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 06/2022מכרז מס'  -מסמך א' 
 

"( הינו איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות  האשכולאשכול רשויות הנגב המערבי )להלן: "  .1

אינטגרציה ותחזוקה  ,התקנה ,רכש ציודרשויות בנגב המערבי מזמין לקבל הצעות  11-הפועל ב

 .  למרכז מורשת לתרבות הבדואית ברהט

 .  www.westnegev.org.ilניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האשכול שכתובתו  .2

 באתר מרכז המורשת בעיר רהט  15:00בשעה  .22.32022 סיור קבלנים יתקיים בתאריך  .3

ידי המציעים בכתב מודפס בלבד, עד ליום  -יועברו לאשכול על שאלות ובקשה להבהרות .4

. יש לוודא קבלת השאלות  rahat@westnegev.org.il, או לכתובת מייל  12:00בשעה  27.3.2022

 .         054-7776112או   073-7269274במס' טלפון: 

  -תשובות ישלחו לכל השולחים שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחר מה .5

פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את   17:00שעה  28.3.2022

 האשכול.  

במעטפה סגורה כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים תוגש  עם  הצעת המשתתף במכרז   .6

יש לתאם הגעה    –במשרדי האשכול    במסירה ידנית בלבד  06/2022בציון מס' מכרז פומבי מס'  

יאוחר מיום    . לא תתקבל הצעה לאחר המועד  12:00בשעה    4.4.2022מראש. ההצעה תוגש לא 

  חמש עשרה₪ )ובמילים:    15,000אוטונומית בסך    ערבות בנקאיתעל המציע לצרף להצעתו    האמור.

 בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  31.12.2022ש"ח( בתוקף לכל הפחות עד לתאריך   ףאל

   13:30בשעה  4.4.22פתיחת המעטפות תתבצע במשרדי האשכול ב  .7

האשכול יבחן את ההצעות כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו במניין   .8

 ההצעות.  

האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה בכלל והוא רשאי לבטל את   .9

   המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו. 

 ,כהבבר                                                                                                  

 ו,  אורי פינט                                                                                                                      

 מנכ"ל האשכול                                                                                                                   
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 06/2022ז מכר –להציע הצעות  הזמנהמסמך 

 

 רקע .1

בגודלה בארץ ומהווה מטרופולין לכל היישובים הבדואים    רהט הינה העיר הערבית השניה .א

 בנגב.  

ומקדמת  .ב העיר  של  וחברתי  כלכלי  לפיתוח  מיזמים  מקדמת  ברהט  הכלכלית  החברה 

נשים,  תעסוקת  ועירוני,  סביבתי  פיתוח  ועסקים,  מסחר  תעשייה,  כלכליות,  הזדמנויות 

 מפתחת בונה ומפעילה שירותי פנאי לקהילה ועוד . 

בתוכו  אשכול   .ג המאגד  ערים  איגוד  הינו  מערבי  המערבי.   11נגב  הנגב  במרחב  רשויות 

שירותים   של  והרחבה  טיוב  ותפעולית,  כלכלית  יעילות  להשיג  במטרה  הוקם  האשכול 

כלכלי   ופיתוח  ביתרון  -מוניציפליים  שימוש  תוך  זאת  תושביו.  וכלל  המרחב  של  חברתי 

ואיגום מ ייחודיים  בניית שיתופי פעולה  עניין  הגודל,  ושל מחזיקי  של רשויותיו  שאבים 

 אחרים במרחב. 

הגדולה   .ד ההזדמנות  זוהתה  מערבי  נגב  ובאשכול  ברהט  שנעשו  אסטרטגיים  בתהליכים 

האוכלוסייה הבדואית    -הטמונה בפיתוחה של רהט כמטרופולין ייחודית עבור כלל האזור  

הא של  ייחודי  כנכס  רהט  את  והגדירו  זיהו  התוכניות  כאחד.  שפיתוחו  והיהודית  זור 

 וקידומו יאפשר צמיחה כלכלית, תרבותית וחברתית לצד עידוד החיים המשותפים במרחב 

 plan-https://www.westnegev.org.il/strategic   :קישור לתוכנית האסטרטגית  .ה

את   .ו המתאר  הסברה  לסרטון  :  החזוןקישור 

https://www.youtube.com/watch?v=QkluXoqYhyA&feature=youtu.be 

ותקציבים נוספים, הוקצה מימון שיאפשר את קידומו של    2398,    2397במסגרת החלטה     .ז

עו  מיזמי  להקים  מאפשר  התקציב  להנות  החזון.  אנשים  למשוך  לרהט  יאפשר  אשר  גן 

זה   בכלל  להציע,  לעיר  שיש  הבדואית    –מהשירותים  לתרבות  מורשת  מרכז  של  הקמה 

 ברהט.

הרווחה והשירותים החברתיים לקידום   משרד של  התחייבות    האשכול   קיבל  בהתאם לכך,  .ח

 .  מרכז המורשת לתרבות הבדואית ברהט

רכש ציוד התקנה אינטגרציה ותחזוקה בזאת הצעות    מזמין  אשכולה,  הפרויקט  במסגרת .ט

 .  למרכז מורשת לתרבות הבדואית ברהט

והתקנה  במכרז    עסקינן .י ציוד  ותחזוקהרכש  לתרבות    אינטגרציה  המורשת  למרכז 

 הבדואית ברהט. 

 - הינו כ  ההתקנה האינטגרציה והתחזוקה    התקציב העומד לרשות האשכול לצורך הרכש .יא

 כולל מע"מ. ₪  1,200,000

 
יהא  האשכול    לפיו,  ההתקשרות אולםהסכם  ( הינו  ד'  מסמך)   הההסכם המצורף למכרז ז .יב

 מכרז זה.בהבלעדי להגדיל ו/או להקטין את הכמויות הנקובות    ופי שיקול דעת-עלרשאי  

 
יציע הצעתו לגבי כל אחד  יובהר  עוד   . יג המבוקשים והאשכול רשאי    מהפריטיםכי המציע 

 ים שיפורטו להלן. , לפי הקריטריונבמציע הזוכהלבחור 

https://www.westnegev.org.il/strategic-plan
https://www.youtube.com/watch?v=QkluXoqYhyA&feature=youtu.be
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תנאי    תאלאחר הודעה על זכייתם.האשכול שומר לעצמו לנהל מו"מ בין המציעים    כי  יודגש

המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, 

 י במשרד,  info@westnegev.org.il ו/או במייל    7269274-073בתיאום מראש    לקבל ניתן  

 .  .08:00-14:00:  בודהה', בשעות הע-בימים א' נתיבות,   8' יוסף סמלו רח  ,אשכולה

המכרז   במסמכי  לעיין  שכתובתו    האשכול   משרדיבניתן  האשכול  באתר  וכן 

www.westnegev.org.il . 

  שמוקם   המורשת   מרכז  באתר  15:00בשעה    .03/22/ 2022   שלישייום  ב  יתקיים  סיור קבלנים .2

 .  רהט בעיר

 עבור המציע: להתייחסות ומילוי  מכרז מצורפים קבצים בנוסף לקובץ ה .3

 תכנית חשמל  3.1

 פרוגרמה קצרה למכרז מדייה 3.2

 מכרז מדיה למרכז מורשת ברהט   - מציעגליון עבודה ל 3.3

 

יום  מידי המציעים בכתב מודפס בלבד, לא יאוחר  -על   אשכוללשאלות ובקשה להבהרות יועברו   4

לוודא קבלת    יש.     info@westnegev.org.il  מייל  לכתובת    15:00בשעה     27/03/2022,ראשון

                . 073-7269274  :טלפון' במס השאלות 

 .   liel@cb-law.biz יש להעביר העתק מהשאלות למשרד היועץ המשפטי למכרז,

יפורסמו באתר האינטרנט של  ישלחו בדואר אלקטרוני לכל אחד מהמציעים במכרז ותשובות  

 .  17:00בשעה  28.3.2022 שני יום מ לא יאוחר האשכול 

הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע    תלת   רשאי  וביוזמת   אשכולה

ציעים שרכשו את מסמכי המכרז  לכל המ  ויד -הודעה על כך תימסר עלשינויים ו/או תוספות.  

 . האינטרנט של האשכולכמו גם באתר  

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית, חתומה, צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח   5

רטיות,  המחאות פ)  אשכול. הערבות תהיה לטובת  1כנספח א'המצורף למסמך א' להלן המסומן  

 (.  שטרות וכיו"ב לא יתקבלו

 

במכרז   6 להשתתפות  ערבות  של  זה  סכום  סך  עשרה)   ש"ח  15,000הינו  שקלים    אלף   חמש 

ו.  חדשים( הנוסח  מבחינת  נכון  יהיה  לא  בה  הערבות  שכתב  הצעה  כי  הסכום /מודגש  או 

 תיפסל!                            

   כולל. .2.2021231הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 

 

תוגש    הצעת 7 הנלווים  המסמכים  וכל  המכרז  מסמכי  יתר  כל  עם  במכרז  במעטפה  המשתתף 

   .אשכולה במשרדיבמסירה ידנית בלבד  סגורה 

 

תקבל הצעה  לא ת בתיאום מראש.    12:00בשעה    2.2024.4    שני  ההצעה תוגש לא יאוחר מיום 8

 לאחר המועד האמור.

 
והוא רשאי   הזולה ביותר או כל הצעה שהיאלקבל את ההצעה אינו מתחייב  אשכולהיובהר כי  9

 ל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו.  טלב

mailto:info@westnegev.org.il
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היקף ההתקשרות המצטבר במכרז    1955  -)ב( לחוק איגודי ערים, תשט"ו  2ד17בהתאם לסעיף    10

 "מ.מע כולל  ₪  1,200,000עומד ע"ס של 
 
 

 
מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי להיות כפוף לקבלת אישורים שונים   11

ו/או  לרבות   משרד הפנים ו/או אישורים של  מקבלת תקציבים ו/או היתרים  קבלת אישורים 

לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז בכל שלב שהוא    .גורמים אחרים ו/או הסכמות שונות

ות ו/או לאחר הודעה על הזכייה במכרז או לדחייה במועד ההתקשרות  לרבות לאחר קבלת הצע

 .עם הזוכים במכרז, והמציע לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין הכנת הצעתו למכרז וכיו"ב

 

בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל,  

 וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה באופן מלא וללא כל סייג.  

 

 

 אשכול המנכ"ל 

  מר אורי פינטו
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   הוראות למשתתפים במכרז  -א' מסמך 

זה מכרז  של  הבדואית  הוא    עניינו  לתרבות  מורשת  למרכז  ותחזוקה  אינטגרציה  התקנה  ציוד  רכש 

   ברהט. 

, המציע מוזמן להציע חלופה שוות ערך  מטעמו  מי  או  האשכול  ידי  על  נערך  והכמויותהטכני    המפרט

שמסגרת התקציב כפי    ובתנאיבמידה ולהבנתו החלופה טובה יותר או מתאימה יותר או פתרון אחר  

 שהוגדרה נשמרת.  

   וא המכרזנש .1

 הגדרות לצורך מכרז זה: 

אומנהל  :   ""המנהל או  האשכול  ייחודית,  כמטרופולין  רהט  לקידום  שהוסמך  מי    פרויקטור 

 הנחיות והוראות.   קבלןלעניין מכרז זה והם יתנו ל  אשכולה, יהיו נציגי  ומטעמ

    .להצגת תכני מרכז המורשת לתרבות הבדואית ברהטייעודי   ציוד: "ציוד"

  המוצרים והעבודות נשוא מכרז זה הינן: .2

ה .2.1 תכנון,    קבלןעבודת  אינטגרציה,  רכשתכלול  תכנות,  חיווט,  התקנה,  הובלה,  אספקה,   ,

   "(. העבודות)להלן: "תחזוקה ותיקונים של ציוד מולטימדיה וציוד נלווה וביצוע כל העבודות

ה  קבלןהעבודת   .2.2 השירותים  לפירוט  ובהתאם  בכפוף  הינה  לעיל  בתכולת  כמפורט  כלולים 

 ה.   ממכרז זהעבודה, כמפורט בהזמנה ובנספח א' לחוזה המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד 

 .  עליו התחייב הספק הזוכהלפי לוח זמנים  ויותקן יסופק   הציוד .2.3

   מסמכי המכרז: .3

   :המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז"

 הזמנה הגשת הצעות למכרז     -  מסמך ההזמנה

 הוראות למשתתפים במכרז     -' אמסמך 

 ערבות השתתפות במכרז  –ערבות המציע   – 1נספח א'  

 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום  – 2נספח א'  

   תצהיר העדר הרשעה – 3ספח א' נ 

 תצהיר העדר קרבה משפחתית  – 4נספח א'  

 על אי תאום מכרז תצהיר מציע  -  5נספח א'  

 מידע אודות המציע   – 6נספח א'  

 

 הצעת המציע    -'במסמך 

 

 : נוסח ההסכם ונספחיו -מסמך ג'

 תכולת העבודה;  -נספח א'     

 אבני דרך לתשלום התמורה;  -נספח ב'                                               
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 לוח זמנים;   –נספח ג'     

 ; ערבות ביצוע -נוסח ערבות בנקאית  -נספח ד'     

 ביטוח;  קיוםאישור -נספח ה'      

 כתב ויתור;  -נספח ו'      

 הדרכה והכשרה; –נספח ז'    

 הוראות ביחס לאחריות, שירות ואחזקה; -נספח ח'      

 הכנות באחריות מזמין העבודה  –נספח ט'    

 תכנית מולטימדיה  –נספח י'                                               

 הוראות בטיחות ונוהל עבודות קבלנים והצהרת קבלן   - נספח יא'       

 המפרט הטכני  -נספח יב'         

 

   :במכרז  תנאי סף להשתתפות .4

הערבויו .4.1 האסמכתאות,  וכל  בלבד  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  הניסיון,   ת,ההצעה 

היו מספר  ד.  והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו של המשתתף ועל שם המשתתף במכרז בלב

יגישו הצעה באמצעות אחד מהם בלבד   למכרז,  מציעים המבקשים להגיש הצעה משותפת 

כוח נוטריוני בלתי חוזר המייפה כוחו לייצגם במכרז,   –, בצירוף ייפוי  (אדם או תאגיד אחד)

והוא ייחשב למגיש ההצעה. כל אחד מהמציעים המגישים הצעה משותפת חייב לעמוד בכל  

 .זתנאי הסף של המכר

 

 המצטברים להלן:  רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים בכל התנאים  .4.2

 
 מציע שהוא יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד רשום בישראל.  .א

 להוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע את המסמכים הבאים: 

 התאגיד, מסמכי התאגדות, מידה והמציע הינו תאגיד, יצורפו צילום תעודת הרישום של  ב

ככל  )  תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום החברה מרשם החברות

בע"מ בחברה  בשם   (שמדובר  לחתום  המוסמכים  בדבר האנשים  רו"ח  או  מעו"ד  ואישור 

  התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.

 ות. במידה שהמציע הינו יחיד, תצורף תעודת הזה

, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  ים תקפיםאישור בעל    ינוהמציע ה .ב

מס)ציבוריים   חובות  ותשלום  חשבונות  ניהול  ורישומו  1976-התשל"ו (,  אכיפה  המציע  ,  של 

  כעוסק מורשה לצורכי מע"מ.

 

התחייבויותיו, אלא בהסכמה בכתב מראש של  זוכה לא יעסיק קבלן משנה לביצוע  יובהר כי   .ג

    האשכול.
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 שם יצרן ומודל, בתוספת של לינק להגדרת המוצר ברשת.ט  יפרלכל  המציע צירף להצעתו   .ד

שמסגרת  ובלבד    ניתן להציע חלופה לפריט שאינו אחד מהחלופות המוצעות בכתב הכמויות 

 המחיר. התקציב שנקבעה תישמר והוא יבחן בשלב פתיחת הצעות 

 

אחת מהשנים    בכלמע"מ    כולל₪    2,000,000-פחות מבהיקף שנתי של לא    כספי  מחזורלמציע   .ה

2016-2021  . 

 

על המציע לצרף אישור רו"ח המפרט את היקף בכל אחת  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה,  

כי המציע אינו נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס   תצהירמהשנים האמורות וכן  

 נכסים ו/או פשיטת רגל.  

ולפי  המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים   .ו

   .אשכולה למועד ההתקשרות עם הבשנה שקדמחוק שכר מינימום 

"ד וחתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י עלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף  

 .2 כנספח א'בנוסח המצ"ב למסמך זה 

לפי החוקים המפורטים    המציע או כל בעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה   .ז

 .  3בנספח א' 

 

חתום , וכן  צהיר חתום על ידי המציעלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו ת

 .3 כנספח א'ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצ"ב למסמך זה 

 

ו/או בעל תפקיד באשכול ו/או ברשות מקומית מאשכול  קרבה משפחתית לעובד    נעדר  המציע .ח

 .  רשויות נגב מערבי

בנוסח המצ"ב למסמך זה תצהיר חתום  להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יצרף להצעתו  

   . 4כנספח א' 

הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם  אין  למציע   .ט

   אחר במכרז. ציעעם מכלשהו או קשר ו/למכרז 

להוכחת עמידתו בתנאי זה, המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום בנוסח המצ"ב למסמך זה 

   .5כנספח א' 

 .ןערבות השתתפות כמפורט להל –צרף להצעתו ערבות בנקאיתי המציע  .י

 

 על המציע בעצמו לעמוד בתנאים הבאים, במצטבר .לספקי מולטימדיה תנאי סף מקצועיים .יא

 

של   .1 מבקרים    5ניסיון  מרכזי  של  ותחזוקה  הקמה  מפורט,  בתכנון  לפחות  שנים 
 ותערוכות קבע במוזיאונים 
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ניסיון בניהול מרחוק של אתר מרכז מבקרים, כולל עדכון תכנים וטיפול בתקלות   .2
 תוכנה ואינטגרציה 

על ידי עובדי הספק ולא    –שנים לפחות בתכנות ותחזוקת מערכות    5ניסיון מעשי של   .3
 הכולל  –דרך צד ג' 

 תכנות נגני מולטימדיה   א.

 תכנות מערכות שו"ב   ב.

 תכנות וקינפוג תוכנות ניהול הקרנות  ג.

 מקומיים  WEBהקמה וניהול של רשת תקשורת מקומית ושרתי  ד.

המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר ניסיון עבר בהתאם לנוסח המצורף למסמכי ההליך  על   .4

ולצרף לתצהיר אישורים, המצביעים על עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל.    נספח מס' ד'(,)

לגבי ממליץ יש לציין את שמו, שם הארגון בו הוא מועסק, תפקידו בארגון, דרכי יצירת 

ה של  ומהות  תקופה  עמו,  המציע.  תקשורת  עם  שייך  הוא  אליו  הארגון  שביצע  פעילות 

עבור הרשות   עירוני שביצע את הפעולות  לרבות תאגיד  רשות מקומית  זה  סעיף  לעניין 

 המקומית. 

 לקוחות.    2של לפחות   יש לצרף המלצות  לעיל "אי לצורך הוכחת ניסיון כאמור בסעיף  .5

  דרישות פרטים מהמציע: .5

 

  ר אפשרויותיו הכספיות והמקצועיות מהמציע פרטים נוספים בדבלדרוש  יהא רשאי   אשכולה .5.1

לחקור ולדרוש ממציע כל מידע ו/או מסמך ו/או  האשכול יהא רשאי  עמו,    וכתנאי להתקשרות

יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע   ,אישור שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיותו

המכרז נשוא  ההצעות.  העבודות  פתיחת  לאחר  גם  לשנים  זאת  ,  מבוקרים  מאזנים  לרבות 

    (.2020יומצא לחילופין מאזן בוחן לשנת  2021)ככל שאין מאזן מבוקר לשנת  2016-2021

 

. במקרה בו  ואת מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעת  לאשכולהמציע יהיה חייב למסור   .5.2

רשאי מידע כאמור, תהיה  או  אישור  יסרב למסור מסמך,  להסיק    המכרזיםת  וועדת  מציע 

 .מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה

 
 

  בות בנקאית:ער .6

המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב  )  אשכולההמציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית לטובת   .6.1

, חתומה כדין, צמודה למדד המחירים לצרכן, בנוסח המצורף למסמך המסומן  (לא יתקבלו

  .1א'נספח כ

רכש ציוד התקנה אינטגרציה ותחזוקה למרכז מורשת כום ערבות המכרז של מציע המגיש  ס

 )להלן:.   ₪(  חמישה עשר אלף₪ ) 15,000בסך  הינה  ,  לפי מכרז זה,  לתרבות הבדואית ברהט

 ."ערבות ההשתתפות"(
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  או הסכום תיפסל!/ הצעה שכתב הערבות בה לא יהיה נכון מבחינת הנוסח ו

כשהיא אינה    אשכולהתוצא על ידי בנק מוכר ומוסמך על פי החוק, ותנוסח לטובת  ערבות  ה .6.2

   או נציג מטעמו.  מנכ"ל האשכולצדדית של  -מותנית וניתנת על פי תנאיה לגביה על ידי פניה חד

 

מנכ"ל  הצורך וע"פ דרישת    תוארך במידתו31/12/2022   הערבות תעמוד בתוקפה עד לתאריך .6.3

   פים, ללא צורך בקבלת הסכמת הנערב.יום נוס  90למשך  אשכולה

 

 
  הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה/ים במכרז. .6.4

 

 
לא תידון    –הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל   .6.5

 כלל. 

 
 

 :ביטוח .7

והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה   .7.1

את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם    אשכול ימציא ל

 אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז. 

ועל   .7.2 בעצמו  לוודא  האחריות  חלה  המציע  על  זה  למכרז  הצעה  הגשת  לפני  כי  בזאת  מובהר 

ל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של  חשבונו אצ

 התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז. 

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות  – לב המציע  לתשומת .7.3

העתקי פוליסות או תמצית    אשכוליהיה על המציע הזוכה למסור ל,  "אישור קיום ביטוחים"

פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע  

 הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .7.4

מסרבת  .7.4.1 ביטוח  חברת  ו/או  ביכולתו  אין  כי  לטעון  יוכל  לא  תתקבל  שהצעתו  מציע 

יות התאמת כיסוי הביטוח להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלו

 שלו לדרישות הביטוח במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח במכרז,  .7.4.2

הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע   והזכות, לפי שיקול דעת  אשכולשמורה ל

 ואת הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות 

 .ומעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפי   ולדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו ל
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אישור  בנוסח    יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו   אשכול מובהר בזאת כי ל .7.5

ביטוחים   למוב  (.להסכם  ה'נספח  )קיום  כי  להסכים    אשכול הר,  שלא  בלעדי  דעת  שיקול 

שצורף  המדויק  לנוסח  מחויב  הזוכה  כזה  ובמקרה  הנ"ל  האישור  בנוסח  כלשהם  לשינויים 

תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה    אשכולה למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי  

 או ערבות הביצוע. 

  הצהרות המציע: .8

במכרז .8.1 והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  המכרז    כמוה ,  הגשת  פרטי  שכל  ואישור  כהצעה 

במכרז  המפורטות  ההתחייבויות  אחר  למלא  מסוגל  הוא  וכי  לו,  ונהירים  ידועים  וההסכם 

הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  -ובהסכם. כל טענה בדבר טעות או אי

  המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

 

ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי כלשהו    ור למציע למחוק ו/או לתקןאס .8.2

  מתנאי המכרז ו/או ההסכם.

 
 

לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע התנאי    רשאי  אשכולה .8.3

  המכרז ולפסול את הצעת המציע.

 
 

  אשכולה רכוש  –מסמכי המכרז  .9

הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת    םוקניינ  אשכולהשל    םמסמכי המכרז הינם רכוש

 פי מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.  -על  אשכוללהצעות 

מציעים באתר  -מפגש  יתקיים   סיור  מציעים  .  ברהט  0051:בשעה    2022/30/22בתאריך    מפגש 

   שאלות הבהרה יש להגיש בהתאם להוראות מסמך זה.

   הבהרת מסמכי המכרז .10

 

  שללדוא"ל    במייל   –  בכתב יודיע המציע  ,  0051:בשעה     3.202227.  ראשון  יוםמלא יאוחר   .10.1

ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר מובנו של סעיף או עניין כלשהו      לעיל  כאמור  האשכול

  הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו במפרטי המכרז.

 

  שני יום  מבכתב, לא יאוחר    אשכולהתימסר לו תשובת  ,  סר המציע הודעה כאמור לעילמ .10.2

 .  17:00בשעה    28.3.2022

 
 

  יצרף את ההודעה ואת התשובות כאמור לעיל, להצעתו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.מציע  ה .10.3
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באתר האינטרנט של האשכול וכן ישלח עותק    28/3/2022ב    יפרסם את התשובות  אשכולה .10.4

   ..כל מי שביקש את מסמכי המכרזלכל  בדואר אלקטרוני 

 

 
 ציע לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות כלשהם אלא אם התשובות ניתנו  מ .10.5

 
  , כאמור בסעיף זה, והן צורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.אשכולהידי  -על  במייללו  

 
 אופן מילוי טפסי הנתונים והצעת המחירים בהצעת המציע .11

 

)מסמך   פריטהעבודה על כלל מרכיביה עבור כל    לביצועהמציע ינקוב בהצעתו במחיר המוצע   .11.1

 . ב'(

 הכלולים בטופס הצעת המשתתף מוצרים( ה) הפריטיםהמציע חייב לתת הצעה לכלל  .11.2

 

)מע"מ(  מוסף  -ערך- ויכללו מס  (₪)המחירים שיציע המציע יהיו נקובים בשקלים חדשים ל  כ .11.3

מיסים,  למען  .חוקכ וכוללים  סופיים  הם  המוצעים  המחירים  ספק,   וכלהיטלים,    הסר 

לשים לב, כי הסכום הכולל של ההצעה הכספית לא יעלה    ישמכל מין וסוג שהוא.    הוצאה

 הצעה כספית שתעלה על הסכום הכולל תיפסל.  ₪ כולל מע"מ.   1,200,000על הסך של 

 
 

 

 .כולל בתוכו מחירים אינוטופס הצעת המשתתף כי,  יובהר .11.4

 

להצעת המציע ימלא את הצעת המחיר בקובץ אקסל המצורף ידפיס אותה ויצרפה כנספח  .11.5

ויכניסה למעטפה נפרדת ויסגרה ללא שם. מעטפה זו תוכנס סגורה עם  המחיר )מסמך ב'(  

 . )מעטפה בתוך מעטפה( של המציעשל הגשת ההצעה שאר מסמכי המכרז למעטפה 

 
 

  הגשת ההצעות, מועדים .12

 

את   .12.1 ימלא  מציע  )כל  המציע  ב'הצעת  ומסמך  במלואה  המכרז ף  יצר(  מסמכי  כל  להצעתו 

 וההסכם על נספחיו אשר יוכנסו חתומים בידי המציע למעטפה.  

 

ההצעות   .12.2 בציוןאת  האשכול,  במשרדי  המכרזים  בתיבת  סגורה  במעטפה  ביד  למסור    יש 

 .  ל גבי המעטפהע ""06/2022מכרז פומבי מס'  "

 
 

 

  במשרדי האשכול ,  12:00שעה    2022/40/4   שני   האחרון להגשת ההצעות הוא עד יוםמועד  ה .12.3

 בלבד.   במסירה ידנית
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לכתובת משרדי האשכול רחוב   073-7269274בטלפון  בתיאום מראש  המסירה הידנית תתבצע  

 נתיבות. 8סמילו 

   .  לא תתקבל הצעה לאחר המועד כאמור לעיל

 
 

 בחינת ההצעה הזוכה  .13

 

לא  .13.1 בתנאי הסף  יעמדו  בתנאי הסף. הצעות שלא  של המציעים  עמידתם  תיבחנה  ראשית, 

יעברו לשלב הבא. אין באמור כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה להורות  

 על השלמת מסמכים לצורך הוכחת עמידתם של המציעים בדרישות הסף שפורטו לעיל. 

 

על פי ניקוד משוקלל של    – בנפרד  מוצר  עבור כל    – תיבחנה  שעומדות בתנאי הסף  ההצעות   .13.2

 (. 50%( ושל ניקוד איכות )50%המרכיב הכספי ) 

 
לל שניתן לה )מחיר ואיכות( הינו הגבוה  קהא ההצעה שהנקוד המשות ההצעה הטובה ביותר  

 ביותר.  

במחיר  שההצעה שתנקוב  המוצע כך    סה"כ מחיר ההצעההניקוד למרכיב הכספי ייקבע על פי   .13.3

  .באופן יחסי ביותר תזכה למלוא הניקוד וכל הצעה אחרת תזכה לניקוד מופחת  הנמוך

 

 ניקוד האיכותי שיוענק לכל מציע ייקבע ע"פ הקריטריונים הבאים: ה .13.4

 

   המרכיב 

  מירבי   ניקוד   המדד

 למדד

 ניקוד 

  המציע   יכולת

את    וכושרו  לבצע 

ברמה   העבודה 

 מעולה  

המקצועי    התרשמות הצוות 

  או / ו  בשטח  ביקורים   על  בהתבסס

באשר   אחרות   רשויות  עם  שיחות

הבאים:  ל העבודה  טיב  פרמטרים 

לפחות,   שנה  השירות לאחר  ,  טיב 

טיפול   האחריות,  בזמן,  אספקה 

(  3)  הצוות  מחברי  אחד  כל.    בתקלות

ציון     כל   של  הציון .  0-25  שביןייתן 

 ממוצע לציון ישוכלל   המדרגים

  לציון   בהתאם נק'  25

  צוות   של  הממוצע

  יינתן .  הבחירה

 0-25 בין  ניקוד 

ו על  בוצעאשר  פרויקטים דומים  '  מס המציע    ניסיון

-2017ידי המציע בכל שנה מהשנים  

2021   

סף    עמידה נק'   10 בתנאי 

 נקודות.   0 –בלבד 

תנאי    1-2 מעל 

 נקודות.    5 -הסף
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  מעל   ומעלה  2

  10  - הסף  תנאי 

 נקודות 

  הפריטים   מפרט

מחיר   כפי    ללא 

  שמופיע בנספח ב'

המוצרים   התרשמות מטיב    המזמין 

ללא  בהתבסס   המציע  הצעת  על 

 ,  מחיר

  לציון   בהתאם נק'   15

  צוות   של  הממוצע

  יינתן   הבחירה 

 0-15 בין  ניקוד 

  נקודות   50  "כ  סה

 

בידי    יבוצעו  האיכות  וניקוד  ההצעות  ועדת    מקצועיהצוות  הבחינת  ע"י  שיוסמכו  ולאחר 
 : המכרזים של האשכול

   .מנכ"ל החכ"ל  רהט (1
   .מעצב מרכז המורשת (2

 .פרויקטור לקידום רהט מטעם אשכול נגב מערבי (3

 

לבחון את כושרו של המציע לביצוע    אשכולהך  בהוראות המכרז או כל דין, מוסמ  לי לפגועבמ .13.5

ניסיו  , ולמסור לו אתהצעתוהעבודות נשוא   ן רשויות אחרות  ביצוע העבודות גם על סמך 

ו/או לרשויות    אשכוללעמו. כן תהא רשאית ועדת מכרזים, לפסול כל הצעה של מציע אשר  

   ם.בכל הקשור לעבודות נשוא מכרז זה או דומיה  עימו   קודםלא טוב ניסיון  אחרות  

 

לול של כלל  קיתבצע שו  להצעהמחיר  סה"כ  האשכול יבחן כל הצעת מחיר לפי  יודגש כי   .13.6

 המפורטים להלן.  הפריטיםהצעות מחיר עבור כל סוגי 

 
 

 אשכול ישמור לעצמו את הזכות לקיים משא ומתן לגבי המחיר עם הספק הזוכה. ה .13.7

 

 
   חובת הזוכה במכרז .14

 

יהא עליו לחתום    ככל והאשכול יבקש חתימתו בשנית,  ,("הזוכהלהלן: " ) זכה המציע במכרז   .14.1

ימים מתאריך    7כשהוא חתום, תוך  אשכול  ולהחזירו ל  , ,על כל נספחיו(  מסמך ג')על ההסכם  

 .  לזוכה בדבר זכייתו במכרז  אשכולהודעת ה

 

הכול כמפורט    –   ערבות בנקאית לביצועעל המציע להמציא לאשכול  במעמד מסירת ההסכם,   .14.2

 (.  ג' מסמך)כם בהס
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האמורים  ל .14.3 התנאים  אחר  הזוכה  ימלא  חלקםלעיל,  א  או  הי ,  כולם  רשאי    אשכולהא 

הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל    ופי ההסכם וזאת לפי שיקול דעת- על  להתקשר עם מציע אחר

 .  עם מציע אחר במקומו אשכולשל ה ועה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות טענה ו/או תבי

ל  אשכולקשר ההת הזוכה לשלם  את ההפרש    אשכול עם מציע אחר כאמור לעיל מתחייב 

רשאי לצורך זה לחלט    אשכוללבין הצעתו הוא, וה  אשכולידי ה-שבין ההצעה שנבחרה על

 במלואה. ההשתתפות את ערבות  

 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות האשכול כנגד הזוכה עקב הפרת   .14.4

  טל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.ההתחייבויות שנ

 

האשכול ינפיק הזמנת עבודה לגבי אותה  עם בחירת הספק שיבצע בפועל את השירותים,   .14.5

כמות,   תפרט  עבודה  כל הזמנת  הזוכה הרלוונטי.  מול הספק  דגם,  ו)מוצר(    הפריטרשות, 

מובהר, כי   "(.הזמנת עבודה" )להלן:מיקום הצבה, מועד אספקה מבוקש ועלות ההזמנה  

 .בקבלת הזמנת עבודה חתומה ביצוע העבודות נשוא הצעה זו מותנה

 
 

ו/או   .14.6 לחייב את האשכול  כדי  כלשהו  זוכה  עם ספק  בחתימת הסכם  אין  כי  בזאת  מובהר 

ו/או רשויות האשכול   רשויות האשכול לקבל שירותים ממי מהספקים הזוכים. האשכול 

יהיו רשאיות לפעול בכל הליך חוקי לקבלת השירותים, לרבות מכרזים נפרדים או הליכי  

אות המכרז ו/או היבטי מימון ו/או כל שינוי ככל  הצעות מחיר וכיו"ב, בתשומת לב לתוצ

 שיחול בעתיד.  

 
 
ההסכם מצהיר ספק זוכה כי ידוע לו שאין כל התחייבות לקבלת השירותים ממנו   תימת בח .14.7

והוא לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול ו/או רשויות האשכול ככל שלא יועברו  

 ן.  אליו פניות ו/או הזמנות לביצוע עבודות כלשה

 
  



קנה אינטגרציה ותחזוקה למרכז מורשת לתרבות  הת ,רכש ציודל  06/2022 מכרז פומבי מס' 
 ברהט  הבדואית 

 75מתוך  16עמוד   חתימה וחותמת המציע: ________________ 
 

 06/ 2022' ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מס –  1'  א נספח 

 לכבוד  

 רשויות נגב מערבי  אשכול

 כתב ערבות הנדון:  

, הננו  06/2022בקשר למכרז פומבי מס'  (  להלן: "המבקש")  פי בקשת ___________________  -על 

חמישה עשר אלף ₪  ובמילים:  )₪    15,000-ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל

ידי הלשכה המרכזית  - , בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על(

, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, מדד חודש  (להלן: "המדד")לסטטיסטיקה  

   לבין מדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות.______ 

,  ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב  5ידינו תוך  -לכם עלסכום הערבות ישולם   .1

ע"י   את  אשכולהחתומה  ולנמק  להוכיח  חובה  כל  עליכם  להטיל  ומבלי  תנאי  כל  ללא  וזאת   ,

   לי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.בדרישתכם ומ

פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  -וכל דרישה על  2022/12/31תוקף ערבות זו יהיה עד ליום   .2

ידינו  -מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על

  .אשכולה מנכ"ל פי דרישת -ימים נוספים על 90לתקופה של 

  רה שהיא.ערבותנו זו איננה ניתנת להסבה או העברה בכל צו .3

  

 בכבוד רב,  

 

 

 כתובת סניף הבנק   מס' הבנק ומס' הסניף   שם הבנק 

     

 חתימה וחותמת   שם מלא  תאריך 
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 תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום  – 2' אנספח 

וכי    אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

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

  אשכול ההנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם   .1

" והנני  "מציעה)להלן:  כ_______________  מכהן  אני  בשם  (.  זה  תצהיר  לתת  מוסמך/ת 

 .  מציעה

    (במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון  ) .2

 כיפת ניהול  )א  יים לחוק עסקאות גופים ציבור  (א)ב2כהגדרתו בסעיף  )ובעל זיקה אליו    מציעה

התשל"ו כדין,  זרים  עובדים  והעסקת  מינימום  שכר  מס,  חובות  תשלום    (1976- חשבונות, 

זיקה להלן:"   הורשעו((  "בעל  זרים    לא  עובדים  חוק  לפי  בעבירה  חלוט  דין  איסור  ) בפסק 

הוגנים תנאים  והבטחת  כדין  שלא  מינימום, (  1991- התשנ"א,  העסקה  שכר  חוק  לפי  או 

 .    1987 –התשמ"ז 

 בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי    והורשעובעל זיקה אליו    מציעה

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

 .   1987 –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991

בפסק דין חלוט    הורשעו או בעל זיקה    מציעבמקרה שה  ( בצת הנכונהבמש  Xלמילוי ולסימון  ) .3

, (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים  

 :  1987 –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991- התשנ"א

   האחרונה הייתהההרשעה  בחוק    לא  כהגדרתו  ההתקשרות  למועד  שקדמה  )להלן:  בשנה 

 "(.  מועד ההתקשרות"

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.   הייתההרשעה האחרונה  ה 

כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי    "הרשעה "ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה   .4

   .  (2002באוקטובר  31)  יום כ"ה בחשוון התשס"ג

   מתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.שמי, להלן חתי זהו .5

__________________         
 המצהיר 

 אישור עו"ד

  ___ בפני  הופיע   __________ ביום  כי  מאשר  מר/גב_____הנני  עו"ד,   ______' 

_________, ולאחר  ___________ ___________ נושא ת.ז.  שמספרה  ______________

ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי  

 צהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות ה

 חתימה וחותמת עו"ד 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעה   – 3 'א נספח
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אני הח"מ __________ ת.ז ._______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  

 :   ן, מצהיר/ה בזה כדלקמ ןלא אעשה כ םבחוק א םהקבועי םלעונשיצפוי 

נות  .1 בשן  הנני  זה  הגו  םתצהיר  שהוא  ע ף  _________________  להתקשר    אשכולה  םהמבקש 

 המציע.    ם  ת לתת תצהיר זה בש /ךכ_______________ והנני מוסמן  : "המציע"(. אני מכה   ן)להל

: "בעל    ן)להל  1976- , התשל"וםציבוריים  ק עסקאות גופיובעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוהמציע   .2

ב   האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד    םהשני  3זיקה"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות 

   : ןלהל   םהמפורטי החוקיםהפרת    ןלהגשת הצעות למכרז זה בגי ןלמועד האחרו 

 חוק שמירת הניקיון  -

 החוק למניעת מפגעים סביבתיים  -

   חופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית. ןמת -

  לחוק חופשה שנתית. 11-ו  10דמי חופשה לפי סעיפי  םתשלו -

   לחוק חופשה שנתית.  13 ףחופשה לפי סעי  ןפדיו םתשלו -

לחוק    6  ףאיסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעי -

   עבודה ומנוחה. שעות

או   - נוספות  בשעות  העבדה  בהתאאיסור  שלא  השבועית  להוראות    םבמנוחה 

   לפי הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה.   ןשנית היתר

סעי - לפי  היתר,  בלא  שבועית  במנוחה  העבדה  עבודה    9  ףאיסור  שעות  לחוק 

   ומנוחה.

   לחוק שעות עבודה ומנוחה.  16 ףגמול שעות נוספות לפי סעי םתשלו -

   לחוק שעות עבודה ומנוחה.  17 ףלפי סעיגמול עבודה במנוחה השבועית  םתשלו -

בסעי - הקבועות  העבודה  לשעות  מעבר  נער  העבדת  עבודת    20  ףאיסור  לחוק 

   הנוער. 

   לחוק עבודת הנוער. 21  ףאיסור העבדת נער במנוחה השבועית לפי סעי -

   לחוק עבודת הנוער.  24 ףאיסור העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעי -

נער   - העבדת  בהתאאיסור  שלא  לילה  סעי  םבעבודת  לפי  היתר    25  ףלהוראות 

   עבודת הנוער.  לחוק
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  כשניכוי –לחוק הגנת השכר   25 ף משכרו של עובד לפי סעי  םאיסור ניכוי סכומי -

   או לפי הוראותיו. ןהיה ביזמת המזמי   םהסכומי

  א לחוק הגנת השכר.25 ףשנוכו ליעד, לפי סעי םהעברת סכומי -

   ( לחוק הגנת השכר.1()1ב)ב25 ףאיסור הלנת שכר לפי סעי  -

   . םלפי חוק שכר מינימו םשכר מינימו םתשלו -

 ף  ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעי קיבוצי כללי םלפי הסכ םשכר מינימו םתשלו -

   .1957, התשי"ז  םיד)ב( לחוק הסכמי קיבוציי33

                            פנסיה.  ןמכוח צווי הרחבה בעניי םתשלומי -

הפרות של דיני    שלושבשל יותר מ  םכספיי  םלא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומי .4

   להגשת הצעות למכרז.  ןהאחרונות שלפני המועד האחרו   םהעבודה בשלוש השני

יראו מספר הפרות שבגינן  לעניי עיצו  ןזה  א  םהוטל  ממינהל  אישור  ן  נית   םכספי כהפרה אחת, 

ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה  

 לו שכר.     םמשתל

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

                                                                                                    

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

ביו כי  מאשר  ____ם  הנני  בפני  הופיע  עו"ד________ _ _____________  מר/גב'  ,  ____ 

שמספרה    __________________________ ת.ז.   ולאחר  _____________נושא   ,_________

לא ת/יעשה    םבחוק א  םהקבועים  צפוי/ה לעונשישהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה  

   , אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.    ןכ

                                                    

 _______________________, עו"ד    
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 קרבה משפחתיתתצהיר בדבר היעדר   -4 'א נספח

וכי   את האמת  לומר  עלי  כי  ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי  אני הח"מ __________ 

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

האשכול   .1 עם  להתקשר  המבקש  הגוף  שהוא   _________________ בשם  זה  תצהיר  נותן  הנני 

 מציע.  כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם ה(. אני מכהן  "המציע)להלן: "

 הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו    א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:  122סעיף   2.1

אחוזים בהונו או ברווחיו  האמורים חלק העולה על עשרה  מאו שותפו, או תאגיד שיש לאחד  

; לעניין  עירייהאו שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם ה

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  –זה, "קרוב" 

ברשויות   12כלל   2.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  )א( 

צה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;  המקומיות הקובע: "חבר המוע

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו    –לעניין זה, "חבר מועצה"  

 ()ב((."1)5-()ב( ו 1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

ייה לא יהיה  )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד של עיר   174סעיף   2.3

זוגו או שותפו או סוכנו,  -נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן 

 ובשום עבודה המבוצעת למענה."   עירייהבשום חוזה שנעשה עם ה

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .3

לי: בן זוג, הורה, בן  אין  ת הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול  ובין חברי מועצ  3.1

 , זולת ככל שמפורט להלן במפורש.  או בת, ואף לא סוכן או שותף

, קרובו, סוכנו  מבין מועצות הרשויות החברות באשכול ובמוסדות האשכול חבר מועצהאין  3.2

ו ברווחיו של התאגיד  או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו א 

זולת ככל שמפורט  ,  באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

 .להלן במפורש

לי   3.3 העובד ברשות מהרשויות החברות באשכול או במוסדות    –בן  אין  זוג, שותף או סוכן 

 , זולת ככל שמפורט להלן במפורש.  האשכול

 

שקיימת לצ,  לעיל  כמפורט  קירבה   ככל    הרשות   שם  פירוט  כולל ,  הקרבה  סוג   את   ייןיש 

  :האשכול  י"ע  תבחן והיאהרלוונטית, 

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור   .4

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים,  .5
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יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי   .6 הנני מתחייב  זו,  כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי אם 

 .מיד עם קרות השינויאשכול להודיע על כך ל

)122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .7 )ב(  ( לפקודת  3א 

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות    2/3האשכול ברוב  העיריות, לפיהן מועצת  

 ותנאיו פורסמו ברשומות.   היתרובלבד שה

   שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . וזה .8

 

                  

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

ביו כי  מאשר  הופיע  ם  הנני   ______________ עו"ד________ _ ___בפני  מר/גב'  ,  ____ 

שמספרה    __________________________ ת.ז.   ולאחר  _____________נושא   ,_________

לא ת/יעשה    םבחוק א  םהקבועים  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

   , אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.    ןכ

                                                    

 _______________________, עו"ד    
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 אי תיאום מכרז תצהיר בדבר   – 5 'א נספח

וכי   את האמת  לומר  עלי  כי  ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי  אני הח"מ __________ 

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

נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם האשכול   .1 הנני 

במציע והנני אחראי להצעת המציע במכרז  ______  (. אני מכהן כ_________"המציע)להלן: "

 מציע.  הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הזה. 

 

 קבלני המשנה המפורטים להלן: תקשר עם לההמציע  בכוונתבמסגרת הצעת המציע,  .2

 

 _________      ________ שם קבלן המשנה: _____

 ________________________ :   תחום העבודה

 פרטי יצירת קשר: ______________________ 

 

 _________      ________ שם קבלן המשנה: _____

 תחום העבודה: ________________________ 

 פרטי יצירת קשר: ______________________ 

וגע להצעתם  אחר במכרז בנ שתתף  הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם מאין למציע   .3

קשר  ו/למכרז   במכרז משתתף  עם  כלשהו  או  קבלני  משתתף  או    אחר  למעט  אחר,  פוטנציאלי 

 לעיל.    2המשנה אשר צוינו בסעיף 

באופן עצמאי, ללא התייעצות,  ציע  הוחלטו על ידי המציע  המחירים המופיעים בהצעת המויודגש,   .4

למעט קבלני המשנה אשר צוינו  ,  הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר

 לעיל.    2בסעיף 

המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או   .5

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

 לעיל.    2בסעיף 

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

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

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

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

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.  

ידיעתי,   .10 מכרזלמיטב  לתיאום  בחשד  בחקירה  מצוי  לא  בארבע ציע  המוכן    המציע  הורשע  לא 

 . השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים

ר בפועל לפי חוק ההגבלים  יכול להגיע עד חמש שנות מאסאני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז   .11

  . 1988-תשמ"חההעסקיים, 
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   שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת . וזה .12

         

 _____________________ 

 המצהיר              

 אישור עו"ד

ביו כי  מאשר  ____ם  הנני  בפני  הופיע  עו"ד________ _ _____________  מר/גב'  ,  ____ 

שמספרה    __________________________ ת.ז.   ולאחר  _____________נושא   ,_________

לא ת/יעשה    םבחוק א  םהקבועים  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשי

   , אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.    ןכ

                                                    

 _______________________, עו"ד    
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   מידע אודות המציע   – 6 א'נספח 

 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

 לכבוד   
 אשכול רשויות נגב מערבי   מכרזיםועדת ה
 א.ג.נ., 

   
   

   המידע על המציע במכרז , כדלהלן:לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את 
   

   שם המציע: _____________________ .1

     __________ שמות בעלי החברה: ___________ 
   

   :__________________    מספר ח.פ. או עוסק מורשה
 

מורכב ממספר תאגידים, יש למסור את המידע שלהלן לגבי כל אחד   המציעאם 
יש לפרט את היחס בין התאגידים, כגון: חברת בת, שותפות   כןמהתאגידים. כמו 

 . וכו'
 

 : )כולל מיקוד(  כתובת המשרד

   ____________________________________________ 

 מספר טלפון קווי: __________________   

 _____   _____:____________לאריטלפון סלו 

 

    _______________________ פקס':  

 : ___________________ (E-MAIL) דוא"ל  כתובת

   
     תחומי עיסוק המציע: .2

 

 
 
 
 

 ניסיון המציע בעבודות נשוא מכרז זה   .3
 

שם 
  / הרשות  

 העסק 

ופרטי   שם 
   איש קשר

תקופת ביצוע  
העבודות  )יש  
לציין מועדים  

 מדויקים(

היקף  
העבודה   

כמויות  
מערכות  

   מולטימדיה

היקף כספי  
של 

העבודות על  
פי חשבון  

סופי  
 מאושר 
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 על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעת המציע. 
 
 
 
 
 

 ___________________חותמת וחתימת המציע   
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 הצעת המציע –  מסמך ב'

 ____   ___________תאריך:____               רשויות נגב מערבי אשכוללכבוד: 

הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי  ,  מסמכי המכרזאני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל  .1

נשוא המכרז ידועים ומוכרים לי, וכי    כלל העבודותההסכם וכל הגורמים האחרים המשפיעים על  

  .שתפורט להלן בהתאם לכך קבעתי את הצעתי

  י מצהיר בזאת כי:אנ .2

הדרישות   .א לביצוע  הדרושים  והמומחיות  הניסיון  הידע,  בעל  נשוא  הנני  וההתחייבויות 

שהי.  צעתיה בחינה  מכל  מסוגל  על   אהנני  וההתחייבויות  הדרישות  כל  את  פי  -לבצע 

 . הוראות מסמכי המכרז וההסכם

להלן   .ב המפורטות  העבודות  את  לבצע  מציע  בירורים   –הנני  בעקבות  לי  שנודעו  לאחר 

,  לביצועןוהאפשרויות    צעתישערכתי, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של העבודות נשוא ה

וההתחייבויות   ל הדרישות, התנאים והגורמים האחרים המשפיעים על ביצוע הדרישותכו

  ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. צעתינשוא ה

מציע במסגרת הנני  אותם    מוצריםמפרטים טכניים לכל אחד מה  י להצעת  הנני מצרף .ג

 המכרז. 

ההסכמים בבעלותי,   .ד דין,  כל  עפ"י  והרישיונות  האישורים  כל  את  להשיג  בכוחי  יש  או 

מנת לבצע את - ציוד והאמצעים הדרושים עלההנדרשים, כל כמות כח האדם, כלי הרכב,  

בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז הצעתי זו,  הדרישות וההתחייבויות נשוא  

  ובמועדים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם.

פי כל דין ו/או תקן לצורך אספקת -מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות על הנני   .ה

, לרבות דרישות בטיחות וגהות הצעתיהעבודות נשוא  כלל  וביצוע    הפריטים והמערכות

על לעובדיי  תשלום  התשמ"ז-בעבודה,  מינימום  שכר  חוק  עובדים ,  1987-פי  והעסקת 

ישראלית המועסקים באופן  בוגרים עובדים אשר   בעלי אזרחות  דין או  כל  ועפ"י  חוקי 

  .שוהים בישראל באופן חוקי וברשותם היתרי עבודה חוקיים

הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין עם מציע אחר במכרז הנני מצהיר כי אין לי   .ו

  אחר במכרז. ציעעם מכלשהו  או קשר ו/בנוגע להצעתם למכרז 

ימים מהמועד האחרון להגשת   90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .ז

יוארך, תהיה   ובמידה שתוקף הערבות הבנקאית  כפי שהוגדר בתנאי המכרז,  ההצעות, 

   ימים נוספים. 90הצעתי והצהרתי זו בתוקף למשך 

ן מיוחדות  הוצאות בי, כוללת את כל ההפריטים  עבור כל    ידי- הצעת המחיר שהוצעה על .ח

שהוא הכרוכות בביצוע השירותים מכל מין וסוג  בין ישירות ובין עקיפות,  ,  ובין כלליות

העסקת ,  ובדים/ותהכרוכות בייצור ו/או בשיווק, העסקת ע לפי מכרז זה לרבות הוצאות  
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, וכי  פי דרישות ותנאי המכרז-מצעים עלציוד וא בלה,  הומנהלי עבודה, הפעלת כלי רכב,  

המכרז, מים נוספים כלשהם בקשר לביצוע הדרישות וההתחייבויות נשוא  לא יחולו תשלו

גידול או  עבור כל יחידה בגין  של תשומות מכל סוג ו/או עדכוני מחיר  לרבות עדכוני מחיר  

 , אשר לא יחולו כאמור. המתבקשת הפריטיםהקטנת כמות 

כראוי  הצעתי זו  ידוע לי כי אקבל תשלום רק אם אבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא   .ט

וההתחייבויות הדרישות  אם  ונכון.  מקצועי  רשאי  ובאורח  חלקית,    אשכולה  תבוצענה 

להפחית ולקזז מהתמורה המשולמת לי בגין הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרז שלא 

   להסכם. 4ג'ח נספ  טכני הבוצעו כראוי כמפורט במפרט 

תוך .י וזאת  המפורטות  הפעולות  את  לבצע  מתחייב  הריני  תתקבל  הצעתי  ימים    7  אם 

   מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

  כשהוא חתום כדין. אשכולללחתום על ההסכם ונספחיו ולהחזירו ככל שאדרש,  .1

  ד'  נספח)  ערבות בנקאית חתומה כדין להבטחת קיום תנאי ההסכם  אשכוללציא  להמ .2

  "(. ערבות ביצוע"( )להלן:  להסכם

, במועד  והצעתי זו   הנני מתחייב להתחיל בביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא המכרזיב.  

  .במסמכי המכרז ונספחיוולאחר ביצוע התחייבויותיי הקבועות   אשכולהידי -שייקבע על

שיוציא האשכול לספק  לפי סדר הזמנות העבודה  תתבצע    התקנת הפריטים והמערכות

עבודה   זוכה. הזמנת  קבלת  מיום  ימים   ______ בתוך  הפריטים  את  לספק  הספק  על 

   חתומה. 

תוך  והמערכות  הפריטים   העבודה   100יוצבו  הזמנת  קבלת  ממועד  ללוח  בו  יום  התאם 

  '.ג בנספחהזמנים הקבוע 

 

שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן במועד/ים שהוקצב/ו לשם ידוע לי   .יב

יהא רשאי    אשכולהו   הצעתי זוכך, אאבד את זכותי לבצע את הדרישות וההתחייבויות נשוא  

לי שבחילוט  ידוע    לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר.

עקב הפרת ההתחייבויות    אשכולההערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  

  שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
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   28עמוד   / 05/201מכרז מס '  

  

 

 הצעת המחיר 

  :  מצורפת לעיל, הצעת המציע   2בעבור התחייבויותיי בסעיף   .3

כחלק מהצעת  במעטפה סגורה  ויגישו אותה   ידפיסו אותה  ,המציעים ימלאו את הטבלה באקסל 3.1

 המחיר. 

 . אשכול נגב מערבי אם וכאשר יידרשו לכך ע"יהמציעים יעבירו את קובץ האקסל     3.2
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הצעי  אנ .4 כי  מוגשת    תימצהיר  בשמו  התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה 

  יפי דין או הסכם לחתימת -זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על   יההצעה, כי אנ 

   על הצעה זו .

  זו:  יאת משמעותה המלאה של הצהרת תיעל החתום לאחר שהבנתי ולראיה בא

  

  _________________      _______________ 

 חתימת המציע              תאריך  

 שם המציע: ________________       מס' הזיהוי: _________________   

 _______________________________________________  :כתובת המציע 

 ________________________ _____':פקס _____________________':טל

 _____________________  : קשר:__________________  טל' נייד איש

 אישור

________________ הח"מ  _________________________  __________אני  של  עו"ד  להלן:"  ), 

המכרז    _________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי_______מאשר בזה כי ביום    ("המציע

__________,  וההצעה   -ו,  ___________________ ת.ז.    ___ __________ ה"ה 

ת.ז____________ התקבלו  ,    ________________________.________________  וכי  המציע  בשם 

אצל המציע כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות שלו ועל פי כל דין לחתימת  

 למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע.  המציע על ההצעה 

 

  ___________________________                                       _____________________ 

 חתימה         תאריך  
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 הסכם    –מסמך ג' 

הבדואית  לרכש ציוד, התקנה, אינטגרציה ותחזוקה למרכז מורשת לתרבות חוזה 
 ברהט

 

 ____ , ביום ____ בתאריך _____ בשנת נתיבותבשנערך ונחתם 

 בין:    רשויות נגב מערבי   אשכול

    נתיבות    8יוסף סמלו  רח'

מצד                                                                            ("המזמיןו/או "  "אשכולה להלן: ")

   אחד;

  

  

 לבין:   __________________________   שם: 

    _____________________  _____  ח.פ.  

    כתובת:_______________________     

    טלפון:________________________     

    פקס: _________________________   

    
 

 על חוזה זה   הקבלןהמוסמכים להתחייב ולחתום בשם 

 מצד שני;(                                        "קבלןה"-להלן)

 
 

ציוד מולטימדיה    "( לרכש המכרז)להלן "   ________והאשכול הזמין לקבל הצעות במכרז פומבי מס' הואיל:

( ולצורך כך הוא מבקש לרכוש  "האתר")להלן:    ברהט  1006מגרש  עבור מרכז המורשת הבדואית ב

תיאום   תוכנות,  התקנה,  הובלה,  שירותי  מתן  וכן  מולטימדיה,  ציוד  של  אספקה  שירותי  מהספק 

)להלן:   )אינטגרציה( תחזוקה ותיקונים  "  "המוצר"מערכות  "   "יודהצו/או  ( כמפורט  "העבודותו/או 

 במפרט האפיון והדרישות המצורף לחוזה זה; 
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על סמך המכרז ומסמכי המכרז לרבות המפרט הטכני,    "(ההצעההגיש הצעתו למכרז )להלן: "  והקבלן  והואיל:

במסגרתה הציע לבצע את העבודות, כהגדרתן להלן ולהתקשר עם האשכול בהסכם כללי זה לביצוע  

 העבודות;

 

 כאמור במכרז.   על מנת שישמש כקבלן לאספקת ציוד מולטימדיהוהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה    והואיל:

 

  ספק מעונין ל קבלןאת  השירותים בהתאם לתנאי המכרז וה  קבלןהאשכול להזמין מהוברצון  והואיל:

 את השירותים והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז לרבות ההסכם להלן; 

 
 , הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: לפיכך

 
 

 כללי  .1
כל הוראות המפרט, הנספחים וחיובי הקבלן  המכרז וכל נספחיו ומסמכיו,  המבוא להסכם זה,   .1.1

 .  מהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן ההסכם ומחייבים את הקבלן –האמורים בו 

כל ויתור של צד לחוזה על זכות מזכויותיו ו/או שינוי של זכות כאמור לא יהיו תקפים אלא אם  .1.2

נעשו בכתב. הימנעות צד לחוזה מעשיית שימוש בזכות מזכויותיו לא תיחשב כויתור מצדו על  

 הזכות האמורה.  

א השתמש י הדין, או ל" חוזה זה או עפ  פיצד לחוזה מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על    ענמנ .1.3

 בזכות כאמור במועד, לא יחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה.  

 רשימת הנספחים: .1.4

 תכולת העבודה;  - נספח א' .1.4.1

 אבני דרך לתשלום התמורה;  -נספח ב'  .1.4.2

 לוח זמנים;  –נספח ג'  .1.4.3

 נוסח ערבות בנקאית; -נספח ד'  .1.4.4

 ; קיוםאישור  -נספח ה'  .1.4.5

 כתב ויתור;  -נספח ו'  .1.4.6

 הדרכה והכשרה;  –נספח ז'  .1.4.7

 הוראות ביחס לאחריות, שירות ואחזקה; -נספח ח'   .1.4.8

 הכנות באחריות מזמין העבודה  –נספח ט'  .1.4.9

 תכנית מולטימדיה –נספח י'  .1.4.10

 

 הגדרות לצורך הסכם זה  .2
 

 האשכול.   -"המערבי הנגב ישובי אשכול"

 ו/או מי שיקבע על ידי האשכול.   _______מר – " הפרויקט מנהל"

 מר עופר קוטלר.    -"הפרויקט מעצב"



 
 

 
 

 התקנה אינטגרציה ותחזוקה למרכז מורשת לתרבות   ,רכש ציודל  06/2022מכרז פומבי מס' 
 הבדואית ברהט 

 
 

 75מתוך  33עמוד   חתימה וחותמת המציע: ________________ 
 

33 

שירותי אספקה של ציוד מולטימדיה, וכן מתן שירותי  למתן   06/2022מכרז פומבי מס'   -"מכרז"

 .  הובלה, התקנה, תוכנות, תיאום מערכות )אינטגרציה( תחזוקה ותיקונים

 העיר רהט.  1006מגרש   :מרכז מורשת בדואית ברהט בכתובת  -"האתר"

ביצוע כל עבודות הפרוייקט לפי חוזה זה וכמפורט במסמכי המכרז והנספחים לו   -"העבודות"

 לרבות רשימת הציוד המצורפת לו 

 

 מהות ההתקשרות והעבודות המבוקשות   .3

 

מ  .3.1   העבודות   ביצוע  את  האשכול  מאת  עצמו   על  מקבל  והקבלן  לקבלן  בזאת  וסרהאשכול 

 על פי הוראות הסכם זה. בפרויטק 

 

  תחזוקה,  אינטגרציה ,  תכנות,  חיווט,  התקנה,  הובלה,  אספקה,  רכש,  תכנון  תכלול  הקבלן   עבודת .3.2

 .  העבודות כל וביצוע נלווה וציוד מולטימדיה  ציוד של ותיקונים

 

  בתכולת   הכלולים  השירותים  לפירוט  ובהתאם   בכפוף  הינה  לעיל  כמפורט  הקבלן   עבודת .3.3

 חלק בלתי נפרד מחוזה זה.    והמהווה המצ"ב  לחוזהא'  ובנספח בהזמנה כמפורט , העבודה

 

 הצהרות, הסכמות והתחייבויות הצדדים   .4
 

הקבלן מצהיר שברורים ונהירים לו כל תנאי ההסכם, וכי קיבל מהאשכול לשביעות רצונו כל   .4.1

מידע שביקש ושיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודות וקיום יתר ההתחייבויותיו וכן יודע, בחו  

ובדק את כל הגורמים המשפיעים על ביצוע כל אלה וההוצאות הכרוכות בכך. הקבלן לא יוכל  

כלשהו הקשור  כספיות ו/או טענות כלפי האשכול עקב אי ידיעת או הכרת תנאי  לבסס תביעות 

 בביצוע התחייבותו.  

 

מתחייב    קבלןתהיה כפופה לפיקוח ולהנחיות מנהל הפרויקט ויועצים שונים. ה   קבלןבודת הע .4.2

מתחייב כי היה והמזמין    קבלןלבצע  את עבודתו בתיאום ובשיתוף פעולה עם מנהל הפרויקט. ה

להוראות   יישמע  הוא  המנהל  ו/או  הפרויקט  יועץ  את  להחליף  דעתו,  שיקול  פי  ,על  יחליט 

 מבלי שיהיו לו כל דרישה ו/או תביעה בגין כך.   ,לפי העניין ,המחליף

 

למילוי    האשכולמהתחייבויותיו כלפי    קבלןט לא תשחרר את ההפרויקומעצב    עבודת מנהל   .4.3

 . הסכם זההוראות 
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מצהיר כי קרא ולמד היטב את מסמכי המכרז והשירות הנדרש. הקבלן מצהיר כי הבין   קבלן ה .4.4

וכי האשכול מסר לו את כל הפרטים והמידע    השירותאת   הנדרש ממנו במסגרת הסכם זה, 

 לצורך מתן השירותים ואספקת הציוד עפ"י ההסכם.  

 

המאמצים  הקבלן   .4.5 מירב  השקעת  תוך  במומחיות,  בנאמנות,  העבודות  את  לבצע  מתחייב 

והכישורים, תוך ניצול הידע הנדרש לביצועם בהתאם לכל דין ונוהג, ובכפוף להוראות שיינתנו  

 ו/או מי מטעמו.  האשכול לספק מעת לעת ע"י מנהל הפרויקט,  

 

ד נשוא מכרז זה בטיב ובמועד  הקבלן מצהיר כי הוא מסוגל לבצע את העבודות ואספקת הציו .4.6

 שיקבעו לו ע"י מנהל הפרויקט ו/או האשכול.  

 

הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל הקשור למתן    הקבלן מתחייב למלא אחר  .4.7

 השירותים.  

 

מתחייב לבצע את עבודתו בהסתמך על הקונספט והמפרטים הסופיים כפי שיאושר בכתב    קבלןה .4.8

ידי  בהוראה   על  יעשה  שינוי  כל  הפרויקט.  מנהל  ו/או  ו/או    בכתב   האשכול  הפרויקט  מנהל  של 

 באישור שלהם בכתב.  אוהאשכול, 

 

וקים, הצווים,  הקבלן מצהיר כי הוא מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל דין, ח  .4.9

התקנות, התקנים, הוראות הגין, כללי המקצוע הנהוגים באותו ענף או תחום וכל הוראה בכתב  

 שימסרו מעת לעת לקבלן ע"י האשכול.   

 

המתנהלת   .4.10 הסדירה  העבדוה  בצרכי  התחשבותמרבית  תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 

 מכל סוג שהוא.  במקום, ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות ו/או הפרעות 

 

וסביבתו,  דרכי הגישה למקום, זמינות   .4.11 ובפירוט את האתר  הקבלן מצהיר כי בדק באופן יסודי 

וטיבם של   התשתיות הנדרשות לביצוע העבודות, הפרטים הדרושים לביצוע העבודה, כמותיהם 

מוכן המזמין   אותה  התמורה  דרישות המזמין,  העבודות,  לביצוע  והחומרים הדרושים  העבודות 

ם וכיוצ"ב וכי אלה נהירים וידועים לו וכן, השיג את כל המידע העשוי להשפיע  לשלם, לוח הזמני

על הצעתו והוא מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בגין כל אלה ובגין אי התאמה  

כספית מעבר לתמורה המוסכמת כאמור  מכל סוג ומין וכי אין ולא תהיה לו כל טענה או דרישה  

 בהסכם זה. 
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שומר על זכותו לפי שיקול דעתו הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודה שעל פי    האשכול .4.12

הסכם זה אף לאחר חתימתו של הסכם זה. למען הסר ספק, האשכול אינו מתחייב לרכוש את כל  

הציוד כולו או חלקו כאמור בהסכם זה ולקבלן לא תהיינה לו טענות בעניין זה ו/או דרישות ו/או  

 תביעות.  

 

  אדםיהיה רשאי להעביר זכויותיו והתחייבויותיו בהתאם לחוזה זה, כולן או חלקן, לכל    ולהאשכ .4.13

זה.    חוזה  פי  על  קבלןובלבד שלא יפגעו זכויותיו של ה  קבלןה  בהסכמת  צורך  ללא   משפטי   גוף   או

החוזה או    אתו להסב לאחר  אלא יהא רשאי להסב את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה,    קבלן ה

  התחייבויותיו או  /ו למשכן או למסור או לשעבד לאחר את זכויותיו    אוכל חלק ממנו, או להעביר  

המזמין.   לפי חוזה זה, כולן או מקצתן, אלא על פי הסכמה מפורשת מראש ובכתב     נתן מאת 

  לפי   והתחייבויותיו  מאחריותו  קבלןה  את  פוטרת  האמורה  ההסכמה  אין  ,הסכמתו  את  המזמין

 . ועובדיהם  כוחם  באי,  העבודה  מבצעי  שלישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל    קבלןוה,  החוזה

 

 

 

 ה  יצוע העבודב .5

ו/או    המצורפת  העבודה   תכולת  בהוראות  לעמוד  נדרש  הקבלן 5.1 הפרויקט  מנהל  ולהוראות  זה  להסכם 

  בתוכנית   המבוקשים  השירותים  היקף  את  לשנות  הבלעדי  דעתו  שיקול"י  עפ   רשאי  האשכולהאשכול.  

  התמורה   על  השפעה  לכך  תהא  לא.  האשכול  לצרכי  העבודה  תוכנית  את  חודש  מדי  ולהתאים  העבודה

 . זה בהסכם  הקבוע לפי לקבלן שתשולם

, ומניעת מפגעים  העבודהמתחייב לבצע את השירות, נשוא מכרז זה, תוך שמירה על סביבת אזור    הקבלן 5.2

 אחרים. באם נוצר מטרד מסוג זה, מתחייב הקבלן לטפל בו באופן מידי ועל חשבונו.  סביבתיים

 כול.  יעסיק לצורך ביצוע העבודות ציוד וצוותי עובדים מיומנים וכשירים שיהיו לשביעות רצון האש  הקבלן 5.3

לביצוע   5.4 הדרוש  האדם  כח  כל  את  לספק  הקבלן  של  חשבונו  ועל  באחריותו  זה  יהיה  כי  מתחייב  הקבלן 

 העבודה כולל השגחה עליהם, אמצעי תחבורה בשבילם ו/או כל דבר הכרוך בכך.  

  הסכם  לפי  בעבודות   כלשהו   עובד  מלהעסיק  לחדול  לקבלן  להורות  דעתו  שיקול  לפי  זכאי מנהל הפרויקט   5.5

 המנהל לעשות כן.  דרישת קבלת עם מיד  עובד אותו של עבודתו להפסיק  חייב יהא והקבלן, זה

 .  יבצע את העבודה בהתאם לקביעות ודרישות התקן הישראלי, ככל שהן נוגעות לעבודה ולחומרים  קבלןה 5.6

טרם ביצוע כל אחד משלבי עבודתו את כל המסמכים, התוכניות, כתבי    יגיש לעיון מנהל הפרוייקט   קבלן ה 5.7

שבכוונתו   וכיוצ"ב  המוצגים  האביזרים,  המתקנים,  החומרים,  של  המפורטות  הרשימות  הכמויות, 
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לאותו   הרלבנטיות  העבודות  בביצוע  ויחל  ביצוע  שלב  לאותו  רלבנטיים  ואשר  בהם  אחרי    רקלהשתמש 

 ות.  שיקבל אישור בכתב להמשך העבוד 

 .  זה בהסכם הקבועה  התמורה על נוספת כספית  לתמורה זכאי יהיה לא  הקבלן 5.8

  הפרויקט   מנהל  עם  באתר"ב  וכיוצ  המולטימדיה  ציוד  התקנת  מועד  את  מראש  לתאם  מתחייב  הקבלן 5.9

לדאוג לכך שממונה על הבטיחות    קבלןה  מתחייב,  בנוסף.  באתר  שעובדים  משנה  קבלני  ובתיאום  והמעצב

מטעמו ישהה במקום ההתקנה  בכל זמן מהלך ההתקנה ו/או בכל זמן אחר כפי שיורה מנהל הפרויקט.  

להוסיף ולקבל אישור לתקינות ולהפעלת המוצרים שיוקמו על ידו ויותקנו    קבלןבאחריותו הבלעדית של ה

די כל  פי  על  נדרש  ו/או רשות שאישורם  גוף  כגון: אישור  בפרויקט מכל  ודרישת מנהל הפרויקט  נוהג  ן, 

 מהנדס בטיחות, תקן אש לחומרים, מכון התקנים וכיוצ"ב. 

האשכול רשאי להעביר    אהי,  הקבלן"י  ע  המבוקשים  והציוד  השירותים  אספקת  הפסקת  של  מקרה  בכל 5.10

באופן מייד לכל צד שלישי אחר על חשבונו של הקבלן. הקבלן מוותר בזאת על כל    את ביצוע הסכם זהד 

ביטול   בעניין  חלוקים  לרבות במקרה שהצדדים  כאמור,  החלטת האשכול  ביטול  או  לעיכוב  זמני  סעד 

 ההסכם ו/או התמורה המגיעה לקבלן.  

ו/או    מטרדל מפגע ו/או  מתחייב לסלק מהאתר על חשבונו באופן מיידי במהלך ביצוע עבודתו כ  הקבלן 5.11

כשהאתר נקי מהציוד שלו וללא כל    עבודה מסור את הלפסולת שייעשו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו

 אשפה, מטרד או מפגע כאמור. 

 

 תוכניות ומסמכים  6

 

הבדק,    תקופת  פרוייקט, לרבות ב ביצוע ה כל תקופת  מהלך  הספק ימסור למנהל הפרויקט ולמזמין ב 6.1

" כל   )להלן:  מטעמו  מי  ידי  על  ו/או  ידו  על  שהוכן  אחר  או  ממוחשב  ו/או  המסמךמסמך/פלט   "

המהווים  המסמכים" ומסמכים  הייצור  מסמכי  זאת,  ובכלל  השלמ"(  או  ,  לתוכניות  הפירוט 

וכיוצ"ב.   לחישובים  גם באמצעות  לתרשימים,  לאשכול  יש למסור    CDאת המסמכים המבוקשים 

כל העבודות שבוצעו.   והמסמכים   על  הבעלותהכולל את  קונספט היצירה לרבות הרעיון, תוצריה 

 בלבד.  אשכולה הקשורים אליה תהיה של 

 

 אחריות לטיב העבודה והחומרים  7

  

מרכז המורשת וכי ביקר באתר וכי הוא מכיר  הקבלן מצהיר ומאשר, כי הוא  ראה את הפרוגרמה של   7.1

 את תנאי המקום וכי ערך את כל הבדיקות לצורך ביצוע העבודות.  
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תהא בסמכותו הבלעדית ולפי    -קביעת טיב ורמת ביצוע העבודות והתחייבות הקבלן עפ"י הסכם זה 7.2

ו כראוי, ינוכה  שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט. קבע המנהל כי העבודות או חלק מהן לא בוצע 

 הפיצוי המוסכם מכל סכום שיגיע לקבלן עפ"י המפורט והמוסכם בהסכם זה.  

 

  שנה במשך  לטיב העבודה ולחומרים  אחריות מלאה  יהא אחראי    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן 7.3

אלא אם כן, צוין אחרת במסמכי החוזה או נקבעה לגבי עבודה זו  ממועד מסירת הפרויקט ללקוח.  

"  תקופת )להלן:  ביותר  הארוכה  התקופה  לפי  והכל  הדין  בהוראות  יותר  ארוכה  תקופת  אחריות 

ובלבד שהצדדים יסכימו    לשנים נוספות מתחייב להסכים להאריך את תקופת הבדק  קבלן  ה"(.  הבדק

בתום בכתב  המגיעה    ביניהם  התמורה  על  לכך  בסמוך  או  הבדק  שירותי    הספקתקופת  מתן  בגין 

תצורף לחוזה זה ותהווה חלק    . הסכמת הצדדים ,כאמור,כל שנה נוספתקה במהלך  והתחזו  האחריות

   בלתי נפרד ממנו.

  

הבדק,   7.4 חשבונו    הקבלןבתקופת  על  ותחזוקה  תיקון  שירותי  ידו  על  שבוצעו  העבודות  עבור  יספק 

המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה  נספח ח'  בהתאם למועדים ולהוראות המפורטות בנושא ב

 זה.      

  

ליקויים שחוזרים    קן שובמאחריותו לת  הקבלןהבדק לא יפטור את    תיקונים בתקופת/ יצוע עבודותב

 שתקן אותם במהלך תקופת הבדק. תיקון הליקווים יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו.    על עצמם חרף זאת

 

נגרם נזק לעבודות אחרות או לרכוש אחר של המזמין או של    , עקב ביצוע עבודות הבדקבו  כל מקרה  ב 7.5

לתקן כל הנדרש על מנת להשיב את המצב לקדמותו, ולפצות את   הקבלןכל צד שלישי אחר, יהיה על  

 .מי מהםעל כל נזק שנגרם ל ל צד שלישי אחראו כ המזמין 

 

 

    דרכי ביצוע ולוח זמנים לביצוע העבודה  8

 

  להסכם כנספח ג'  מתחייב לבצע את עבודתו בהתאם למועדים הנקובים בלוח הזמנים המצ"ב    הקבלן  8.1

להמציא  ,  עם חתימת החוזה  הקבלן,זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בנוסף ומבלי לגרוע, מתחייב  

העבודות   כלל  לביצוע  הסופי  המועד  כאשר  עבודותיו  לביצוע  מפורט  זמנים  לוח  המזמין  לידי 

. לוח הזמנים המפורט כפי שיוסכם בכתב בין  כנספח ג'המפורטות בו לא יחרוג מלוח הזמנים המצ"ב  

מנהל הפרויקט יחליף את לוח הזמנים המצ"ב ויהווה מרגע אישורו את לוח הזמנים המחייב    קבלןה

וכל איחור לגביו ישמש הוכחה כי קצב ההתקדמות אינו    "(לוח הזמנים )להלן: "  קבלןלביצוע עבודת ה

 משביע רצון ויהיה על הקבלן להשתמש בכל האמצעים הדרושים לתקן את המצב. 
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ווח למנהל הפרויקט ואשכול בכתב על כל חריגה ו/או סטייה מלוח הזמנים שנקבע  הקבלן מתחייב לד 8.2

ככל ותהיה סטייה כזו ויצרף לו"ז חדש אשר יאושר ע"י מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו. למען הסר  

מהווה הפרה יסודית של ההסכם כאשר זכויותיו  בכתב  ספק, איחור בלוחות הזמנים ככל ולא יאושרו  

 פי דין שמורות לו במלואן בעניין זה.   של האשכול על

 

מנהל הפרויקט והמזמין  תנאים אחרים שלדעת  על ידי  כוח עליון או  בביצוע העבודה ע"י  נגרם עיכוב   8.3

מועדי   את  לדחות  הפרויקט  מנהל  רשאי  למונעם,  יכולת  ו/או  עליהם  שליטה  לקבלן  הייתה  לא 

המועד האמור ייקבע  ויודגש,  .  ויעשה כן בכתב  הביצוע שנקבעו בלוח הזמנים למועד מאוחר יותר 

 לאחר התייעצות עם הקבלן, ובכפוף לקבלת הסכמת המזמין בכתב למועד החדש.  

 
 

בהקשר זה מוסכם, כי אין בתנאי מזג האוויר, חגים, חופשות מחסור בחומרים, מילואים, שביתות,   8.4

 .  או קשיים בגיוס כוח אדם לעבודה מכל סיבה שהיא משום כוח עליון

הא 8.5 חלקן  קבלןם  או  כולן  העבודות   ביצוע  את  ישלים  מבלי    לא  הזמנים  בלוח  הנקובים  במועדים 

וקבוע מראש    פיצוי מוסכםלמזמין    קבלןישלם השהמועדים שונו מראש ובהסכמה על ידי הצדדים,  

בין המועד הסופי שנקבע בלוח הזמנים לביצוע    יום של איחור  ( ₪ עבור כל כל  1000בסכום של אלף )

 . "(הפיצויים המוסכמים)להלן: " העבודה ועד מועד השלמתה בפועל

 

סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד תשומות הבניה למגורים הידוע במועד חתימת חוזה זה   8.6

זה למדד תשומות הבניה למגורים ה בין מדד בסיסי  ידוע בחודש שבו  ויוגדל בשיעור עליית המדד 

הסתיימה העבודה בפועל. הסכום ישולם למזמין החל מיום תחילת העיכוב או בסיום התקופה, לפי  

מהכספים   האמור  הפיצוי  סכום  את  לקזז  רשאי  יהיה  המזמין  לחילופין,  בעניין.  המזמין  החלטת 

ו/או מהתמורה שיהא עליו לשלם ל  קבלן המגיעים ל  ומגיעים(  )היה  ו/או    קבלןממנו  וקיימת(  )היה 

פיצוי מוסכם  לחלט את הערבות הבנקאית שבידיו, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין בעניין.   

חוזה זה  הוראות  כל סעד אחר העומד למזמין בגין האיחור האמור מכח  ומבלי לגרוע מ זה הינו בנוסף  

להסרת העיכוב המזמין לא ישלם  עוד מוסכם בזאת, כי בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, עד    דין.ה  או/ו

היה וקיימת יתרה לתשלום.    –את התמורה המגיעה לו בגין העבודה שביצע עד לאותו מועד    קבלןל

זו תשולם רק לאחר שה כל העבודות לשביעות רצון המזמין בניכוי    קבלןתמורה  ישלים את ביצוע 

 עד לאותו מועד(.   הסכומים המגיעים למזמין בגין העיכוב )אם לא גבה אותם בדרך אחרת,

 

 

 אין באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למזמין בעניין על פי חוזה זה או על פי  כל דין או נוהג.  8.7

  

   העסקת יועצים  9
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יוסיף ויעסיק על חשבונו כל יועץ  שיידרש לדעתו ו/או לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין לשם    הקבלן 9.1

כל תמורה כספית נוספת מעבר לתמורה המוסכמת בחוזה זה    לקבלןביצוע השירותים. לא תשולם  

 בגין האמור.    

 

    מעסיק- העדר יחסי עובד 10

 

התחייבויותיו לפי הסכם זה הוא משמש ספק עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין    בביצוע מצהיר, כי    קבלן ה 10.1

בין האשכול לבינו ו/או לבין כל אדם אחר, המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי  

 עובד מעביד.  

 

מצהיר כי כל העובדים שיועסקו מטעם הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה,    הקבלן  10.2

מעביד". עליו  -יחשבו כעובדים של הקבלן בלבד ולא יהיו בינם לבין האשכול  כל יחסי "עובדיהיו ו

בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות מוות נזק או  

יו  הפסד שיקרו או ייגרמו לקבלן עצמו ו/או לעובדיו, תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויות

 עפ"י הסכם זה.  

 

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו עובדים מיומנים לביצוע השירותים המבוקשים, לפי כל דין המוטל   10.3

 את ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.   ולספקעליו,  

 

לרבות    הקבלן 10.4 כאלה(,  שישנם  )ככל  לעובדיו  לרבות  התשלומים  כל  כי  זכויות  מצהיר,  עבודה,  שכר 

סוציאליות, ניכויים, תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה למקום העבודה וממנו וכל  

תשלום חובה או סוציאלי אחר, וכן כל יתר ההוצאות, הסיכונים והאחריות, יחולו עליו בלבד וישולמו  

  לא  אשכול וה  -וצווי הרחבה  ידו במלואם ובמועדם עפ"י דין והסכמים ו/או הסדרים קיבוציים  -על

 יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה.  

 

  הקבלן  ימציא  האשכול   דרישת  לפי.  ההסכם  של  יסודית  הפרה  מהווה  זה  סעיף  של  כלשהי  הפרה 10.5

 . לעיל  זה "ק ס"י עפ התחייבויותיו ביצוע  בדבר שלו החשבון רואה אישור, פעם מדי לאשכול

 

, שעילתה בקיום יחסי  ו, או כנגד מי מטעמ כנגדובגין כל תובענה שתוגש    האשכולישפה מיד את    הקבלן 10.6

בין ה ומעביד  בענייני    קבלןעובד  תובענה  כל  בגין  ו/או  לבין החברה,  ידו  על  ו/או של אדם המועסק 

 עבודה. 
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  אשכולאם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף מוסמך, כי ה 10.7

לשפות מיד    קבלןו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו, מתחייב ה  הקבלןבידו של  מע  והינ 

בשל כך, לרבות הוצאות הכרוכות בהליכים משפטיים   ובגין כל הוצאה או נזק שייגרם ל  האשכולאת 

 ולרבות שכ"ט עו"ד. 

 

חובות או אחריות   ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל קבלןהנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות ה 10.8

 .  קבלן, כלפי האנשים המועסקים על ידי ה אשכולעל ה םכלשה

 

ובין אם תועלה    הקבלןידי  -על   אשכול האמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי ה 10.9

ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג'  -)ככל שישנם כאלה( ו/או על  קבלןידי עובד של ה-על

 אחר.

 

 תנאי תשלום   11

 

ואינה    והיא כוללת בתוכה את כלל ההוצאות לרבות אש"ל, נסיעות וכד'  קבועה, סופית   התמורה הינה  11.1

צמודה למדד כלשהו ולא תחול עליה כל התייקרות ו/או הצמדה כלשהי והיא לא תשתנה מכל סיבה  

ובמדדי המחירים השונים, שינויים   עקב שינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ  שהיא, לרבות 

צ"ב.  במחירי חומרים, מלאכות ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מיסים, היטלים, מכסים וכיו

 מע"מ.  כולל   המחירים הנקובים בחוזה זה כוללים את כל המיסים  למיניהם

 

המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ולפי אבני    'ב  בנספחהתמורה יהיה כקבוע    תשלום 11.2

 הדרך לתשלום לרבות האישורים ו/או המסמכים שנדרשים מקבלן על מנת לאשר את התשלום.  

 

חשבון ייעשה רק  לאחר שהתקיימו כל  התנאים המצטברים הבאים: מנהל הפרויקט אישר  התשלום   11.3

וכי נשלחה לקבלן הזמנת    מראש ובכתב לבצע את העבודות הכלולות באבן הדרך הרלבנטית   קבלןל

חתומה )אשר  עבודה  הרלבנטית  הדרך  באבן  הכלולות  העבודות  שכל  בכתב  אישר  הפרויקט  מנהל   ,

שבידי המזמין בתוקף    קבלןאושרה לביצוע( בוצעו לשביעות רצונו המלאה, אישור קיום הביטוח של ה

עומד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות    קבלן ר על ידי יועץ הביטוח של המזמין, הובנוסח המאוש

 ולא קמה למזמין אף אחת מעילות העיכבון ו/או הקיזוז על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין ו/או הנוהג.   

 

צוע  מנהל הפרויקט חשבון סופי בגין ביל  הקבלןיום מיום סיום ביצוע העבודות יגיש    30-לא יאוחר מ 11.4

את החשבון הסופי בתנאי תשלום המוגדרים בנספח ב' ממועד קבלת    קבלןהעבודה. המזמין ישלם ל

אישור מנהל הפרויקט במשרדי המזמין לחשבון או ממועד קבלת אחרון המסמכים המפורטים להלן,  

 לפי המאוחר:  
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להכין    הקבלן . באחריות  הקבלןתכניות עדות )לאחר ביצוע( חתומות ומאושרות על ידי   11.4.1

מערכות תכניות תנוחה באותה מתכונת    3–בגמר העבודה באמצעות מדיה מגנטית ו

ובאותו קנה מידה כפי שהיו התכניות לביצוע. תכניות עדות יוכנו רק אם היו שינויים  

 גיש הספק את התוכניות המקוריות בחתימתו. בתכנון המקורי. אם לא היו שינויים, י 

 תעודות אחריות, הוראות טיפול ותחזוקה למתקנים ולציוד שהותקנו במבנה,   11.4.2

 הדרכה והכשרה, ברצ"ב להסכם זה.    –ז'  בנספח, בין היתר, כאמור תוכניות הפעלה 

 ערבות בנקאית לתקופת הבדק אשר תשמש כערבות לטיב הביצוע ולביצוע   11.4.3

 ."(ערבות טיבהתיקונים )להלן: "

לחוזה  כנספח ו'  הצהרה על העדר תביעות מצדו כנגד המזמין בהתאם לנוסח המצ"ב  

יסרב לחתום על    קבלן"(. היה והכתב ויתורומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "

ה סיבה שהיא,  הויתור, מכל  שנוי    קבלן כתב  לקבל את הסכום שאינו  רשאי,  יהיה 

מנהל   שהמציא  ובלבד  הויתור  כתב  על  חתימה  ללא  אף  הצדדים  בין  במחלוקת 

 הפרויקט ולמזמין קודם לכן רשימה סופית של כל תביעותיו.  

 

ששולמו   פק יופחתו כל הסכומים למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מסך החשבון הסופי המגיע לס  11.5

כל סכום המגיע למזמין מהקבלן אם   וכן,  לקבלן, לרבות אלו ששולמו באמצעות תשלומי הביניים 

בהתאם להוראות חוזה זה ואם בהתאם להוראות כל דין. עוד מובהר, כי היה והקבלן לא יגיש את  

לערוך   רשאי  יהיה  הפרויקט  מנהל  לעיל,  הנקוב  במועד  הסופי  במקום  החשבון  הסופי  החשבון  את 

הקבלן ולקבוע את שכר החוזה בעצמו. במקרה כאמור, ינוכו משכר החשבון הסופי הוצאות עריכתו  

מהוצאות אלו וזאת עבור הוצאות משרדיות. היתרה    12%- על ידי מנהל הפרויקט וכן, סך השווה ל

הפרויקט או מיום    ממועד סיום הכנת החשבון הסופי על ידי מנהל  60תשולם לקבלן בתנאי שוטף+

לפי המאוחר. שכר החוזה הסופי שייקבע ,כאמור,    11.4המצאת אחרון המסמכים המפורטים בסעיף  

   על ידי מנהל הפרויקט יהיה סופי ויחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.  

 

אין    הקבלן  11.6 כי  לו  ידוע  כי  תשלום מצהיר  המזמיהתמורה    בביצוע  ידי  חשבונות  באישור  ו/או    ן על 

ו/או משום אישור בדבר קיום  ו  עבודתל אישור משום, הביניים/החשבון הסופי על ידי מנהל הפרויקט

 שמר כל טענה בהקשר זה.  י ת ן ולמזמי ,דין כל ל פיו/או עהחוזה ל פי ו ע התחייבויותי 

 

 סיום העבודה    12

 

השינויים ו/או התוספות ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או התיקונים, ובכלל    לרבות,  ושלמו כל העבודותה 12.1

יודיע על כך   -לתקנן על חשבונו    אחראי  הקבלןזה תיקון כל נזק שנגרם כתוצאה מן העבודות, ואשר  

כי העבודות טרם הושלמו ו/או כי יש    הקבלןבהודעה שבכתב. מצא    הפרויקט  מנהללמזמין ו  הקבלן
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יערוך  ןו/או לשנות  ןלתקנ לוח    לבצעה לפי  הקבלןרשימת תיקונים והשלמות שעל    הפרויקט  מנהל, 

 .  מנהל הפרויקטזמנים שיקבע על ידי 

 

 :כדלקמן ובתנאים העבודות  סיום על הפרויקט  מנהל"י ע בכתב אישור  לקבלן  ינתן העבודה  סיום עם 12.2

 

כל התיקונים    הקבלן  12.3 ביצוע  ע"י    הנדרשים  השינויים או  /ו  ההשלמות או  /והשלים את  ככל שידרשו 

 מנהל הפרויקט ולשביעות רצון מנהל הפרויקט. 

 

והכשיר את הגורמים הרלוונטיים באופן הפעלת המוצר ואחזקתו, בהתאם למפורט    תידרך  הקבלן 12.4

  אחר  רלבנטי   מסמך  וכל לרבות חוברות הדרכה    מהסכם"ב והמהווה חלק בלתי נפרד  המצח'    בנספח 

 . המוצר של והאחזקה  הטיפול המתייחס

 

אישורי    אישורי  :המזמין   לידי   ימסור  הקבלן 12.5 אש,  תקן  חוק,  פי  על  ויידרשו  במידה  התקנים  מכון 

חומרים, דרישות יועץ בטיחות, אישור קונסטרוקטור וכל אישור אחר שידרש. כל חומר מטעם הספק  

יהיה בעל תקן אש רשמי ואם לא אפשרי יטופל במעכב בעירה + האישורים הדרושים להוכחת ביצוע  

 רים בעלי תקן ככל האפשר.  הנ"ל. יעשה מאמץ ותעדוף להשתמש בחומ

 

 SHOP DRAWINGSתוכניות; תכניות לייצור  12.6

 

אחזקה,   12.7 בהתאם    הפעלההוראות  אחר  או  אלקטרונית  מדיה  אמצעי  כל  ובאמצעות  בכתב  ותפעול 

תעודת   וכיוצ"ב(,  המידה  קנה  איכותו,  המדיה,  אמצעי  סוג  )כולל  בעניין  הפרויקט  מנהל  לדרישות 

השונים  ה   תקופתל  מטעמו אחריות   ואביזרים  למתקנים  היצרן/הספק  של  אחריות  ותעודות  בדק 

ם כאלה( הכוללים את פרטי הספקים ודרכי ההתקשרות עמם  שהותקנו על ידי אחרים )במידה וקיימי

  זה  לחוזה'  חוחוזה למתן שירותי אחריות לתקופת הבדק חתום על ידו כדין בנוסח המצ"ב כנספח  

 ; מהחוזה נפרד  בלתי חלק  והמהווה

 

 להלן.   להוראות בדק )טיב( בהתאם   ערבות 12.8

, מנהל הפרויקט וכל גורם נוסף  ידאג לבצע הליך מסירה של העבודות שיכללו את הקבלן  הקבלן 12.8.1

המסירה יכלול, בין היתר, חתימת המזמין    הליך שידרוש האשכול שיהיה נוכח במעמד המסירה. 

, כתב קבלה ושחרור  ולמסירתן  העבודותעל פרוטוקול שימצה ויגלם את כל טענותיו ביחס למצב 

של   ויתור  מצב    על   הקבלןשיכלול  עם  בקשר  המזמין  כלפי  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל 

מעט הכלול בפרוטוקול האמור. המועד בו תיחתם על ידי מנהל הפרויקט  ל,  ומסירתן  העבודות

 תעודת הגמר תיחשב למועד גמר ביצוע העבודות לעניין תקופת הבדק וכיוצ"ב.  
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לביצוע    קבלן כדי לגרוע מאחריות ה  –קט  על ידי מנהל הפרוי  קבלןשתועבר ל  –ברשימת תיקונים    אין 12.9

  קבלןכל העבודות על פי מסמכי החוזה ו/או על פי כל דין. עבודה שלא בוצעה ו/או בוצעה באופן לקוי ה

ו/או החובה לתקנה,   עבודה  אותה  אף אם  וזאת  לתקנה  ו/או  בשנית, להשלימה  לבצעה  חייב  יהיה 

 הושמטו מרשימת התיקונים וההשלמות.  

 

רשאי לעכב ו/או לקזז מהיתרה שתגיע לקבלן באותו מועד ו/או לחלט את הערבות  יהא    האשכול 12.10

סכום שידרש להשלמת ו/או תיקון העבודה כפי    כלהבנקאית )ערבות הצעה( שנמצאת בידי האשכול  

 שתהיה מוערכת ע"י מנהל הפרויקט, החלטת מנהל הפרויקט בעניין זה תהיה סופית ומכרעת.  

 

את התיקונים במועד )לרבות בתקופת הבדק כמפורט להלן(, יהיה המזמין זכאי    קבלןביצע ה  לא 12.11

לבצעם על חשבון הספק, ועל הספק לשלם את הוצאות התיקונים למזמין מיד עם דרישה ראשונה  

בנוסף לכל    –הוצאות תקורה של המזמין. לחלופין, המזמין יהיה רשאי    15%של המזמין בצירוף  

הוצאות התקורה( מכל    15%לקזז סכום זה )סכום ההוצאות בצירוף    –ין  סעד המגיע לו על פי כל ד 

סכום כספי המגיע לספק מהמזמין )אם מגיע( או לחלט סכום זה מהערבות הבנקאית המצויה בידי  

 המזמין, הכל בהתאם להחלטת המזמין בעניין.  

 

בזאת, כי במקרה שיתגלה  בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות חוזה זה ולמניעת כל ספק מובהר ומודגש   12.12

"( האתר  של  הרשמית  הפעלתו  טרם  המבקרים  מרכז  יופעל  בה  הניסיון  תקופת   תקופת במהלך 

במוצרהרצה שונות  תקלות  האתר  הפעלת  של  הראשונים  החודשיים  במהלך  הקבלן  "(  מתחייב   ,

 לתקנן באופן מיידי.  

 

 

 הקבלן   אחריות 13

 

גוף ובין לנזק רכוש, לרבות כל נזק שייגרם לתשתיות  הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק   13.1

הקיימות באתר העבודות במהלך ביצוע העבודות, ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי  

במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י  

ן למרותו. הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור  עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתו 

למזמין בעקבות פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם    -אם יגרם  -שיגרם 

דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או  

שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן  נזק כאמור וכן בכל ההוצאות  

או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד  

 אחרים. 
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הקבלן מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו וכן קבלני משנה עובדיהם וכל הפועלים מטעמם של כל  13.2

בג  לשפות את  הנ"ל  והוא מתחייב  עבודה,  ביצוע  עקב  ו/או  כדי  תוך  להם  שיגרמו  ונזק  פגיעה  כל  ין 

המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר  

לפגיעה ונזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין  

כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה    פגיעה או נזק

 או סעד אחרים. 

 

הקבלן מתחייב בזאת לשפות את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילם   13.3

בהן או עלול  המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ו/או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא  

לשאת בהן בקשר לתביעה ו/או דרישה בגין פגיעה ו/או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין  

 על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין שכל תרופה או סעד אחרים.

 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, שייגרם למקרקעין ו/או למטלטלין של המזמין ו/או  צד שלישי,   13.4

ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר    בין במישרין

כן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו, לרבות נזקים  

 אשר יגרמו לכלי רכב ו/או ציוד ו/או חומרים המצויים בסביבת אתר העבודה.  

 

לב 13.5 ישא  המצב  הקבלן  בהשבת  ו/או  כאמור  הנזקים  בתיקון  הכרוכות  וההוצאות  העלויות  בכל  דו 

 לקדמותו.  

 

הקבלן יהיה חייב לפצות את המזמין על כל נזק כאמור שיגרם באם יגרם למזמין בעקבות פגיעה או   13.6

נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן במלוא הסכום  

זמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא  ששילם המ

בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות  

המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. אחריות הקבלן כאמור לעיל לא  

ו/או   תוגבל עקב נזק למזמין ו/או לצד ג' כלשהו עקב מעשה זדון ו/או פלילי של מי מעובדי הקבלן 

 שלוחיו. 

 

הוגשה תביעה כלשהיא הקשורה לחוזה זה ו/או הנובעת ממנו כנגד המזמין והקבלן ביחד או לחוד,   13.7

אישור מראש ובכתב  הרי שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא  

המזמין. אחר    של  הקבלן  במילוי  ליקויים  עקב  כלשהן  בהוצאות  לשאת  המזמין  על  שהיה  במידה 

הסביבה,   איכות  על  והגנה  בעבודה,  בטיחות  תברואה,  ניקיון,  רק,  לא  אך  לרבות,  דין  כל  הוראות 

ן להסרת הפרעה  כדוגמת פגיעה ברכוש, איבוד זמן עבודה, ו/או עקב אי נקיטת אמצעים על ידי המזמי 

או מפגע או מטרד כאמור, יחויב הקבלן בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש לקבלן,  

ידי   על  שנקבע  האמור  הסכום  כל  של  בתשלום  לשאת  מתחייב  והקבלן  הנזק  גרימת  אחר  על  מדי 

 המזמין. 
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מכוח כל דין, אם לא בוצע  מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים למזמין מכוח הסכם זה או   13.8

השירות, או אם לא הצליח המנהל לאתר את הקבלן תוך המועד שנקבע לביצוע השירות, יהא המזמין  

רשאי לבצע את העבודה בעצמם או באמצעות אחרים והקבלן ישפה את המזמין עבור הוצאותיו ונזקיו  

חתימת המנהל על החשבון    .15%, בתוספת תקורה של  הפרויקט  בהתאם לחשבון שיוגש על ידי המנהל

 תהווה הוכחה מכרעת לנכונותו והוא יפרע על ידי הקבלן תוך שבוע מיום מסירתו לידיו.

 

 

 ביטוח  14

האשכול בסעיף זה )ביטוח( יקרא: אשכול יישובי הנגב במערבי בע''מ ו/או איגוד ערים אשכול   14.2

ו מי שמקבל שירותים  יישובי נגב מערבי ו/או רשויות בתחום הטיפול של אשכול נגב מערבי ו/א

ו/או  ו/או גופים קשורים לאשכול  עיריית רהט ו/או החברה הכלכלית רהט ו/או    מהאשכול 

 .משרדי הממשלה המממנים   -מדינת ישראל 

פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי  -על   קבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות ה  14.3

ה-על דין,  כל  הביטוחים    קבלן פי  עלות  זה.  בחוזה  כמפורט  ביטוחים  לעשות  מתחייב 

ה על  יחלו  העצמיות  זה   קבלןוההשתתפויות  בחוזה  הרשומות  הביטוח  דרישות  כל  בלבד. 

 .לפני ההתקשרות בין הצדדים קבלןייושמו בפוליסות הביטוח של ה

   קבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. ה   קבלןה 14.4

מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי האשכול בגין כל נזק או  

וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות   אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, 

 .תחלוף מחברות ביטוח

קיום   14.5 ובאישור  בפוליסות  הרשומים  הביטוח  וסכומי  האחריות  גבולות  הנדרש,  הביטוח 

כנספח   המצ''ב  נפרד  הביטוחים  בלתי  חלק  מהווה  אשר  ביטוחים(  קיום  אישור  )להלן:   '

זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של האשכול ו/או מי מטעמו להיקף וגודל    הסכםמ

יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי    קבלןהסיכון העומד לביטוח. על ה 

 .הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לאשכול ולצד שלישי
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לא נועד לצמצם את התחייבויות    זהבהסכם  מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום 14.6

על פי ההסכם, והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחים  

יהיה ללמוד   קבלןהלעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים. על 

הדרישות   את  להבין  מנת  על  מטעמו  ביטוח  באנשי  להיעזר  הצורך  ובמידת  אלו  דרישות 

 . וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות

ה 14.7 זכויות    קבלןהפר  את  ו/או  זכויותיו  את  המפקיע  באופן  הביטוח  פוליסות  הוראות  את 

אחראי לנזקים שייגרמו לאשכול  באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו    קבלןהאשכול, יהיה ה

כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי האשכול   

 .כל טענה כאמור 

אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול    לבדו יהיה קבלןה 14.8

 .ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה 

על    הסכםימי עבודה לפני החתימה על   14 14.9 וכתנאי לחתימת האשכול  זה, ימציא    הסכםזה 

לאשכול את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש   קבלן ה

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק  - זה כשהם חתומים על  הסכםעל פי  

 .בסוגי הביטוח הנדרשים

בפוליסות,   14 14.10 ו/או  ביטוחים  קיום  באישור  הנקובה  הביטוח  תקופת  תום  לפני  עבודה  ימי 

 .לאשכול אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת  קבלןימציא  ה 

שור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן  מוסכם בזאת כי בהמצאת אי 14.11

זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות    הסכםעל פי    קבלןפטור כלשהו ל

על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי האשכול  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על  

 .הביטוח האשכול אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי האשכול יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או   14.12

. למען הסר   , בדיקתם או אי בדיקתם על ידי  קבלןהפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך 

 הסכםמאחריות על פי דין או אחריות על פי    קבלןהאשכול או מי מטעמו אינה פוטרת את ה

 .זה

ומו 14.13 מהמוצהר  לבקש  רשאי  יהיה  האשכול  כי  הצדדים  בין  את    קבלן סכם  לתקן  או  לשנות 

ו/או את אישור קיום ביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ה  . הסכםהפוליסות 

הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות  

 .היא ולא תחול עקב כך על האשכול  אחריות כל ש
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 הסכםמוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ה  14.14

, יישא ה  על פי דין בכל הוצאה או נזק    קבלןעקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש 

 .שיגרם עקב העיכוב כאמור 

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק , אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת    קבלןה 14.15

 .ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית

מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול ו/או הבאים    קבלן ה 14.16

או שהייה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים    מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) 

הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור  

 .קבלן לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון ל 

ב 14.17 שלישי.  צד  כלפי  ביטוח אחריות  יכללו:   ביטוחים  קיום  ואישור  יטוח אחריות  הפוליסות 

 אחריות מקצועית.  .המוצרמעבידים. ביטוח אחריות  

על   14.18 יחולו  העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  תשלום  לפיו  סעיף  תכלולנה:  הפוליסות  כל 

.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי האשכול  והבאים מטעמו, הוויתור  קבלןה

. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת  קבלןכאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי ה

הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך    קבלןביטוח כפל כלפי מבטחי האשכול והביטוח של ה

האשכול.   ידי  חריגעל  בזכויות    ביטול  לפגוע  בכדי  החריג  בביטול  אין  אולם  רבתי  רשלנות 

צפוי. סעיף  -ובלתי  המבטח ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי

לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה  

לידי האשכול לכל הפחות   על כך בדואר רשום  יום מראש. סעיף לפיו מעשה או    60כתובה 

 .בתום לב לא תפגע בזכויות האשכול  לקבלת שיפוי קבלןמחדל של ה

 :ירשמו  המוצרבפוליסה לביטוח אחריות   14.19

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה   14.19.1

 .קבלן מאוחר מיום ההתקשרות בין האשכול  לבין ה 

חודשים לאחר ביטול או    12סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של   14.19.2

נאי שאין  , ובת קבלןאי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ה

 .באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה  קבלן ביטוח אחר המכסה את חבות ה

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי יושר   14.20

של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. דיבה, השמצה והוצאות לשון הרע. פגיעה בפרטיות.  

 .ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכיםאובדן השימוש  
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 :בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו 14.21

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי לא יהיה   14.21.1

 . קבלןמאוחר מיום ההתקשרות בין האשכול  לבין ה 

חודשים לאחר ביטול או    6פת גילוי של  סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקו  . 14.21.2

, ובתנאי שאין  קבלןאי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ה

 שפקעה. באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה   קבלן ביטוח אחר המכסה את חבות ה

תביעות שיבוב של   14.22 בגין:  ביטוחי  כיסוי  הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול 

לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו.    המוסד

שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל  

 .רכוש כולל רכוש בבעלות האשכול. שימוש במכשירי הרמה

(  הפוליסות   14.23 'ביט' או נוסח אחר  תהיינה על פי נוסח ה) למעט אחריות מקצועית  ידוע בשם 

 .הדומה לו בכיסוי הביטוחי

 :הרחבי שיפוי 14.24

, תכלולנה הרחבת שיפוי  המוצרואחריות    , אחריות מקצועיתהפוליסות צד שלישי 14.24.1

ותכלולנה    קבלןלטובת האשכול בגין אחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של ה

ליסה על שם כל אחד  סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפו

 מיחידי המבוטח בנפרד.  

ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את האשכול באם תחשב כמעביד של עובדי   14.24.2

 .קבלןה

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן:   14.25

כפי הפוליסה של    -   ₪. ביטוח אחריות מעבידים  1,000,000  –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  

 ₪.  2,000,000  –אחריות מקצועית  .₪  2,000,000 - המוצר. ביטוח אחריות קבלןה

ו/או לערוך ביטוחים נוספים    קבלןקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי ה  קבלןככל שלדעת ה 14.26

ה יערוך  משלימים,  הוא    קבלןו/או  חשבונו  על  כאמור,  המשלים  ו/או  הנוסף  הביטוח  את 

 .ובכפוף לאמור לעיל

אחריות על פי    קבלןל  מתבתוקף, כל עוד קייו  יהי   ואחריות מקצועית  המוצרביטוח אחריות   14.27

 .כל דין 
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ב 14.28 בכל מקום  לגרוע מכלליות האמור  ה  הסכםמבלי  כל תקופת  ולאורך  , מתחייב  הסכםזה, 

ח  קבלןה הוראות  כל  על הלמלא אחר  ותקנותיו.  צוויו  כל  על  לאומי  לביטוח  חלה    קבלן וק 

זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא  הסכםהחובה על פי החוק ועל פי 

 .אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו

ה 14.29 לגרוע מחיובי  באות  אינן  שבו,  סעיפי המשנה  כל  על  )ביטוח(  זה  סעיף  לפי    לןקב הוראות 

זה, או כדי להטיל על האשכול חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש,   הסכם

היו   שלא  האשכול  כלפי  כלשהן  תביעה  עילות  ליצור  כדי  כאמור,  ביטוחים  בעריכת  אין  כי 

קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט האשכול  

 .ן נזק שנגרם על ידו ( מאחריות בגי 

 . הסכםהפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ה  14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וסעדיםהפרות  15
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הפסיק הקבלן לבצע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, כולן או מקצתן, ו/או לא ביצע העבודות   15.2

ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוגין ייחשב הדבר הפרה יסודית של 

רשימה   מהווה  הנ"ל  היסודיות  ההפרות  רשימת  אין  כי,  יובהר  ספק,  הסר  למען  ההסכם. 

 סגורה.  

 

או   15.3 לגרוע  ימלא  מבלי  לא  הקבלן  אם  לה,  ובנוסף  זה,  בהסכם  אחרת  הוראה  בכל  לפגוע 

התחייבות כלשהי שקיבל על עצמו עפ"י ההסכם, רשאי האשכול לפעול למילוי ההתחייבות  

ע"י צד ג' לפי בחירתו, וכל עלויות הכרוכות בכך יחולו וישולמו ע"י הקבלן בתוספת תקורה  

 , וזאת בנוסף לאמור להלן.  %20של 

ל הפרה יסודית כלשהי של ההסכם זכאי האשכול לבטלו לאלתר במשלוח הודעה  במקרה ש 15.4

רשאי  האשכול  יהיה  כאמור,  הפרה  של  במקרה  לקבלן.  אישית  במסירה  או  רשום  בדואר 

נגד   תביעות  או  טענות  כל  יהיו  ולא  ולקבלן  שלישי  לצד  זה  הסכם  עפ"י  העבודות  למסור 

 הפסדיו.  האשכול בגין ביטול ההסכם ו/או השקעותיו ו/או

במקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל, ישלם הקבלן לאשכול כל הפסד או נזק שייגרם לו   15.5

יישא   בו  תשלום  לכל  זה  הסכם  עפ"י  התמורה  בין  ההפרשים  לרבות  מהביטול,  כתוצאה 

האשכול לקבלן אחר לצורך ביצוע העבודות עד לתום תקופת תחולתו המקורית של ההסכם 

 או כל הארכה שלו. 

מור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על האשכול לבטח ההסכם או לפגוע בכל זכות  אין בא 15.6

 העומדת לאשכול עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין בגין הפרת ההסכם ע"י הקבלן.  

בהתאם    הפסקת 15.7 הספק  אחריות  ו/או  ההתחייבויות  של  מתוקפן  תגרע  לא  ההתקשרות 

 להוראות חוזה זה ו/או כל דין.  

לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים לאשכול עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים כי    מבלי 15.8

בגין הפרת החוזה כמפורט להלן יהא זכאי האשכול לפיצויים מוסכמים כפי שנקבעו בהסכם  

 זה. 

הסר ספק, ברור ומסוכם כי, האשכול רשאי לנכות את הפיצויים מכל תשלום המגיע    מעןל 15.9

 לקבלן ו/או לחלטם מהערבות הבנקאית, הכול לפי שיקול דעתו.  

הזכות לבטל הסכם זה, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, בהודעה מראש   לאשכול 15.10

שות, טענות או תביעות כלפי האשכול  יום לקבלן. במקרה כזה לא יהיו לקבלן כל דרי  30של  

 ו/או הפועלים בשמו או מטעמו.  
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל הקבלן באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן   15.11

הציבור,   שלום  את  לסכן  כדי  בו  זה  כ  האשכול  בכך  יראה שיש  ההסכם  של  יסודית  הפרה 

 של הסכם זה.רשאי להורות על ביטולו המיידי  א הי והאשכול 

 

האשכול זכאי להודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו על    יהאמבלי לגרוע מן האמור לעיל,   15.12

 הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:  ופי שיקול דעת

נגד הקבלן הוגשה בקשה להקפאת הליכים או למינוי כונס נכסים )זמני או   א.

רגל, למינוי מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל  קבוע(, להכרזתו כפושט  

יום או אם הקבלן נמצא באיחוד תיקים או אם הוגשה בקשה לאיחוד    60תוך  

 תיקים. 

תוך   ב. הוסר  לא  זה  ועיקול  הקבלן  של  מנכסיו  נכס  על  עיקול  צו  יוטל  אם 

 שבועיים. 

סכמת  שונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא ה ג.

 מראש ובכתב.  האשכול

של    ו שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעת ד.

האשכול עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את  

 התחייבויותיו על פי ההסכם. 

, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו  והוכחות, להנחת דעת  האשכול כשיש בידי   ה.

יע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה  נתן או הצ

 או ביצועו. 
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 אם הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה או חלק ממנו במפורש.  .ו

 

בטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם לקבלן תשלום  י  והאשכולהיה   15.13

התשל  הנזקים,  סכומי  כל  יקבעו  טרם  הביטול,  מועד  לאחר  כלשהו  וההוצאות  נוסף  ומים 

הוצאות  ב  לוהמגיעים   סכומי  דין.  כל  פי  על  ו/או  הוראות ההסכם  פי  על  כאמור  ביטול  גין 

ידי   ינוכו על    האשכולמכל תשלום המגיע לקבלן. והיה אם סכום הוצאות    האשכולכאמור 

  ו , מיד עם דרישתלאשכוליעלה על הסכום המגיע לקבלן עם סיום העבודות, ישלם הקבלן  

 סכום היתרה.  הראשונה, את

ביטול ההסכם,    הודיע 15.14 על  וכן את    יהיההאשכול  ועובדיו,  האשכול רשאי לסלק את הקבלן 

המתקנים ואת כלי עבודתו, ככל שהם נמצאים בתחום שיפוט האשכול, ולנקוט לשם כך בכל  

הבלעדי, להשלים  ו  על פי שיקול דעתהאשכול    רשאילמטרה זו. כן    והאמצעים שיעמדו לרשות

או להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע    ואת ביצועו של השירות שבוטל על יד  ובעצמ

ם  השירות ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן או לגבות מהקבלן את המחיר ששיל

 לעובדים או לקבלנים בגין העבודות. 

 

כנגד כל  מאת הקבלן    ויהיה רשאי לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע ל   האשכול 15.15

לקבלן מכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר הקבלן התחייבות    ו סכום המגיע ממנ

כלשהי מהתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם לרבות, אך לא רק, אי מילוי אחר דרישת  

לביצוע תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע השירות אשר לאחר    והרשות  האשכול

  על   שניתנו  הוראותאו  /ובהסכם זה    המפורטות כי אינו עומד בדרישות    התשלום בגינו הסתבר

 או מכל סיבה אחרת, בין שהסכום קצוב ובין שאיננו. /ו המנהל  ידי

  האשכוללמען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות   15.16

את  ולהפר  להמשיך  זכות  כל  לקבלן  מקנה  איננו  בה  השימוש  מונע    אולם  ואיננו  ההסכם 

 במקרה של הפרת ההסכם.  ו להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשות  מהאשכול

העומדת   15.17 אחרת  ותרופה  זכות  מכל  לגרוע  דין,    לאשכול מבלי  כל  פי  ועל  זה  הסכם  פי  על 

מסכימים הצדדים, כי בכל מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או עובדיו בשעות הפעילות הקבועות  

כול רשאי, אך לא חייב, להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע  האש  יהאבהסכם זה,  

  ששולםהשירות ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן או לגבות מהקבלן את המחיר  

 . 20%לעובדים או לקבלנים בגין העבודות בתוספת תקורה של  
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 מניעת הפרעה, ניקיון ובטיחות   16

 

הקבלן מתחייב כי העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות ו/או תקנות של כל רשות מוסמכת )כמו    16.1

כיבוי אש, חברת חשמל, האשכול וכיו'(. כן, מתחייב הקבלן כי כל העבודות יעמדו בכל הדרישות  

 המנויות בפקודת  הבטיחות בעבודה ובתקנות מכוחן.  

כל כללי הבטיחות  הקב 16.2 חוק ארגון  לן מתחייב למלא אחר  והזהירות בביצוע העבודות, לרבות 

, פקודת  1970  -, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל1954-הפיקוח על העבודה, התשכ"ד

וכיו'. ותקנוניה  על    התעבורה  יחתום  והצהרת  הקבלן  קבלנים  עבודות  ונוהל  בטיחות  הוראות 

  .זה להסכם יאקבלן המצורף כנספח  

 ת המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר חלה על הקבלן.  מתחייב כי האחריו  הקבלן 16.3

הקבלן יידע את העובדים שלו וידריך אותם בדבר הסיכונים בעבודתם ודרכי ההתגוננות מפני   16.4

סיכונים אלה. כמו כן, יספק לעובדים מטעמו כל העזרים וציוד מגן אישי הנדרשים לשם מילוי  

 הוראות הבטיחות בעבודתם. 

מ 16.5 מילוי  הקבלן  מאי  כתוצאה  להיגרם  העלולים  אובדן  ו/או  נזק  לכל  אחראי  יהיה  כי  תחייב 

 הוראות הבטיחות ע"י עובדיו ואף מתחייב לבאח אחריות זו.  

 ערבויות ובטחונות   17

 ביצוע ערבות   17.1

 

₪, בתנאים   60,000הכרזה על זכייה, יחליף הקבלן את ערבות ההגשה במסמך ערבות ביצוע ע"ס   עם 17.2

 .  להסכםד כנספח  שצורףובנוסח טופס הערבות 

הערבות יהיה לשלוש שנים והזוכה ידאג לחידושה עובר לפקיעת תוקף הערבות   תוקף 17.2.1

שעות טרם פקיעתה, במידה ותבוצע הארכה להסכם. לא חודשה   24-הקודמת ולא יאוחר מ

ידרוש האשכול  פירעונה. הערבות הבנקאית הנ"ל תימסר לאשכול עובר לחתימת    –הערבות 

 הסכם זה. 

הידו למדד  צמודה  תהא  זו  על  ערבות  תחול  הערבות  הוצאת  עלות  ההסכם.  חתימת  בעת  ע 

 הקבלן.  

 

 טיב ערבות 17.3
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למזמין ערבות בנקאית    הקבלןעל כך, ימציא  מנהל הפרויקט    ם סיום העבודה וקבלת אישורע 17.4

. הערבות תעמוד בתוקפה למשך  כערבות לטיב הביצוע לביצוע תיקונים₪    60,000סכום של  ב

חודשים ממועד קבלת אישור מנהל הפרויקט בדבר סיום העבודות ועד השלמת    12תקופה של  

לסיום   הסמוך  ובמועד  היה  המזמין.  רצון  לשביעות  יידרשו(  )אם  הנדרשים  התיקונים  ביצוע 

ו ממנו  לא השלים את ביצוע כל התיקונים/הליקויים אשר נדרש  קבלןתקופת הבדק יסתבר כי ה

את תקופת    -על פי שיקולו הבלעדי    -לשביעות רצון מנהל הפרויקט והמזמין, יאריך המזמין   

רק לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט    קבלן ערבות הבדק לתקופה נוספת. ערבות הבדק תוחזר ל

 לשביעות רצונם המלאה של מנהל והמזמין.    קבלןכי כל הליקויים/התיקונים תוקנו על ידי ה

 

 

   ההסכם פרשנות .18

 

 המכרז ותשובות להבהרות, משלימים את האמור בהסכם זה ונספחיו.    מסמכי 18.1

 

הסכם זה גוברות על כל הסכם פרטני קודם בין הקבלן לבין האשכול, בין אם נחתם ו/או    הוראות 18.2

 נקבע מכוח התנהגות הצדדים.  

 

פה,  -הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו, ונתונים כלשהם שנמסרו, או שנעשו, בכתב או בעל 18.3

על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו, עובר לחתימת הסכם זה, ואינם מצוינים במפורש בהסכם זה,  

 הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות, מכל מין וסוג.  

 

 ל הקבלן. הוראות המנהל בכתב גוברות על פרשנות כלשהי ש 18.4

 

ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם או הימנעות מפעולה    שום 18.5

כמניעה   ישמשו  ולא  ההסכם  עפ"י  זכויותיהם  על  כוויתור  ייחשבו  לא  המזמין  מצד  במועדה 

 לתביעה על ידם, אלא אם כן ויתר המזמין על זכויותיו באופן מפורש ובכתב.  

 

ת בכל נושא הכרוך והקשור לחוזה זה, ללא יוצא מן הכלל, נתונה לבית  סמכות השיפוט הייחודי 18.6

 .דרום  מחוז המחוזי משפט לבית משפט השלום בבאר שבע  או 

 

 

 ירת הודעות  מס .19
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 כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.  

 

פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר  - ידי הצדדים על-כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על

במועד   –שעות ממועד מסירתו לבית דואר כדבר דואר רשום אם נמסרה ביד    72לתעודתו תוך  

 מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.  

 

 

 :באו הצדדים על החתום ולראיה

 

 

 

 ______________________                          

 הקבלןחתימה וחותמת                  האשכול חתימה וחותמת 

 

 . שם החותם:__________1    . שם החותם:__________1

 

 תפקידו:_____________       תפקידו:_____________        

 

 . שם החותם:__________2    החותם:__________. שם 2

 

 תפקידו:_____________       תפקידו:_____________        
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 תכולת העבודה  –נספח א  
 
 
 
 

 כמויות כתב
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סה"כ עלותמחיר יחידהכמותיצרן/מודל לדוגמא או שווה ערךרכיבעמדה / נושאחללמס"ד

Crestron TS-770-W-S10פאנל הפעלההתארגנות1 כניסה1

Philips 55BDL3010Q10מסך 55"2

Audioline PLB48010מתקן תלייה מסך3

Brightsign HD22410נגן מולטימדיה4

Blackbox VX-HDMI-TP-70M10 מרחיק וידאו5

Mehalev LH155 Pack10ערכת נגישות דלפק6

EPSON EB-800F + ELPMB62120מקרן טווח קצראוהל קירות2 מבוא7

Galil MK-10410מתקן תלייה מקרן8

EPSON EB-PU1006W + ELPLU0410מקרן תקרה אנכיאוהל רצפה9

Galil MK-10410מתקן תלייה מקרן10

Intel i7 / 16G / 256+500 SSD / Quadro 40030מחשב ניהול מופע11

AvStumpfl Pixera10רישוי מערכת ניהול מופע12

Blackbox VX-HDMI-TP-70M130 מרחיק וידאו13

Crestron C2N-CBV2-P-W10פאנל הפעלה14

Apart CM60DTD60רמקול תקרה15

Community VLF208LV-BI20רמקול סאב16

Philips 32BDL3550Q20מסך 32"חריש עד קציר3 מעבר17

Audioline PLB48010מתקן תלייה מסך18

Brightsign HD22420נגן מולטימדיה19

Blackbox VX-HDMI-TP-70M10 מרחיק וידאו20

Apart CM60DTD40רמקול תקרה21

EPSON EB-PU1006W + ELPLU1010מקרן תקרה אנכיהכנת פיתות4 א22

Galil MK-10410מתקן תלייה מקרן23

Brightsign HD22410נגן מולטימדיה24

Blackbox VX-HDMI-TP-70M10 מרחיק וידאו25

Apart CM60DTD10רמקול תקרה26

EPSON EB-PU1006W + ELPLU03s10מקרן תקרה לרוחב 5אריגה ימין4 ב27

EPSON EB-L200F10מקרן טווח קצראריגה שמאל28

Galil MK-10420מתקן תלייה מקרן29

Brightsign HD22420נגן מולטימדיה30

Blackbox VX-HDMI-TP-70M20 מרחיק וידאו31

Apart CM60DTD10רמקול תקרה32

EPSON EB-L200F10מקרן תקרה אנכיאבן4 ג33

Galil MK-10410מתקן תלייה מקרן34

Brightsign HD22410נגן מולטימדיה35

Blackbox VX-HDMI-TP-70M10 מרחיק וידאו36

Apart CM60DTD10רמקול תקרה37

Philips 55BDL3010Q10מסך 55"צמחי מרפא4 ט38

Audioline PLB48010מתקן תלייה מסך39

Brightsign HD22410נגן מולטימדיה40

Blackbox VX-HDMI-TP-70M10 מרחיק וידאו41

Apart CM60DTD10רמקול תקרה42

Philips 242B1TFL_0120מסך 24"ארגז חמור4 ד43

Audioline PLB48010מתקן תלייה מסך44

Brightsign HD22420נגן מולטימדיה45

Blackbox VX-HDMI-TP-70M20 מרחיק וידאו46

EPSON EB-PU1006W + ELPLU01s10מקרן תקרהקיר פנימי4 ה 471

Galil MK-10410מתקן תלייה מקרן48

Brightsign HD22410נגן מולטימדיה49

Blackbox VX-HDMI-TP-70M10 מרחיק וידאו50

TBD, P2.510קיר לדיםקיר חיצוני4 ה 512

Brightsign HD22410נגן מולטימדיה52

Blackbox VX-HDMI-TP-70M10 מרחיק וידאו53

Philips 65BDL4150D10מסך 65"באר4 ו54

Audioline PLB48010מתקן תלייה מסך55

Brightsign HD22410נגן מולטימדיה56

Blackbox VX-HDMI-TP-70M10 מרחיק וידאו57

Orbbec Astra Pro10מצלמת שיקוף58

EPSON EB-L200F10מקרן תקרה אנכימשחק מגע4 ז59

EPSON EB-L200F20מקרן תקרה אנכימשחק מגע60

Galil MK-10430מתקן תלייה מקרן61

Orbbec Astra Pro30מצלמת חישה62

Intel i5 16GB 250G SSD /w WIN1030מחשב משחק63

Apart CM60DTD30רמקול תקרה64

EPSON EB-800F + ELPMB6210מקרן תקרהחתונה4 ח65

Galil MK-10420מתקן תלייה מקרן66

Brightsign HD22410נגן מולטימדיה67

Blackbox VX-HDMI-TP-70M10 מרחיק וידאו68

Philips 32BDL3550Q40מסך 32"מעבר חזור695

Audioline PLB48010מתקן תלייה מסך70

Brightsign HD22440נגן מולטימדיה71

Blackbox VX-HDMI-TP-70M40 מרחיק וידאו72

Apart CM60DTD40רמקול תקרה73

EPSON EB-PU1006W + ELPLU03s10מקרן תקרה אנכיאודות רהט במה746

EPSON EB-PU1006W + ELPLU0410מקרן קיראודות רהט קיר75

Galil MK-10420מתקן תלייה מקרן76

Philips 55BDL3010Q10מסך 55"77

Audioline PLB48010מתקן תלייה מסך78

Community DS8-B20רמקול קדמי79

Community VLF208LV-BI10רמקול סאב80

Brightsign HD22430נגן מולטימדיה81

Blackbox VX-HDMI-TP-70M 30מרחיק וידאו82

Crestron C2N-CBV2-P-W10פאנל הפעלה83

Philips 32BDL3550Q140מסך 32"ראיונות84

Audioline PLB480140מתקן תלייה מסך85

Brightsign HD224140נגן מולטימדיה86

Single Cup Headpones140אוזניית שפורפרת87

Behringer HA-400140מגבר אוזניות88

Philips 86BDL3510Q10מסך 86"אוהל897

Audioline TTL04-610TW10מתקן רצפה נייד למסך 86"90

TBD10פאנל חיבורים91

TBD10מיקרופון אלחוטי כולל מיקסר92

42U 80*60 /w Accessories 10ארון תקשורת כולל איבזורמסדים93

ARUBA 6000 48G CL4 POE 4SFP20מתג תקשורת 48 פורט מנוהל94

Linksys EA635010ראוטר95

Crestron CP410בקר שו"ב96

APC Easy UPS On-Line 3000VA SRV20 אל פסק97

Intel i5 16GB 250G /w WIN1010מחשב ניהול אתר98

Apart REVAMP168020מגבר רב ערוצי99

BIAMP TesiraFORTE AVB AI10אודיו פרוססור100

101IR משדר/מקרן נגישותIRM-12 PRO IR Modulator/Radiator40

IRM-S1260אוזנייה סטטוסקופ102

IRM-S1210תושבת מטען אוזניות103

TBD10אישור קונסטרוקטורכללי104

10כבילה105

10התקנה106

10תכנות107

0סה"כ מחיר
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תכנון מפורט של כלל מערכות המולטימדיה של הפרויקט ביחד עם יועץ המולטימדיה של הפרויקט   .1
 ועל פי הנחיות מנהל הפרויקט, בתאום עם צוות העיצוב וספקי התפאורה והתאורה.  

 הכנת תוכניות עבודה ולו"זים בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.  .2

 ביצוע טסטים לגבי סוגי הציוד כפוף לבקשת הלקוח והמזמין.    .3

אספקה, הובלה, התקנה, חיווט, תכנות ואינטגרציה של מערכות המולטימדיה וציוד נלווה במרכז   .4
 המבקרים. 

 הרצה, הדרכה ומסירה כולל אספקת האישורים הנדרשים. .5

 תחזוקה ואחריות למשך שנה אחת )שנת בדק(.  .6
 
 
 
 

 התמורה  ך לתשלוםאבני דר –נספח ב  
 
 

התמורה בגין ביצוע כל העבודות הכלולות בחוזה זה תשולם לספק בכפוף לכך שעמד בכל הדרישות והתנאים  
 המפורטים בחוזה, בהתאם לאבני הדרך הבאות:  

 

 ( כתב הכמויותעל פי  הציוד כל   קבלתגמר רכש ציוד )  20% •
 התחלת התקנות    25% •
 גמר התקנת כל הציוד באתר   20% •
 תוכן לדוגמא(  עם הרצת גמר תכנות מערכות מולטימדיה ) 15%  •
 גמר תכנות סופי )תכנים סופיים ותאורה(    10% •
 מסירה והתחלת תקופת הבדק    10% •
 

לקבלת תשלום   בכפוף  ,באשכול המאשר הגורם ידי עלהחשבונית  אישורמיום    45תנאי תשלום: שוטף +  

 ממשרדי הממשלה ובהתאם לחוק מוסר תשלומים. 

סופית ומוחלטת וכוללת תמורה מספקת מלאה ומתאימה לכל  למען הסר ספק, התמורה כהגדרתה לעיל הנה  

 התחייבויותיו של הקבלן לפי מכרז זה ובכל מקרה לא יהיה זכאי הקבלן לתוספת נוספת מעבר לתמורה.  

 
 
 

 לוח זמנים  –נספח ג  
 
 

  קבלת הזמנת ימים קלנדריים מיום   100תקופת הביצוע הכוללת לביצוע של העבודות בכללותה תהיה 
 . העבודה חתומה

 
ימים מיום    5הקבלן מתחייב בתוך הקבלן מתחייב להתחיל בעבודות מיד לאחר קבלת הזמנה חתומה. 

ח זמנים ערוך בהתאם ללוח הזמנים שנקבע  קבלת הודעה על זכייתו במכרז להעביר למנהל הפרויקט לו
 בנספח זה ולא יאוחר ממנו.  
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 לוח הזמנים שיאושר ע"י מנהל הפרויקט בכתב, יחליף את הנספח דנא.  
 

  
   ערבות ביצוע -נוסח ערבות בנקאית – נספח ד' 

 

 

 לכבוד 

 אשכול רשויות נגב מערבי 

 כתב ערבות הנדון:  

 

הננו ערבים    06/2022מס'  פי בקשת ___________________  )להלן: "המבקש"( בקשר למכרז פומבי  -על 

₪ (, בתוספת הפרשי    שישים אלף₪ )ובמילים:    60,000-בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל 

על שמתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  מדד  עליית  בגין  )להלן:  - הצמדה  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי 

"המדד"(, בין המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות, מדד חודש ______לבין מדד שיהיה ידוע  

 במועד חילוט הערבות.  

ימים מעת הגיעה אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה   5ידינו תוך  -סכום הערבות ישולם לכם על .1

ע"י האשכול, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ולנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו  

 חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.  

לנו לא יאוחר מהמועד    פיה צריכה להימסר-וכל דרישה על  __________תוקף ערבות זו יהיה עד ליום   .2

על הוארכה  אם  אלא  ומבוטלת,  בטלה  זו  ערבותנו  תהיה  זה  מועד  לאחר  של  - הנ"ל.  לתקופה  ימים    90ידינו 

 פי דרישת מנכ"ל האשכול.  - נוספים על

 ערבותנו זו איננה ניתנת להסבה או העברה בכל צורה שהיא.  .3

  

 

 

 כתובת סניף הבנק   מס' הבנק ומס' הסניף   שם הבנק 

     

 חתימה וחותמת   שם מלא  תאריך 
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 נספח ה' - אישור קיום ביטוחים 
 
 

 

 

 תאריך הנפקת האישור__________ אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  
תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  באישור זה אינו כולל את כל 

הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש   התנאים הקבועים בפוליסת
 האישור. 

מבקש האישור מ מבוטח ה  מעמד מבקש האישור מ אופי העסקה    

שם:  אשכול יישובי הנגב  
במערבי בע''מ ו/או איגוד  

ערים אשכול יישובי נגב  
מערבי ו/או רשויות  

בתחום הטיפול של אשכול  
נגב מערבי ו/או מי שמקבל  

שירותים מהאשכול ו/או  
גופים קשורים לאשכול  

ו/או משרדי הממשלה  
 המממנים 

 שם: 
 

אספקה,  רכש,  תכנון, 
הובלה, התקנה, חיווט,  

טגרציה,  תכנות, אינ
תחזוקה ותיקונים של ציוד  

 מולטימדיה וציוד נלווה 

   מזמין מוצרים    ☒ 

שירותים   ☒   

501400634ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ.  
 

,  78מען : ד''ר סמלו יוסף 
 נתיבות 

 מען 

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
או סכומי  

 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים  
 בתוקף 

יש לציין קוד כיסוי   מטבע  סכום 
 בהתאם לנספח ד' 

אחריות   – 302 ₪  1,000,000   ביט    צד ג' 
 צולבת  

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
כיסוי   – 315

 לתביעות מל''ל 
מבוטח נוסף   – 321

מחדלי  בגין מעשי או 
מבקש    -המבוטח 
 האישור 

ראשוניות  – 328  
רכוש מבקש   – 329

האישור ייחשב כצד  
 ג'

אחריות  
 מעבידים 

ויתור על   - 309 ₪     ביט   
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   -319

היה וייחשב  
כמעבידם של מי  
 מעובדי המבוטח 

ראשוניות  - 328  
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אחריות  
 מקצועית  

אובדן   – 301 ₪   2,000,000    
 מסמכים 

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   – 321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש    -המבוטח 
 האישור 

מרמה ואי   - 325
 יושר עובדים 

עיכוב/שיהוי  - 327  
ראשוניות  – 328  
  6תקופת גילוי  – 332

 חודשים
 

מוצר אחריות   אחריות   – 230 ₪  2,000,000   ביט   
 צולבת 

ויתור על   - 309
תחלוף לטובת מבקש  

 האישור 
מבוטח נוסף   – 321

בגין מעשי או מחדלי  
מבקש    -המבוטח 
 האישור 

ראשוניות  – 328  
תקופת גילוי   – 332

חודשים  12  
 
 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי  
בנספח ג'(: המצוין   

מכירת/רכישת/השכרת ציוד  - 046  
שירותי תחזוקת מערכות  - 089  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

.  בדבר השינוי או הביטול  

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 כתב ויתור  - ו'נספח 
 

 
    תאריך          

 
 

 לכבוד
 אשכול ישובי הנגב המערבי 

 
אנו הח"מ מתכבדים בזאת להגיש את החשבון הכולל והסופי בגין ביצוע כל התחייבויותינו כהגדרתן  

מולטימדיה   ציוד  אספקת  שירותי  למתן  לביניכם  בינינו  שנחתם  הבדואים  בחוזה  מורשת  במרכז 
 ברהט.  

 
 עם חתימת כתב ויתור זה אנו מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:

 
המנהל   . 1 ידי  על  לתשלום  אושר  אשר  והסופי  הכולל  הסכום  כי  עלינו   ומוסכם  לנו  ידוע 

הפרויקט ועל ידכם בגין ביצוע כל עבודותינו וכל התחייבויותינו על פי החוזה הינו בסך  של 
 "(.השכר הסופי₪ )כולל מע"מ() להלן: "   

 
על חשבון השכר הסופי שולם לנו עד למועד חתימת כתב ויתור זה סך של ____________   .2

 ₪ )כולל מע"מ(.  
 
אנו מאשרים כי עם קבלת היתרה המגיעה לנו מכם מתוך השכר הסופי ואשר מסתכמת כדי  .3

 ₪ )כולל מע"מ(, ישולם לנו השכר הסופי במלואו.     סך של  
 
לעיל, אין לנו ולא    3לזכותנו לקבלת הסכום הנקוב בסעיף    אנו מוסיפים ומאשרים, כי פרט .4

כלפיכם ו/או כלפי    –מכל מין ו/או סוג שהוא    -תהיינה לנו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה  
 הבאים מטעמכם, בקשר לחוזה ו/או לכל הנובע ממנו ו/או הכרוך בו במישרין ו/או בעקיפין.  

 
כדי לשחרר אותנו מב .5 לעיל  לבצען  אין באמור  יצוע יתר התחייבויותינו, אשר אנו חייבים 

הקשורות   אלו  לרבות  ונוהג,  דין  כל  החוזה,  להוראות  בהתאם  העבודות,  השלמת  לאחר 
 לתקופת הבדק. 

 
 
 

       
 בכבוד רב,         

 
 

           
 חתימה וחותמת הספק 

 
 

 . שם החותם:__________1       
 

 תפקידו:_____________                 
 
 
 

 . שם החותם:__________2       
 

 תפקידו:_____________          
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 הדרכה והכשרה –נספח ז'  
 
 

רק לאחר שימציא את הנדרש בסעיף   לקבלןתעודת גמר לפרויקט תימסר  ההסכם בהתאם להוראת 
 האמור ויבצע לשביעות רצון מנהל הפרויקט והספק את המפורט להלן:  

 
   מדריכים

 
. הקבלן  ועל בסיס חומרי הדרכה של המזמיןכשיר את המדריכים בתיאום עם י  הקבלן .1

 ההכשרה תורכב מהאלמנטים הבאים: 
  

   התערוכות ותחזוקתןהדרכה תיאורטית ומעשית בדבר כל ההיבטים הקשורים בהפעלת   .1.1

 
 

   מנהל טכני
 
דריך אותו בדבר כל ההיבטים הקשורים בתפעול  יכשיר את המנהל הטכני ו י  קבלןה .1

 , לרבות הפעלת כל המכשירים והמערכות, איתור תקלות ותיקונן וכו'. התערוכות

יכשיר את המנהל הטכני בנוהלי התקשרות וצורת הפעלת נוהלי תקלות וטיפול מרחוק    קבלןה .2
 ומקומי 

 לא יאוחר מתחילת חודש ההרצה  –תחילת העבודות של המדריכים והמנהל הטכני  .3
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 ותכולתה הבדק תקופת -נספח ח  

 ולטיב התוצריםבהפקת   שימוש נעשה בהם והציוד החומרים לטיב אחרא  יהיה  קבלןה .1

 לתקופה זאת  ,בתוצרים שיתגלו או לליקויים/ו לפגמים אחראית   קבלןה  יהיה וכן התוצרים,

בפועל עם שתחילתה  הפרויקט  מסירת  הסכם-על מועד  עשר  12)  וסיומה העיקרי פי  שנים   )

 ("הבדק תקופת להלן: " ( בפועל הפרויקט מסירת ממועד  חודשים

קלקול /ו ליקוי או/ו פגם או/ו תקלה כל לתקן   קבלןה מתחייב הבדק תקופת במהלך .2  או 

 .להלן 6 בס"ק הקבועים מהמועדים יאוחר לא מקרה ובכל לאלתר בתוצרים

בכוח ותוך שיהוי  וללא  ברציפות ,ביעילות האמורים התיקונים את  יבצע   קבלן ה .3  שימוש 

 .רצונו ולשביעות המזמין להנחיות בהתאם ,מעולים ובחומרים בציוד ,עבודה

בעצמו   לבצען המזמין רשאי יהיה  לעיל,    3ו    2   ס"ק  פי-על התחייבויותיה את    קבלןה מילא  לא

וה צד באמצעות או הוצאותיו למזמין להשיב מתחייב   קבלן ג',  לעיל,   עם בקשר את  האמור 

 .הראשונה דרישתו מייד עם

 זה הסכם פי-על  קבלןה כנגד המזמין של זכות מכל לגרוע כדי לעיל 3עד  1הס"ק  בהוראות אין .4

 .דין כל פי-על או/ו

  האחריות שירותי .5

 בין  ,לתוצרים כוללת  אחריות  שירותי  למזמין  קבלן ל  קבלןה מתחייב  הבדק  בתקופת  .5.1

 .השירותים לפרויקט ולטיב ששימשו והחומרים  הציוד לטיב היתר

הנלווה  רכיבי   לכל כוללת אחריות הינה האחריות .5.2 והציוד   הקשוריםהמולטימדיה 

 .הבדק תקופת כל  וזאת במשך ,התוצרים של  והרצוף התקין לתפקודם

חדשים  מקוריים חילוף חלקי והתקנת  אספקת היתר, בין כוללים, האחריות שירותי .5.3

תשלום בגינם ישלם לא והמכון להלן כהגדרתה בתמורה, כלולים עבודה, וחומרי  כל 

 .קבלן נוסף

 :יכללו האחריות שירותי

או   מהתוצרים במי  קבלןהבציוד ובמוצרים שהינם באחריות   תקלות תיקון  – תיקונים

 .ממרכיביהם במרכיב

באופן שוטף,  ותקין  טוב  במצב יפעלו  שהתוצרים כדי  שתידרש פעולה  כל  – שוטף טיפול

 כל יסודיים של טיפולים בדיקות, ביצוע  לעיל, האמור מכלליות לגרוע  מבלי אך לרבות

הכול  תקופתי מונע טיפול התוצרים, היצרנים   להוראות בהתאם בתוצרים, 

 .ידם-על  ולהמלצותיהם ובתדירות שנקבעה
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 במספר  ,הנדרשים הכישורים ובעל מיומן מקצועי, עבודה כוח להעסיק מתחייב קבלןה .5.4

 .ויעיל זמין שירות שיאפשר ובמיקום

עיכובים  וללא ברציפות  הנדרשים הטיפול או /ו  התיקון  את  לבצע מתחייב   קבלן ה .5.5

 .האפשר ככל קצר זמן תוך ולסיימם

 
 

 :הבדק בתקופת תקלות לתיקון זמנים לוח .6

 קבלת מיד עם  מהם, חלק או  התוצרים להשבתת  הגורמות  תקלות לתקן  מתחייב   קבלן ה .6.1

 לתקלות משביתות.  –הקריאה  ממועד שעות 24-מ יאוחר ולא התקלה על  ההודעה

 מופיעות בתדירות אך התוצרים להשבתת גורמות שאינן תקלות לתקןתחייב  מ   קבלןה .6.2

 ולא התקלה על קבלת ההודעה עם  מיד התקין, העבודה מהלך לשיבוש וגורמות גבוהה

 .הקריאה ממועד אחד עבודה  מיום יאוחר

של התוצרים,  השוטפת בעבודה פוגעות שאינן בעיות או/ו תקלות מתחייב לתקן   קבלןה .6.3

 .הקריאה עבודה ממועד ימי 5-מ  יאוחר ולא התקלה על ההודעה קבלת עם מיד

המוחלט   דעתו שיקול פי -על התקלות את יסווג   )ידו-על לכך שיוסמך מי או( המזמין  

   קבלןמאחריות ה לגרוע כדי לעיל באמור אין בהן. הטיפול סיום את יאשר והוא והבלעדי

 .ולתקנן התקלות את לאתר

 הבעיה מסיבות לפתור  הצליח ולא זה בסעיף הקבוע בזמן הגיע ומטעמ מי או קבלןשה ככל

 .זה סעיף בתנאי עמד כאילו  הדבר ייחשב בו, תלויות שאינן

איזה התוצרים הובלת שתידרש ככל  באתר. יתבצעו  הבדק בתקופת   קבלןה שירותי  .7    או 

   קבלןה תישא  ,תחזוקה או עדכון תיקון, לצורך וחזרה,  לאתר מחוץ גורמים אל מרכיביהם

 .כאמור ההובלה בהוצאות

תוקנה התקלה לשביעות רצון   ולא התקלה, על  המזמין הודעת ממועד שעות 72 שיחלפו  במקרה .8

 עד לכל יום, ₪ 1,000 בסך מראש ומוערך קבוע מוסכם, פיצוי למזמין קבלןה המזמין, ישלם

שתעמוד  זכות לכל ובנוסף נזק, בהוכחת הצורך בלי  וזאת התוצרים לתיקון  למזמין אחרת 

זה מתייחס    .דין כל פי -על או/ו זה הסכם פי-על כזה במקרה בס"ק  האמור  כי  בזאת  מובהר 

 למקרה בו התקלה גרמה להשבתת התצוגה במבנה בו אירעה התקלה. 

כפי  של עובדים כשיר י  קבלן ה .9 מנת  המזמין,  ידי -על שיתבקש  הלקוח,   יהיו אלו שעובדים על 

עד יכולות אינן אשר דחופות, בפעולות לנקוט רשאים  לקריאת   קבלןה להיענות להידחות 

 .השירות
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רשאי יהיה ,לעיל זה סעיף הוראות פי -על  התחייבויותיו את   קבלןה מילא לא .9.1  המזמין 

 להשיב למזמין   מתחייבת   קבלןוה    קבלןה חשבון על  'ג צד באמצעות  או/ו  בעצמו לבצען

 .הראשונה דרישתו עם מיד הוצאותיו  את

הסכם  פי-על   קבלןה כנגד המזמין של זכות מכל לגרוע כדי לעיל  זה סעיף בהוראות אין .9.2

 דין.  כל פי-על  או/ו זה

האחריות לא תחול על מקרים של ונדליזם או שבר מכוון, ציוד מתכלה, או במקרים בהם  .9.3

 הלקוח לא טיפל במוצרים בהתאם להוראות האחזקה.  

 
 :מוקד סיועלמזמין בכל תקופת האחריות והבדק  קבלןה קבלן בנוסף י

אליו  מוקד טלפוני שיטפל בעל אירוע, שאלה, תקלה ובעיה בקשר עם התערוכה שיופנה   .9.4

 מטעם מנהל האחזקה / המנהל הטכני של המזמין או מי מטעמו בלבד.

לצורך טיפול כאמור יאבחן מוקד הסיוע את טיב התקלה ויגדיר מיידית את תהליך הטיפול   .9.5

 בתקלה. 

עד   .9.6 הפניה  שילווה את  לה מספר  ויוקצה  באופן ממוחשב  תירשם  למוקד הסיוע  פניה  כל 

 צונו. לאישור הפונה כי זו טופלה לשביעות ר

ימים בשבוע, בשעות פעילות המבקרים באתר. היענות המוקד לפניה    5מוקד הסיוע יפעל   .9.7

   שעה. 1תעשה תוך  
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 הכנות באחריות מזמין העבודה  –נספח ט  

 חשמל  .1

, כולל נקודות חשמל  קבלןהתכנון וביצוע תשתית חשמל לפי דרישות שיוגדרו בתאום עם  .1.1

 מפסקי חוויה. מעגלי ו, נקודות ממותגות, 7*24

הכנת כניסות מתח נמוך / רכיבי מגע יבש בארון החשמל שיאפשרו להעביר פקודות רשת  .1.2

 לכיבוי והדלקה של מעגלים לפי תכנית החוויה.  

 התקנת אביזרי קצה )שקעי חשמל( תקניים במיקום המוגדר בתכנון.  .1.3

 תקשורת  .2

 . קבלןהתשתית תקשורת לפי דרישות שיוגדרו בתאום עם  תכנון וביצוע .2.1

 התקנת אביזרי קצה )שקעי תקשורת( תקניים במיקום המוגדר בתכנון.  .2.2

 התקנת פאץ' פאנל לאיחוד קווי התקשורת במיקום המוגדר לארון התקשורת. .2.3

 . FLUKEהכנת דוח בדיקת תקינות ביצועי כבלי רשת ומחברי קצה עם מכשיר  .2.4

 עצמאי )נק' טלפון + מנוי אינטרנט( במיקום ארון המסדים. התקנת קו אינטרנט  .2.5

 צינורות השחלה  .3

תכנון וביצוע תשתית צינורות השחלה כולל חוט משיכה לפי דרישות שיוגדרו בתאום עם  .3.1

 . קבלןה

 תאורה  .4

על  התקנת מחשב תאורה שבתוכו יתוכנתו מראש כל תסריטי התאורה הנדרשים לאתר .4.1

 . ןקבלידי קבלן התאורה ובתאום עם ה

המחשב יאפשר גישה עם פקודות רשת כדי להפעיל/לכבות תסריטי תאורה מוכנים דרך  .4.2

 . קבלןהמערכת השו"ב שתותקן על ידי 

 תפאורה  .5

תכנון וביצוע מתקני תפאורה שמאפשרים גישה נוחה להתקנה ותחזוקה שוטפת של ציוד   .5.1

 מולטימדיה.  

 לפני הייצור.  קבלןההעברת תכנון מפורט של כל מתקן הכולל ציוד מולטימדיה לאישור  .5.2

 קונסטרוקציה לתלייה  .6

 תכנון וביצוע קונסטרוקציה לתליית ציוד תקרה כגון מקרנים ורמקולים. .6.1
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 כתב כמויות  19.1.1.3
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 הוראות בטיחות ונוהל עבודות קבלנים  -יא  נספח 

תנאי    קבלןה .1 בעניין  לרבות  העבודה,  לביצוע  הקשור  בכל  דין  כל  הוראות  לקיים  מתחייב 

ושל כ העובדים  של  על שלומם  והגהות, לשם שמירה  ביצוע  והבטיחות  במהלך  ח אדם אחר 

  העבודות ולשם שמירה על רכושו ורכוש אחרים.

ל העבודה  מצהיר בזה, כי הוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח ש  קבלןה .2

, תקנות הבטיחות בעבודה  1970-תש"ל (נוסח חדש), פקודות הבטיחות בעבודה 1954- התשי"ד

, תקנות הבטיחות  1997-התשנ"ז   (ציוד מגן אישי), תקנות הבטיחות בעבודה  (עבודות בנייה)

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

תחייב לנהוג על פיהם בקפדנות רבה וכי עליו מוטלת כל האחריות לכל תביעה  לפיהם הוא מ

ה כנגד  ו/או  נגדו  שמטעמ שתוגש  מי  וכל  הדין  ואשכול  מהוראות  הוראה  כל  הפרת  עקב   ,

  ומהוראות אלה.

, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את  קבלןמובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את ה .3

  וכל אדם אחר מטעמו. יםקבלן ה

, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל  קבלןבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו ה .4

והרווחה, משרד  כל רשות מוסמכת. לרבות משרד העבודה  ע"י  וההנחיות שניתנו  ההוראות 

י  יבצע את העבודות תוך מילו  קבלןה  . אשכולהתחבורה, המשרד להגנת הסביבה, המשטרה, וה

מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ותוך עמידה בתקנים  

  ישראלים בתחום ביצוע העבודות הרלוונטיות להסכם עליו הינו חתום.

בלבד   קבלןה .5 ומיומנים  מקצועיים  עובדים  ורק  אך  העבודות  בביצוע  להעסיק  בזה  מתחייב 

  קבלןכן ה-במלאכתם ואחראים לעבודתם. כמו   שעברו הדרכות בבטיחות כללית והם בקיאים

יעסיק רק קבלני משנה שעברו הדרכות, ואשר מכירים את נוהלי הבטיחות ורק בכפוף לכך,  

   שחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה.

ושאינם    קבלן ה מתאימים  שאינם  עובדים  בעבודה  להעסיק  אופן  בשום  רשאי  יהיה  לא 

מבלי   וזאת  המקצועיים  מחובות  חובה  מכל  על  קבלןלגרוע  ובהתאם  - ומאחריותו  הדין  פי 

לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים, לפי    אשכול רשאילהסכם. ה

 המוחלט.    ושיקול דעת

והרישיונות    קבלן ה .6 האישורים  לכל  בהתאם  תבוצענה  העבודות  כי  בזה  ומתחייב  מצהיר 

שבידו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות    הדרושים וכי כל רישיונות הקבלן

כלי רכב, כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכיוצ"ב, תקינים וכי כל כלי  

והוא   ונמצא תקין  במועד  נבדק  בודק מוסמך תקופתי  של  בדיקות  עבורו  הנדרש  או מכשיר 
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עובדים הנם  אלו  בכלים  שהמשתמשים  ומתחייב  עברו    מצהיר  אשר  ומקצועיים  מיומנים 

  הסמכה כחוק.

,  לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש  קבלןי  קבלן ה .7

בהתאם להוראות הדין והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם בצוע עבודות מסוג העבודה נשוא  

ויוודא כי    (וזניות, כובעי מגן וכד'לרבות נעלי עבודה, סרבלים ובגדי עבודה, כפפות, א)ההסכם,  

   ידי העובדים בציוד זה.-נעשה שימוש על 

מתחייב בביצוע העבודה לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות    קבלןה .8

  ונזקים אחרים לנפש ולרכוש. כן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, 

להצבת ציוד כיבוי אש    קבלןכן, ידאג ה-ונות וכלי העבודה שלו. כמוהציוד, המכשירים, המכ

  מתאים במקום העבודה.

   קבלןהצהרת ה 

אני החתום מטה, מצהיר בזאת שקראתי את הוראות הבטיחות ונוהל עבודת קבלנים, הבנתי אותם  

 ואני מתחייב לנהוג ולעבוד לפיהם.  

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את  

 כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו.  

לב האחריות  שכל  מצהיר  האחריות  אני  וכל  עלי  מוטלת  עובדי  של  ובריאותם  שלמותם  טיחותם, 

 לשלמותו ותקינותו של הציוד וכלי הרכב מוטלת עלי.  

 .  מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כלפי צד ג' אשכולהנני משחרר את ה

 כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות.  

 כל עובדי, הציוד וצד ג' מכוסים בביטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה.    אני מצהיר כי

  

  

  

  

  

  

 ______________________     קבלןשם ה

  

  

  

 ___________________   קבלןחותמת וחתימת ה
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 קבלןצהרת בטיחות של הה

בזאת  .1 מאשר    _________________ ת.ז   __________________ מטה  החתום  אני 

בחתימת ידי, שקראתי את הוראות הבטיחות ונוהל עבודת קבלנים וכל חומר אחר שנמסר  

על בו  לעיין  שנתבקשתי  ו/או  הבטיחות  - לי  על  הממונה  תדריך  אשכולבידי  את  שמעתי   .

ב הבטיחות  על  הבנתיאשכולהממונה  בשלמותם    ,  למלאם  מתחייב  ואני  במלואם,  אותם 

   וברוחם.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה 

 .  אשכולב ו/או חלקם לפני שעברתי את תדריך הבטיחות אצל הממונה על הבטיחות 

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים   .2

וא ההסכם, אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה  נאותים לביצוע ההתחייבויות נש

שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט על מנת להבטיח מניעת  

   הסיכונים וביצוע העבודות התנאי בטיחות נאותים.

העליונה שמייחסת ה  .3 מודע לחשיבות  בביצוע    אשכולהנני  נאותים  בטיחות  תנאי  להבטחת 

ומתן דגש משמעותי לנושאי    ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך,העבודות  

בטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי על מנת למנוע מפגעים ונזקים לגופו  

   .אשכולו/או לרכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם ה 

על פי כל דין ובפרט בהתאם    הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה .4

נוסח  ) ופקודת הבטיחות בעבודה  ,  1954  -להוראות חוק ארגון הפקוח על העבודה, התשי"ד

  פיהם.-, והתקנות על1970- התש"ל (חדש

      

 שם מקבל התדריך: _____________________  חתימה:_________________ ___  

אחר)תיאורו   או  שותפות  חברה,  ________________ (  אדם,  לפרט:     נא 

 _________  _____ח.פ__/.זת
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 הוראות הממונה על הבטיחות/  אישור

על הבטיחות   .1 ה אשכולבאני, מר _______________, הממונה  כי    קבלן , מאשר 

  הנ"ל עבר אצלי תדריך בטיחות וכי איני מתנגד לכך שיתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז.

            לבצע בפרק הזמן בו נקבתי את ההנחיות המפורטות להלן:  קבלןכן הוריתי ל -כמו

 ____________________________________________________________ 

 לחילופין:  

הבטיחות   .2 על  הממונה   ,_______________ מר  האשכולב אני,  כי  מאשר  עבר    קבלן,  הנ"ל 

  אצלי תדריך בטיחות ובו ניתנו לו הוראות לביצוע.

להתחיל בביצוע    לבצע את הוראות הבטיחות לשביעות רצוני המלאה, בטרם יוכל  קבלןעל ה

  העבודות נשוא המכרז דנן.  

תאריך:_____________________           

    

 ימה:_____________________    חת
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 טכני  מפרט   - להסכםיב' נספח 

 אחריות  :במפרט זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם –הגדרות  .1

 .  או מי מטעמו נגב מערבי אשכול  -"אשכולה"

 . בכתב הכמויות שהוגדרו  כל פריט ומערכת: "פריטים"

הבינלאומי    דויעמ  פריטיםה  כל התקן  ויעמים אחרה  יםמקובל ה  התקניםו/או  בדרישות    דו, 

      זה. המאפיינים המפורטים בנספח בדרישות 

  . אשכול הידי  -על   הפרויקטממועד קבלת    על העבודהחודשים    12של  תקופה    –  "תקופת אחריות"

והחלפת חלקים, או יחליף    אספקת לא תקין לרבות    פריט ומערכת כל    קבלן בתקופה זו, יתקן ה

, ללא קבלת  שעות מדרישת המנהל  24. זאת תוך  אשכולהקביעת    "יעפשסיפק    פריטכל    קבלןה

 תמורה נוספת;  

לרבות ביצוע לקוי של העבודות ו/או אי ביצוע    קבלןכל הפרה של חבות מחבויות ה  –  "הפרה"

  העבודות, כנדרש בהסכם; 

 העבודות הנדרשות במסגרת המכרז:  .2

הזמנות העבודה שיוציא האשכול מעת לעת, במהלך  עפ"י    הפריטים והמערכותאת    קבלן ל      -

 .  זוכה קבלןתקופת ההתקשרות עם 

    ברהט.במרכז המורשת של התרבות הבדואית  תקינםלה -

 .  בתיאום ולפי סדר ביצוע העבודות שייקבע ע"י האשכוללפי הזמנות העבודה,  כל האמור לעיל  

  לפריטים ולמערכות אחריות  .3

אחראי    קבלןה 3.1 מלאה  יהא  במשך  הלטיב  אחריות  מסירת  חומרים  ממועד  שנה 

אלא אם כן, צוין אחרת במסמכי החוזה או נקבעה לגבי עבודה  הפרויקט ללקוח.  

אחריות ארוכה יותר בהוראות הדין והכל לפי התקופה הארוכה ביותר    תקופת זו  

"תקופת הבדק    קבלןה הבדק"(.    )להלן:  תקופת  את  להאריך  להסכים  מתחייב 

נוספות בתום  לשנים  בכתב  ביניהם  יסכימו  או    ובלבד שהצדדים  הבדק  תקופת 

וקה  והתחז  בגין מתן שירותי האחריות  קבלןהבסמוך לכך על התמורה המגיעה  

תצורף לחוזה זה ותהווה חלק    . הסכמת הצדדים ,כאמור,כל שנה נוספתבמהלך  

   בלתי נפרד ממנו.
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הבדק,   3.2 תיקון    קבלןי  קבלןהבתקופת  שירותי  ידו  על  שבוצעו  העבודות  עבור 

  ח' נספח  על חשבונו בהתאם למועדים ולהוראות המפורטות בנושא ב  קהותחזו

 חלק בלתי נפרד מחוזה זה.       ההמצ"ב והמהוו

  

קן שוב  מאחריותו לת  קבלןההבדק לא יפטור את    תיקונים בתקופת/יצוע עבודותב 3.3

קלקולים או  תדיר  מגרעות  באופן  עצמם  על  נוספת  שחוזרים  פעם  יתגלו  אם   ,

המגרעות או הקלקולים  ואפילו נתגלו  ון שכבר בוצע על ידלמרות התקו  ,בעבודות

על חשבונו    -  שובלתקן    קבלןהלאחר תקופת הבדק. במקרה זה יהיה על  החוזרים  

 .   ותו קלקולא את אותה מגרעת או  -

  

  –, יהיה המזמין רשאי  3יף  איזה מהפעולות שעליו לבצע לפי סע  קבלןהא ביצע  ל 3.4

חייב   לא  או    –אך  בעצמו  חשבון    קבלןבאמצעות  לעשותן  על  כל  קבלןהאחר   .

שהמזמין   שלא  יההוצאות  פעולות  של  ערכם  או  כאמור  הפעולות  בביצוע  וציא 

עם  למזמין מיד    קבלןהישולמו על ידי    כפי שייקבע על ידי יועץ הפרויקט  בוצעו

קזז  הראשונה של המזמין בעניין. לחילופין, המזמין יהיה רשאי ל   דרישתו  קבלת  

לחלטם מערבות הבדק )טיב(  מהמזמין או    קבלןמכל סכום כספי המגיע ה  סכום זה

 שבידו, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין בעניין.  

  

נגרם נזק לעבודות אחרות או לרכוש אחר    ,עקב ביצוע עבודות הבדקבו  כל מקרה  ב 3.5

רש על מנת  לתקן כל הנד  קבלןהשל המזמין או של כל צד שלישי אחר, יהיה על  

על כל נזק   או כל צד שלישי אחר להשיב את המצב לקדמותו, ולפצות את המזמין

 . מי מהםשנגרם ל

 

 
 

  תיאום ופיקוח .4

 

 .האספקהשעות לפחות לפני מועד    72,  האספקהיתאם עם המנהל את מועדי    קבלן ה 4.1

מהמועד הרשום   האספקהדחיית מועד    אשכולהבנסיבות המצדיקות ע"פ שיקול דעת  

  רשאי לדחות את המועד למועד שיקבע. בהזמנה, המנהל
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שה   מנהי  אשכולה 4.2 לוודא  מנת  על  מטעמה,  הפריטים  את    מספק   קבלןמפקח/ים 

 בהתאם להוראות המנהל והוראות הסכם זה ונספחיו.  והמערכות 

 
על  4.3 להטיל  כדי  לעיל,  כאמור  הפיקוח  בתפקיד  אין  כי  בזה,  מוצהר  ספק,  הסר  למען 

אחריות בנזיקין ו/או באחריות לטיב הביצוע או כל אחריות אחרת, או לשחרר    אשכולה

   פי הסכם זה.-את הספק מכל אחריות שיש לו על

 


