריך תחילת תוקף הערבות(.  ___________"(, מתאריך סכום הערבותבמועד התשלום בפועל )להלן: "

 

ערבות  עם "( בקשרהחייבאשר תדרשו מאת: ____________________________________)להלן "

מבוקרים,  LEDלהחלפת גופי מכרז פומבי שמספרו ____________שנחתם עמו במסגרת : חוזה  ביצוע

 . אספקתם והתקנתם על עמודי תאורה ברחבי העיר אריאל להתייעלות אנרגטית

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד 

 יב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.לחי

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך  _______________

 כתובתו_________________שדרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח 

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                             

 

   ______________________                           ________________________ 

  מס' הבנק ומס' הסניף                                         כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח    

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 

                  _____________                       ________________                       _____________ 

 תאריך                                      שם מלא                                      חתימה וחותמת           
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 חלקים חסויים בהצעה - 8.5נספח 

 

 

 אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

 

 

 עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

 עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

 בהצעה בדבר _______________________________________________ עמוד ____

 עמוד ____ בהצעה בדבר _______________________________________________

 

וכן מעמוד ___ בהצעה בדבר _____________________________________________ ועד עמוד 

 ___________________ בהצעה בדבר ______________________________

 

 

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר 

 ההצעות, שיוגשו למכרז זה.

 

 

 

 חתימת המציע:

 

 

 

_______________         ______________               _________            ___________ 

 תאריך                          חתימה/חותמת       מס' זהות/עוסק מורשה         שם המציע            

 

 


