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 'אמסמך 

 19-2307מכרז פומבי )דו שלבי( מס' 

לביצוע עבודות אספקה, השמשה, התקנה ותחזוקת מערכות 
 טבע נחל מערות מולטימדיה בשמורת

 
"( היא תאגיד שהוקם מכח חוק גנים לאומיים, הרשותהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן "

 "(. חוק גנים ושמורות)להלן: " 1998-שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

המורשת והגנה על חיות על שמירת הטבע, הנוף, הרשות  תמופקדבמסגרת תפקידיה על פי חוק גנים ושמורות, 
  המוגנים, לרבות באמצעות הגברת המודעות הציבורית לחשיבותם של ערכים אלה. הבר וערכי הטבע

ותחזוקת מערכות מולטימדיה באתר  ההתקנהשמשה, , צוע עבודות אספקהיבל מזמינה בזאת הצעותהרשות 
  .הכל כמפורט במסמכי המכרז, נחל מערות

 
את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום באתר האינטרנט של הרשות בקישור המקוון להלן: 

http://www.parks.org.il/Pages/default.aspx . 
 

. על המציע לבחור http://bids.parks.org.ilעל המציע להירשם בחנות המקוונת בקישור המקוון להלן: 
ולמלא את ₪  0 –בשדה המתאים לכך במסך את המכרז הרלבנטי ולציין בשדה "רכישת מסמכי המכרז" 

 על המציע למלא בחנות המקוונת את כל פרטיו, לרבות פרטי המציע ופרטי איש הקשר.טופס ההרשמה. 

ירושלים  3במשרדי הרשות ברחוב עם ועולמו רכז המכרזים או מי מטעמו  אצלהגשת ההצעות תתבצע פיזית, 
 . 4 קומה

עמוד ניתן להגיש את ההצעות החל ממועד פרסום המכרז ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב ב
ביום האחרון להגשת הצעות ניתן יהיה להגיש הצעות  .15:30 – 08:00ה': בשעות -ימים א'ב הראשון למכרז

 בלבד. 12:00עד לשעה 
 בימי ו', ערבי חג, ימי חול המועד, שבתות וחגים לא תתאפשר הגשת הצעות.

ללא סימני  במעטפה סגורה, חתומים ע"י המציע, יש להגיש הנדרשים את ההצעה, בצרוף כל מסמכי המכרז
 ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים ברשות. כרזמספר המעליה מצוין זיהוי של המציע, 

 

על המציעים להתעדכן באתר הרשות מעת לעת ועד למועד הגשת ההצעות, בדבר שינויים/עדכונים בנושא 
 המכרז.

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

 מעט מסירה ידנית. אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת ל
 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 
__________________ 

 הרשות
 
 

http://www.parks.org.il/Pages/default.aspx
http://bids.parks.org.il/
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 'במסמך 

 19-2307מכרז פומבי )דו שלבי( מס' 

מערכות לביצוע עבודות אספקה, השמשה, התקנה ותחזוקת 
 נחל מערות דיה בשמורת טבעמולטימ

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

  
 נשוא המכרז .1

לביצוע זמינה בזאת הצעות מ"( הרשותהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן: " .א
ותחזוקת מערכות מולטימדיה בשמורת טבע נחל מערות, התקנה , השמשה אספקה,עבודות 

 .("האתר" -ו "המערכת""העבודות",  )להלן: וכל השירותים הנלווים

 במסמכי המכרז. הנדרשים עפ"י מכרז זה מפורטים , החומרים, המוצרים והעבודהתיאור הציוד .ב

 רקע ומצב קיים: .ג

באתר מספר מערות מתקופת האדם הקדמון. בתוך אחת המערות הותקן מייצג אור קולי  (1
 הממחיש למבקרים את אורח חייו של האדם הקדמון. 

על קירות  אחורית מטר לעומק המערה וכולל הקרנה 70-המייצג מותקן לאורך שביל של כ (2
המערה ומסך נגלל, מערכת סאונד הכוללת רמקולים באזורי שמע נפרדים ומערך תאורה 

 מתוזמנת.

ים והמבקר שפות שונות. בכניסה למערה מותקן פאנל לחצנ 2-את המייצג ניתן להפעיל ב (3
 מפעיל את המייצג בעצמו.

אמינות  המייצג מהווה מרכיב עיקרי במהלך הביקור של כל מבקר שמגיע לאתר ולכן (4
 המערכת הינה בעלת חשיבות עליונה.

מערכת התאורה ברובה לא ופועלת באופן חלקי בלבד. בחלקה המערכת כיום לא תקינה  (5
עובדת כלל, מערכת הסאונד עובדת באופן חלקי בלבד, זוהו תקלות שונות בין הפעלה 

פורט של מתיאור להפעלה, ארונות ציוד ללא נעילה וככלל, רמת אמינות המערכת נמוכה. 
 במפרט הטכני )מסמך ט'(. – תקינות רכיבי המערכת הקיימת-נות / איי)תק המצב הקיים

 העבודות הנדרשות: .ד

ולאחר מכן והקונפיגורציה של המערכת גיבוי של הסרטים הזוכה במכרז יידרש לבצע  (1
. לצורך להקים מערכת גיבוי ולתחזק מערכות אלו ,של המערכת הקיימתהשמשה לבצע 

על  ויוסיף עליהם רכיבים חדשים ברכיבי המערכת הקיימתלשיקולו ישתמש כך, הזוכה 
אמינה מערכת  גיבוי שמישות וכן רכיבים  למנת להביא את המערכת הקיימת למצב של 

 ועובדת. 

לאחר השמשת המערכת והפיכתה למערכת אמינה ותחזוקתית יעמיד הספק הזוכה חלקי  (2
שיאוחסנו באתר לצורך של מענה מהיר ע"י עובדי חילוף קריטיים להחלפה של רכיבים 

 האתר שיוכשרו ע"י הספק הזוכה.

על מנת להגיע המקצועית י להציע פתרון וכתב כמויות לפי שיקול דעתו אכל מציע רש (3
 שמישה ותחזוקתית.בו למצב 
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ותמיכה מרחוק: הספק ישתמש בתוואי סיב אופטי שקיים ממשרדי האתר למערת שליטה  (4
את קו  . הרשות תספקת המערכת לצורך בקרה ושליטה של מפעילי המיצגהמיצג ויחבר א

 . help deskהתקשורת לחיבור המערכת לצורך תמיכה מרחוק של 

כתב הכמויות שיוגש יבדק ע"י הגורמים המקצועיים ברשות ויהיה כחלק מהליך הבדיקה  (5
 והשיקול המקצועי של הרשות .

להתדיין עם הספק המציע על  הטיב הטכני הרשות שומרת את הזכות בכל שלב של המכרז  (6
של רכיבי המערכת וכתב הכמויות שיצורף בהתאם ויהוו גורם שיקול מרכזי טכני לבחירת 

 הספק הזוכה.

 תעמוד בדרישות המינימום המפורטות במפרט הטכני מערכת המולטימדיה שתוקם (7
 )מסמך ט'(.

 ימדיה )זו שתוקםהמולטת כועם השלמת הפרויקט, הזוכה יקבל אחריות מלאה על מער (8
 הגיבוי(, ללא תלות אם הרכיבים סופקו על ידו או היו קיימים קודם לכן באתר.רכיבי ו

חודשים מסיום  24ותיקון תקלות למשך שירות תחזוקה  כוללת, אחריותהזוכה יספק  (9
)הגעה לתיקון עד יום העבודה הבא מקריאה כולל ימי שישי  כלולה במחיר - המסירה

. לאחר מכן, הרשות תהא רשאית להאריך את תקופת כולל שבתות וחגים(וערבי חג לא 
 שנים נוספות, בתשלום. 4-השירות ב

תקופת הביצוע מכח הסכם זה תחל לאחר חתימת הזוכה על ההסכם ומתן צו התחלת עבודה.  .ה
 .הרצה ימי וללכ העבודהההזמנת ממועד יום )קלנדרי(  60לא תעלה על תקופת הביצוע 

 ,הרשות תהא רשאית לבצע שינויים בלוח הזמנים המפורט לעיל, עקב אילוצים שוניםיובהר, כי 
  .חודשים 6חריגה מהלו"ז, ביוזמת הרשות, של עד ותתכן 

 אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של הרשות לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת במהלך .ו
 תה הבלעדי, כמפורט בהסכם. ימים, לפי שיקול דע 30תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 

 

 מסמכי המכרז .2

 מסמכי המכרז:המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, 

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'

 .הצעת המציע   -  'גמסמך 

 .)יצורף בנפרד( כתב כמויות  -1מסמך ג'

 הסכם.  -  מסמך ד'

 עסקאות גופים ציבוריים, לפי חוק בדבר העדר עבירות תצהיר   - 'המסמך 
    .1976  -התשל"ו                           

 פירוט נסיון קודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.טופס    - ו'מסמך 

 .ולתקופת האחריות נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע החוזה   - 'זמסמך 

 נספח ביטוח.   - מסמך ח'

 .( אישור עריכת ביטוחים1)ח'    

  .)יצורפו בנפרד( ותכניות םייטכנ יםמפרט    - 'טמסמך 
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 .טבלת בדיקת מסמכים    - 'ימסמך 
 

 השתתפות במכרז .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםכל הרשאי להשתתף במכרז מציע העומד ב .א

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  (1
 קיד השומה.פמטעם 

 . 1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  דרישותכל מציע שעומד ב (2

 .בסיור הקבלניםמציע אשר השתתף  (3

באספקה,  שנים לפחות, המסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז, 3מציע בעל ניסיון של  (4
 התקנה, שירות ותחזוקה למערכות מולטימדיה.

מערכת הכוללת חיזיון אור קולי שמשלב תאורה, הקרנה  –"מערכת מולטימדיה" 

 ואפקטים של תאורה וכן מערכת בקרה לתיזמון אור וקול.

 טכנאי שירות ותחזוקה.  4המציע מעסיק לפחות  (5

ותחזוקה של מערכת מולטימדיה קנה תפרויקטים שכללו אספקה, ה 2ביצע לפחות המציע  (6
השנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות  3, במועד כלשהו במהלך 4כהגדרתה בס"'ק 

 .למכרז

בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו  .ב
 תקפים במועד הגשת ההצעה. 

 על כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו. .ג

 המציעהצהרות  .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי יהגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א
כל הנתונים, בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

 למילוי התחייבויותיו מכח ההסכםמבין ויודע את כל התנאים הנדרשים הפרטים והעובדות, 
 ם להצעתו. והסכים להם בהתא

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ .ב
, לא תתקבל לאחר במסמכי המכרזעל נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  חוזהמפרטי המכרז ו/או ה
 הגשת הצעת המציע.

ריכת ביטוחים, לרשות יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על ע .ג
בכפוף לבדיקת שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של הרשות ובכפוף לאישור הרשות. מובהר, כי 
לרשות שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה 

למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי  1'חהזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף כמסמך 
 .נדרש בתנאי החוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי הרשותהרשות כ

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

תהא רשאית לראות בכל שינוי,  הרשותאסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. 
מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת 

 המציע.
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 הבהרות .6

מובהר בזאת,  .בצעשעל המציע ל עבודותמטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף ה מסמכי המכרז .א
ל ידי הרשות כאחראי כי מלבד מסמכים אלו יידרש הזוכה לעמוד בהנחיות האדם שימונה ע

 ו/או מי מטעמו. "(המנהללצורך מכרז זה )להלן: "

יועברו על ידי סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז שאלות הבהרה, טענות בדבר  .ב
עד למועד האחרון   michraz@npa.org.ilבאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  בכתב,המציעים 

 לשאלות המפורט בעמוד הראשון למכרז. 

 בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן: Wordהשאלות יוגשו בפורמט של קובץ 

 השאלה/בקשת ההבהרה                         הסעיף במכרזומספר העמוד                   מס' סידורי

   

   

   

   

 

תשובת המנהל ו/או מי מטעמו תפורסם באתר הרשות, לאחר המועד האחרון לפנייה בשאלות  .ג
 הבהרה, ותהא סופית. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר הרשות. 

כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד המנהל ו/או מי מטעמו  .ד
 לא יחייבו את הרשות.

או מי מטעמו מוסמכים ליתן מיוזמתם הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות המנהל ו/ .ה
 שנפלו בו בפרסום באתר הרשות. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר הרשות.

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז. .ו

 מסמכים .7

 :את המסמכים הבאים כל מציע יצרף להצעתו

 .ל ספריםוהינ עלתעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור  .א

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא .ב
 . עו"ד/רו"ח(

 המכרז למסמכי המצורף בנוסח, 1976 – ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר .ג
 '.הך כמסמ

למסמכי  ו'ע"ג מסמך  (6)א()3 - (4)א()3 להוכחת עמידה בתנאי סףוכח אדם סיון קודם יפירוט נ .ד
 כפרטי ממליצים לצורך ניקוד האיכות.גם פרטי הלקוחות בטופס זה ישמשו  .המכרז

 .אישור השתתפות בסיור הקבלנים .ה

mailto:michraz@npa.org.il
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 את לצרף עליו, אופן באותו להתאגד לו מאפשר שהדין ובתנאי שותפות/תאגיד הוא המציע אם .ו
 :הבאים המסמכים

 .שותפות רישום תעודת/  התאגיד התאגדות תעודת (1

 את מחייבת ושחתימתם השותפות/התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים שמות (2
 .השותפות/התאגיד

 .השותפות/התאגיד של הרשום משרדו כתובת (3

 כל יתר המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז. .ז

 ועדת י"ע להיפסל עלולה, לעיל המפורטים והאישורים המסמכים כל לה יצורפו שלא הצעה .ח
 .המכרזים

 המציע רשאי, אך לא חייב, לצרף להצעתו מסמכים כדלקמן: .ט

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף  (1
משמעות כל המונחים, לרבות "אישור" ו"תצהיר"  –להצעתו אישור ותצהיר. בפסקה  זו 

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2היא כמשמעותם בסעיף 

מצע אשר הינו בעל תוצרת )טובין או שירותים( הארץ כמשמעותם בתקנות חובת  (2
, ומעוניין כי 1995-המכרזים )העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקי), התשנ"ה

 בשל עובדה זו, יצרף להצעתו אישור ותצהיר. תינתן לו העדפה

המציע רשאי להגיש, בנוסף לכל המסמכים אותם הוא נדרש לצרף לפי מסמכי המכרז, כל  (3
חומר העשוי להיות רלוונטי לדעתו, לשם הוכחה כי הוא עומד בדרישות של המכרז. בשום 

עות מנוסח מקרה אין לצרף מסמכים הכוללים הסתייגויות, שינויים, תוספות או גרי
 ההצעה, כמפורט במסמכי המכרז.

 כל להציג מהמציע ולדרוש לחקור, הבלעדי דעתה שיקול פי על, הזכות שמורה המכרזים לוועדת .י
 שלו המימון יכולת, מומחיותו, סיונוינ, כשירותו להוכחת ששיידר נוסף מסמך או/ו מידע

 (. המלצות לרבות) ב"וכיו המכרז נשוא השירות לביצוע והתאמתו

 על כל המסמכים המצורפים להיות בתוקף במועד הגשת ההצעות. .יא

 מועד הגשת ההצעותואופן  .8

הן  ,ומתומחר , לרבות כתב כמויות מפורטצרף להצעתו את הפתרון המוצע על ידוהמציע י .א
וכן אספקת חלקי חילוף לגיבוי  והן עבור מערכת הגיבויהמערכת הקיימת  השמשתעבור 

, הובלות, חלפים, תיים הראשונותאחריות לשנ –לרבות כל השירותים הנלווים  והשמשה
כמו כן, המציע יציין את התמורה המבוקשת על ידו עבור שעות עבודה, הציוד המוצע וכו'. 

 כל שנת שירות נוספת, מעבר לשנת האחריות הראשונה הכלולה במחיר הקמת המערכות.

"( כוללים את כל ההוצאות בין ההצעה יחירמהמחירים המוצעים ע"י המציע )להלן: " .ב
 והשירותים המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע מלוא העבודות

על פי תנאי המכרז, כח אדם, כלי רכב, נסיעות, כלי עבודה, ביטוחים, שעות עבודה, אחריות 
  הרשות.ו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י מלאה וכיו"ב, ולמעט מע"מ, בשיעור

' לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ב .ג
 וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

. על במסמך א'ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז בהתאם להוראות  .ד
פס ההצעה וטו (מסמך ד'המציע למלא הצעתו כמפורט דלעיל ולחתום על גבי ההסכם )

רשם יהערה שת סמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז.כן לו, (מסמך ג')
 בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה.
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 לא ניתן להגיש הצעה משותפת. כל מציע יגיש הצעה אחת בלבד.  .ה

יום  90שך כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למ .ו
לתקופה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  רשותמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. ה

 והמציע חייב יהיה לעשות כן. נוספת,

על ידם כשהם מסומנים ומופרדים  המציעים מתבקשים להגיש את המסמכים המצורפים .ז
 בחוצצים וכן לצרף תוכן עניינים ובו רשימת החוצצים.

 אופן החתימה על ההצעה .9

אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את  .א
 חתימתו.

יחתמו על ההצעה תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, אם ההצעה תוגש ע"י  .ב
המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו 

 אגיד. ובצרוף חותמת הת

אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם  .ג
, יחתמו על ההצעה )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( נשוא המכרז תחייבויות הספקביצוע ה

בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצרוף הוכחות 
ום השותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת מתאימות על קי

 על כל שותף לעמוד בכל תנאי הסף למכרז בעצמו. ועל זכות החתימה של נציגי השותפות.

 רשותה החלטות .10

של המחיר המוצע  ניקוד ועדת המכרזים תדרג את ההצעות הכשרות שעמדו בתנאי הסף על פי .א
 כמפורט להלן. (20%) ההצעה איכותשל ו (80%)

 המערכת הקיימתהשמשת חיבור מחיר  יחושב באופן הבא:( 80%המחיר המשוקלל )סה"כ  .ב
+ הצעת  שנתיים אחריותגיבוי כנדרש + רכיבי  +  גיבוימערכת ההקמת ו למצב תקין ועובד

 חירהמההצעה שכאשר  המחיר המשוקלל"()להלן: " 4המחיר לשנת שירות נוספת כפול 
 80מלוא ) זהתקבל את מלוא הניקוד בגין רכיב  הנמוך ביותרהמוצע בה יימצא  המשוקלל

ההצעה שנקבה במחיר הנמוך ביותר חלקי )אליה יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי  .נקודות(ה
 (. 80ההצעה הנבחנת, כפול 

 יחושב לפי אמות המידה הבאות:( 20%ניקוד האיכות )סה"כ  .ג

רת המענה לתנאי הסף ע"ג ד שפורט על ידי המציע במסגניקוד פרויקט אח –נקודות  10עד  (1
לצורך ניקוד רכיב זה, צוות מטעם הרשות יסייר באתר בו הוקם הפרויקט  .מסמך ו'

   ויתרשם ממנו.

מבין ממליצים  2שיחות עם ממליצים. נציגי הרשות יצרו קשר טלפוני עם  –נקודות  5עד  (2
 .'שיפרט המציע ע"ג מסמך ו אלה

, ביחס לחדשנות הפתרונות שהוצעו חדשנות הפתרון המוצע על ידי המציע – נקודות 5עד  (3
 .על ידי המציעים האחרים

כאשר ככלל,  ייקבע ע"י חיבור ציון המחיר המשוקלל וציון ניקוד האיכותהסופי לכל הצעה הציון  .ד
  .ועדת המכרזים תבחר כזוכה במכרז את ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר

או  הטובה ביותרההצעה  אינה מתחייבת לקבל אתועדת המכרזים מהאמור לעיל, מבלי לגרוע  .ה
 .  יאחרת כלשה ההצע
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שוריו יסיונו ובכיועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי, בנ .ו
בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט  השירות הטובין ואת של המציע לספק את

דרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אחר שנ
 הטובין ואת השירותרשאית לבחון את כושרו של המציע לספק את  איצוין כי ועדת המכרזים תה

הצעה הכוללת פרטי  סיונה הקודם עמו.יולעמוד בהתחייבויותיו נשוא מכרז זה גם על סמך נ
)גבוהים או נמוכים באופן בלתי סביר( בהתייחס לאומדן העצמי של  מחירים שאינם סבירים

הרשות )אם הוכן כזה( או בהתייחס למחירי השוק באותה עת, עשויה לא להיחשב כהצעה 
  המתאימה ביותר, אף אם מחירה הכולל יהא הנמוך ביותר מבין כל ההצעות שהוגשו.

 .1992-חובת המכרזים, התשנ"ב ב' לחוק2תינתן העדפה "לעסק בשליטת אישה" לפי סעיף  .ז

תינתן העדפה לתוצרת )טובין או שירותים( הארץ, בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת  .ח
 .1995-תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי(, התשנ"ה

 .ועדת המכרזים תהא רשאית למנות ועדת משנה מטעמה לצורך בדיקת וניקוד ההצעות .ט

ו/או להחליט על  הטוביןמחלק  רכישתאו להחליט על ו/רשאית לבטל את המכרז תהא הרשות  .י

או הרשות ו/של הבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה למועד מאוחר יותר, הטוביןדחיית רכישת חלק מ
הרשות שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה  .הבהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות

 בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

ו נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה אוטל המכרז ב .יא

כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי ו/או לזוכה לא תהא למציע , מכל סיבה שהיאמכוחו, 
לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך ו/או הזוכה המציע ו, לשהואף אם יגרם לו נזק כ

 . שתשולם לובתמורה כל שינוי 

 " שניזוכה "כשיר  .11

 ההזוכ הצעועדת המכרזים תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר הה .א
 הכ"כשיר שני". מציע זה יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום שנה אחת מיום ההכרזה על הזוכ

שנחתם עמו, יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה  ההזוכוהכשיר השני, 
 מכל סיבה שהיא.

הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה שנה מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. במידת הצורך,  .ב

 אם יתבקש על ידי הרשות ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.

פה זו, לרבות לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי הרשות אם לא תתקשר עמו במהלך תקו .ג
הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת הרשות בלבד והיא תהא רשאית שלא 

 אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף. השנילפנות לכשיר 

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .12

 על חתום כשהוא לרשות ולהחזירו'( ד)מסמך  למכרז המצורף החוזה על לחתום יידרש הזוכה .א
 .במכרז זכייתו על ההודעה קבלת ממועד ימים 7 בתוך ידו

 :הבאים המסמכים את לרשות להמציא הזוכה על, החוזה חתימת למעמד עד .ב

₪  15,000בסך של בנקאית צמודה להבטחת ביצוע העבודות נשוא החוזה,  ערבות .1

בנוסח מסמך ז' למסמכי המכרז, להנחת דעתה של , אלף שקלים חדשים( )חמישה עשר
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הרשות. על הערבות להיות צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס הינו המדד האחרון הידוע ביום חתימת 
החוזה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר התחייבויות הזוכה להמציא ערבויות כמפורט 

 בהסכם. 

 על, הביטוח בנספח כנדרש ביטוחים יכתער על מטעמו ביטוח חברת מאת חתום אישור .2
 (.1ח')מסמך  ביטוח עריכת אישור נוסח פי

 אתר דרך להפקה)הניתן  עדכנישותפות /חברה נסח לצרף יש תאגיד הינו שהזוכה ככל .3
 כי המעיד"(, חברה נסח"הפקת  הכותרת על בלחיצה התאגידים רשות של האינטרנט

, וכן למכרז ההצעה הוגשה בה לשנה שקדמו לשנים שנתית אגרה חובות אין לזוכה
 או חוק מפרת חברה הוא שהזוכה, כאמור בנסח מצוין לא כי, חברה של במקרה

 .חוק מפרת כחברה רישום לפני בהתראה

ימים מיום הדרישה כאמור  7שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום בתוך  זוכה .ג
"ק ב' לעיל, בסלעיל, בצירוף הערבות, האישור על עריכת ביטוחים ונסח חברה/שותפות כאמור 

יראו בו כמי שחזר בו מהצעתו, על כל המשתמע מכך. כמו כן, תהא הרשות רשאית, מבלי לתת 
להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה כל הודעה או התראה, 

  .לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות הרשות עם מציע אחר במקומו

 התמורה .13

אספקת השירות, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירי הצעתו בכפוף ביצוע העבודות ובגין  .א

ו לו על ידי נציג הרשות /שיימסר צו/וי התחלת עבודהח השירות בפועל מכהעבודות ולביצוע 
 ותנאי החוזה. 

, להגיע הזמנהבליתן דגש מיוחד לעמידה בלוח הזמנים שיוצג ע"י הרשות  כהמובהר כי על הזו .ב
 עם כל כוח האדם והאמצעים הדרושים לשם ביצועה היעיל.  אתרל

, השירותהעבודות וביצוע בזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין  מובהר .ג
בביצוע הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו

כן . ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה
על אף האמור לעיל, יתווסף . מחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוגלא יתווספו למובהר, כי 

 .לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין

 מחירי פי על זוכהל תשולם התמורה. 50% -ב החוזה היקף אתלהגדיל /להקטין זכות יש לרשות .ד
 מחירה ייקבע, הכמויות בכתב כלולה שאינה כלשהי עבודה ביצוע שיידרש במקרה. הכמויות כתב

 בכתב דומים פריטים אין אם. המזמין ידי על שיבוצע הכמויות כתב של תמחירי לניתוח בהתאם
 .מבניהם הנמוך, המשולב המחירון או"דקל",  למחירון בהתאם המחיר יקבע, הכמויות

 )סיור קבלנים( מפגש מציעים .14

 המציעיםבמפגש השתתפות  .שמורת טבע נחל מערותיתקיים ב )סיור קבלנים( מציעים מפגש .א
 באחריות המציעים להירשם אצל עורך הסיור להשתתפות במכרז. סף הינה חובה ומהווה תנאי

בדבר  הודעה .יש להגיע לסיור במועד שנקבע ולא לאחרולקבל ממנו אישור על נוכחות בסיור. 
  .תימסר למציעים( מועד הסיור 
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הרשות שומרת לעצמה את הזכות לקיים סיור קבלנים נוסף. ככל שיתקיים סיור נוסף, הרשות  .ב
 משתתפי סיור הקבלנים הראשון.לתפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט שלה ותודיע על כך 

 עיון בהצעת הזוכה  .15

, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין 1993–בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג .א
לכיסוי עלויות הטיפול. ₪,  300צעה הזוכה כנגד תשלום עלויות העתקת המסמכים, בתוספת בה

ים שלא זכו במכרז, כל מסמך מציערשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני  אועדת המכרזים תה
אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד 

 .המכרזים חובתבתקנות 

מציע הטוען כי סעיפים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי והוא מתנגד לאפשר למשתתפים  .ב
שלא זכו במכרז לעיין בהם, אם יוכרז כזוכה, חייב לציין מראש אילו סעיפים ומסמכים בהצעתו 

 "(. סוד מסחריחסויים בפני הצגה לשאר המציעים )להלן: "

סוד מסחרי ואסורים לעיון, לא יהיה רשאי לבקש מציע אשר יציין בחלקי הצעתו כי הם מהווים  .ג
לעיין בחלקים אלו של ההצעה הזוכה. על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים, עפ"י שיקול 
דעתה הבלעדי, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר להערכתה המקצועית אינו 

 תקנות חובת המכרזים.מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד ב

כי מציע שלא יציין סעיפים, חלקים, או מסמכים בהצעתו, שלדעתו חסויים מן הטעמים  ,יודגש .ד

האמורים לעיל, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו במלואה. מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח 
  .)ה( דלעיל לעיין בה21בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה 

 נוף, מורשת, הגנה על חיות הבר וערכי הטבע בישראלשמירה על טבע,  .16

הרשות הינה גוף סטטוטורי אשר מופקד מכוח חוק על שמירת הטבע, הנוף, המורשת והגנה על  .ג
חיות הבר וערכי הטבע. אשר על כן מתחייב הזוכה לפעול תוך שמירה על ערכים אלו ולהישמע 

 חשובים אלו.להוראות נציג הרשות ופקחיה ולהימנע מפגיעה בערכים 

זאת ועוד, בבואה לבחון הצעה תתחשב הרשות בהרשעות הפליליות של המציע ושל מנהליו,  .ד
בתחום העבירות הסביבתיות ובפרט הליכים תלויים ועומדים ו/או בהרשעות על חוק גנים 

, הגנת חיית הברל, חוק 1998 -לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח
 .וכיו"ב 1977-, תשנ"זיםהחוק איסור נהיגה בחוף  ,1955-תשט"ו

 ותנאים כלליים שמירת זכויות הרשות .17

 ועדת המכרזים תהיה רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .א

 .הרשות את יחייבו, הזוכה י"ע והן הרשות י"ע הן, שייחתמו רק המסמכים הסופיים כפי .ב

 הבלעדי לתקן טעות סופר או טעות חשבונאית שתתגלה בהצעה.הרשות רשאית ע"פ שיקול דעתה  .ג

 להוראות בהתאם יוגש שלא או, זה במכרז לעיל המפורטים מהמסמכים מי ויחסר היה .ד
 השלמת את מהמציע לדרוש או, המציע הצעת את לפסול רשאית הרשות תהיה, לעיל המפורטות
 .העניין ולפי דעתה שיקול לפי, החסרים המסמכים
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ספק מובהר, כי הגשת ההצעה מחייבת את המציע בלבד ואין בה כדי להטיל חבות למען הסר  .ה
משפטית כלשהי על הרשות. הרשות לא תישא, לא תשתתף ולא תחזיר בשום מקרה, תמורה 

 הצעתו.כלשהי בגין ההוצאות או ההפסדים הישירים והעקיפים שבהם נשא המציע בקשר ל

ור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקש .ו
 .ירושליםזה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו  מכרזל

. בלבד והגשתה הצעתו הכנת לשם למציע מושאלים והם הרשות של רכושה הם המכרז מסמכי .ז
 רשאי המציע אין. יגישה לא אם ובין ההצעה את יגיש אם בין הרשות לידי להחזירם המציע על

 .אחרת מטרה לכל המכרז במסמכי להשתמש או להעתיק

 עדיפות בין מסמכים .18

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו 
 .  הנספחים, לפי העניין/, תכרענה הוראות החוזההנספחים/משמעות בין תנאי המכרז להוראות החוזה

 

__________________________ 

 רשותה                                                        
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 'גמך מס

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 

 19-2307מכרז פומבי )דו שלבי( מס' 

לביצוע עבודות אספקה, השמשה, התקנה ותחזוקת מערכות 
 נחל מערות מולטימדיה בשמורת טבע

 
 הצעת המציע

כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת  ,_ מצהיר___________אני הח"מ ______ .1
השמשה, אספקה, עבודות לביצוע "(, הרשותרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים )להלן "להצעתי 

, הכל כמפורט במסמכי המכרז התקנה ותחזוקה של מערכות מולטימדיה בשמורת טבע נחל מערות
, הכל "(השירותיםוכל יתר השירותים הנלווים )להלן:" ("האתר"-ו", תוהמערכ"", העבודות")להלן: 

 כמפורט במסמכי המכרז. 

תונות, כל יכי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע ,הנני מצהיר .2
וכל הנדרשים  מאפייני העבודה והשירותים ,תעבודוהביצוע תנאי , מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז

, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם עבודות והשירותיםההגורמים האחרים המשפיעים על 
לקבל מציע ואני  לביצוע העבודות והשירותיםיודע את כל הפרטים הנוגעים הנני לכך קבעתי את הצעתי. 

לבצע התנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה על עצמי את כל ההתחייבויות ו
כפי שציינתי  במחירים, הוראות והנחיות הרשות, על פי בהתאם להצעתי את העבודות והשירותים

 בהצעתי.  

 אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי: .3

למתן והכישורים הדרושים  המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתריםהנני בעל הידע,  .3.1
 .גם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרזונשוא המכרז, גם מבחינת המימון השירות 

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך  .3.2
, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים 3תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 

 מך ב'.למס 7הנדרשים בסעיף 

 הנני  מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז .3.3
ידוע לי, כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות . בלוח הזמנים הקבוע במכרז ומסמכיו

 נשוא המכרז.

השירות נשוא הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והרשות תתקשר איתי בהסכם, אספק את  .3.4
, המכרז בשלמותו, בהתאם לכל האמור במסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין

 דין ו/או תקן. במחירי הצעתי, לשביעות רצונם המלאה של המנהל והרשות ועפ"י כל 

נשוא המכרז הם כמפורט  יםהשירותביצוע העבודות ומחירים המוצעים על ידי עבור הנני מצהיר, כי ה .4
הכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כוללים את כל ההוצאותו כתב הכמויות על גבי

 . באספקתו על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותי נשוא החוזה

מעבר , כךעל כל הכרוך בנשוא המכרז, השירות  כל תמורה נוספת בגיןלי כי לא תשולם  ,בזאתלי מובהר 
 למעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין. , למחירים המוצעים על ידי
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כן מובהר לי, כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על העבודות 
עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה הרשות מהסכומים שיגיעו לי כל סכום 

 ל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.שעליה לנכות לפי כ

בצירוף  כשהוא חתוםלרשות חזירו או חוזהתום על הכי במועד שיקבע על ידי הרשות, אחהריני מתחייב  .5
 כל המסמכים הנדרשים במסמך תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(.

ף א אבצע את הפעולות המנויות בסעילאחזור בי מהצעתי ו/או אם כי ידוע לי שאם  ,אני מצהיר בזאת .6
אאבד את זכותי  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל 5

עקב הפרת  הזכות או סעד שיעמדו לרשות לפעול עפ"י כלתהא רשאית להתקשר עם הרשות והרשות 
  ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז )תנאי המכרז הנני מצרף להצעתי את  .7
והוראות למשתתפים(. ידוע לי, כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע 

לביצוע מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי  /
, לרבות המלצות וכי אני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת העבודות

 דעתה.

מותנים בקיומו של תקציב  ,וכן היקפה ,ההתקשרות עימי ,אזכה במכרז דנןכי אם מוסכם עלי לי וידוע  .8
 הנדרשים לשם ביצוע המכרז. וכן בקבלת כל האישוריםעל ידי הרשות  מאושר

היא רשאית ו ,איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקההרשות סכם עלי כי ידוע לי ומו .9
הצעתי זו תהיה בתוקף . לביצוע העבודותו/או לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספ/ים  המכרזלבטל את 

מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז.  ימים 90 ותחייב אותי במשך תקופה של
נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם אם הצעה זו 

לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים 
 מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

ן, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקו .10
 נוספים. ימים 90כאמור דלעיל. ככל שאדרש על ידי הרשות, יוארך תוקף הצעתי לתקופה של 

הצעתי הינה בהתאם למחירים הנקובים על ידי, עבור כל אחד מהפריטים המופיעים בכתב  .11
:ומסתכמים לסך הכל המפורט להלן , בתוספת מע"מ1כמסמך ג'הכמויות המצורף 

.מ"מע + ₪________  סה"כ שלב א' + שלב ב' .11.1

.בסה"כמע"מ __________ ₪ +  (6-3)שנים שירות  שנות 4עבור  .11.2

 

מע"מ.: _______ ₪ + 11.2+  11.1סה"כ של שני הסעיפים 

אינה  רשותכי ה ידוע ליזה על זוכה יבוצע הליך של בחינה מעמיקה של כתב הכמויות ולאחר הכר
תוכל, על פי שיקול  והרשות הכלולים בכתב הכמויות הפריטים כל לרכוש ו/או לבצע את מתחייבת

 מכתב הכמויות( 15%)עד היקף של  לקבוע כי פריט מסוים או מספר פריטים לא יבוצעו ,דעתה הבלעדי
ל על פי והכ ,מכתב הכמויות( 50%)תוספת שלא תעלה על  או לשנות את הכמויות בכתב הכמויות

 י העניין.צרכיה ולפ

 

 

 ____________/_____________ .ת.ז./ ח.פ ____________________________ שם המציע:
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 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  _________________________

 
 טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:

 
 של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: שמות ומספר הזיהוי

____________________________________________________________ 
 

  __________________________________________________ חתימות:

 מסמך ב'(.ב)ראה פרוט דרישות לחתימות 
 _____________________.  תאריך:

 
 תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(כשהמציע הוא אישור חתימה: )

 
 _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 

 
 ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

 
 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 

 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ו,תו___ ולחייב א_____________: וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד
 

 _______________   ________________ 
 חתימה     תאריך           



 

 

 (1מסמך ג)

 ותקינה תוך שימוש ברכיבי המערכת הקיימת שדרוג, תיקון וסידור למצב של מערכת עובדת –שלב א' 

 על המציע למלא 

 

 כמות אורית 'מס

 מוצעת

מחיר 

 יחידה
 הערות ט"מק דגם+ יצרן  כ מחיר"סה

1   
        

2   
        

3   
        

4   
      

 

5   
        

6        

7        

           כ"סה 
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 מכרז פומבי לשדרוג והקמת מערך מולטימדיה נחל מערות
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 .חלקי חילוף שיוחזקו באתר לשימוש עובדי הרשות בעת תקלה – המובילהגיבוי למערכת רכיבי  –שלב ב' 
 

 כמות אורית 'מס

 מוצעת

מחיר 

 יחידה
 הערות כ מחיר"סה

1     

בפורמט  והסרט הקיים הינ 

מקרן בעל  ספקיש ל - 4:3

יכולת לעבודה גם בפורמט 

16/9 FHD 

2       

3       

4     
 

       כ"סה 
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 כמות אורית 'מס

 מוצעת

מחיר 

 יחידה
 הערות כ מחיר"סה

11 

 יום העבודה הבא מקריאהבזמן תגובה של , עבודה בימי, שרות לשנה

לא כולל שבתות )מ "ערבי חג וחוה, בזמני הפעילות כולל ימי שישי

למערכת מושבתת שעובדי האתר לא יכולים להשמישה ועבודה  (וחגים

 .רציפה עד למערכת תקינה

 ותיקון רכיב תקול שהוחלף ברכיבי הגיבוי תוך שבוע קלנדרית. 

4   

 ייםשנתהשנה לאחר כל ל

בהצעת  ותאחריות הכלול

 3-6המציע למערכת. שנים 

יהוו אופציה לשיקול אלה 

 הרט"ג.
 

 

 

 פרטי המציע:

  שם עוסק מורשה

  מס' עוסק מורשה  )כפי שיופיע בחשבונית(

  מספר טלפון

  מספר טלפון נייד

  מספר פקס

  מייל
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 53מתוך  19דף  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

___________________                    _______________________ 

 )חתימה + חותמת המציע(                           תאריך            

 

 :הנחיות

 לפרטן בשורת הרכיבים הנוספים, בכל שלב אין להוסיף לתמחור סעיפים נוספים מעבר לרשום. במידה ויש עלויות נוספות, יש. 

 לא לממש את ההצעה או לממש רק את חלקה. תרשאי הרט"ג 



 

 

 
 מסמך ד'

 הסכם
 

 2019________ שנת לחודש   ________ביום   _______שנערך ונחתם ב
 

 

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים           בין:

  מורשי החתימה מטעמהבאמצעות     

 "(רשותה)להלן: "    

 מצד אחד;                                                                                                      
 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________לבין:        

 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________    
 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________    

 "(הספק)להלן:  "               
 מצד שני;                                                                                                          

 
אספקה, השמשה, עבודות לביצוע   2307-19 מכרז מס'  רשותפרסמה ה  ___________וביום   הואיל:

 ;ותחזוקה של מערכות מולטימדיה בשמורת טבע נחל מערות התקנה
 

הצעת הספק מהווה חלק בלתי נפרד מהצהרות, התחייבויות  הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; והספק  והואיל:
 והסכם זה;

 
  כזוכה במכרז;כריזה על הספק הוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________   והואיל:

 
 
 

 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא: .1

 זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הסכםהמבוא ל .א

 ,בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך מנספחי החוזה תחול ההוראה המיטיבה עם הרשות .ב
 לפי שיקול דעתה של הרשות.

 :נספחי החוזה הם כדלקמן .ג

(  מסמכי המכרז כפי שפורסמו על ידי הרשות לרבות ההבהרות וההודעות שניתנו במסגרת 1)
שסוכמו בה כפי  לרבות השלמות ותיקונים שנערכו ספקככל שניתנו, וכמו כן הצעת ה ההליך,

 והרשות בכתב, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. ספקבין ה
 
 .ספקהצעת ה (   2)



 
 

 

 
 

 הגדרות .2

זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם כוונה  הסכםב
 אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

התקנה ותחזוקה של מערכת מולטימדיה השמשה, אספקה, עבודות ביצוע  - "עבודותה" .א
כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם להנחיות , בשמורת טבע נחל מערות

 .המנהל

 .כי המכרזאחריות ושירות כמפורט במסמ -" םהשירותי" .ב

 לשמש מנהל לצורך חוזה זה. י הרשותמי שהוסמך על יד - "המנהל" .ג

 .נחל מערות -" האתר" .ד

למסמכי המכרז,  ט' , התכונות והמאפיינים, המפורטים במסמך המרכיבים -" המפרט" .ה
המהווה חלק בלתי נפרד הימנו; ולרבות כל שינוי שיוכנס בנתונים אלה 

 .בהסכמת הצדדים מראש ובכתב או על פי דרישת הרשויות המוסמכות

פועל בשמו ומטעמו כן כל מי שומורשיו המוסמכים, ו הספקלרבות נציגיו של  - "הספק" .ו
 .ההסכםבביצוע 

ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם  הספקעובדיו של   - "הספקעובדי " .ז
הסכם היושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע 

 אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו.   שהספקוכל מי 

 בגין העבודות.    צו או הזמנת עבודה בכתב שיצאו על ידי הרשותלת עבודה" "צו התח .ח
 או "הזמנה             

 
 ספקהצהרות ה .3

 הסביבה בה תתבצענה העבודות בחן אתומצהיר כי ניתנה לו האפשרות לבדוק והוא ראה  ספקה .א

כל הגורמים המשפיעים ו/או שעלולים להשפיע, ו ואת המערכת הקיימת באתר על רכיביה
נמצאו מתאימים  במישרין או בעקיפין, על ביצוע ההתחייבויות על פי חוזה זה, ואלו כולם

מוותר על כל התביעות או הטענות לרבות  ספקוראויים לצרכיו ותכניותיו מכל בחינה שהיא וה
 בעניין פגם, מום או אי התאמה.

לבצע על חשבונו הוא את כל  ,בפרק התמורהתמורת הסכום המפורט  מקבל על עצמו, ספקה .ב
המצורפים לחוזה, המהווים מסמכים העבודות הקשורות בהוצאה לפועל של העבודות, בהתאם ל

 חלק בלתי נפרד של החוזה. 

 את באמצעותו לבצע שלא רשאית שהרשות לו ידוע כי, במפורש בזאת ומצהיר מסכים ספקה .ג
 בהיקפים עבודות ביצוע להזמין או/ו כלשהי סיבה מחמת, בחלקן או במלואן, העבודות

 טענה כל על במפורש בזאת מוותר ספקה .הבלעדי דעתה שיקול לפי לוהכ, לצרכיה התואמים
 וכן, לביצועו נמסרו אשר העבודות להיקף בנוגע טענה לרבות, האמור עם בקשר תביעה או/ו

 היקף בכל, הרשות רצון לשביעות גבוהה וברמה בשקדנות, בנאמנות העבודות לבצע מתחייב
 לבצע רשאית תהא הרשות, ספק הסר למען. הצעתו ובמחירי הרשות להוראות ובהתאם, שיידרש

 . אחרים ים/ספק באמצעות או/ו בעצמה העבודות מן חלק



 
 

 

הספק יבצע כל עבודה אך ורק כנגד הזמנה מאושרת מאת הרשות. בהזמנה יצוינו כל הפרטים  .ד
הנוגעים להזמנה הקונקרטית, לרבות סוג העבודה שביצועה מתבקש, הכמות, אופן הביצוע, 

 ביחס לאופי העבודה.מקום הביצוע, לוח הזמנים וכל פרט כיו"ב 

 היקף החוזה .4

, נסיעות ציוד, חומרים, הובלות, דם,א-חכ לרבות, השירותעל ביצוע  חלותהוראות החוזה  .א
 נחוץ לשם כך.  ההפקת חשבוניות וכל דבר אחר  שירותי תמיכה, ,רכב כלי, רשיונות, ביטוחים

 וכי מהספק הנדרשות הדרישות מלוא את לגלם כדי בתוכניתאו /ו לעיל באמור אין כי, יובהר .ב

, פעולה כל לבצע הספק באחריות. נוספים שירותיםאו /ו תוספות יידרשו השירות מתן ולשם
 מיטבית בצורה השירות את לבצע מנת על, בתוכניותאו /ו לעיל מפורטת אינה אם אף, שתידרש

 במפרט והמפורטים לעיל האמורים מתנאים לשנות עת בכל הזכות תעמוד ולרשות ומקצועית
 .הבלעדי דעתה שיקול לפי הטכני

 תיקונים, הרצה כולל הפרויקט לגמר עד הזמנים ללוח בהתאם הפרויקט את לבצע נדרש הספק .ג
 .מתקן וספר הדרכה תחזוקה  תיק והגשת, ושיפורים

אחריות  ובנוסף תקלות וללא רצוף, תקין באופן ותפועל מערכות כשהןה את לרשות ימסור הספק .ד
 ., כלולה במחירשנתייםכולל שירות תחזוקה ותיקון תקלות למשך 

 על לקבלן תשולם התמורה. 50% -ב החוזה היקף אתלהגדיל ו 15% -ב להקטין זכות יש לרשות .ה
 זאת לאחר בחינת כתב הכמויות והתאמת ההצעה לביצוע מיטבי באתר.. הכמויות כתב מחירי פי

 בהתאם מחירה ייקבע, הכמויות בכתב כלולה שאינה כלשהי עבודה ביצוע שיידרש במקרה
, הכמויות בכתב דומים פריטים אין אם. המזמין ידי על שיבוצע הכמויות כתב של תמחירי לניתוח

 .מבניהם הנמוך, המשולב המחירון או"דקל",  למחירון בהתאם המחיר יקבע

 החוזהמהות  .5

תיאור הציוד, החומרים, המוצרים והעבודה הנדרשים עפ"י מכרז זה מפורטים בכתב הכמויות  .א
 לחוזה.ובמפרטים הטכניים המצורפים 

על ההסכם ומתן צו התחלת עבודה.  ספקתקופת הביצוע מכח הסכם זה תחל לאחר חתימת ה .ב
צע שינויים הרשות תהא רשאית לב הזמנה.הממועד  כמפורט במפרט הטכניתקופת הביצוע תהא 

בלוח הזמנים המפורט לעיל, עקב אילוצים שונים, ותתכן חריגה מהלו"ז, ביוזמת הרשות, של עד 

 חודשים.  6

והשמשה  בשלב הראשון יידרש הספק לבצע גיבוי של הסרטים והמערכת ולאחר מכן לבצע שדרוג .ג
הספק . לצורך כך, וכן הספקת חלקי חילוף קריטיים למערכת שמישהשל המערכת הקיימת 

ויוסיף עליהם רכיבים חדשים, כפי שפורט בהצעתו התקינים  ישתמש ברכיבי המערכת הקיימת
 ועובדת. תחזוקתית למכרז, על מנת להביא את המערכת הקיימת למצב של מערכת אמינה 

 .ם המפורטות במפרט הטכניתעמוד בדרישות המינימו שתוקםמערכת המולטימדיה  .ד

והגיבוי(, לאה על מערכות המולטימדיה )הראשית אחריות מעם השלמת הפרויקט, הספק יקבל  .ה
 ללא תלות אם הרכיבים סופקו על ידו או היו קיימים קודם לכן באתר.

לאחר , כלולה במחיר. שנתייםהספק יספק אחריות כוללת, שירות תחזוקה ותיקון תקלות למשך  .ו

 תשלום.שנים נוספות, ב 4-מכן, הרשות תהא רשאית להאריך את תקופת השירות ב



 
 

 

באמצעות עובדים בעלי  . העבודות יבוצעועבודות חשמלגם הספק יבצע במסגרת העבודות  .ז
 רישיונות וההסמכות הנדרשות ע"פ דין.

 לביצועהתחייבויות  .6

, ובהתאם לשיקול דעתההמאושר  , על פי צרכיה, בכפוף לתקציבהלספקמוסרת בזאת  הרשות .א
כקבלן עצמאי, הכל בהתאם להוראות החוזה לספק את השירות מקבל בזאת על עצמו  והספק

ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא לצורך זה אחר כל 
   הוראותיו. 

הספק מסכים ומצהיר בזאת במפורש, כי ידוע לו שהרשות רשאית שלא להזמין ממנו את השירות  .ב
מת סיבה אחרת כלשהי בהתאם כולו או חלקו, אם מחמת אחד הטעמים המנויים לעיל ואם מח

לשיקול דעתה הבלעדי, צרכיה ותקציבה, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד 
הזמנתו. למען הסר ספק, הספק מוותר בזאת במפורש על -אחר בגין היקף הזמנת השירות או אי

  כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

בנאמנות, בשקדנות, באופן  יו מכח המכרז/ההסכםהתחייבויותלבצע  עוד מתחייב הספק .ג
 הרשותבכל היקף שידרש, ובהתאם להוראות בטיחותי וברמה גבוהה לשביעות רצון הרשות, 

בפועל  השירות שיסופק "יהתמורה לפי חוזה זה תקבע רק עפלמען הסר ספק, ובמחירי הצעתו. 
ע"ג כתב הכמויות בעת  ובמחירים בהם נקבע הספק בהתאם להזמנות הרשות עפ"י חוזה זה

 . הצעתו למכרז

ספק הספק את אם לא ימבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיה של הרשות עפ"י כל דין,  .ד

מהפירוט /במסמכי המכרזהשירות במועד או יספק שירות בעלי מאפיינים שונים מאלה הנקובים 
אחר ולחייב  ו מספקלהזמין את השירות או חלקתהיה רשאית  הרשות, שפורט על ידו בהצעתו

 הספק האחר האחרגם אם מחירי  שנגרמו לה עקב כך, לרבות הוצאות נלוות,בהוצאות  הספקאת 
 הספק שזכה במכרז.בהצעת הנקוב מחיר היעלו על 

הספק מתחייב למלא אחר הוראות הדין הרלוונטיות לביצוע העבודות נשוא התקשרות זו, לרבות  .ה
 דיני הבטיחות בעבודה.

מתחייב כי העבודות יבוצעו באמצעות בעלי מקצוע ובכלל זה קבלנים רשומים כדין, בעלי  ספקה .ו
 .ןהרישיונות והסיווגים המתאמים לביצוע

  נהלתפקידיו וסמכויותיו של המ .7

מבלי לגרוע מיתר סמכויות המנהל עפ"י הסכם זה, מוסכם ומוצהר, כי בנוסף להיותו של המנהל  .א
מוסמך לבקר לבדוק ולפקח על טיב  מפורט בהסכם, יהא המנהלנציג הרשות לעניין הסכם זה, כ

  השירות שיבוצע על ידי הספק והתאמת הנ"ל לדרישות המכרז והחוזה. 

תקלות ו/או אי עמידה בזמנים ו/או אי התאמה דבר ספק בלמסור הודעה ל נהלכן יהיה רשאי המ .ב
נה סופית ואינה ניתנת הי של השירות כמפורט בס"ק א' לעיל. קביעתו של המנהל לעניין זה

על הספק למלא אחר הוראות המנהל, לשתף עימו פעולה ולאפשר לו לבקר כל חלק  לערעור.
  מהשירות המבוצע על ידו.

ו/או כל פרט  לתת הנחיות לשינוי ביצוע, מיקום הרשות תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המלא .ג
 הרשות לפרויקט כולו.  הקשור או הכרוך בפרויקט, והכל עד למתן אישורה הסופי של



 
 

 

רשאים לבדוק את אופן ביצוע הפרויקט בכל עת, ובכלל זה את טיב החומרים  המנהלהרשות ו/או  .ד
 ו/או את טיב העבודות ולתת הערות והנחיות בקשר לביצוע. 

רשאים לעצור את ביצוע הפרויקט אם העבודות אינן מתנהלות כראוי ו/או  המנהלהרשות ו/או  .ה
 שלב מסוים בעבודות לא בוצע כראוי.

 במקרה של חילוקי דעות טכניים מקצועיים, החלטת הרשות תהיה מחייבת. .ו

מהתחיבויותיו למילוי תנאי חוזה זה  הספקהמנהל לא ישחרר את הרשות ובידי  הפיקוח אשר .ז
יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות  הדרישות שבדין והספקולמילוי כל 

 שנעשו או נגרמו על ידו. 

 הסבת החוזה העברת זכות .8

  .לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר הספק .א

  .כם זה לאחרלפי הס הרשותלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מ הספק .ב

 זהירות בטיחות ו אמצעי .9

 מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בביצוע התחייבויותיו מכוח החוזה.  ספקה .א

מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  הספק, החוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות  .ב
כל הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל

 1954 –חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד דין, לרבות 

)להלן:  1970 –עבודה )נוסח חדש(, התש"ל "( ופקודת הבטיחות בחוק ארגון הפיקוח" :)להלן
בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד "( והתקנות על פיהם, הבטיחות ודתפק"

 העבודה.

 ושמירה על דינים אורח מקצועי .10

באורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו המלאה של המנהל  הספק יבצע את הוראות ההסכם .א
 . ובהתאם לכל דין

מצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי לבצע את העבודות ו/או כי יש בידו את כל  ספקה .ב
 .האישורים הדרושים לבצע את העבודות, לרבות כל ההסמכות והרישיונות הנדרשים

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות .11

)מפרטים, בנספחים להסכם לבדוק את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים  ספקהעל  .א
 תכניות, כתב כמויות(. 

לא תתקבל כל תביעה יהיה אחראי לתוכניות, המפרטים ולכמויות באופן מלא ובלעדי ו ספקה .ב
 .זיהה את הטעות והסתירהעל סמך טענה שלא  הספקמצד 

 הפרויקטמסירת  .12

ו ולאחר הרצה של הפרויקט לוכפרויקט השל  ותעשה אך ורק לאחר סיומפרויקט מסירת ה .א
א גמור לשביעות וכאשר הפרויקט חייב יהיה למסור את הספק ה .ללא תקלות בועייםש למשך

 .רשותרצון ה



 
 

 

, תוכניות חד AS MADEבנוסף מחוייב הספק להעביר תיק מתקן שלם, הכולל תוכניות ביצוע  .ב
, מפרטים טכנים, תאור תצורת הפעלה ופתרון תקלות, פרטי התקשרות, וכל AS MADEקויות 

עיונו מנהל להשלמת תיק מתקן. תיק המתקן יעבור להמסמך/ התיחסות אחרת שנחוצה לדעת 
 . והעותיו של המנהל

, תיקונים כלשהם בעבודות לפי הסכם זה, יצוינו תיקונים אלה רשותלדעת ה יידרשו,ככל ש .ג
 .שיקבעזמן פרק היהיה חייב לבצעם תוך ספק בפרוטוקול וה

ייחשב מועד הפרוטוקול כמועד מסירת  - ספקשיועברו ל תובוצעו התיקונים בהתאם לדריש .ד
מנהל על ידי הפרויקט ייחשב מועד אישורה הסופי של  -העבודה. לא בוצעו התיקונים כאמור 

 כמועד מסירת העבודה.הפרויקט 

 הסכםתקופת ה .13

 על תקופת הביצוע + תקופת ההרצה +  תקופת האחריות והשירותתקופת ההתקשרות תעמוד  .א
 שנתיים()בת 

נוספות, שנה או חלק  שנת שירות פציה להאריך את מתן השירות למשך ארבערשות תהא אול .א
  .מנה בכל פעםמ

הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הסכם זה בכל עת, בהודעה מראש לספק  .ב
של ביטול ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, תשלם הרשות לזוכה רק את  במקרהימים.  30של 

התשלומים המתייחסים לביצוע העבודות והשירותים שהזוכה ביצע בפועל עד תאריך ההודעה 

על ביטול ההתקשרות, והרשות לא תהיה חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר כתוצאה 
 מביטול ההתקשרות.

 הזמנת השירותלביצוע השירות/ ביטול ארכה  .14

לאספקת השירות או כי יש מקום להארכת המועד  , עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,סבור המנהל .א
וספות, מחמת כח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל המחמת שינויים או חלקו, 

 יתן המנהל הארכה בכתב לתקופה לפי שיקול דעתו הבלעדי.   ,מתן הארכה

פורש, כי אין בהארכת מועד כאמור כדי להודות באחריות הרשות מובהר ומודגש בזאת במ .ב
לא יהיה זכאי לקבל תמורה כלשהי  הספקלמעשה/ מחדל כלשהו בגינם ניתנה הארכת מועד וכי 

 בגין הארכת מועד כאמור.

 הרשות תהא רשאית לבטל הזמנת שירות בכל עת, כל עוד השירות לא סופקו בפועל לרשות. .ג

 העדר בלעדיות .15

אין בהסכם זה כדי להגביל את זכאות הרשות לרכוש שירותים נשוא הסכם זה מספק אחר  ימובהר כ
 במתן השירותים לרשות. ספקו/או לבצע בעצמה ואין בחתימת הסכם זה כדי להעניק בלעדיות ל

 נזיקין לגוף או לרכוש .16

ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או לכל  אחריות מלאה ומוחלטת יהיה אחראי הספק .א
ביצוע השירות תוך כדי כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו או אובדן, שייגרמו ו/נזק חבלה ו/או 
לרשות ו/או כלשהו לרבות  גוף /לגופו או לרכושו של אדםבמישרין או בעקיפין, , וובקשר אלי

, ובכלל זה יהיה ו לאדם אחר כלשהולספק ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/א

אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה  הספק



 
 

 

כל  בגין, והוצאותיו על חשבונו הרשות ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה,את ולשפות חייב לפצות 
ו הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. הספק , ובכל דמי הנזק ו/אנגדה בקשר לכך יוגשותביעה שדרישה ו/או 

משחרר לחלוטין ומראש את הרשות, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות 
וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול 

גוף אחר, לגוף ו/או לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או 
 לרכוש, בכל עילה שהיא. 

מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  הספק .ב
ו/או  וו/או בקשר אית  ביצוע השירותבשירותו, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי 

יצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה. ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בב

הספק יפצה וישפה את הרשות בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו 
 .  כאמור

לה עקב שגיאה מקצועית  מונזק שיגרפגיעה או בגין כל הרשות יהיה אחראי וישפה את הספק  .ג
 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. הספקשל 

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר הספק ריותו של חא .ד
 תום תקופת ההסכם.

ד' לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או -למען הסר ספק, אחריותו של הספק כמפורט בס"ק א' .ה
 מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו.

הספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  לספקתהא רשאית לעכב תשלומים הרשות  .ו

בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות 
 .הרשותרצון 

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לרשות ו/או שעל  .ז
תתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מועסקיו, הרשות יהיה לשאת בהם מחמת ש

  כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה הרשות רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לספק.

 נזק או אובדן לכל מאחריות הרשות מטעם הבאים ואת הרשות עובדי, הרשות את פוטר הספק .ח
 מתן לצורך המשמש או לאתר הספק מטעם מי או הספק ידי על המובא כלשהו ציוד או לרכוש

 בגין לעיל הנזכרים כלפי תביעה או דרישה, טענה כל מטעמו מי או לספק תהיה ולא, השירותים
 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי יחול לא כאמור פטור. כאמור נזקאו /ו אובדן

 פגיעה בנוחות הציבור  .17

. אתרפגיעה או הפרעה בפעילותו הסדירה של ההספק מתחייב, כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל 
כן מתחייב הספק שלא תהיה פגיעה בנוחות הציבור ולא תהיה כל הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש 

 . שביל וכיו"ב ,דרך ,והמעבר של כל אדם במדרכה, בכביש

 פעילות קבלנים אחרים .18

העבודות תבוצענה עבודות נוספות על ידי קבלנים אחרים, חייב הספק  באתרידוע לספק, כי במקרה בו 
לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהרשות אישרה וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן במקום העבודות או 

 .בסמוך אליו, כפי שיורה המנהל



 
 

 

  ביטוח .19

ת הביטוח אשר יחולו מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הוראו
ומהווה חלק בלתי  'ח כמסמךעל הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 נפרד הימנו.

  מהספקניכוי כספים  .20

ו/או בגין כל דבר ועניין,  הרשות, מאת לספקתהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו  הרשות
את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם 

ה יבהתאם להסכם זה ו/או שעל מהספקשיפוי אשר יגיעו לה קנס ו/או ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או 
ו/או מי ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  הספקלשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי 

מכח הסכם או מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע  הספקו/או כל העשוי להגיע לה מאת מטעמו 
 לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת.  הרשותמזכויותיה של 

בין הצדדים כי אם לא יעמוד מבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיה של הרשות עפ"י כל דין, מוסכם 
)אלף שקלים חדשים( לכל ₪  1,000הספק במועדים שנקבעו במסגרת הסכם זה, יוטל עליו קנס בסך 

הקנס הינו סביר בנסיבות העניין, לא תהיה כי סכום  ,מוסכם ומוצהר במפורש בין הצדדיםיום איחור. 
הקנס מסכום התשלום שיועבר לספק לספק כל טענה בעניין זה, ולרשות נתונה הזכות לקזז את סכום 

  בפועל או מכל סכום אחר בו חבה הרשות כלפי הספק

         עובדיםהעסקת  .21

זה, מתחייב הוא שעובדים אלה לצורך אספקת השירות נשוא חוזה  עובדיםיעסיק  ככל שהספק .א
שרות כל דין, לרבות הוראות להעסיקם בהתאם להוראות  הספק. כן מתחייב ההמדינ יהיו תושבי
 חוק שיויון הזדמנויות וחוק חופש העיסוק. חוק שכר מינימום, התעסוקה, 

הספק בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.   כל דיןחייב למלא בכל עת אחר הוראות  הספק .ב
ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומים 

עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח שמעביד חייב בניכויים משכר 
סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של 

 העובדים במדינה באותו ענף. 

-ו 33, ובפרט את סעיפים 1953 –מצהיר כי קרא את הוראות מחוק עבודת נוער, התשי"ג  הספק .ג

כי הובהר לו  הספקובאים לעיל, והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר א' לחוק המ33
 כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.

 –המעביד נער באחד מאלה  )א(      .33
 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2)ג(, -)א(, )ב( ו2בניגוד להוראות סעיפים  (1)
 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף  (2)
ער בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נ (3)

 ; 6בהם, בהתאם להוראות סעיף 
 אין להעבידו בה בגילו;  7בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  (4)
 , 14בניגוד להוראות סעיף  (5)

)להלן  1977-( לחוק העונשין, תשל"ז2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  –דינו 
 חוק העונשין(. –
(, 1)ב2שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד להוראות סעיף           18מי שמלאו לו  המעביד צעיר או )ב( 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  –דינו 

  
 –המעביד נער באחד מאלה  א.33

א, שענינן בדיקות 11ף או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעי 12או  11בניגוד להוראות סעיפים  (1)



 
 

 

 רפואיות; 
, שענינן 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-א ו22, 22, 21, 20בניגוד להוראות סעיפים  (2)

 שעות עבודה ומנוחה; 
, לרבות הוראות בענין קביעת 4א, או 2, 2בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  (3)

 שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. מספר מרבי של 
 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  –דינו 

, ובחוק 1991 –כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים, התשנ"א  הספק,עוד מצהיר  .ד
בחוזה זה, וכי כראיה חתם על  הרשות, לצורך התקשרות עם 1987 –שכר מינימום, התשמ"ז 

 תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 אי קיום יחסי עובד מעביד .22

כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי  ,מצהיר בזאת הספק .א
 .  הרשותעובד מעביד בינו לבין 

כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד  הספק,כמו כן, מצהיר בזאת  .ב
 . ו/או מי מטעמו לבין מי מעובדיו הרשותומעביד בין 

מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל  הספק .ג
מטעמו זכאים ואין הספק, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים  מס או תשלום אחר שיידרש לשלם

 .  לקבל מן הרשות כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו

ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד מהספק תתבע לשלם סכום כלשהו  הרשותבמידה ו .ד
רשאית לנכות כל סכום שתחוייב  הרשותלשפותה בגין כל סכום כאמור ו הספקומעביד, מתחייב 

  לספק.בו כאמור מן התמורה המגיעה 

 מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הספק כאמור במסמכי המכרז. .ה

הרשות תהיה רשאית להורות לספק להימנע מלהעסיק/להפסיק להעסיק עובד מסוים בביצוע  .ו
העובד באופן מיידי. למען הסר ספק, הוראה . הספק יהיה חייב/ת להפסיק העסקת עבודותה

כאמור של הרשות לא תהווה עילה לאי עמידה של הספק בתנאי החוזה והרשות לא תפצה ו/או 
תשפה את הספק בגין כל טענה בדבר הפסד ו/או הוצאה. מובהר, כי אין במתן הוראה כאמור 

גם במקרים בהם ביצוע  כדי ליצור בדרך כלשהי יחסי עובד מעביד. הדברים האמורים נכונים
 העבודות ו/או כל חלק מהם מבוצעים על ידי אחר מטעם הספק. 

הספק מצהיר ומסכים, כי אם יתבע מסיבה כלשהי, במועד כלשהו, אחרי תחילת תוקפו של  .ז
ח יחסי עובד מעביד, למרות כוונת הצדדים שבאה לידי ביטוי מפורש והסכם זה זכויות מכ

מכך כי רואים את העסקת הספק כהעסקת עובד וכי חלים עליה בהסכם זה, ואם יקבע כתוצאה 
ועל העסקתו הדינים והתנאים של עובד, הרי מוסכם ומותנה בזאת בין הצדדים ומוצהר על ידי 

נתנו לו כעובד בגין ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה, יחושבו על פי יהספק כי התשלומים שי
  דומה ככל האפשר. הקבוע לעניין זה לגבי עובדי הרשות בתפקיד

 התמורה .23

והגשת חשבונות באופן ובמועד בפועל לשביעות רצון הרשות והשירותים ביצוע העבודות כנגד  .א
וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם הרשות  בחוזה זהכמפורט 

 ם שיבוצעו בפועל,תמורה בהתאם למחירי הצעתו )כתב הכמויות( בגין העבודות והשירותילספק 
מובהר כי אין  .כל זאת בכפוף לקבלת הזמנה מאושרת מאת הרשות ועל בסיס תקציב קיים

 .טרם קבלת הזמנת עבודה מאושרת מהרשות העבודותלהתחיל בביצוע 



 
 

 

מכל  , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות תכוללו, ומוחלטתקבועה , התמורה הינה סופית .ב
במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל הכרוכות  ,מין וסוג שהוא

, לרבות אספקה, הובלה, פריקה, הצבה, כוח אדם, ביטוחים, אישוריםהתחייבויות הספק 
 .וכיו"ב רישיונות

 לתמורה יתווסף מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי הרשות.  .ג

ם חובה, מכל סוג שהוא או על פי כל דין, החלים או מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלו .ד
אשר יחולו בעתיד על ביצוע הסכם זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו. הרשות תנכה מהסכומים 
המגיעים לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים ותשלומים אחרים, 

 והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק.

, הכל לצורך התאמת 50% -ב החוזה היקף אתהגדיל או ל 15% -ב להקטין זכות יש לרשות .ה
 .המערכת לצרכי הרשות והאתר ועל מנת לבצע את העבודה בשלמות ובאופן הטוב ביותר

התמורה תשולם לספק על פי מחירי כתב הכמויות. במקרה שיידרש ביצוע עבודה כלשהי שאינה 
יתוח תמחירי של כתב הכמויות שיבוצע על ידי כלולה בכתב הכמויות, ייקבע מחירה בהתאם לנ

המזמין. אם אין פריטים דומים בכתב הכמויות, יקבע המחיר בהתאם למחירון "דקל", או 
המחירון המשולב, הנמוך מבניהם. תשלום התמורה והיקפה מותנה בקיומו של אישור תקציבי 

 לתשלומים אלה וצו/הזמנה מאושרת ע"י הרשות. 

כלשהו תחול חובת ניכוי מס במקור בעת התשלום, ינוכה מס זה על ידי  היה ומכוחו של דין .ו
באישור  הרשות, בשיעור הקבוע לכך באישור שימסור הספק לרשות, או בהיעדר אישור מתאים,

 הקבוע לכך בדין.

    הגשת חשבונות ואופן החישוב .24

 רצון המזמינה.בעבור ביצוע כל שלב יבוצע לאחר השלמת תכולת כל שלב, לשביעות התשלום  .א

 חודשים קלנדריים. 12התשלום בגין כל שנת שירות יבוצעו בתחילת כל שנת שירות, הכוללת  .ב

התשלומים יבוצעו בהתאם למועד התשלום הממשלתי המפורט בהנחיית החשב הכללי בעניין  .ג
לתשלום לספקים והכל עם קבלת חשבונית מס כדין, כאשר זו מאושרת על ידי נציג  מועדים

 לצורך מתן שירותים אלו, לפיה השירות המפורט אכן בוצע.המזמינה 

יובהר כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעה הזוכה, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או   .ד
הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, 

לה הוצאות, למעט הוצאות נסיעה לחו"ל הדפסות, פקס, נסיעות, זמן נסיעות, אש"ל וכיוצא בא
 באם תאושרנה על ידי המזמינה.

 ".כללי הצמדה" -7.17.2הצמדת התמורה בהתקשרות זו תהיה בהתאם להוראת התכ"מ   .ה

המנהל יבדוק את החשבונית והדו"ח המוגשים על ידי הספק ויאשרם בחתימתו, בחלקם או  .ו
, שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעתו במלואם, לאחר בדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם

 הבלעדי. 

 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון לרשות.  45החשבונית ו/או חלק ממנה ישולמו עד  .ז

מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים  .ח
ו/או מדוייקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לספק לבצע תיקונים 

ו/או השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך פירוט הליקוים אשר נמצאו בחשבון ויראו זאת 



 
 

 

ומצא לרשות ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא תיספר כאילו החשבון לא ה
 במניין הימים עד למועד התשלום. 

ימי  23-מ לא יאוחראם החשבונית תוחזר לספק לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,  (1
עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק א', מועד קבלת החשבונית המתוקנת מהספק ייחשב 

יום מתום החודש  45כמועד ההמצאה המעודכן. החשבונית המתוקנת תשולם לספק תוך 
 שבמהלכו הומצאה לרשות. 

ימי  23 לאחר חלוףאם החשבונית תוחזר לספק לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,  (2
ימי  10-עד ההמצאה לפי ס"ק א', החשבונית תשולם לספק לא יאוחר מעסקים ממו

עסקים מתום "מועד התשלום". ואולם התקופה שממועד החזרת החשבונית לספק ועד 
שהספק המציא לרשות את החשבונית המתוקנת, לא תבוא במניין הימים לתשלום 

 החשבונית כאמור.

רה, כמפורט בחוק מוסר תשלומים איחור בתשלום מצד הרשות ישא ריבית, בהתאם למק .ט
 והספק לא יהיה זכאי לכל סעד נוסף, כספי או אחר בגין איחור כאמור. 2017-לספקים, התשע"ז

בפועל ואשר אושרו על ידי  י הספקשבוצעו על יד שירותיםבעבור ההתמורה תשולם מובהר כי  .י
 ., בכפוף להזמנה מאושרת שנמסרה לו מהרשותנציג הרשות

 אחריות והשירותולתקופת ה הסכםערבות לביצוע ה .25

 הספק ימסור, כולן או מקצתן, הסכם בתקופת ההסכםלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ה .א

שר אלף חמישה ע)₪  15,000בסך , ערבות בנקאית ימים מקבלת צו התחלת עבודה 7בתוך  רשותל
הכרוכות במתן ההוצאות ' למסמכי המכרז. זבנוסח מסמך  ,"(הערבות)להלן: "שקלים חדשים( 

 .  הספקיחולו על  הנ"ל הערבות

את ההפרשים  להשיב לידי הרשות להתחייבות הספקתשמש גם כערבות  ההערבות האמור .ב
 והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו. 

מובהר בזאת, כי מתן הערבות כדלעיל אינו פוטר את הספק ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו  .ג
כלפי הרשות עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או 
חלקה, על ידי הרשות, לא תהוה מניעה מצדה לתבוע מהספק כל נזקים והפסדים וכן כל סעדים 

 ם עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. נוספים ואחרי

סכום הערבות שנגבה על ידי הרשות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והרשות תהא רשאית  .ד

לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך 
ומענות  בטענות הרשותזכות כלשהי לבוא כלפי  ספקשתהא ל מבלי לקנינה הגמור והמוחלט

על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין  הרשות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויות
 הפרת ההסכם. 

המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  למדד הת תהיה צמודוהערב .ה
הידוע במועד  האחרון . המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדדלסטטיסטיקה

 . ימת הספק על החוזהחת

, לפי פנייה מידית בלא צורך בהנמקה היהא לממש ןת וניתיבלתי מותנאוטונומית,  יההערבות תה .ו
חד צדדית של הרשות בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע הספק את התחייבויותיו ו/או חלקן או 

. היה במקרה של סכומים המגיעים לרשות בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות הספק



 
 

 

והערבות תחולט על ידי הרשות והחוזה לא יבוטל, ימציא הספק ערבות חדשה בתנאים זהים 
    לערבות שחולטה.

. לאחר מכן, (תיים)שנ האחריות והשירותתקופת למשך  טיבתשמש גם כערבות הביצוע ערבות  .ז
 טיב, גובה ערבות ה(ובכפוף להזמנה )לפי החלטת הרשות בתשלום תחל תקופת אחריותככל ש

 מחצית מערבות הביצוע.יעמוד על 

 בשינויים המחוייבים. הטיב,תנאי הסעיף בדבר ערבות הביצוע, יחולו גם על ערבות  כל .ח

 תהיה ניתנת להעברה או להסבה על ידי הרשות. טיבערבות ה .ט

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מההנחיות בדבר אחריות המפורטות במפרט הטכני. ככל שתמצא  .י
תכרענה  –סתירה בין האמור בסעיף זה לבין תקופות האחריות הנקובות במפרט הטכני 

 התקופות הנקובות במפרט הטכני.

 פיצויים מוסכמים .26

יספק את ודות ו/או יבצע את העבמבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז במידה והספק  .א
יתקן הספק את הדרוש  – שאינה תואמת לדרישות הדין/הרשות בצורה לקוייה או יםהשירות

 תיקון, ללא עלות נוספת, באופן מיידי.

בגין איחורים בלוח הזמנים )בעבודה ספציפית או במסירת הפרוייקט כולו, ולרבות בתקופת  .ב
אלא אם ניתן אישור בכתב על ידי  ,בגין כל יום איחור₪  1,000פיצוי מוסכם בגובה  –האחריות( 

 .הרשות להארכת משך ביצוע

הנ"ל מספק אחר, תוך חיוב הספק בעלות ו/או  שמורה הזכות לפעול לרכישת השירותלרשות  .ג
 שנרכש מהספק האחר לבין עלותו אם היה נרכש מהספק. השירותבפער שבין עלות 

בכל דרך או  לספקמכל סכום שיגיע  המוסכמים רשאית לנכות את סכום הפיצויים הרשות תהא .ד
 אחרת. 

ואין בו כדי לגרוע מכל  מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה הספקתשלום הפיצויים לא ישחרר את  .ה
  .זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין

חוק  כל דין ובכלל זה תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או  .ו
לתבוע את כל הנזק  הרשותובכלל זה זכות  1970 –תשל"א  –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( 

 הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. 

 ביטול ההסכם  .27

כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים .א
במקרה של הפרה  עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןבכל הזכויות המוקנות לה  הרשותחוזה זה ויזכו את 

רשאית, בהודעה בכתב, לבטל את  הרשותיסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא 
דרך אחרת שתמצא לנכון  בעצמה, או בכלביצוע השירות/רכישת הציוד  החוזה ולהשלים את

נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב . בהוצאות הכרוכות בכךהספק ולחייב 
כל  לספקמובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות בה. 

 זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת הרשות:

רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת  כשהספק (1

או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון 



 
 

 

או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם 
הסדר אתם  נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען

 . 1983 –בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

בביצוע כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק קבלן משנה  הסכםמסב את ה כשהספק (2
 בכתב ומראש.  הרשותללא הסכמת  התחייבויותיו מכח ההסכם

 . סכם, להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע הה כשהספק (3

אספקתו או , או כשהוא מפסיק את מהלך חלקומבצע את השירות או את  הספק אינוכש (4
ואינו מציית להוראה בכתב  נהלשנקבע ואושר ע"י המ מניםזח הלפי לו ספקואינו משהוא 

, או כאשר בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים באספקתםמהמנהל להתחיל או להמשיך 
יקנו ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא ת הספק

את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או 
כאשר המנהל התרה בספק ו/או מי מטעמו כי השירות והציוד המסופקים על ידו, כולן או 
מקצתם, אינם לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים 

 . לשיפור השירות

 . סכםמתרשל בזדון בביצוע הה שהספקהוכחות להנחת דעתו כשיש בידי המנהל  (5

או אדם אחר בשמו, נתן או הציע לאדם  שהספקהוכחות להנחת דעתה,  הרשותכשיש בידי  (6
כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע 

 החוזה. 

אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן  הספק (7
 שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  

ו/או נגד מי מבעלי מניותיו  הספקאם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד  (8
 ו/או מנהליו. 

ינה נכונה, או תנה בקשר עם חתימת הסכם זה אישנ הספקהתברר כי הצהרה כלשהי של  (9
לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות  שהספק

 . הספקעם 

 הצהרה ו/או נתונים שאינם מדוייקים במסגרת תפקידו.  לרשותמסר  הספקהתברר כי  (10

)ד(, 4)ג(, 4, 3כשהספק הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות: (11

 )א(.25)ז(, 22)ג(, -)א(22, 21, 16 ,8-10, 6)ד(, 5

עד מועד  הספקסעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות נקיטה בצעדים המפורטים ב .ב
 כאמור.  החוזה ביטול

לא יראו בשימוש הרשות בזכויותיה עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין כביטול ההסכם על ידה, אלא אם הודיעה  .ג

ה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם כל עוד לא ניתנה לו על כך במפורש ובכתב, והספק יהי

 הודעה על ביטולו.

תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ  הרשותמבלי לפגוע באמור לעיל,  .ד

במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם ימים.  30, וזאת בהתראה של של המנהל שיקול דעתו הבלעדי

מועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי הספק בשל ביטול ההסכם על ידי הרשות כאמור בסעיף מראש עד ל

זה, יהיה הספק זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי ההסכם, בגין השירות שסיפק בפועל 

לשביעות רצונה של הרשות על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת ההסכם עפ"י הודעת הרשות, בניכוי כל 



 
 

 

ם אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת הכספי

התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה לספק כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או 

 הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם.  

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם וביטלה  הרשותהשתמשה  .ה

כל טענות ו/או  לספקלא יהיו , את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו

תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. הוצאות השלמת 

והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות גם בתוספת  הספקיהיו על חשבון  הזמנת השירות ע"י הרשות

והחשבונות ישמשו  רשותהמסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. ספרי  5%בשיעור 

ומועדם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועד הוצאתן.  ספקראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו ל

מובהר, כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות הרשות לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או 

מהפסקת ההתקשרות, בהתאם לזכויות השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה כתוצאה 

      העומדות לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

 מירת זכויות ש .28

ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי חוזה  הרשותשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של 

חמת התנהגות או בדרך זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מ

 על זכותה בכתב ובמפורש.  הרשות, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה הספקאחרת ביחסיה עם 

 על סודיות והעדר ניגוד עניינים  שמירה .29

ו/או מטעמו, מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר,  בביצוע העבודותוהמועסקים על ידו  ספקה .א
דיעת כל  אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע לא להודיע, לא למסור ולא להביא לי

 הסכם זה.

הסכם, ובין עניינים אחרים בהם ה עבודות נשואמצהיר בזה כי, אין ניגודי עניינים בין ה ספקה .ב
כי  ספקהוא מטפל, ו/או עניינים עסקיים ו/או אישיים של מי מהמועסקים על ידו. עוד מתחייב ה

 עבודותה אחרים העלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים עם ההוא ימנע מכל עיסוק ו/או עבוד
 שהוא מבצע עבור הרשות על פי הסכם זה. 

כי בכל מקרה בו יתעורר ספק  ספקכאמור דלעיל, מתחייב ה ספקמבלי לגרוע מהתחייבות ה .ג
באשר לקיומו של ניגוד עניינים כזה, הוא ימסור לרשות כל מידע הדרוש לה לשם הכרעה בשאלת 
קיומו או העדרו של ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו החליטה הרשות כי נוצר חשש לניגוד 

רשות רשאית לדרוש עניינים, העלול לפגוע פגיעה ישירה או עקיפה בעניינה של הרשות, תהיה ה
לגרום מידית לביטול החשש האמור ולא, תהיה הרשות רשאית לבטל את ההתקשרות  ספקמה

מידית ע"י משלוח הודעה בכתב למשרד על כך. ביטלה הרשות את ההתקשרות כאמור, יהיה 
שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הודעת הביטול, ולתשלומים  עבודותזכאי לתשלום בגין ה ספקה

 .לבדאלה ב

 קיזוז זכות .30

מבלי לגרוע מזכויות הרשות לפי הסכם ועל פי כל דין, רשאית הרשות לקזז מכל סכום שיגיע לספק ממנה, כל 

סכום אשר מגיע לרשות מהספק. זכות הרשות תגבר על כל זכות שתעמוד לספק מהרשות ו/או על כל זכות של צד 

 ג' המתייחסת לזכות הספק כלפי הרשות.



 
 

 

 תרופות .31

ר לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של הפרת אין באמו

 החוזה. 

 כללי .32

מוסכם בזה, כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד  .א
 החוזה.לחוזה לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת 

 כל מחלוקת בקשר עם הסכם זה תתברר בבית המשפט המוסמך לכך, בעיר ירושלים. .ב

 ודעות ה .33

 ת הצדדים הם :  וכתוב

 9546303, גבעת שאול, ירושלים 3עם ועולמו  –הרשות 

 __________________________________  - הספק

ו משלוחשעות מיום  72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 

 כדבר דואר רשום. 

 

 סעיף תקציבי לביצוע הסכם זה: מס' _______________.

 

 ולראיה באו על החתום :
 

 ___________________________ הרשות: 
  באמצעות מורשי החתימה מטעמה     

 
 ___________________________ הספק: 

  באמצעות מורשי החתימה מטעמו     
 

 _______________ תאריך: 
  



 
 

 

 'מסמך ה

 לכבוד

 הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 

 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  תצהיר

_________, ____________, נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _אני הח"מ, _______
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזאת כדלקמן:

חוק עסקאות )להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
לאספקת, התקנת ביצוע עבודות ל _______  "(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'ופים ציבורייםג

. למונחים רבהתאם למכרז האמו ,ותחזוקת מערכות מולטימדיה בשמורת טבע נחל מערות
 המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא עד למועד ההתקשרות אני הח"מ  .2
"( חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –התשנ"א  ,ו/או לפי חוק עובדים זרים

ותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או לחילופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו בי .3
 במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -חוק עובדים זרים 

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה: .4

חוק שוויון )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .א
 חלות עליי."( אינן זכויות

( לחוק 2)א()1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף  9הוראות סעיף  .ב
  עסקאות גופים ציבוריים.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 
    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                תאריך  

 

 שוראי

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 

במציע  המציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________אם מס'_________ ]
והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל 

 וחתם/מה עליו בפני.
 

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                    



 
 

 

 
 מסמך ו

 
 (6)א()3-(4)א()3בסעיפים  סףהטופס הצהרות ופירוט נסיון קודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי 

 

אני,___________________, מורשה חתימה מטעם המציע, משמש בתפקיד __________________ אצל 
 כדלקמן:המציע מצהיר בזאת 

המציע בעל ניסיון של ____ השנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז, באספקה, התקנה שירות  .1
 ותחזוקה למערכות מולטימדיה, כהגדרתן בתנאי הסף.

 
 :הניסיון פירוטלהלן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 להלן פרטי הטכנאים: .טכנאי שירות ותחזוקה 4מעסיק לפחות המציע  .2

 

 תפקיד אצל המציע מס' ת.ז שם הטכנאי 

1  
 

  

2  
 

  

3  

 

  

 

רתה דפרויקטים שכללו אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת מולטימדיה, כהג 2המציע ביצע לפחות  .3
 .השנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז 3במהלך , במועד כלשהו בתנאי הסף

תיאור העבודה  
 שבוצעה

, שם איש קשר אצל המזמין שם המזמין תקופת ביצוע העבודה
ליצירת  ומס' טלפון תפקידו

 קשר )כולל נייד(

1  
 

   

2  

 

   

3  
 

   



 
 

 

 
 
 

         
 –הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים. ככל שאדרש ע"י ועדת המכרזים או ע"י הרשות 

אספק אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל, כדוגמת חוזי התקשרות, חשבוניות, אישור רו"ח המציע 
 וכיו"ב.

 
  

  _____________       _______________________________ 

 המציעמורשה חתימה של חתימת שם ו            תאריך       
 

 
 

 אישור
 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 

והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע מס'_________ ]במידה 
והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 

 יו בפני.צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה על

 
           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                                    

  



 
 

 

 'זמסמך 

 
 הבטחת ביצוע החוזהערבות בנקאית ל

 
 תאריך ___/__/__                                                                   

 לכבוד 
 לשמירת הטבע והגנים הלאומייםהרשות 

 
 נ.,            ג.א.

 'ערבות בנקאית מסהנדון:  
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל  ("המבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן
 2307-19מס'  חוזהעם בקשר  "(סכום הערבות" :להלן)( שקלים חדשיםאלף  חמישה עשרבמילים: ) ₪  15,000של 

 .לביצוע עבודות אספקה, השמשה, התקנה ותחזוקת מערכות מולטימדיה באתר נחל מערות

 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל סכום הערבות יהיה צמוד 
 "( . המדד" :)להלן מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 
 . חתימת נותן השירות על החוזההידוע במועד האחרון המדד  היהיהמדד הבסיסי לעניין ערבות זו 

 

 לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  םשפורס המדד יהיהלעניין ערבות זו  החדש המדד
 

לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי 
ל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הצמדה, מבלי להטי

 המבקש. 
 

 שנת__________    ________ ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש
 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
 

 _____________ בנק                                                                                                
 סניף ____________

 

 
 

 
 

  



 
 

 

 מסמך ח'

 ביטוח

, למשך ספקן הלערוך ולקיים, על חשבו ספק ה עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין, ספק לגרוע מאחריות ה מבלי .1
את ההסכם )ולעניין ביטוח חבות המוצר למשך שלוש שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(, תקופת  כל

תי נפרד ממנו חלק בלוהמהווה  ,1ח' מסמךכ זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים הביטוחים 
 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו "ספקה ביטוחי")להלן: 

וכתנאי מוקדם מתן השירותים , לפני תחילת רשותלהמציא לידי הספק ה על, רשותצורך בכל דרישה מצד ה ללא .2
. ספקה עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחאו לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור התקשרות ל

בגין חידוש  ,אישור עריכת ביטוח מעודכןרשות ידי הל להמציאספק העל בתום תקופת הביטוח,  מידכמו כן, 
 .נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחלתקופת ספק תוקף ביטוחי ה

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, ספק כי מי מביטוחי ה רשות,יודיע לספק בכל פעם שמבטח ה
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח ספק כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה

 חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

, ספקהמוטלת על ה ,הינם בבחינת דרישה מזעריתספק כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי ה מובהר .3
 ספק ואין בה כדי לשחרר את ה ,ו/או על פי כל דיןלפי ההסכם ספק הלגרוע מכל התחייבות של שאין בה כדי 

בכל  רשות,או מי מטעם הרשות הכל טענה כלפי לא תהיה ספק ול ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור. לגבולותהקשור 

ועל כאמור לעיל, ספק השיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה,רשות ל .4
 להתחייבויותספק ביטוחי האת על מנת להתאים  ושיידרש ,, התאמה או הרחבהתיקון ,לבצע כל שינויספק ה
 .על פי הסכם זהספק ה

רשות האינן מטילות על  ,ת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיללעריכרשות הזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי ספקביטוחי הכל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  רשותמי מטעם העל או 

וזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי ספק ההמוטלת על  ,העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנ

המובא  ,לרכוש או ציוד כלשהואובדן או נזק  לכלמאחריות רשות ואת הבאים מטעם ה רשותאת ה פוטרספק ה .6
 ,כל טענהספק תהיה לולא המשמש לצורך מתן השירותים, רשות ו/או לחצרי הספק או מי מטעם הספק על ידי ה

פטור כאמור לא יחול כלפי מי , ובלבד שהבגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי 
 שגרם לנזק בזדון.

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש  את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כנדרש על לערוךספק הבנוסף, על  .7
 ,בגין נזק אחד₪  400,000כוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין ר

 לעניין ציוד מכני הנדסי. ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו
המפורטים ( ביטוח אחריות צד שלישי)למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות, ספק לעל אף האמור לעיל, 

האמורים  יםהביטוחכו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף בחלקם, אך הפטור המפורט ב בסעיף זה, במלואם או
  ם.במלוא

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי , ספקשייערך על ידי הכל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  ויתורוה ;רשותוכלפי הבאים מטעם ה רשותה

 ינתנוי םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9
נאותות בהתאם לאופי המשנה פוליסות ביטוח  קבלנילדאוג כי בידי ספק העל , ספקמטעם המשנה  ניקבלעל ידי 

 .קשרות עמםוהיקף ההת
שירותים שניתנו לרבות שירותים במלואם, ביחס ל רשותאחריות כלפי המוטלת הספק העל כי  ,מובהר בזאת

 .משנה או אמורים היו להינתן על ידי קבלני
על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10

רשות מאת הספק  ממועד בקשת הימים  10אלא אם חלפו  ,תהווה הפרה יסודיתהביטוח במועד לא עריכת 
 הביטוח כאמור.עריכת בכתב, להמצאת אישור 



 

  

 

 תאריך     אישור עריכת הביטוח -1'מסמך ח                                               
:__________ 

וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח
 .ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 מוצרים ספק ☒

 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

  ______אחר: ☐

  שם: 
_________________ 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 עבודות /שירותיםמזמין  ☒

 מוצריםמזמין  ☒
 ______אחר:  ☐

 שם:
הרשות לשמירת הטבע והגנים 

 הלאומיים

 כתובת: 
_________________ 

 :כתובת
 , ירושלים3עם ועולמו  רח'

      
  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו

כולל ת מולטימדיה בשמורת טבע נחל מערות והתקנה ותחזוקה של מערכהשמשה, אספקה, 
 ותחזוקה שירותאחריות 

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☐הסכם   ☒   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים לטובת 
 מקבל האישור

 תקופת הביטוח
/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☒    ₪☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 סעיף שיעבוד ☐
 ויתור על תחלוף ☒

   

 

 רכוש
 רכוש ☐

 א. תוצאתי ☐

1.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 2,000,000  ₪
למקרה ולתקופת 

 הביטוח

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 20,000,000  ₪
לעובד, למקרה 

 ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 
 

ביטול חריג  
אחריות מקצועית 

 לעניין נזקי גוף 

4.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 
 

               ת.רטרו: 
   

  .5 אחריות מקצועית  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 
 

               ת.רטרו: 
    

למקרה ₪  500,000
 ולתקופת הביטוח

  אחריות המוצר 
 

6.  

 בכתב ובדואר רשום למקבל  יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת
 האישור.

  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו 
 סעיף השתתפות / כפל ביטוח.

  המבטח      חתימת האישור: 
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_______________________ 

 מסמך ט'

 :הקיים המצב תיאור .1

 הקיימת כוללת:המערכת  .1.1

 מצב רכיב #
 שמגבה את הרכיבים הבאים: –KW3מערכת אל פסק   .1

1. DVR 

 מצלמה בגג מבנה הבקרה)חשמל(. .2

 מחשב מולטימדיה. .3

 מערכת כריזה. .4

 ת שמישות והמלצהנדרשת בחינ

 נדרשת בחינת שמישות והמלצה + מערכת הרחקת וידאו.NEC v300x  מקרן  .2

עובד לסירוגין. ככל  –לא תקין  + בקר הורדה והרמה3X2.25מסך נגלל   .3

הנראה התקלה במערכת 

 הפיקוד.
מותקן  + מערכת הרחקת וידאו.NEC m300wsעדשה רחבה מקרן   .4

 בארונות לטובת הקרנה על קיר המערה.

 .םמאווררימ ש מאודמרעי 

נדרשת בחינת שמישות 

 והמלצה.
פנסים, בקרי תאורה, מפצלים ותכנת  40 –מערך תאורה הכולל   .5

 שליטה.

ממערך  20%-כ –לא תקין 

 התאורה עובד.
 פנסים : 30מערך פנסי אפקטים הכולל   .6

  

 .ונדרשת בחינת שמישות תקין

 .תקין פנסים 10מערך פנסי התמצאות הכולל   .7

יחידות שמשורשרות אחת  LCT724 – 4מסוג  DMXבקרי תאורה   .8

 כל יחידה שולטת על אזור תאורה נפרד –אחרי השנייה 

ככל הנראה רק בקר  –לא תקין 

 .4 –אחד פועל מתוך ה 
)אזורי שמע נפרדים(,  םמיקסרי 5מגברים,  6מערכת סאונד הכוללת   .9

 רמקולים.  10-12ומערך רמקולים הכולל  זראיקווליי

 DM7מיקסר דיגיטלי מסוג 

 MAX400Dמגבר 

 pureacustic px-266רמקול מסוג 

חלק מהרמקולים לא  –לא תקין 

פועלים ע"פ התסריט הנדרש. 

נדרשת בדיקה מעמיקה יותר 

לטובת בידוד התקלה )תכנה, 

תכנות, מחשב, מיקסר, מגבר או 

 רמקול(.



- 42 - 

 

 מצב רכיב #
 מערכת צילום לטובת ניהול המבקרים הכולל :  .10

 מצלמות אנלוגיות. 4

DVR 

מצלמה אחת  –תקין חלקית 

 תקולה.

הפעלת התרחישים, פיקוד  –שמשמש כבקר מולטימדיה  DMXבקר   .11

 EPX810 –כל מסך וקבלת פקודות מפנל לחצנים 

תקלות  –ככל הנראה לא תקין 

 שונות בין הפעלה להפעלה.
 תקין. הכלל מגבר + רמקול כריזה  –מערכת כריזה   .12

עליו מותקנות תכנות התאורה והשליטה על  –מחשב מולטימדיה   .13

 .ומערך הווידא

)המחשב ישן מתבקשת  תקין.

 .(המלצה לנגן ובקר דיגיטליים
עמוד עליו מותקן פנל לחצנים לשליטה והפעלה של המייצג ע"י   .14

 המבקרים )בכניסה למערה(

 תקין.

 תקין. קטנים בתוך המערה + לוח מרכזי בחדר ההפעלה. 2 –לוחות חשמל  3  .15

 

 

 סטטוס תקינות הפעלה כללי:

 כלל.מערכת התאורה ברובה לא עובדת 

 אזורים שלא עובדים כלל, תזמון מעבר בין אזורים לא תקין. –מערכת הסאונד עובדת באופן חלקי בלבד 

בחלק מהמקרים מסך נגלל עולה ויורד ע"פ הנדרש ובחלק מהמקרים לא.  – זוהו תקלות שונות בין הפעלה להפעלה

 אזורים במערך התאורה שבחלק מההפעלות עובדים ובחלק לא. פנל ההפעלה בכניסה עובד לסירוגין.

וכן על תקלת מגע יבש באחד מרכיבי  מערכת באמינות נמוכההופעת תקלות שונות בין הפעלה להפעלה, מעידה על 

 המערכת. בכדי לזהות תקלה מסוג זה נדרשת בדיקת עומק ע"י טכנאי מולטימדיה וטכנאי חשמל.

 לאורך המערה ישנם ארונות ציוד ללא נעילה. –ארונות ציוד 

 

 להלן תמונות להמחשה: .1.2
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 עקרונות ההצעה לשדרוג המערכות: .2

ן כציוד להחלפה או ציוד חדש, הינו ציוד מקצועי, מותאם לעבודה רציפה, בעל אמינות כלל הציוד אשר מאופיי .2.1

 .IPאו  485או   RS232גבוה ויכולות התממשקות למערכות אחרות באמצעות פרוטוקול בקרה 

נדרש לאפיין ציוד מתאים  ןאי לחות גבוהים ועל כנכלל הציוד שממוקם בתוך המערה נדרש לעמוד בת .2.2

 כמינימום. IP66לעמידה בתקן 

לצורך הקטנת העלויות, ניתן לבצע שימוש חוזר במערכות הקיימות גם באם נדרש לתקן או לשדרג את חלק  .2.3
 מהרכיבים.

יש צורך בהצעה כוללת לאותה חווית מבקר של מערכת תקינה וגיבוי למקרה של תקלה בכל רכיב קריטי  .2.4
 המשתמש. תלחוויי
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 תוספות נדרשות/מומלצות: .3

 תוספת של פס לדים לטובת כיוונון קצב ההתקדמות של מבקרים במהלך המופע.מומלץ לבחון  .3.1

בוצעה התקנה של סיב אופטי המקשר בין חדר ההפעלה ולבין מבנה המשרדים. הסיב ישמש לטובת שליטה  .3.2
  העיקרית.שתהיה חלק אינטגראלי מהמערכת  על המערכת מאזור המשרדים

 שליטה על מערכת מולטימדיה של המייצג.  .3.2.1

 .מערכת הצילום לטובת ניהול המבקרים להצגת מצלמות  תהתממשקו .3.2.2

 מעמדת השליטה למערה. יכולת כריזה .3.2.3

שיותקן במבנה המשרדים לטובת שליטה מלאה על מערכות המולטימדיה  )לא קיים( תוספת מסך שליטה .3.2.4
 מרחוק.

 אופציה למערך הגיבוי: .4

 מערך הגיבוי יכלול: .4.1

 .(האתר עובדי" עי יינתן יידימ)מענה  .בלבד המבקר חווית ורךלצ המערכת להפעלה הנדרשים הרכיבים כל

  

 גיבוי מדיה קיימת : .5

 לפני תחילת העבודה.המדיה והקונפיגורצייה יש לגבות את כל  .5.1

 .והקונפיגורצייה וספר הפעלה חדשמסירת המערכת ללקוח כולל גיבוי המדי .5.2

 שהוגדרו לגיבוי ותחזוקתםהדרכת עובדי האתר להפעלה ותחזוקה מקומית כולל החלפת רכיבים  .5.3

 המערכות: השמשה וגיבוילעקרונות ההצעה  .6

כלל הציוד שיסופק יהיה ציוד חדש, הינו ציוד מקצועי, מותאם לעבודה רציפה, בעל אמינות גבוה ויכולות  .6.1

 .IPאו  485או   RS232התממשקות למערכות אחרות באמצעות פרוטוקול בקרה 

 יוקם גיבוי: לאלמערכות הבאות  .6.2

במקרה של תקלה באחד הרמקולים עדיין יהיה ניתן לשמוע את פס הקול מהרמקולים  –רמקולים  6.2.1
 האחרים.

 ניתן להוריד את המסך באופן ידני במקרה של תקלה. –מסך נגלל  6.2.2

 תקלה באחד הזרקורים הינה שולית ביחד למכלול החוויה. -מערך המנורות )זרקורים( 6.2.3
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 המלצה למקרה של החלפה  הציוד המבוקש .7

 בעל יכולת בקרה. ,לפחות 70Wמגבר שמע מקצועי בעל עוצמה של  .7.1.1

 .LEDבטכנולוגיית –מערך הזרקורים  .7.1.2

 טיפול, סידור ודיגום של ריכוז המולטימדיה הקיים. .7.1.3

 

 :שרות ותחזוקה .8

באם עם השלמת הפרויקט, הספק יקבל אחריות מלאה על מערכת המולטימדיה באתר בכללותה, ללא תלות  .8.1

מיום ההתקנה )קרי לשנתיים האחריות תהיה כוללת  .הרכיבים סופקו על ידו, או הינם רכיבים המותקנים כיום

 חלפים, הגעת טכנאי, תיקון/החלפה, טיפולים ובדיקת תקינות וכו'(.

. ה-, בימים א8:00-17:00השירות המוצע יינתן בין השעות  מעבר לכך יציע המציע שרות תחזוקה כולל למערכת, .8.2

 זמן התגובה לתיקון תקלות, לרבות הגעה לאתר והחלפת כל רכיב תקול, לא יעלה על יום עסקים אחד.

שנים לאחריה, כאופציה, לשיקול  4האחריות תינתן לשנה. ול  יים שלהצעת המציע לשרות ותחזוקה לאחר שנת .8.3

 תקופות נוספות, של שנה אחת. 4-הרט"ג, תינתן אפשרות להארכת משך השירות בשנה נוספת, וזאת עד ל

לבטל הסכם זה בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי מתן הודעה  נההמזמי תמבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי .8.4

 .יום מראש 30לספק 
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 'ימסמך 

 טבלת בדיקה

 תכולת מעטפת הצעה
 המציע אחראי לבדוק את תכולת הצעתו לפני סגירתה והפקדתה בתיבת המכרזים. 

ככל שתמצא סתירה בין מסמך לזה לבין רשימת המסמכים המצורפת במסמך ב' למסמכי 
תגבר רשימת המסמכים במסמך ב' ובאחריות המציע לבדוק את התאמת התכולה  –המכרז 

 .המפורטת במסמך זה לזו המפורטת במסמך ב'

  
 בדיקה  :המסמך

   תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור על ניהול ספרים.   .1

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה   .2

 עו"ד/רו"ח(

  

, בנוסח המצורף למסמכי המכרז 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו    .3

 ה'.ך כמסמ

  

 האסמכתאות בצירוף, המכרז למסמכי 'ו מסמך"ג ע, סףהקודם להוכחת עמידה בתנאי  נסיון פירוט   .4
 .שם כמפורט הרלוונטיות

  

  אישור השתתפות בסיור הקבלנים.  .5

 ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף:אם המציע הוא תאגיד/שותפות    .6

 .שותפות רישום תעודת/  התאגיד התאגדות תעודת .1
 ושחתימתם השותפות/התאגיד בשם לחתום המוסמכים האנשים שמות .2

 .השותפות/התאגיד את מחייבת
 .השותפות/התאגיד של הרשום משרדו כתובת .3

  

   פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה חתום על ידי המציע. .14

15. 
   (. 1הצעת המציע )מסמך ג'הצהרת המציע )מסמך ג'( וטופס 

על ידם כשהם מסומנים  המציעים מתבקשים להגיש את המסמכים המצורפים 
 ומופרדים בחוצצים וכן לצרף תוכן עניינים ובו רשימת החוצצים.

 

 

   מסמכי המכרז וההסכם כשהם חתומים בכל עמוד על ידי המציע. .16

 :כדלקמן מסמכים להצעתו לצרף, חייב לא אך, רשאי המציע .17

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף  (1
משמעות כל המונחים, לרבות "אישור" ו"תצהיר"  –להצעתו אישור ותצהיר. בפסקה  זו 

 .1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2היא כמשמעותם בסעיף 
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מצע אשר הינו בעל תוצרת )טובין או שירותים( הארץ כמשמעותם בתקנות חובת המכרזים  (2
, ומעוניין כי תינתן לו 1995-)העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקי), התשנ"ה

 בשל עובדה זו, יצרף להצעתו אישור ותצהיר. העדפה

המציע רשאי להגיש, בנוסף לכל המסמכים אותם הוא נדרש לצרף לפי מסמכי המכרז, כל  (3
חומר העשוי להיות רלוונטי לדעתו, לשם הוכחה כי הוא עומד בדרישות של המכרז. בשום 

מנוסח ההצעה, מקרה אין לצרף מסמכים הכוללים הסתייגויות, , תוספות או גריעות 
 כמפורט במסמכי המכרז.

 תאריך: _____________________                                          שם וחתימת המציע: ____________ 


