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 1פרק 

 

 414/2019מכרז פומבי מס' 

 וסרמיל מכירת עמודי תאורה וציוד נילווה באצטדיון
 

מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכישת עמודי  (ל"""החכ שבע בע"מ )להלן:-החברה הכלכלית לפיתוח באר .1
"[, לרבות אצטדיון העירשבע ]להלן: "-רמיל בעיר, ברחוב יהודה הלוי בארתאורה וציוד נילווה באצטדיון וס

והנתונים הנקובים במפרט הטכני , בהתאם לכמויות ("הפריטים"כל האביזרים והציוד הנלווים להם  )להלן: 
 .המכרזלמסמכי  נספח א'המצורף כ

 
 רכישת הפריטים כוללת גם את פירוקם והובלתם על ידי המציע ועל חשבונו בלבד. .2
 
ברח' גרשון דובינבויים  החברהמשרדי מקום המפגש: ב ,00:13 בשעה 19/08/08יתקיים ביום  :סיור קבלנים .3

 להשתתפות במכרז. לא מהווה חובהההשתתפות בסיור הקבלנים  ולאחר מכן במתחם האצטדיון, שבע-באר 29
 
ימים שבע אצל יעל, ב-באר 29"ל, ברח' גרשון דובינבוים החכבמשרדי  המכרז ללא תשלוםמסמכי ניתן לעיין ב .4

 .ל"החכשל ובשעות העבודה הרגילים 
 
₪(  )במילים: עשרת אלפים ₪   10,000בסך של  על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית :  ערבות בנקאית .5

 .למשתתפיםהוראות מסמך הל 6סעיף להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, זאת בהתאם להוראות 
 
במעטפה סגורה ל "בתיבת המכרזים של החכ)לא לשלוח בדואר( בלבד את ההצעות יש למסור במסירה ידנית  .6

מעטפות מכרז ו/או . 15:00 שעהעד ה 19/08/22יום לד ע "2019/414"מכרז פומבי מס' נושאת ציון 
מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז 

 .מזמיןשיידונו על ידי ה

  .ביותר או כל הצעה שהיא הגבוההמתחייבת לקבל את ההצעה  ל"החכאין  .7

מובהר בזאת, כי השימוש בלשון "הצעה" נעשה לצרכי נוחיות בלבד, והוא אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז  .8
 שיוגשו על ידי המשתתף כדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

 .(לפנות ליעל) 08-6464965טלפון לבירורים:  .9

 

 

 שלומי קטרי, מנכ"ל                                                                                              
 שבע בע"מ-החברה הכלכלית לפיתוח באר                                                                             
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 2פרק 

 414/2019מכרז פומבי מס' 

 צטדיון וסרמילבא ציוד נילווהו העמודי תאור מכירת

 הוראות למשתתפים
 

ורה לרכישת עמודי תאבזאת לקבל הצעות  מזמינה ,"(ל"החכ)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ
בהתאם לכמויות  (,"הפריטים")להלן: "  הנלווים להםוהציוד כל האביזרים ון העיר לרבות באצטדי הניצבים 

 .המכרזתנאי ל נספח א'כנקובים במפרט הטכני המצורף והנתונים ה
 

 מסמכי המכרז
 
 חלקים, וכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו: שישהבמכרז זה  .1
 

 ות: נוסח הודעה לעיתונ1 פרק .1.1

 

 ותנאי המכרזמשתתפים ל: הוראות 2פרק  .1.2
 בסיסימפרט טכני ': נספח א

 

 : ערבות בנקאית מכרז3פרק  .1.3

 

 : הצעת המשתתף4פרק  .1.4
 המהווה חלק בלתי נפרד מההצעה הצהרה בדבר הבנת כל תנאי המכרזוכן    

 

 : ההסכם5פרק  .1.5
 שצורפה למסמכי המכרז הצעת המשתתף': נספח א
 וחים: אישור על קיום ביטנספח ב'

 
 או לחבר המועצה החכ"ללעובד  בדבר קרבה משפחתיתהצהרה : 6פרק  .1.6

 

 
כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות שימוש 

 לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.
 
 עיקרי ההתקשרות .2
 

ים והנתונת יוהתאם לכמובאצטדיון העיר, ב את הפריטים הניצביםזוכה למכור ל ל"החכבכוונת  .2.1
 . המכרזלמסמכי במפרט הטכני המצורף בנספח א'  ניםהמצוי

 
לקחת  על המשתתף, ועל כן (לא תתאפשר רכישה חלקית) יחד הפריטיםכל הזוכה מתחייב לרכוש את  .2.2

 .  הצעתו שכלול וקביעתזאת בחשבון בעת 
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כפי ם במצב הפריטים ק אתראה ובדהינם משומשים וכי  הפריטיםהזוכה מצהיר כי ידוע לו כי  .2.3
וכי לא  ,ןועניי, לצרכיו ולמטרותיו לכל דבר לדרישותיו יםמתאימ את כל הנ"לומצא (  (AS-ISשהוא

 בגין טיב ואיכות המוצרים. ל"החכיהיו לו טענות ו/או דרישות כלפי 

 

וי ה הליהודרחוב אצטדיון העיר במ פינויםו הפריטיםדאוג לפירוק מתחייב ל ל"החכבתיאום עם הזוכה  .2.4
כפוף ואספקתם תיעשה ב ,הודעה בדבר זכייתו לומהמועד בו תימסר  קלנדריים ימים 20 בתוך באר שבע

בהתאם להצעת המחיר שהוגשה כי התמורה שולמה במלואה, ו ל"חכב מהחשבותבכתב קבלת אישור ל
דו מבצעת ידוע לזוכה כי במקביל לעבודות המבוצעות על יההסכם המצורף לו. נאי המכרז ותעל ידו ול

צטדיון במקביל לעבודתו של הזוכה ולא תישמע טענה של ות פירוק ועבודות נוספות באעבוד החכ"ל
 .הזוכה בדבר אי עמידה בלוחות הזמנים בגין עובדה זו

 
ולא  הינם על אחריותו הבלעדית של הזוכה, ול"החכיבוצעו בתיאום מלא עם  הפריטיםהובלת פירוק ו .2.5

 םהעברתפירוקם וממועד לפריטים זקים שייגרמו בגין נ ל"החככנגד ה ו/או דרישתהיה לו כל טענה 
פירוק הפריטים כי הוא רשאי להתחיל בודעה בכתב ה ממועד מתןאחריות הזוכה תחל . לחזקתו

 .ממקומם
 

על חשבונו של הזוכה ולא תהא לו כל דרישה ו/או טענה  פריטים הינןהובלת הו פירוק בגיןהזוכה עלויות 
 הוצאות אלו.ין בג ל"החככנגד 

 
דרש להפקיד במעמד חתימתו על הסכם זה ערבות, להבטחת ביצוע וקיום כל התחייבויותיו יכה יהזו .2.6

   הפריטים.הערבות תוחזר לאחר תשלום מלוא התמורה, פירוק והובלת כל  עפ"י ההסכם.
 

 יתרת תנאי ההתקשרות הינה כמפורט בנוסח ההסכם, המצורף למכרז זה.
 
 זרכישת מסמכי המכר .3
 

, בתאום טלפוני מראש בטלפון מספר ל"החכי המכרז בטרם רכישתם, במשרדי ניתן לעיין במסמכ .3.1
 co.il7www.calcalit. ל"החכהאינטרנט של ובאתר  6464965-08

 
 
 הגשת ההצעה .4
 

אשר על המשתתף למלא "ההצעה" על פי מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים  .4.1
 במסמכי המכרז או לצרף אליהם על פי תנאי מכרז זה.

 

שעה עד ה 19/08/22לא יאוחר מיום  ,במסירה ידנית בלבדעל המשתתף להגיש הצעתו  .4.2
"(, לתיבת המכרזים אשר במשרד "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז –)להלן  0015:

 "מכרזציון ורה נושאת את הפה סגבמעט ,באר שבע 29ם ירשון דובינבויהחכ"ל ברח' ג
 .תיפסל ולא תובא לדיוןהצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל " 414/  2019

 

 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. .4.3
 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  ל"החכ .4.4
שר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום אחד לפני ות נוספות, בהודעה אההצעות למכרז לתקופ

 המועד האחרון להגשת ההצעות.

 

 ל"חכבמועד הגשת ההצעה, ירשם שמו, מספר הטלפון והפקס של המשתתף, על ידי מזכירת המשרד ב .4.5
  או מי מטעמה. 

 

http://www.calcalit7.co.il/
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 :אופן מילוי ההצעה .4.6

 

 עת המשתתף". הנדרשים בטופס "הצ כל הפרטיםעל המשתתף למלא את  .4.6.1

הכוללת בגין רכישת כל הפריטים והמשתתף ירשום את התמורה  בדיוייעשה  הרישום .4.6.2
 . מכרזה למסמכי 'נספח אהמפורטים במפרט הטכני 

 מס ערך מוסף. כולל ללא יוצא מן הכלל, חיר כוללת את כל המסים וההוצאות הצעת המ .4.6.3

 

ל ידו בהתאם מסמך אחר אשר מוגש עעל המשתתף לצרף לכל עותק של הצעתו את חוברת המכרז וכל  .4.7
 לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר ישלחו למשתתפים, אם ישלחו.

 
 . על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז על המשתתף לחתום .4.8

 בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המשתתף את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.

                                                                                                                                                          

המשתתף יצרף להצעתו אישור מטעם עורך דין או רואה חשבון המאשר כי החתומים על מסמכי  .4.9
 . ייןולחייבו לכל דבר וענהמכרז הם המורשים לחתום מטעם המשתתף 

 

על המשתתף לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו על מנת שיהיה בידו כל המידע  .4.10
הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה. על המשתתף לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל מידע 

 זה.  אחריות בעניין ול כללא תח ל"החכשייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל 

 
של הפריטים במצבם  המוקדמות הבדיקות כל את ביצע כאילו אותה רואים ,הצעתו את המשתתף הגיש

AS IS  עלויות או עיכובים ללא ולמימושה והצעת להגשת מתאימים התנאים כל את ומצאצטדיון בא 
 .נוספות

 
למכירה ו/או  פריטים המוצעיםר לאשב ל"החכדע כלשהו שנמסר לו מכל הסתמכות של המשתתף על מי

אם ניתן כזה, נעשה על אחריותו של המשתתף בלבד והוא לא יהא רשאי  ,מצבם ו/או כל פרט אחר
אחריות כלשהי בעניין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו  ל"החכלהטיל על 

 מדויק, או איננו נכון ליום מתן ההצעה.  
 

שר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיה זכאי ת בקעדית בכל העלויוכל משתתף ישא בל .4.11
 לקבל החזר בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם הסתיים המכרז ובין אם בוטל.

 
 כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. .4.12

 
נו לשם נוחות ואיבגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק ה" צעבמונח "מציע" וה"המובהר, כי השימוש  .4.13

וגשו על ידי מציע כלשהו לכדי "הצעה" במשמעותה לפי דיני ילהכשיר את מסמכי המכרז ש בא 
 המכרזים.

 
 . בינם לבין עצמםלתאם הצעות על המשתתפים חל איסור  .4.14
 

 

 תוקף ההצעה .5
 

 .מועד הגשתהשלושה חודשים מההצעה תהיה בתוקף  .5.1

 

תהא רשאית להודיע למשתתפים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה  ל"החכ .5.2
 .ל"החכ( ימים, וזאת לפי שיקול דעתה של 30על שלושים )
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 ערבות בנקאית .6
 

, על המשתתף לצרף להצעתו ל"החכלהבטחת קיום התחייבויות המשתתף וחתימת הזוכה על הסכם עם  .6.1
 . לחוברת המכרז 3בפרק , בנוסח המפורט ל"החכותנית לטובת ת אוטונומית ובלתי מערבות בנקאי

 

 . ₪ 10,000 סך שלבהערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין,  .6.2
 

 שם הנערב על גבי הערבות חייב להיות זהה לשם המשתתף. 
 

ם ו/או בצרוף שיקים אישיים/בנקאייבלא ערבות בנקאית, ולרבות הצעה שתוגש הצעה שתוגש 
 תפסל על הסף ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. –שטרות אחרים 

 
 חשבעל פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת של  באופן מיידיתהא רשאית לחלט את הערבות  ל"החכ .6.3

 .ל"החכ

 

למשתתף כי  ל"החכתהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה  ל"החכ .6.4
ביצע את כל המוטל עליו על פי המפורט ההסכם ו/או לא  תנאיעמד באך הוא לא הצעתו זכתה במכרז 

ימים מיום  7להלן, וכן במקרה בו נדרש המשתתף להאריך את תקופת הערבות והוא לא עשה כן תוך 
 שנדרש לכך, לפי המוקדם. 

 
 הבהרות ושינויים .7

 

חר יות, לא  יאוההתקשרולמחלקת שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, והנספחים יופנו בכתב  .7.1
יש , michraz@br7.org.il :   באמצעות דוא"ל WORDבקובץ  0014:שעה עד ה /19/0814 מיום

 .6464965-08  טל':לוודא קבלת הפנייה ב

 

תקנה, צו וכו', או אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין,  .7.2
יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם המכרז וההתקשרות ש

בהליך ללא ציון שם עליו לפנות למחלקת ההתקשרויות בכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים מכוחו, 
 .הפונה

 

סת יף במכרז אליו מתייחהפניה תכלול את שם המכרז, מספר המכרז, מספר הסעיף במכרז, מספר הסע .7.3
 השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דוא"ל. 

 

ועל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש  ל"החכתשובות תשלחנה בפקס או בדואר אלקטרוני, לפי בחירת  .7.4
, לכל המשתתפים במכרז. מכתבי התשובה יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה ועל המשתתף ל"החכבמשרדי 

 ליהם.יהיה לצרפם ולחתום ע
 

 לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה. ל"החכ .7.5
 

רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  החכ"ל .7.6
יהיו חלק בלתי נפרד המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, 

מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי 
 ידם בעת רכישת מסמכי המכרז.-הכתובות שנמסרו על

 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי  .7.7

 ההבהרות.
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 מטות, שינוייםהסתייגויות, הש .8

 

מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המשתתף במסמכי המכרז ו/או כל בכל  .8.1
 :ל"החכהסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית 

 

 לפסול את מסמכי המכרז. .8.1.1

 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן. .8.1.2

 פגם טכני בלבד.לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות  .8.1.3

ש מהמשתתף לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את מחירי ההצעה לדרו .8.1.4
 ו/או פרט מהותי בה.

 
 . ל"החכההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של 

להסכים שתתף יסרב לעיל, והמ 8.1.2-8.1.4אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות בס"ק 
לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על ידי המשתתף, אם  ל"החכך, רשאית לכ

 הצעתו הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.
 

או בודק  ל"החכאם תתגלה בעת בדיקת ההצעה, טעות חשבונאית, לרבות שגיאה בסיכום, רשאית  .8.2
  ההצעה לתקנה.

 

גמים פורמאליים, בכפוף לכך שויתור כזה לא יגרום בפ הזכות שלא להתחשבשומרת לעצמה את  ל"החכ .8.3
 , בעיקרון השוויון. ל"החכולא יפגע, לדעת  ל"חכנזק ל

 
 
 בחירת ההצעה הזוכהאופן  .9

 
 שיוצע על ידי המשתתפים. "התמורה"מחיר בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי 

 
 בחינת ההצעות .10

 

א לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא בלעדי, לפסול ו/או לתהא רשאית, לפי שיקול דעתה ה ל"החכ .10.1
 תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטת במסמכי המכרז.

 

יחסות מפורטת יתהא רשאית שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה, או בשל חוסר הת ל"החכ .10.2
 מונע הערכת ההצעה כדבעי או פוגע בשוויון.  ל"החכלסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 
שומרת לעצמה את היא ביותר או כל הצעה שהיא, ו הגבוההקבל את ההצעה מתחייבת ל החכ"לאין  .10.3

 .הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה
 

 מדן. ומהא 15%-בלמעלה מ נמוכהתהא רשאית לפסול הצעה שתהיה  ל"החכ .10.4
 

כזוכה, אם הוכרז, בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף משתתף, לרבות המשתתף שהוכרז  .10.5
בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל  ל"החכיצוי או שיפוי כלשהו מלפ

 הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
 

או ביכולתו לעמוד  הפריטיםלרכישת  משתתףלהתחשב בכושרו של ה ל"החכ תבעת הדיון בהצעות, זכאי .10.6
 .אחריםגופים ו/או  ל"החכברכישות קודמות מול ובניסיונו  שב בוותקוכן להתחבתנאי המכרז 

 
רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או ניתוח מחירי  אתה ל"החכ .10.7

יחידות הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף 
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ים מטעמה את כל ההסברים והניתוחים ו/או למומח ל"חכור להמשתתף יהיה חייב למס והצעתו.
, עד כדי פסילת הלהסיק מסקנות לפי שיקול דעת ל"החכ תכאמור לעיל, ובמקרה של סירוב, רשאי

 ההצעה.
 

 תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין.  ל"החכ .10.8

 

 וההתקשרות   ההודעה על הזכיי .11

 

לקחת עותק של החוזה  ל"החכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי במכ הל הזכיילזוכה עתודיע  ל"החכ .11.1
 לצורך החתמתו על ידי בעלי זכות החתימה של הזוכה.  

 

למען הסר ספק מודגש בזה, כי יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש,  .11.2
את החוזה מסמכי המכרז, ויראו כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על 

 כמשתכלל עם קבלת ההודעה על הזכייה. 

 

ליתר המשתתפים, על אי זכייתם  ל"החכק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תודיע ר .11.3
במכרז, וכן יצרף להודעתו זו את הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם 

  במכרז.
 
 
 

ה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת ההצעה. יוכל שינוי או סטי ז,בהתאם לתנאי המכר את ההצעה יש להגיש

 תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.
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 : נספח א'2פרק              

 

  בסיסי פרט טכנימ
 

 הפריטים המוצעים למכירה הינם כדלקמן:
 

 
 כמות הפריט

 תיחידו      4 מטר 36גובה עמוד בעל חתך רב צלעות קוני ב
 יחידות  280 וואט 1,500פנסי ספורטלייטר 

 יחידות    80 וואט 1,000, קווארץ פנסי
 יחידות      4 מרפסת שירות
 יחידה      1 מעלית שירות

 יחידות      4 עמודלוח הפעלה לכל 
 

 

 הסבר אודות הפריטים:

לוח  –חשמלי לל העמוד כולל ציוד מטר עם סוללת זרקורים, כאשר בבסיס העמוד דלת שירות. ח 36עמוד בגובה 

 הפעלה בצמוד לעמוד.

מעלות, בראש העמוד  15 -בראש העמוד מרפסת שירות עם גישה לפנסים. סוללת הזרקורים מותקנת בנטיה של כ

 מותקנים הזרקורים להארת המגרש, זרקורים להדלקה מהירה, פנסי אזהרה למטוסים וקולטי ברק.

 

 בונוס:

 מאפשרת גישה.מעלית שירות חיצונית ה
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 3פרק                           

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז                    
 
 

 _______בנק _______                                                                                                                                       לכבוד 

 סניף _______________                                         ית לפיתוח באר שבע בע"מהחברה הכלכל

 כתובת הסניף _______________           א.נ ,                                                                                                

 תאריך _______________                                                                                                                          

 

 צמודה למדד המחירים לצרכןאוטונומית מספר___________ ערבות בנקאית 

 

נו ערבים בזה ן: "המבקש/ים"(, אהל)לח.פ. ____________ על פי בקשת ___________________________  .1

ש"ח( )להלן: "סכום הערבות"(, בתוספת  עשרת אלפים"ח )במילים: ש 10,000 של כלפיכם לתשלום סכום עד סך

למכירת  414/2019פומבי מס' מכרז עם הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר 

 .צטדיון וסרמילוציוד נילווה באעמודי תאורה  

 בערבות זו: . 2

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

 או בסמוך לכך. 15.06.2019ביום שפורסם   05/2019  מדד חודש  -"מדד יסודי"  )ב(

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

אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין לכלי כולל אותו מדד כ

 אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

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

דל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר ביום התשלום על פי ום הערבות כשהוא מוגסכ

דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה 

 סכום הערבות.

ידינו, אנו נשלם לכם כל סכום ישתכם על יך קבלת דרימים מתאר 3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

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

 כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש/ים.

על פי ערבות זו דרישה בכלל, ולאחר תאריך זה תהא בטלה ומבוטלת.  עדו .2019.1101יום עד ערבות זו תישאר בתוקף  . 5

 צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות על פי דרישת החברה כלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ שתתקבל על ידנו עד למועד  . 6

 הנקוב לעיל. 

 ת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה.ינה בלתי חוזרת זו הערבו .7

 

 בכבוד רב ,                                                                                                                      
 בנק _______________                                                                                                                     

                                                                                                                             _______________ 
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 4פרק                                            

 414/2019פומבי מס'  מכרז

  אצטדיון וסרמילוציוד נילווה ב עמודי תאורה מכירת
 

 "(החכ"ל)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מלכבוד: 

 הצעת המשתתף
________________ מרחוב ______ ח.פ./ח.צ./ת.ז. _____________אני הח"מ __________

פקס: : ____________'_________ טל__עיר ______ _______מס' ____________ _____

 מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:________________ 

ההוראות למשתתפים, את מסמך  הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, לרבות .1
וכי  ,מכרז, על כל נספחיונוסח ההסכם שייחתם עם המשתתף אשר יזכה ב, ויתר הפריטים מפרט העמודים

הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי 
 להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

צטדיון וסרמיל ובחתני את כל הפריטים המוצעים למכירה במסגרת הנני מצהיר, כי ביקרתי המתחם א .2
 .AS ISבמצבם ם ומתאימים לשימושי מכרז זה, וכי מצאתי אותם ראויי

 הנני מצהיר, מסכים ומתחייב: .3

בהתאם לכמויות  הפריטים המוצעים למכירהאת כל , ככל שאזכה במכרז, ל"החכארכוש מכי  .א
 .המכרזתנאי ל נספח א'והנתונים הנקובים במפרט הטכני המצורף כ

 תימצאו(  (AS-ISכפי שהוא םבמצבאותם  תיובדק יתיראהינם משומשים וכי  הפריטיםכי  יידוע ל כי .ב
טענות ו/או  ליוכי לא יהיו  ,ןועניילכל דבר  יולמטרותי י, לצרכיילדרישותי יםמתאימ את כל הנ"ל

 בגין טיב ואיכות המוצרים. ל"החכדרישות כלפי 

 ליקלנדריים מהמועד בו תימסר  ימים 20בתוך  באצטדיוןממקומם  הפריטיםאת רק כי אדאג לפ .ג
התמורה על ידי העברת כפוף לתיעשה בוקם ולהובלתם האפשרות לפירו י,ייתבדבר זכבכתב הודעה 

רק לאחר קבלת אישור ההסכם המצורף לו, ונאי המכרז ותבהתאם להצעת המחיר שהגשתי ול ל"חכל
 כי התמורה שולמה במלואה. ל"החכ מחשבותבכתב 

ו/או דרישה כנגד  הובלת הפריטים הינם על אחריותי הבלעדית ולא תהיה לי כל טענהפירוק וכי  .ד
בדבר אישור התחלת ביצוע פירוק ופינוי  ל"החכהודעת ממועד  לפריטיםייגרמו בגין נזקים ש ל"כהח

 . הפריטים

 ל"החכהובלת הפריטים הינן על חשבוני ולא תהא לי כל דרישה ו/או טענה כנגד פירוק וכי עלויות  .ה
 בגין הוצאות אלו.

והאישורים הנדרשים ממני כל המסמכים את עביר אדאג להכנדרש בהסכם וחתום על החוזה כי א .ו
רשאית לחלט את  ל"החכהיה ולא אעשה כן, תהיה . ימים מיום שיודע לי על זכייתי במכרז 7בתוך 

אשר נמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או  המכרז,הערבות 
 המכרז והחוזה. י עמידתי בתנאיאה מאכתוצ ל"חכללהוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר נגרם 
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ולקיים את מלוא התחייבויותיי על פי פריטים המנויים בנספח א' הכל את  ל"החכמ לרכושהנני מציע  .ז
 זו.בהצעתי הנקוב  מחירהתמורת  ,תנאי המכרז

בגין רכישת כולל )גלובאלי( סופי ולהלן מהווה מחיר ( א)3בסעיף  כי הסכום הנקוב ,הנני מצהיר בזאת .ח
. מחיר סופי זה , והמפורטים בנספח א' למסמכי המכרזל"החכמכירה על ידי וצעים לל הפריטים המכ

אשר  את כל ההוצאות ו/או העלויות הנלוות בגין ביצוע פירוק פינוי והובלת הפריטים, ומגלם משקף 
בד, וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לפריטים כאמור הינם באחריותי ועל חשבוני בל

 המנויים בנספח א' למסמכי המכרז. 

הנקובים הסכומים ימים פירוט וניתוח מחירים לגבי  3, אמציא לה בתוך ל"החכאם אדרש על ידי  .ט
 .בהצעתי

  ביותר או כל הצעה שהיא. הגבוההאיננה מתחייבת לקבל את ההצעה  ל"החכידוע לי כי  .י

 :ציע את הצעתי כמפורט להלןהנני מ .4

 

 לרכישת הפריטמחיר  שם הפריט *
הנחה /אחוז תוספת

 –) לא יותר מ 
20%+- ) ** 

המחיר לאחר התוספת *** 
 )כולל מע"מ(

 כל עמודי התאורה
  והציוד הנילוה 

 א'( נספח)

100,000 ₪ _____ % ₪ ___________ 

 
 מכרז.למסמכי הכמות ונתוני הפריטים כאמור בנספח א' *    

 ".0**   אחוז התוספת יכול להיות גם "
   –*** המחיר הנקוב לעיל הינו מחיר גלובאלי הכולל מע"מ כחוק לרכישת כל הפריטים המנויים במפרט הטכני 

 נספח א' למסמכי המכרז.      

, תוך ידיעה כי הפריטים הינם AS ISהזכייה במכרז הינה לרכישת כל הפריטים במצבם 
 חריות בגין פירוק והובלת הפריטים הינה על חשבון ואחריות הזוכה.ם וכי האמשומשי

 

 :לראיה באתי על החתוםו
 

______________________  1___________________) 2____________________) 
 מורשי חתימה                                        חתימת המציע       

 
______________________  _____________________ ______________________ 

 מס' ח.פ./ת.ז.   מס' טלפון     שם מלא             
 

__________________________________________________ _____________________ 
 תאריך               כתובת למשלוח הודעות           
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 :לא את האישור להלןיש למיד תאגבמידה והמשתתף במכרז הינו 

 
 

 אישור
 

ח.פ./ח.צ./_________________ _________________  התאגידעו"ד/רו"ח  ______________ ,אני הח"מ

 התאגיד_________________, בצרוף חותמת  -ומאשר בזאת כי חתימות ה"ה ________________ 

 .התאגיד, את מסמכי הייסוד של התאגידמחייבים, עפ"י 

                                              _____________________ 

 חעו"ד/רו"           



 
 

 

14 

 

 "(החכ"ל)להלן: " חברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מהלכבוד: 

 

 הצהרה והתחייבות המציע במכרז
 

ראות , הומכרזתנאי המסמכי המכרז לפרטיהם: הפריטים המוצעים למכירה ואת לאחר שבחנתי בקפדנות את כל 

, וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זהת, ערבו ,, המפרט הטכניהסכםלמשתתפים במכרז, נוסח ה

הנני , י לשם בחינת מועמדותי למכרזמידע הדרוש לההתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל לאחר שו

, ל"החכמוצעים למכירה על ידי פריטים המהווה מחיר כולל )גלובאלי( בגין רכישת כל המצהיר בזה כי הצעתי 

 .הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  ובמסמכים המצורפים לו. ט במכרזכמפור

 

כל הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אני מקבל על עצמי לבצע את הנני מצהיר, כי 

 מכרז.בהתאם לתנאים שבמסמכי ה בויותיההתחי

 

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

 

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

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

 

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

עד בתוקף , ₪ 10,000י לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות בנקאית על סך של ילהבטחת קיום התחייבויות

 ימים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי 7. היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך )כולל( .2019.1101ליום 

כל האישורים והמסמכים הנדרשים ואת שצורפה להצעתי למכרז הערבות הבנקאית את בידיכם  אשאירוההסכם 

. היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי הערבות הבנקאית על פי תנאי המכרז וההסכם

על ידכם כפיצוי ת יחולט ידכם לגבייה, וסכום הערבו-ידי בקשר עם השתתפותי במכרז, תוגש על-שנמסרה על

 מוסכם וקבוע מראש.

 

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

 זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.
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 שורים הבאים:כים והאיכן אני מצרף להצעתי את המסמ

 בצד ימין( X -)לסימון המציע ב

לסימון 

 המציע

לסימון מחלקת  

 התקשרויות

 יש / אין / _____ )חתימה בשולי כל דף(תנאי המכרז  ____

 יש / אין / _____ )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( ההסכם ____

 _____ /יש / אין  חתום בשולי כל דףכתב הצעה מלא  ____

 יש / אין / _____ [לתנאי המכרז 3בפרק נוסח המפורט בש"ח ] 10,000ערבות בנקאית ע"ס  ____

העתק חתום של פרוטוקול ישיבת הבהרות ושל כל מסמך נוסף שהומצא על  ____

 למשתתפים. החכ"לידי 

 יש / אין / _____

 העתק קבלה בדבר רכישת חוברת המכרז ____
 

 יש / אין / _____

                                או לחבר המועצה החכ"ללעובד  רה בדבר קרבה משפחתיתהצה ____

 

 יש/ אין/ ______

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

 ______שם המציע )באותיות דפוס( : ________________________; ח.פ./ת.ז. ________________
 

 _____________________תובת המציע : __________________________________ טלפון: ___כ
 

 __________חתימת המציע : _______________________ שם מלא של החותם: ______________

 ________________תאריך : _____  איש קשר: _____________________________
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 5פרק       

 הסכם  

 
 2019שבע ביום  ______  חודש __________ -ונחתם בבארשנערך 

 
 החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ ב י ן:

 שבע-באר 29ים ינבוימרח' גרשון דוב
 "(ל"החכ")להלן:  

 מצד אחד
 
 
 

 _______________________ ל ב י ן:
 ת.ז./ח.פ./ח.צ./ע.ר. ____________

 ______________________רחוב מ
 ___________; פקס: _______________טל': ___

 באמצעות מורשי חתימה מטעמו/ה:
 . _________________ ת.ז. ________________1
 . _________________ ת.ז. ________________2

 "(הרוכש")להלן: 
 שנימצד 

 
 

באצטדיון  והיוד נילווצמכירת עמודי תאורה שעניינו  414/2019מספר  פומביפרסמה מכרז  ל"החכו :הואיל
 ;, והכל בתנאים המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז("הפריטים")להלן:  וסרמיל

 ל"חכלרבות ההסכם על כל נספחיו, הגיש ל התקשרותאחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי ה והרוכש והואיל:
 בהתאם לתנאי הסכם זה; התקשרותנשוא ה פריטיםאת ה ל"החכלרכוש מהצעה 

נשוא המכרז בהתאם  רכישת הפריטיםל ההפיננסית הדרושאת היכולת צהיר כי יש לו מ והרוכש והואיל:
 ובכפוף להוראות בהסכם זה  וביתר מסמכי המכרז;

 
נשוא ההתקשרות בהתאם לתנאי הסכם  המכירהלצורך ביצוע  הרוכשמעוניינת להתקשר עם  ל"החכו  והואיל:

 ;רוכשזה ועל בסיס הצעת ה
 

 ים לעגן את זכויותיהם וחובותיהם בהסכם;מעוניינ והצדדים והואיל:
 

 
 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:

 מבוא

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ויש לקראו כאחד עם ההסכם. .1

 הגדרות

 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן: .2
 

וציוד נילווה באצטדיון  די תאורהכירת עמומל ל"החכמטעם  414/2019מכרז פומבי מס'  -"המכרז" 
 וסרמיל.



 
 

 

17 

 

, ולרבות כל ספק משנה הפועל בשמו ם מטעמומורשיהו עובדיו הרוכשלרבות נציגיו של  -"הרוכש"
 .ו/או מטעמו

 
בהתאם  וכסאות מרופדים עמודי התאורהמכירת בעבור  החכ"ל תסך התמורה לה זכאי -"התמורה"

 ;לתנאי המכרז וההסכם
 
 כל נספחיו, לרבות כל מסמך אחר שהוסכם שיהווה חלק בלתי נפרד ממנו.על  הסכםה -ההסכם""
 

הנלווים להם, והציוד המוצעים למכירה לרבות כל האביזרים באצטדיון  עמודי התאורה  -"הפריטים"
 למסמכי המכרז. 'א בנספחכמפורט 

 
 הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו של הרוכש למכרז.   -"הערבות"

 םמבנה ההסכ

 ם המהווים את ההסכם הם המצוינים להלן:המסמכי .3

 .הצעת המשתתף במכרז, על נספחיה: נספח א'

יפנה  הרוכשבמקרה של סתירה בין הוראות ההסכם או בעניין פרשנותו הנכונה של אחד ממסמכי ההסכם,  .4
ת מיום קבללשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. הנחיות המנהל יינתנו לספק בכתב תוך שבעה ימי עבודה  ל"חכל

 הרוכשוכי  ל"החכהפניה. מובהר בזאת, כי ההכרעה בעניינים הנ"ל תהא נתונה באופן מוחלט ובלעדי בידי 
 יהיה מחויב לנהוג על פי הנחיותיו והוראותיו של זה.

 מהות ההסכם 

 והציוד יםאביזרהכהגדרתם במבוא להסכם, לרבות כל הפריטים את  ל"החכרכוש ממתחייב ל הרוכש .5
וזאת  ,מסמכי המכרזל נספח א'והנתונים הנקובים במפרט הטכני המצורף כ ם לכמויותהם, בהתאהנלווים ל

 התמורה הסופית והכוללת הנקובה בהסכם זה.  העברתכנגד 

 הרוכשהצהרות והתחייבויות 

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: הרוכש .6

 נדרשותחייבות העמוד בהתמסוגל להוא את כל מסמכי המכרז וכי למכרז כי בדק לפני הגשת הצעתו  .א
 .ונספחיוזה חוזה ב

וכי המוצעים למכירה כמפורט בנספח א' למסמכי המכרז  הפריטיםכל כי הוא מתחייב לרכוש את  .ב
 לקח זאת בחשבון במסגרת שכלול וקביעת הצעתו.  

 
(  (AS-ISם כפי שהוא במצב הפריטים ראה ובדק אתכי ידוע לו כי הפריטים הינם משומשים וכי  .ג

, וכי לא יהיו לו טענות ןועניילדרישותיו, לצרכיו ולמטרותיו לכל דבר  יםמתאימ "לאת כל הנומצא 
 בגין טיב ואיכות המוצרים. ל"החכו/או דרישות כלפי 

 

בתוך  יהודה הלוי באר שבעברחוב  באצטדיוןממקומם  הפריטיםת לפרק ולהוביל אמתחייב  כי הוא .ד
 .ל"החכזאת בתיאום מלא מול ו יתו,בדבר זכיבכתב מהמועד בו תימסר לו הודעה קלנדריים  ימים 20
 

כי  ל"חכב מהחשבותלקבלת אישור בכתב בכפוף תיעשה  הפריטים והתחלת ביצוע פירוקם אספקת .ה
, בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידו ולתנאי המכרז וההסכם המצורף התמורה שולמה במלואה

 לו. 
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לו כל טענה ו/או דרישה כנגד לא תהיה והבלעדית הובלת הפריטים הינם על אחריותו פירוק וכי  .ו
בגין  אחריות הזוכה  ממועד התחלת פירוקם והעברתם לחזקתולפריטים בגין נזקים שייגרמו  ל"החכ

 פירוק הפריטים ממקומם.כי הוא רשאי להתחיל בתחל ממועד מתן הודעה בכתב  הפריטים

 ל"החכאו טענה כנגד דרישה ו/הובלת הפריטים הינן על חשבונו ולא תהא לו כל פירוק וכי עלויות  .ז
 בגין הוצאות אלו.

 תמורה

7.  

סך תמורה בל תזכאי ל"החכ תהא המנויים בנספח א' למסמכי המכרז לרכישת הפריטיםבתמורה  .א
מכירה תותר לא ) כל הפריטיםהתמורה הינה גלובאלית לרכישת )כולל מע"מ(. __________ ₪ 

 .(חלקית

לחזקת הרוכש, זאת כאמור  ם והעברתם ק הפריטיטרם מועד התחלת פירו ל"חכהתמורה תשולם ל .ב
לאחר הודעה בדבר זכייתו של הרוכש במכרז ולאחר חתימתו על הסכם זה. יודגש, כי ביצוע פעולות 

 כי התמורה שולמה במלואה. ל"החכ מחשבותפירוק הפריטים יחל רק לאחר קבלת אישור בכתב 

פי  על ,ל"החכקאית לחשבון העברה בנהמחאה בנקאית ו/או מזומן ו/או בתשלום התמורה יבוצע  .ג
תוחזר לו רק לאחר תשלום למכרז הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו של הזוכה  .ל"החכבחירת 

 מלוא התמורה, וביצוע כל עבודות פירוק ופינוי כל הפריטים.  

על  הצדדיםכנגד קיום מלוא התחייבויות  , כוללת ומוחלטתהתמורה בסעיף זה מהווה תמורה סופית .ד
 .הי הסכם זפ

 

 אחריות, פיצויים ושיפוי, קיזוז ועיכבון

8.  

לאחר ו/או לכל חלק מהם,  לפריטיםלכל אבדן, נזק או קלקול שיגרמו בלעדי יהיה אחראי  הרוכש .א
או עובדיו או מי מטעמו, וכן נזק לרכוש או  לספק ההובלה, פריטים, ובכלל זה נזק ללחזקתוהעברתם 

 .לציבור

בגין  ל"החכאת  הרוכשדין, ישפה ההסכם או הלשלמו מכוח  הרוכשל תשלום שהיה ע ל"החכשילמה  .ב
בגין כל תשלום שחויבה בו מכוח ולרבות  ,ימי עבודה מיום שנדרש לכך על ידה 7תשלום זה, בתוך 

תשלומים בגין ובכלל זה אף בקשר עם הסכם זה,  הרוכשמעשה או מחדל של פסק דין בקשר עם 
 משפט ושכ"ט עו"ד.הוצאות 

 1,000ד' לעיל, יחויב הרוכש בסך של  6כאמור בסעיף  פינוי הפריטיםפירוק ובחור יום באי בגין כל .ג
 , כפיצוי קבוע ומוסכם מראש.ש"ח

לסעדים נוספים או חילופיים עפ"י כל דין או  ל"החכאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של  .ד
 הסכם.
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 ביטול ההסכם ותוצאותיו

 דית במקרים הבאים:ילבטל את ההסכם מיא רשאית תה ל"החכמוסכם בין הצדדים כי  .9

ניתן לגביו צו  -באם הינו תאגיד  -מונה לספק כונס נכסים מכוח כל דין, ו/או הוכרז כפושט רגל, או  .א
 פירוק.

, כולם או הרוכשהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .ב
 ימי עבודה ממועד ביצועם. 7ופסקו לחלוטין תוך סרו או החלקם, והעיקול או הפעולה לא הו

או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים  הרוכשנגד  .ג
 שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון.

 .או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה הרוכש .ד

אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או  הרוכשכי  ל"חכהוכח ל .ה
 מכל סיבה אחרת.

לא  הרוכששניתנה בקשר עם חתימת ההסכם אינה נכונה, או ש הרוכשהתברר כי הצהרה כלשהי של  .ו
 מו.היה בה בכדי להשפיע על ההתקשרות עי ל"החכעובדה מהותית, אשר לדעת  ל"חכגילה ל

שמובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות בטול ההסכם, בבחינת רשימה סגורה, וכי אין  אלא,
לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל ההסכם עקב  ל"החכבמנייתם בכדי לגרוע מזכות 

 .הרוכשהפרתו על ידי 

זכאית לחלט את  ל"החכהא , תהסכם בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או .10
ובלא לגרוע מכל סעד או תרופה  הרוכשהערבות הבנקאית, וזאת בלא למצות את הפיצוי המגיע לה מאת 

 העומדים לה על פי כל דין או הסכם. 

בזכויותיה עפ"י הסכם זה כביטול ההסכם על ידה, אלא אם הודיעה על כך לספק  ל"החכלא יראו בשימוש  .11
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו עפ"י ההסכם כל עוד לא ניתנה לו הודעה על  הרוכשו במפורש ובכתב,
 ביטול ההסכם.

 הפרה יסודית

 להסכם זה הינן תנאים עיקריים בהסכם זה והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 5-7הוראות סעיפים  .12

 פיצויים מוסכמים

ימים ממועד קבלת דרישה לתיקונה מידי  7 גם בחלוףאת ההסכם הפרה יסודית, וזו לא תוקנה  הרוכשהפר  .13
  ₪. 35,000פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסך  ל"חכ, ישלם לל"החכ

ככל שיופר ההסכם  ל"החכמוצהר ומוסכם בזה, כי הפיצוי הנ"ל נקבע כהערכה בדבר נזקיה הצפויים של 
סכום הפיצוי סבירות -בדבר אי הרוכש, וכי לא תישמע כל טענה מצד הרוכשהפרה יסודית מצדו של 

 המוסכם.

 ויתור

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה, שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם,  .14
לא ייחשב הדבר לויתור גורף במקרה עתידי דומה ולא יהא בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי 

 כאמור.
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א יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים לכל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד 
 הצדדים לחוזה זה.

 כתובות והודעות

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם זה. .15

מסמך או הודעה לעניין חוזה זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום  .16
 ימי עבודה מתאריך המשלוח. 5ום מען עם תכאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנ

 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
    

 ע"י: הרוכש            ע"י: ל"החכ               
 
 

        __________________ ________________ 
    ל"החכ מנכ"ל              
 
 

        __________________ ________________ 
   ל"חכה חשב               
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 נספח א': 5פרק                                          

 

 הצעת המשתתף במכרז על נספחיה             
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 : נספח ב'5פרק                                          
 

 __________תאריך : 

 

 לכבוד: 
 לן: "החכ"ל"(בע"מ )לההחברה הכלכלית לפיתוח באר שבע 

 , באר שבע29ם ירח' גרשון דובינבוי

 א.ג.נ.,
 
 פירוק, איסוף, ____ )להלן: "הרוכש"( בגין __של _____ ביטוחים קיום על אישור  : הנדון 

 שבע-צטדיון וסרמיל בבארהניצבים בארה טעינה, הובלה, פריקה ופינוי של עמודי תאו                              
 הנלווים להםברח' יהודה הלוי, לרבות כל האביזרים והציוד                               

 )להלן: " העבודות" ו/או "השירותים"(  2019/414בקשר עם מכרז                               

 

 אנו הח"מ ________________ חברה לביטול בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 סות קיימות את הביטוחי בקשר עם ביצוע העבודות כמפורט להלן:נו בפוליאנו ערכנו לרוכש ו/או כלל .1

 )פוליסה מספר ___________________(ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי(  .א

 גבול אחריות:
 ₪  4,000,000 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

של הרוכש ו/או  או מחדל ין מעשהגאחריותו של הרוכש על פי כל דין ב אור כיסוי:ית
של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל 

או בקשר עם ו/משמו ומטעמו של הרוכש, כתוצאה מהשירותים 
 השירותים.

כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל  .1 הרחבות נוספות:
 של הרוכש ו/או הפועלים מטעמו.

 ת תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.ין תביעוכיסוי בג .2
 כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה. .3
 כיסוי בקשר ים שירותים הקמה ופירוק של ציוד מכל סוג שהוא. .4
ככל ויש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו  .5

בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית לבטחו ייכלל כיסוי עבור 
 ₪. 2,000,000משימוש בנ"ל עד סך של הנובעים נזקי גוף 

 רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'. .6
סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  השתתפות עצמית:

 ₪. 40,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 

 )פוליסה מספר ___________________( חבות מעבידיםביטוח  .ב

 ת:ול אחריוגב
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

6,000,000  ₪ 
20,000,000  ₪ 

אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקוע שנגרו לעובדי  אור כיסוי:ית
 הרוכש, קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הרוכש בביצוע העבודות.

אחריות כמעביד  וטל עליההביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ות הרחבה נוספת:
 לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הרוכש.

 

 _____ ועד ______)כולל(.-תקופת הביטוח היא החל מ .2

ו/או קבלני משנה ו/או הרוכז ו/או המזמינה,  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 בקשר עם העבודות.שבע, -עיריית באר
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החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ לרבות חברות בנות, עובדים  – אישור זה"המזמינה" למטרת 
 ומנהלים של הנ"ל.

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

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

 סעיף האחריות הצולבת. .ב

ל ביוזמת הרוכש ו/או ביוזמתנו ו/או לשינוי תנאיהן לרעה, אלא ים לביטוהביטוחים לא יהיו ניתנ .ג
יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או  60לאחר שנמסור לרוכש ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 השינוי המבוקש.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קובצת כלל ביטוח  .ד
 לת הביטוח.מועד התחהתקפות ב

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

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

"ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפיו תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי 
 59המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב האמור בסעיף 

ה של ביטוח כפל כלפי ם על טענ. למען הסר ספק, אנו מוותרי1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א
 המזמינה וכלפי מבטחיה.

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

 ובת המבוטח ע"פ כל דין.ח ו/או חביטול חריג רשלנות רבתי וזאת מבלי לגרוע מזכויות המבט .8

 

 

 

_____________________   __________________________ 

 חותמת חברת הביטוח     תאריך                   

  חתימת מורשה חתימה       
   

    

 

 סוכן ביטוח: ____________________ טלפון: __________________ פקס: ______________
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 6פרק                        
 

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד החכ"ל או לחבר המועצה

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: "(החכ"ל)להלן: "שבע -החברה הכלכלית לפיתוח באר

 א')א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

יש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים תאגיד ש חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או ")א(
. לעניין החכ"לבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

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

 קובע ,(3114ת )י.פ. תשמ"ד עמ' המקומיו של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות 12כלל  .2
 : כדלקמן

חבר מועצה  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" 
-()ב( ו1)1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ()ב((."1)5

 עיריות )נוסח חדש( הקובע כי: לפקודת ה)א(  174סעיף  .3

זוגו או -לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן חכ"ל"פקיד או עובד של 
 ובשום עבודה המבוצעת למענה." החכ"לשותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם 

חתית, לפי ההגדות דלעיל, עם פרבה משאין לך קאם יש או בבהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך  .4
 .ל"החכחבר מועצה כלשהו, או עם עובד 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .5

( לפקודת העיריות, לפיהן 3א' )122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
א' )א( הנ"ל 122שאית להתיר התקשרות לפי סעיף הפנים ר מחבריה ובאישור שר 2/3ברוב של  החכ"למועצת 

 ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 הצהרה
 

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: החכ"ל,ידי -שפורסם על ין להשתתף במכרזיאני הח"מ ____________________ המעונ

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:    .1

 אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף. ער באר שבהעיבין חברי מועצת  )א(

 בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל )ב(

 ו עובד אחראי. כמנהל א אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו 10חלק העולה על                

 .חכ"לזוג, שותף או סוכן העובד ב-אין לי  בן )ג(

 תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או  החכ"לידוע לי כי ועדת המכרזים של     .2

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.               

 ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.נכונים  אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם .3

 ולראיה באתי על החתום:

 

 תאריך: ___________     חתימת המציע: _______________        _______________   שם המציע:
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