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-באר יעקב ,דצמבר -2021

עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום

מסמך א'

הזמנה להציע הצעות
.1

עיריית באר יעקב (להלן" -העיריה") מזמינה בזאת מציעים ,אשר מתקיימים בהם כל תנאי הסף,
כמפורט במסמכי המכרז ,להגיש הצעות לניהול ,תפעול ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום
בתחום השיפוט של עיריית באר יעקב ,וכן לאספקה והתקנה של מתקנים ,בהתאם לדרישת העירייה,
וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל ,כפי שיורה המנהל מטעם העיריה בהתאם לתנאים
המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז והמפרט הטכני (להלן" :השירותים ו/או העבודות").

.2

תקופת ההתקשרות עם הקבלן שייבחר לספק את השירות כאמור לעיל ,תהא תקופה בת  5שנים.
לעירייה תהא נתונה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות האמורה ב 2 -תקופות נוספות בנות
( 12שנים עשר) חודשים כל אחת ,כולה או חלקה (לכל היותר  84חודשי התקשרות).

.3

ניתן לעיין ,טרם רכישה ,בחוברת המכרז ,המופיעה באתר האינטרנט של העיריה .את חוברת המכרז
ניתן לרכוש החל מיום  29.12.21תמורת ( ₪ 2,000במילים :אלפיים  ,)₪אשר לא יוחזרו בכל מקרה.
התשלום יבוצע במח' הגבייה בקניון באר יעקב ,רחוב שא נס  ,17קומה  ,2באר יעקב .לשם קבלת
חוברת המכרז יש לפנות אל עו"ד הדס גלר ,ממונה מכרזים והתקשרויות ,בכתובת ז'בוטינסקי  ,2באר
יעקב ,בין השעות  08:30עד  15:30חוברת המכרז תימסר תמורת הצגת שובר לתשלום ,כשהוא חתום
ע"י מחלקת הגבייה.
מובהר בזאת ,כי רכישת חוברת המכרז הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

.4

לא יתקיים כנס משתתפים במכרז זה.

.5

לשאלות הבהרה ולפרטים ,ניתן לפנות בכתב בלבד לעו"ד הדס גלר ,ממונה התקשרויות ,בדוא"ל:
 ,hadasg@b-y.org.ilוזאת עד ליום  9.1.22עד השעה  .14:00באחריות הפונים לוודא ,כי שאלותיהם
הגיעו ליעדן במועד .העירייה תפרסם את שאלות ותשובות ההבהרה באתר האינטרנט של העירייה עד
ליום .11.1.21

.6

על הפונים חלה האחריות להתעדכן באתר העירייה בשאלות ובתשובות ההבהרה ,ובכל הודעה
שתפורסם בנוגע למכרז .שאלות שיתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ,העירייה
תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל ע"פ שיקול דעתה .יובהר ,כי לא יהיה מענה בע"פ
לשאלות ,ובהתאם לכך ,רק תשובות בכתב שתפורסמנה באתר כאמור תחייבנה את העירייה.

.7

את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) בבניין העירייה (לשכת מנכ"ל) ,ברחוב
ז'בוטינסקי  ,2באר יעקב ,בתוך מעטפה סגורה עליה יש לציין "מכרז פומבי  1/21ניהול ,תפעול,
אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום" ,וזאת לא יאוחר מיום  17.1.22בשעה
 14:00בדיוק .הצעות שתוגשנה לאחר המועד או השעה הנקובים  -לא תוכנסנה לתיבת המכרזים.

.8

הגשת הצעה מהווה אישור לכך שהמציע בחן ובדק כראוי את תנאי המכרז ,קיבל את כלל המידע
והנתונים הצריכים לשם הגשת הצעה ,הבין את כל הדרישות ומקבל על עצמו את כל ההתחייבויות
בהתאם לתנאי המכרז.

.9

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ,והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

.10

הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ונקבה כאחד.

.11

סיכום לוח הזמנים של המכרז:
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חתימה וחותמת של המציע

2

עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום

.1
.2
.3

.4
.5
.6

7

אבן דרך
ניתן לעיין במכרז באתר העירייה

מועד ושעה
החל
29.12.21
לא יתקיים
החל
29.12.21

הערות
מיום

כנס משתתפים
מיום תמורת 2,000
רכישת חוברת מכרז
(אלפיים .)₪
מבוצע
התשלום
הגבייה
במחלקת
בקניון באר יעקב ,ברח'
שא נס  ,17קומה
שנייה; קבלת חוברת
המכרז בבניין העירייה
(לאחר התשלום)
מועד אחרון להגשת שאלות עד ליום 9.1.22עד
השעה 14:00
הבהרה למכרז
השאלות והתשובות
מועד מתן תשובות מטעם יום 11.1.22
באתר
יפורסמו
העירייה לשאלות הבהרה
האינטרנט של העירייה
מועד אחרון להגשת הצעות לא יאוחר מיום הגשה בבניין העירייה,
 17.1.22עד שעה ז'בוטינסקי  ,2באר
במכרז
יעקב
 14:00בדיוק.
הצעות ,שיוגשו לאחר
המועד ו/או השעה
הנקובה ,לא יוכנסו
לתיבת מכרזים
בהתאם להודעה על המשתתפים לעקוב
מועד פתיחת מעטפות
שתפורסם באתר אחר ההודעות
העירייה
₪

בברכה,
ניסים גוזלן ,ראש העירייה
עיריית באר יעקב
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 .1מסמך א' :הזמנה להציע הצעות.

מסמכי המכרז כוללים:

 .2מסמך ב' :הוראות ותנאי המכרז.
נספח א' :פרטים כלליים של המציע;
נספח ב' :פירוט ניסיון וממליצים;
נספח ג' :הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר העירייה;
נספח ד' :הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות;
נספח ה' :נוסח המלצה סטנדרטי;
נספח ו' :ערבות מכרז;
נספח ז' :אישור רו"ח בדבר עמידה במחזור כספי;
נספח ח' :אישור עוה"ד בדבר מורשיי החתימה של התאגיד;
נספח ט' :תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – ;1976
נספח י' :תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום;
 .3מסמך ג' :הצעת המציע.
 .4מסמך ד' :חוזה;
נספח א'  :מפרט טכני;
נספח ב' :אישור קיום ביטוחים;
נספח ג' :טופס פרטי חשבון;
נספח ד' :תעודת עוסק מורשה/עוסק פטור תקפה הכוללת הצהרת המשרד לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,תשל"ו;1976-
נספח ה' :הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ;
נספח ו' :ערבות ביצוע;
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז בין שהם מצורפים לבין שאינם מצורפים .המסמכים
הינם רכוש העירייה וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז.
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אישור קבלת מסמכי המכרז
שם מלא של מקבל המכרז _____________________ :מס' ת.ז____________________ .
תפקיד______________________________________________________________ :
תאריך______________________ שעה _____________________________________
שם האישיות המשפטית רוכשת החוברת _______________________________________
כתובת החברה/בית-העסק _________________________________________________
פרטי איש הקשר מטעם המציע לעניין המכרז:
שם_________________ :
תפקיד_______________ :
טלפון____-__________ :
טלפון נייד____-___________ :
כתובת אימייל _______________@__________________________ :
מספר פקס____-___________ :

5

שם איש קשר נוסף מטעם המציע __________________ :
מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף____-___________ :
כתובת אימייל _______________@__________________________ :
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מסמך ב

הוראות למשתתפים
.1

עיריית באר יעקב (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מציעים ,אשר מתקיימים בהם כל תנאי הסף,
כמפורט במסמכי המכרז ,להגיש הצעות לניהול ,תפעול ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום
בתחום השיפוט של עיריית באר יעקב ,וכן לאספקה והתקנה של מתקנים ,בהתאם לדרישת העירייה,
וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל ,כפי שיורה המנהל מטעם העירייה בהתאם לתנאים
המצוינים והמפורטים במסמכי המכרז והמפרט הטכני (להלן" :השירותים ו/או העבודות").

.2

מהות המכרז
הקבלן יהיה זכאי ,בכפוף למילוי כל התחייבויותיו על-פי תנאי מכרז זה ,במלואם ובמועדם ,לקבל
זכות פרסום מסחרי על גבי הפנים המסחריים שבמתקני השילוט ולגביית התשלומים בגינם.
בין היתר ,הקבלן יתחייב כלפי העירייה:

.3

א.

לתחזק את מתקני השילוט ולשמרם במצב תקין ואסתטי לאורך כל ההתקשרות ,לרבות
להיענות לקריאות וכן לקריאות דחופות לטיפול במתקני השילוט;

ב.

להעתיק מתקני שילוט קיימים למיקום חדש ,בהתאם לדרישת וצרכי העירייה ותנאי המפרט
הטכני של המכרז ,לרבות סילוק של מתקנים קיימים ,ככל הנדרש ,לאתר פסולת מורשה
והשבת המצב לקדמותו;

ג.

להקים מתקני שילוט ,בהתאם לדרישת וצרכי העירייה ותנאי המפרט הטכני של המכרז; כל
מתקן שיותקן יבוצע בהתאם לדגמים המפורטים במפרט הטכני ,ובכפוף לקבלת כלל
האישורים הנדרשים ,על חשבון הקבלן ,כגון אישורי בטיחות ,חשמל ,היתר בנייה וכיו"ב.

ד.

להפיק ,להדפיס ולהציב מסרים עירוניים ,בהתאם לדרישת העירייה ותנאי המפרט הטכני של
המכרז;

ה.

לשלם דמי זיכיון חודשיים בהתאם למחיר שנקבע במכרז ,ובנוסף לשלם אגרות שילוט בהתאם
לתעריפי חוק העזר ,וכן לשלם הוצאות חשמל בהתאם לאומדן צריכה תקופתי ו/או כל הוצאה
נוספת לצורך תפעול ותחזוקת מתקני הפרסום.

ו.

כל מטלה נוספת הקשורה ו/או הנלווית והנדרשת לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן כלפי
העירייה ,אף אם לא צוינה מפורשות.

מתקני השילוט
תמונת המצב של מתקני השילוט הקיימים (חלק א' של הטבלה); תמונת המצב הנדרשת עד לתום
שנת הזיכיון הראשונה שלאחר חתימת החוזה (חלק ב' של הטבלה) מוצגת בטבלה להלן.
מודגש ומובהר ,כי כלל מתקני השילוט הקיימים הינם חדשים ,וגילם הינו כ 5 -שנים ומטה.
 3.1עד לתום שנת הזיכיון הראשונה שלאחר חתימת החוזה
א.

בכל הנוגע למכוונים מוארים-

)1

הקבלן יעתיק  20מכוונים ממיקומם הנוכחי למיקום אחר שתורה עליו העירייה ,לפי
שיקול דעתה .בכלל האמור יידרש הקבלן לבצע עבודות נדרשות כדי להשיב את המצב
לקדמותו במקום ממנו הועתק שלט.

ב.

בכל הנוגע לבילבורד-
6
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)1

הקבלן יעתיק  5בילבורד ממיקומם הנוכחי למיקום אחר שתורה עליו העירייה ,לפי
שיקול דעתה .בכלל האמור יידרש הקבלן לבצע עבודות נדרשות כדי להשיב את המצב
לקדמותו במקום ממנו הועתק שלט.

ג.

בכל הנוגע למתקני הרחבה-
בכל הנוגע למתקנים מסוג חדש שאינו קיים כיום בבאר יעקב (להלן -מתקני הרחבה),
עד לתום שנת הזיכיון הראשונה שלאחר חתימת החוזה ,הקבלן יספק ויתקין במיקומים
שהעירייה תורה עליהם מתקנים בכמות ובהיקף כנקוב בחלק ב' של הטבלה ( 1בילבורד
חומה 20 ,עמודורים 3 ,שלטי טוטם).
מובהר ומודגש בזאת ,כי בשנת הזיכיון הראשונה שלאחר חתימת החוזה העירייה לא
תגבה דמי זיכיון עבור מתקני הרחבה אלא רק משנת הזיכיון השנייה שלאחר חתימת
החוזה (אגרות שילוט והוצאות חשמל יגבו כסדרן).

 3.2מהשנה השנייה שלאחר חתימת החוזה ואילך ,בהתאם ללוח זמנים שיקבע המנהל
ד.

בכל הנוגע למכוונים מוארים-

)1

העירייה רשאית לחייב את הקבלן ,לפי שיקול דעתה ,להתקין בכל שנה עוד  2מכוונים
מוארים חדשים ( 4פני פרסום מסחריים ו/או עירוניים לפי שיקול דעת העירייה) ,והקבלן
חייב להתקין את מתקני השילוט.

)2

הצדדים רשאים להסכים בדבר הסבת פני פרסום מסחריים לפני פרסום עירוניים
וההיפך ,ובלבד שהבקשה אושרה מראש ובכתב על-ידי המנהל (כאשר מדובר בהסבת
פני פרסום מסחרי לפני פרסום עירוני נדרש אישור גזברית בנוסף על אישור מנהל).

ה.

בכל הנוגע לבילבורד-

)1

העירייה רשאית לחייב את הקבלן ,לפי שיקול דעתה ,להתקין בכל שנה עד  1בילבורד
חדש ,והקבלן חייב להתקין את מתקן השילוט.

ו.

בכל הנוגע למתקני הרחבה-

)1

הצבת מתקני הרחבה נוספים יוצבו בהסכמת הצדדים ,בכמות ובמיקומים שיוסכמו.
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חתימה וחותמת של המציע

עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום
חלק א'
תחילת תקופת ההתקשרות

חלק ב'
עד לתום שנת הזיכיון הראשונה
שלאחר חתימת החוזה

מס"ד

תיאור
מתקן
הפרסום

כמות
מתקני
פרסום

1

מכוון
מואר
בילבורד

60

3

בילבורד
חומה
20
0
0
עמודורים 0
3
0
0
0
טוטם
מס"ד  4 ,3ו  5נחשבים מתקני הרחבה.

2

4
5
הבהרה 1

.4

-חלק א' של הטבלה-

-חלק ב' של הטבלה-

כמות פני כמות
מתקנים
פרסום
מסחריים פרסום
עירוניים
40
80

כמות
מתקני
פרסום
60

כמות פני כמות
מתקני
פרסום
מסחריים פרסום
עירוניים
40
80

9

14

3

9

14

3

0

0

0

1

1

0

20
3

0
0

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז קבלנים העומדים בכל התנאים הבאים במועד האחרון להגשת הצעה ,ואשר
המציאו את כל המסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלו:
א.

המשתתף הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל.

ב.

המשתתף בעל ניסיון בניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט מסוג
מכוון מואר ו/או עמודור ו/או מתקן שילוט חוצות ("בילבורד") כמשמעם במפרט הטכני של
המכרז 24 ,חודשים רצופים לפחות בין השנים  2017ואילך ,ברשות מקומית אחת ,לפחות,
המונה למעלה מ 30,000 -תושבים ,או -לחילופין -במספר רשויות מקומיות ,המונות יחדיו,
לפחות 50,000 ,תושבים.
מובהר ,כי ניסיון המשתתף בכל רשות מקומית ייחשב ככזה הנובע ו/או נבע מכוחו של מכרז
שפורסם על-ידי רשות מקומית ו/או מי מטעמה והמשתתף הוכרז במסגרתו כזוכה ,וסיפק את
השירותים לרשות בפועל לאורך ההתקשרות.

ג.

למשתתף מחזור כספי של מיליון ( ₪לא כולל מע"מ) ,לפחות ,בכל אחת משנות הכספים ,2017
 2019 ,2018הנובע מניסיון המציע בשירותים והעבודות מושא מכרז זה.

ד.

העדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי ,כגון ,אי העברת ניכויים,
אי דיווח לרשויות המס ,אי מתן קבלות רשמיות וכד' ,זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות ,לפי
חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים ,התשמ"א ;1981-היה המעוניין להשתתף במכרז תאגיד
 -היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים.

ה.

הגשת ערבות מכרז בנקאית אוטונומית ,בסך ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף  ,)₪בנוסח
התואם במדויק את נוסח נספח ו' למסמך ב' .מציע שלא יגיש את כתב הערבות בנוסח המחייב
במדויק ,יפסל על הסף והצעתו לא תידון בפני וועדת המכרזים.
8
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___________________
חתימה וחותמת של המציע
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הצעת המשתתף

א.

על המשתתף במכרז ליתן הצעת מחיר עבור הרשאה לפרסום מסחרי על גבי מתקני השילוט
העירוניים ,בתחום השיפוט של עיריית באר יעקב על גבי מסמך ג' למסמכי המכרז.

ב.

המציע יידרש ליתן הצעת מחיר שנתית עבור פן פרסום במתקן פרסום מסוג בילבורד ,ביחס
למחיר מינימום שקבע עורך המכרז (להלן" :הצעת המחיר").

ג.

המחירים עבור שאר מתקני השילוט יגזרו מהצעת המחיר ,בשיעור אחוז קבוע שנקבע על-ידי
עורך המכרז.

הגשת מסמכים
על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים כדלקמן:
א.

תעודת התאגדות במרשם המנוהל בישראל כדין;
נסח חברות עדכני;

.7

ב.

פירוט ניסיון – נספח ב' למסמך ב';

ג.

אישור רו"ח בדבר עמידה במחזור כספי – נספח ז' למסמך ב';

ד.

המלצות מלפחות  2רשויות מקומיות בנוסח המצורף כנספח ה' למסמך ב'; חובה להגיש
המלצות בנוסח זה בלבד;

ה.

אישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד
בחתימתם -נספח ח' למסמך ב';

ו.

אישור מאת רואה חשבון או שלטונות מס הכנסה על ניהול פנקסים כדין;

ז.

העתק תעודת מורשה לעסוק עם גופים ציבוריים ,מאת שלטונות מע"מ;

ח.

ערבות בנקאית כמפורט להלן;

ט.

שו"ת הבהרה חתום ע"י המשתתף;

י.

תצהיר המשתתף בדבר העדר הרשעה כנספח ד' במסמך ב' ;

יא.

קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז על שמו של המשתתף;

יב.

יתרת מסמכי המכרז ,כשהם חתומים על ידי המשתתף בשולי כל דף ודף;

אופן הגשת ההצעה
א.

את ההצעה ,יחד עם כל מסמכי המכרז ,יש להגיש כשהם מלאים וחתומים בהתאם לדרישות
המכרז ,במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין "מכרז פומבי מס' 1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום" ,עד לא יאוחר
מיום  17.1.22בשעה  14:00במשרדי העירייה ברחוב ז'בוטינסקי  ,2באר יעקב .הצעה שלא
תימצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים ,מסיבה כלשהי ,לא תידון.

ב.

על המציע להגיש את הצעתו על כל נספחיה והמסמכים המצורפים ב 2-עותקים זהים לחלוטין
(מקור והעתק) ,כאשר המקור והמסמכים המצורפים וההעתק והמסמכים המצורפים ,כרוכים
כל אחד בנפרד ,ויוכנסו למעטפה אחת ,בלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז
ומספרו ,והיא תוכנס על ידי נציג העירייה לתיבת המכרזים ,במעמד הגשת ההצעה ע"י המציע.
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ג.

על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש
בתנאי המכרז ,בצורה מסודרת וברורה.

ד.

כל הערה ,הסתייגות ,או תנאי של המציע ,שלא הועלו בהליך ההבהרות של המכרז ואושרו על-
ידי העירייה בכתב במסגרת תשובות הבהרה ,לא יבואו בחשבון ועלולים אף להביא לפסילת
ההצעה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

ה.

לא צירף המציע את כל שאלות ,תשובות והודעות ההבהרה ,לא יהיה בכך עילה לטעון מצדו כי
לא ידע או לא הכיר חלק מהשאלות או התשובות בגין כך ,ולא תישמע ממנו כל טענה כאמור,
ויראו אותו כמי שקיבל ומכיר את כל התשובות וההבהרות שניתנו על ידי העירייה במכרז.
לעירייה שיקול הדעת הבלעדי אם לפסול את הצעת המציע בגין אי צירוף כל השאלות
והתשובות אם לאו.

חתימות
א.

על המציע לחתום על התצהירים המצורפים בנספחי המכרז וכן על כל מסמך וכל עמוד ועמוד
ממסמכי המכרז על-ידי גורם מוסמך המורשה לחייב את המציע בחתימתו.

ב.

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז
ובתנאיו .כמו-כן ,הגשת ההצעה כמוה כהצהרה ,כי יש למציע את כל הידיעות ,הכישורים
והסגולות המקצועיות והאחרות הנדרשים לביצוע כל העבודות ולספק את השירותים מושא
המכרז ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות המכרז  -הכול כמפורט במסמכי
המכרז.

בדיקות מוקדמות
א.

על המציע לבצע כל בדיקה עובדתית ,כלכלית או משפטית הנדרשת לדעתו ,על-מנת שיהא בידו
כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה .על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך
ו/או כל מידע שייאסף על ידו ,לרבות עיון בכל המסמכים הרלוונטיים למתן הצעה במכרז ,בין
שצורפו ובין שלא צורפו או לא צורפו במלואם ,סיור בשטח העירייה ובדיקת התנאים לביצוע
העבודה וכיוצא בזאת כל עבודת הכנה הדרושה לשם הגשת הצעה במכרז.

ב.

הגיש המציע את הצעתו ,רואים אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות המוקדמות ומצא את כל
התנאים מתאימים להגשת הצעתו ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות.

ג.

כל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר -לו מהעירייה באשר לעבודות ,אם ניתן כזה,
נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על העירייה אחריות כלשהי
בעניין זה ,היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק ,או איננו נכון ליום מתן
ההצעה.

ד.

כל מציע יישא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז ,ובשום מקרה הוא לא יהיה
זכאי לקבל החזר בגין עלויות אלה ,בין אם זכה במכרז ובין אם לאו ,בין אם הסתיים המכרז
ובין אם בוטל.

ה.

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

ערבויות
א.

חובה על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת העירייה,
בנוסח כתב הערבות המצורף כנספח ז' למסמך ב' (להלן" :ערבות המכרז") ,על סך של 50,000
( ₪במילים :חמישים אלף  .)₪שם מבקש ערבות המכרז יהא זהה לשם המציע .על המציע
לוודא ,כי נוסח ערבות המכרז המצורף להצעתו תואם באופן מדויק את הנוסח המצורף כנספח
ז' למסמך ב' למסמכי המכרז .תשומת לב ,כי תנאי זה הינו מתנאי הסף להשתתפות במכרז
ואי מילויו במדויק ,יביא לפסילת ההצעה על הסף.
10

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים

___________________
חתימה וחותמת של המציע
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ב.

ערבות המכרז תעמוד בתוקף  90יום לאחר המועד האחרון והסופי להגשת ההצעות במכרז,
דהיינו עד ליום  14.4.22העירייה תהא רשאית לדרוש מן המציעים להאריך את תוקף הערבות
לתקופה או לתקופות נוספות ,ככל שיידרש עד לסיום הליכי המכרז והשלמת ההתקשרות עם
הזוכה .מציע שלא יאריך את הערבות בהתאם לדרישת העירייה ,הצעתו לא תשתתף עוד
בהמשך הליכי המכרז ,ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי העירייה בגין ובקשר לכך.

ג.

העירייה תהא רשאית לדרוש לחלט את ערבות המכרז בכל מקרה בו הודיעה העירייה למציע,
כי הצעתו זכתה במכרז ,אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו על-פי התחייבויותיו ,וכן במקרה
בו נדרש המציע להאריך את תקופת הערבות והוא לא עשה כן תוך  7ימים מיום שנדרש לכך
או באופן שתוקף הערבות יוארך לא פחות מחמישה ימים לפני תום תוקפה של הערבות
המקורית ,לפי המוקדם.

ד.

ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר ,ותחולט כפיצוי קבוע
ומוסכם מראש ,במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יעמוד בכל התחייבויותיו על-פי
הצעתו ,מכל סיבה שהיא ,הכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ,וזאת בלי לגרוע מכל
סעד או זכות הנתונים לעירייה על-פי דין ולרבות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),
תשל"א .1970 -

ה.

מציע אשר יערער על תוצאות הזכייה ,תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים המשפטיים בעניינו.

ו.

מציע שייבחר כקבלן הזוכה יעמיד ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת
העירייה ,להבטחת מילוי התחייבויותיו ,על סך של ( ₪ 200,000במילים :מאתיים אלף ,)₪
בנוסח המצורף להסכם (מסמך ד') כנספח ו' (להלן" :ערבות הביצוע") ,בתוקף למשך כל תקופת
ההתקשרות ועד  90יום לאחר מועד סיום ההתקשרות .העמדת ערבות ביצוע בהתאם לתנאי
העירייה תהווה תנאי להמשך ההתקשרות.

ביטוחים

11

א.

על המציע שהצעתו תוכרז כזוכה להחזיק ביטוחים בתוקף על-פי דרישות המכרז ,בהיקף שלא
יהיה מצומצם מהמפורט באישור עריכת הביטוחים המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,
בנספח ב' להסכם (מסמך ד' למסמכי המכרז).

ב.

על מציע שהצעתו תוכרז כזוכה להמציא לעירייה אישור על עריכת ביטוחים המצ"ב כנספח ב'
להסכם חתום ע"י חברת הביטוח תוך  7ימים מיום קבלת הודעת הזכייה .למען הסר ספק
מובהר בזאת ,כי אין צורך להחתים את חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים במועד הגשת
ההצעה.

הבהרות ,שינויים ,הסתייגויות
א.

לשאלות הבהרה ולפרטים ,ניתן לפנות בכתב בלבד לעו"ד הדס גלר ממונה התקשרויות,
בדוא"ל ,hadasg@b-y.org.il :וזאת עד ליום  9.1.22בשעה  .14:00באחריות הפונים לוודא,
כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד .העירייה תפרסם את שאלות ותשובות ההבהרה באתר
האינטרנט של העירייה עד ליום  11.1.22על הפונים חלה האחריות להתעדכן באתר העירייה
בשאלות ובתשובות ההבהרה ,ובכל הודעה שתפורסם בנוגע למכרז .שאלות שיתקבלו לאחר
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ,העירייה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן
כלל לפי שיקול דעתה .יובהר ,כי לא יהיה מענה בע"פ לשאלות ,ובהתאם לכך ,רק תשובות
בכתב שתפורסמנה באתר העירייה כאמור תחייבנה את העירייה.

ב.

השואלים יערכו את שאלותיהם באופן ברור ,תמציתי וענייני בטבלה ,באופן הבא (רק שאלות
שיוגשו באופן הנדרש יענו):

מס"ד עמוד

סעיף ותת
סעיף

שאלה

תשובה
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ג.

משתתף במכרז שלא יעביר במועד את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לנדרש
לעיל ,יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות ,שגיאות או אי התאמות בתנאי
המכרז וכיוצא בזה.

ד.

העירייה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה,
ואין להם תוקף מחייב כלפיה.

ה.

מבלי לפגוע באמור לעיל ,העירייה רשאית בכל עת ,ולא יאוחר מ 72 -שעות לפני המועד האחרון
להגשת ההצעות ,להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים ,מכל מין וסוג שהוא ,וזאת על פי
שיקול דעתה הבלעדי .באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות העירייה בקשר
לשינוי תנאי המכרז ,אשר יפורסמו באמצעות אתר האינטרנט שלה המציע ו/או הזוכה מתחייב
שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה בדבר שינוי בתנאי מתנאי
המכרז.

ו.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז ,יגבר האמור
במסמכי ההבהרות .בכל מקרה של סתירה באמור במסמכי ההבהרות ,יגבר מסמך ההבהרות
האחרון שפורסם.

ז.

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל
הסתייגות לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא ,רשאית העירייה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי:
 )1לפסול את מסמכי המכרז.
 )2לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל ,ולהתעלם מהן.
 )3לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד.
 )4לדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את
מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
ההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של העירייה .אם
תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות דלעיל ,והמציע יסרב להסכים לכך ,רשאית
העירייה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על-ידי המציע ,אם הצעתו
הייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.
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תוקף ההצעה
ההצעה תעמוד בתוקפה ממועד הגשתה לתיבת המכרזים למשך  120יום מהמועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז .מציע אשר יחזור בו מהצעתו במהלך התקופה הזו – תהא העירייה רשאית לחלט את
ערבות המכרז אשר צורפה להצעה .באם יתארכו הליכי בחירת זוכה וחתימה עמו על הסכם ו/או אם
ינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז ,תעמוד כל הצעה בתוקפה עד לתום הליכים אלה ובתוספת של
 60יום ,בהתאם להודעת העירייה בפנייה בכתב למציעים.
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פתיחת ההצעות
א.

פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי העירייה במועד עליו תודיע העירייה באתר
האינטרנט בכתב מראש .כל המעוניין רשאי להיות נוכח בישיבת פתיחת תיבת המכרזים.

ב.

על אף האמור לעיל ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך את ישיבת פתיחת תיבת
המכרזים באמצעות וועידה חזותית או באמצעים אחרים ,תוך הבטחת הפומביות והשקיפות
של המעמד ,הכול בהתאם למגבלות הבריאותיות שיחולו ובהתאם לשיקול דעתה המלא.
למשתתפי המכרז לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העירייה בגין אי זימון
פרונטאלי למעמד פתיחת התיבה בעטיין של מגבלות התקופה.

הצעה יחידה
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העירייה שומרת לעצמה את הזכות לא לדון כלל בהצעה יחידה שתוגש בתיבת המכרזים ולדחות את
המועד האחרון להגשת הצעות במכרז (תוך השבת ההצעה היחידה למציע היחיד ללא פתיחת
המעטפה) .כמו כן ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא להמליץ על הצעה יחידה כזוכה ,גם אם
נמצאה כעומדת בתנאי המכרז ,מן הטעם הזה בלבד שלא הוגשה/ו הצעה/ות נוספת/ות .לא תישמע
טענה מפי המציע היחיד ,כי העירייה חייבת לקבל את הצעתו .על המציע לדעת מראש ,כי העירייה
רשאית לבטל את המכרז ו/או לא להמליץ על הצעה יחידה ולפרסם את המכרז בשינויים או בלי
שינויים ,על-מנת לבחון מספר הצעות ובכך להשיא את תועלת העירייה מהליך המכרז לטובת אינטרס
הציבור.
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מצב שוויון (תיקו)
במקרה בו תוגשנה שתי הצעות או יותר ,המועמדות לזכייה ,וההצעה הכספית שלהן זהה בדיוק,
תערוך וועדת המכרזים הליך תמחור נוסף לבחירת ההצעה המיטיבה ביותר עם העירייה.

.17

שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה
א.

אין וועדת המכרזים מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

ב.

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

ג.

מובהר ומודגש בזאת ,כי לוועדת המכרזים נתון שיקול הדעת לפסול הצעה אשר הוגשה על-ידי
מציע שלעירייה קיים ניסיון רע עמו ,בכפוף למתן זכות טיעון.
על בסיס שיקולים אלו רשאית וועדת המכרזים ,בין היתר ,להמליץ על הצעה שאינה ההצעה
הכספית הטובה יותר ,או לא להמליץ על הצעה כלשהיא.

ד.

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף ,כאמור לעיל ,חייבים להתייחס לאישיות
המשפטית אשר מגישה את ההצעה .העירייה תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים
אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

ה.

הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם עלולה להיפסל
ע"י ועדת מכרזים.

ו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,ע"פ שיקול דעתה
הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או
המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים.

ז.

כמו כן ,וועדת המכרזים תהא רשאית לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה ו/או לדרוש
מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון ,בדבר כושרו לבצע את העבודות ,חוסנו הכלכלי ,מצבו
המשפטי ,ניסיונו המקצועי המוכח של הקבלן ,יכולתו ו/או כשירותו לבצע את העבודות ,לרבות
היקפו וטיבו של הניסיון ועמידת הקבלן באיזה מתנאי הסף ובתנאי המכרז בכלל .במסגרת זו,
תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך ו/או
הבהרה ו/או מידע ו/או השלמה ו/או ניתוח מחיר שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו ,לזמן
אותו להתייצב בפניה ,לפנות לממליצים ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו ,וכן להיעזר
בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה
שיידרשו.

ח.

המציע יהא חייב לבצע את דרישות ועדת המכרזים ,בהתאם לסעיף זה ולהציג את מלוא המידע
הנדרש .כל מידע ,הסבר או פרטים שהובאו לידיעת ועדת המכרזים יישמרו ככל האפשר בסוד.
אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור ,רשאית ועדת המכרזים להסיק מסקנות
לפי ראות עיניה ,ואף לפסול את ההצעה.

ט.

ועדת המכרזים תהא רשאית שלא להתחשב בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה,
או שאינה ברורה דיה או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה
הדרוש וזאת ,אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי או מעורר
13
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חשש לתכסיסנות פסולה.
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י.

מבלי למעט מהאמור לעיל ,מובהר בזה מפורשות ,כי ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה
החורגת באופן בלתי סביר מהאומדן ,ובאם לא ניתן לוועדת המכרזים הסבר ו/או נימוק המניח
את דעת חבריה.

יא.

ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להמליץ על כשיר שני לזכייה במכרז .במקרה ולא
תשתכלל ההתקשרות בין העירייה לבין המציע המומלץ לזכייה ,תודיע העירייה לבעל ההצעה
הכשירה השנייה בדבר זכייתו במכרז וההוראות החלות על המשתתף הזוכה יחולו על הכשיר
השני בהתאמה.

יב.

מובהר בזה מפורשות ,כי בכל מקרה בו תמליץ ועדת המכרזים על כשיר שני ,כאמור לעיל ,ובכל
מקרה בו כשיר שני יוכרז כזוכה במכרז בשל אי קיום התחייבויות הזוכה ו/או מכל סיבה
אחרת ,מתחייב המציע אשר הוכרז כשיר שני ,בהתחייבות בלתי חוזרת ,לקבל על עצמו את
ביצוע העבודות אשר תימסרנה לו לביצוע בהתאם להצעתו במכרז וליתר תנאי המכרז .תוקף
ההתחייבות של הכשיר השני כאמור תחול כלפי העירייה עד לתום  12חודשים ממועד חתימת
חוזה המכרז.

החלטות ועדת המכרזים  -עיון במסמכים
א.

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים  -עיון
במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף (22ט) בתקנות העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח ,1987 -
בהתאם לחוק חופש המידע ,התשנ"ח ,1998-ובהתאם להלכה הפסוקה.

ב.

מציע הסבור ,כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן -
"חלקים סודיים") ,שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:
א .יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.
ב .יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד משמעי.
ג .במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.
מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים ,יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון
מציעים אחרים.
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ג.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה
של הצעות המציעים האחרים.

ד.

יודגש ,כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ,אשר
תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ,לדין הכללי ,ולאמות המידה המחייבות רשות
מנהלית בדבר היקף זכות העיון במסמכי מכרז.

ה.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם
כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך
פרק זמן ההולם את נסיבות העניין ,לרבות מתן פרק זמן להשיג על החלטת הוועדה בפני
ערכאות.

ו.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע ,תודיע על כך ועדת מכרזים למציע
בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

הצהרות והתחייבויות נוספות של המציעים
המציע מצהיר ומתחייב כלפי העירייה ,כי -
14

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים

___________________
חתימה וחותמת של המציע
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עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום
א.
ב.
ג.
ד.

.20

הגשת הצעה והשתתפות במכרז כמוה כאישור ,כי פרטי המכרז ומסמכיו ידועים ונהירים
למציע והוא מגיש הצעתו לאחר ביצוע כל הבדיקות ,לרבות סיור בשטח העירייה והכרת תנאי
המקום;
לקח בחשבון את כל ההוצאות הכלולות בהפעלת מערך הפרסום והשילוט ,ובכלל זה עמלות
פרסום ומכירה ,דמי זיכיון ,אגרות שילוט ,תחזוקה ,פרסומי הרשות ,פחת ,חשמל ,וכל הוצאה
נוספת.
החל ממועד הגשת ההצעה ובמשך כל תקופת ההתקשרות עם העירייה על-פי מסמכי המכרז,
המפעיל לא יבצע ולא יאפשר כל העברת שליטה במציע ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ללא אישור
העירייה לכך בכתב ומראש.
יספק את השירות (אם יבחר) ויבצע את כל יתר התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז ,במלואם,
במועדם ,בצורה מקצועית ומיטבית ,ברמה מעולה ,במירב השקידה ,המאמצים המסירות
והנאמנות ,ובכלל זה ,המפעיל מתחייב לספק את השירות ולבצע את כל יתר התחייבויותיו על
פי מסמכי המכרז ,תוך הקפדה על מילוי הוראות כל דין ,ותוך הקפדה על כללי הבטיחות ,וכן
מילוי הנחיות והוראות הנהלת העירייה.

ביטול המכרז ,אי חתימה על ההסכם
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל אחד מאלה:
א.
ב.
ג.

לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש ,לרבות במקרה שבו יתברר שהוגשה הצעה יחידה
במכרז .הודעה על ביטול מכרז תישלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות עד למועד האחרון
להגשת הצעות.
לא לקבל אף הצעה שהיא.
לבטל את בחירתו של קבלן שנבחר לספק את השירות במקרים הבאים:
)1
)2
)3

)4
.21

התברר ,כי הקבלן או מי מטעמו נתן ו/או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה
כלשהי בקשר עם המכרז הזה או מכרז דומה ,זאת בהתאם להכרעת דין חלוטה.
התברר ,כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה במכרז אינה נכונה או שהקבלן לא גילה
לעירייה עובדה מהותית ,אשר היה בה ,לדעת העירייה ,להשפיע על בחירתו לאספקת
השירות.
הקבלן לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שקיומן מהווה תנאי מוקדם
לחתימת העירייה על הסכם עימו ו/או למתן השירות על ידיו או שחזר בו ומבקש לבטל
את הצעתו או שנתגלה ,כי אינו מסוגל לקיים את הצעתו או שהפר התחייבות יסודית
בהסכם הפעלה.
כל פעולה כאמור של העירייה לא תזכה את הקבלן בכל פיצוי ,שיפוי או החזר כספי
כלשהו.

סמכות שיפוט
סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו תהא לבתי המשפט
המוסמכים במחוז מרכז.

15
קראתי ,הבנתי ,אני מסכים

___________________
חתימה וחותמת של המציע

15

עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום

הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע ,המוסמך לחייב את המציע
בחתימתו בהגשת הצעה במכרז:

חתימה וחותמת עו"ד

שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע +
ציון תפקיד בתאגיד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע/חבר במציע הינם מורשיי חתימה מטעמו,
ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע
למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו
צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשו כן,
ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על
תצהיר זה.

16

16
קראתי ,הבנתי ,אני מסכים

___________________
חתימה וחותמת של המציע

עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום
נספח א' למסמך ב'  -פרטים כלליים של המציע

נא למלא בהתאם לרלבנטיות למציע:

מס"ד

נושא

1

שם המציע

2

כתובת

3

טלפונים

4

שמות בעלי השליטה בחברה

5

שם איש קשר למכרז

6

טלפון איש קשר למכרז

7

כתובת דוא"ל איש קשר למכרז

8

מספר פקס לתקשורת למכרז

9

כתובת אתר האינטרנט של המציע

10

שנת יסוד/שנות וותק

11

שמות מנהלים בכירים

12

בעלי המניות

13

חברות אחיות

14

חברות בנות

15

שנת יסוד החברה

16

הערות

מענה המציע (ניתן לצרף נספח מענה מפורט)

17

17
קראתי ,הבנתי ,אני מסכים

___________________
חתימה וחותמת של המציע

עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום
נספח ב' למסמך ב'

פירוט ניסיון קודם של המציע
שם הלקוח
רשות
מקומית/תאגיד
עירוני

איש קשר
ופרטי
התקשרות
(טלפון
נייד)

מס'
תושבים

תקופת
הפעלה
תאריך
התחלה
וסיום
(יום,
חודש,
שנה)

תיאור
עבודה/שירותים
(כולל סוגי
השילוט
ושהפרסום
שהקבלן עסק
בהם ברשות)

מספר
המכרז
מכוחו
הקבלן
מספק
שירותים

18

אימות חתימה
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)_______ .מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _____________ ת.ז ,______________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפני.
_______________
__________
עו"ד
תאריך

18
קראתי ,הבנתי ,אני מסכים

___________________
חתימה וחותמת של המציע

עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום

נספח ג' למסמך ב'

לכבוד
עיריית באר יעקב

הנדון  :הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד עירייה ו/או לחבר מליאת מועצת העיר
 .1הנני מצהיר בזאת ,כי עיריית באר יעקב הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 1.1סעיף 122א בפקודת העיריות [נוסח חדש] הקובע ,כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה,
לעניין זה" ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 1.2כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה,
"חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו
(ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף ( )1( 1ב) ו( )1( 2 -ב)".
 1.3סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו
או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 .2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר ,כי :
 2.1בין חברי מליאת מועצת העיר יש לי/אין לי :בן-זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות סוכן או שותף (יש
להקיף את התשובה הנכונה).
 2.2יש /אין חבר מליאת מועצת העיר ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד
אחראי בו (יש להקיף את התשובה הנכונה).
 2.3יש /אין לי קרוב משפחה ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד במועצה (יש להקיף את התשובה הנכונה).
 .3ידוע לי ,כי העירייה תהא רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה
כוזבת ו/או לא מלאה.
 .4אני מצהיר בזאת ,כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת ,וכי ככל
שישתנו הנסיבות עד הגשת מועד ההצעה ו/או לאחר זכייתי במכרז ,הנני מתחייב לדווח לעירייה בדבר כך.

חתימת המציע______________ :

שם המציע_____________ :

אימות חתימה
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)_______ .מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _____________ ת.ז ,______________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפני.
_________________
___________
עו"ד
תאריך
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___________________
חתימה וחותמת של המציע
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עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום
נספח ד' למסמך ב'

הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות
(נספח זה ייחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 50% -ממניות המציע)
.1

אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת ,כדלקמן:
.1.1

שם ,תעודת זהות ,תפקיד__________________________________________
(להשלים את הקשר עם המציע).

.1.2

במהלך  5השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז ,הח"מ לא הורשע בעבירה
פלילית ולא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית לאחר הגשת כתב
אישום.
"עבירה פלילית"  -כל עבירה ,הנוגעת לתחום עיסוקו ו/או שבוצעה במהלך ובקשר לביצוע
עבודה ,כגון עבירות טוהר המידות ,תחום מיסוי וכלכלה ,זיוף ,הונאה ,תכנון ובניה ,איכות
סביבה ולמעט :עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה פלילית מסוג ברירת קנס ,עבירות מכוח
חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור ,רישיון או הסכמה).

.2

.1.3

הח"מ מאשר ומסכים ,כי ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמה יהיו רשאים ומוסמכים
לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות
אכיפת חוק אחרות ,הנדרש לצורך קבלת החלטה בקשר למועמדתנו במכרז.

.1.4

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע
כאמור ,מתחייב הח"מ למסור ,לבקשת ועדת המכרזים ,אישור כנדרש ,חתום ע"י הח"מ,
תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 .1.5במידה ויחול שינוי במחזיקים מעל  50%ממניות התאגיד – נודיע מיידית לעירייה בכתב.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע ,המוסמך לחייב את המציע
בחתימתו בהגשת הצעה במכרז:

חתימה וחותמת עו"ד

שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע +
ציון תפקיד בתאגיד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע/חבר במציע הינם מורשיי חתימה מטעמו,
ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע
למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו
צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשו כן,
ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על
תצהיר זה.
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___________________
חתימה וחותמת של המציע
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עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום
נספח ה' למסמך ב'

לכבוד
עיריית באר יעקב

נוסח המלצה

לפי בקשתכם ,הננו עירייה/מועצה/חברה כלכלית ______________________________________
ח.פ/.ח.צ____________________.
מס' תושבים _______________________
להלן המלצתנו:
.1

החברה________________________ עבדה/עובדת בשירותנו מיום ____________ עד
ליום ______________.

.2

החברה מבצעת/ביצעה עבורנו את השירותים הבאים:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
.3

חוות דעת (רצוי להתייחס לקיום התחייבויות ,עמידה בלוחות זמנים ,שיתוף פעולה ,מוסר
תשלומים) :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

.4

הננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל יש  /אין (*מחק את המיותר) תביעות משפטיות תלויות
ועומדות כלפינו.

שימו לב – ההמלצה תינתן ע"י מנכ"ל/גזבר/מנהל אגף שילוט
המלצה שלא תמולא ע"י אחד מהגורמים המצוינים לא תתקבל
שם ותפקיד ____________________________________ :חתימה וחותמת____________ :
תאריך__________________________________________________________________ :
מס' טלפון ליצירת קשר______________________________________________________ :
דוא"ל__________________________________________________________________ :
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___________________
חתימה וחותמת של המציע
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עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום

נספח ו' למסמך ב'

כתב ערבות

לכבוד
עיריית באר יעקב (להלן " -העירייה ")
רחוב ז'בוטינסקי 1
באר יעקב
א.ג.נ,.
ערבות בנקאית מספר_________
.1

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ __________________.מרחוב
_____________________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן
 "הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 50,000( ₪במילים חמישים אלף  )₪בלבד (להלן " -סכום הערבות") שתדרשו מאת הנערב בקשר
להשתתפותו במכרז מס'  1/21ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט
ופרסום ברחבי עיריית באר יעקב ,וכל פעולה שתידרש לצורך ביצוע העבודות הנ"ל ,בהתאם לנדרש
בהסכם וכפי שיורה המנהל מטעם העירייה .סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן
כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן " -המדד") בתנאי
הצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש  12/21שהתפרסם בתאריך  15/1/22או בסמוך.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות
זו.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום
הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב מטעם העירייה ,מיידית עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן
המפורט להלן אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת
הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת הנערב.

.3

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________בכתובת
____________________ כשהיא חתומה ע"י מורשיי החתימה של העירייה.

.4

התשלום על ידנו כאמור בסעיף  2לעיל יעשה על ידנו ,בשעות קבלת הקהל ,על דרך של העברה
בנקאית לחשבון המזמין ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה
על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

.5

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  ,14.4.22אולם תהא ניתנת להארכה בהתאם לדרישתכם אשר
תימסר בהתאם לאמור בסעיף  2לעיל .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא
יאוחר מהמועדים הנ"ל.

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
________________
חתימה וחותמת הבנק
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עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום
נספח ז' למסמך ב'

אישור רואה-חשבון
לכבוד:
עיריית באר יעקב
א.ג.נ,.

יודפס על מכתב לוגו של משרד רואי חשבון מתאריך עדכני למכרז

הנדון :מכרז פומבי מס'  _1/21תצהיר רו"ח בדבר עמידה בתנאי סף של מחזור כספי

לבקשת חברת ___________ ח.פ[ ______________ .להלן" :החברה"] וכרואי החשבון של החברה:
.1

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _______________

.2

הדו"חות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום 31.12.2017 ,31.12.2018 ,31.12.2019
בוקרו/נסקרו על-ידי משרדנו.
לחילופין-
הדו"חות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום  31.12.2017 ,31.12.2018 ,31.12.2019בוקרו על-
ידי רואי חשבון אחרים.
ביקרנו את נתוני המחזור הכספי של החברה בהפעלת מתקני שילוט ופרסום בשנות הכספים ,2017
 2018ו.2019 -
אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית מהותית.
ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה .אנו סבורים שביקורתנו
מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הצהרת החברה משקפת באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את היקף פעילות החברה
כאמור ,והיא מסומנת על ידינו לצרכי זיהוי בלבד.

.3

המחזור הכספי של החברה מניהול ושיווק של מתקני שילוט ופרסום עבור רשויות מקומיות בכל
אחת מהשנים  2019 ,2018 ,2017עמד על סך שלא יפחת מ 1 -מיליון ( ₪לא כולל מע"מ).

בברכה
______________________
רואי חשבון
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חתימה וחותמת של המציע
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עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום

נספח ח' למסמך ב'

לכבוד
עיריית באר יעקב

אישור עורך דין על פרטי מורשיי החתימה של החברה

הנדון :מכרז מספר  1/21ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום
ברחבי עיריית באר יעקב
אני ____________ ,עו"ד ,מ.ר ________________ .מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע:
רשום
שהוא
כפי
 .1שם
_____________________________________("המציע").

ברשם

רשמי:

 .2סוג התאגדות (חברה ,עמותה ,עוסק מורשה ,מלכ"ר ,פרטי וכיוצ"ב.____________________ :
 .3תאריך ההתאגדות_______________________________________ :
 .4מספר מזהה:

_______________________________________

 .5שמות ומספרי ת.ז .של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הגוף המציע ודרישות נוספות כמו תוספת
חותמת (אם נדרש):
__________________________________________________________________________
 .6העבודות והשירותים המבוקשים במכרז הנדון הם במסגרת סמכויותיו של תאגיד המציע וההחלטה
להגיש הצעה במכרז התקבלה על-ידי המורשים לכך כדין.
24

בכבוד רב,
____________________
שם מלא

__________________
מס' רישיון

____________________________
כתובת

________________________
חתימה וחותמת

______________________
טלפון

________________
חתימה וחותמת עו"ד

24
קראתי ,הבנתי ,אני מסכים

___________________
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עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום

נספח ט' למסמך ב'

לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -

אנו הח"מ _______________ ,ת.ז ,_______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש בתפקיד _________________ ב( _________________ -להלן" :המשתתף").
הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף.
 .2יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□ המשתתף או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
□

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ולעניין עסקאות לקבלת שירות
כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב –  ,2011גם עבירה על הוראות
החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 .3יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□ חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן" :חוק
שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.
□

חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.

 .4למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
□ חלופה ( – )1המשתתף מעסיק פחות מ 100 -עובדים.
□

חלופה ( – )2המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה,
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך
– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה ,והשירותים החברתיים לפי
הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה (– )2
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
הוא גם פעל ליישומן.

 .5למשתתף שסימן את חלופה ב' לעיל -המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה
והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם העירייה (ככל שתהיה התקשרות
כאמור).
 .6הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_______________
חתימת המצהיר
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עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום
אימות חתימה
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר ,)_______ .מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני
מר/גב' _____________ ת.ז ,______________ .ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל
בחתמו/ה עליו בפני.
_________________
עו"ד

__________
תאריך

26
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חתימה וחותמת של המציע

עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום

נספח י' למסמך ב'

הצהרה בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ __________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם העירייה (להלן:
"הגוף") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
( .2למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה)
 הגוף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ,תשלום חובות מס ,שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) ,התשל"ו( 1976-להלן:
"בעל זיקה") לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
 הגוף או בעל זיקה אליו הורשע בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק
עסקאות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז .1987 -
( .3למילוי ולסימון  Xבמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי
עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז :1987 -
 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק (להלן" :מועד
ההתקשרות").
 הרשעה האחרונה הייתה בשנה שקדמה למועד ההתקשרות.
 .4ידוע לי כי לצורכי החוק ,הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה
בחשוון התשס"ג ( 31באוקטובר .)2002
 .5זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
___________________
המצהיר
אישור עו"ד
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד ,מר/גב' ___________ נושא ת.ז.
שמספרה_________ ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
____________ ,עו"ד
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מסמך ג'

הצהרת והצעת המשתתף
מכרז פומבי מס'1/21

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז לרבות את החוזה על כל נספחיו
מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

אנו מצהירים בזאת ,כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם ,כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז לרבות בחוזה על כל נספחיו ,וכי לא נציג כל תביעות או דרישות
המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

.2

אנו מצהירים ,כי קודם להגשת הצעתנו במכרז ,בדקנו את האתרים בהתאם למפורט במפרט הטכני
נספח א' להסכם המכרז ,את דרכי הגישה אליהם ,את אפשרויות השימוש ,ההפעלה והתחזוקהשלהם ,ומצאנו אותם מתאימים לצרכינו ומטרותינו .ידוע לנו ,כי אנו אחראים לניהול ולתחזוקת
מתקני השילוט הקיימים ורישוי ,תפעול ותחזוקת המתקנים החדשים ככל שיידרש.

.3

אנו מצהירים ,כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז ,וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים
שבמסמכי המכרז.

.4

אנו מצהירים ,כי החתום מטה מוסמך להציע בשם __________________ (שם המציע) את תשלום
דמי הזיכיון שישולמו על-ידי המציע וכל זאת כמפורט במסמך זה ויתר הוראות מסמכי המכרז.

.5

אנו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.6

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

.7

אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב
בינינו לבניכם.

.8

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית כנדרש בהתאם לתנאים הכלליים למכרז.

.9

היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים ,כי תוך  7ימים מיום הודעתכם נמציא ערבות ביצוע תחת ערבות
המכרז בשיעור הנקוב בתנאי המכרז ,וכן נמציא את כל האישורים הנדרשים על-פי מסמכי המכרז.

.10

המשתתף מצהיר ,כי אין לו ו/או למי מעובדיו הרשעות פליליות בעבירות שיש עמן קלון או בעבירות
הנוגעות לעבודות נשוא מכרז זה (לא כולל עבירות על חוקי התעבורה מסוג ברירות קנס) ,וכי ככל שיש
לו הרשעות כאמור ,עליו לפרטם במסמך מטעמו ,וועדת המכרזים תהיה רשאית בהתאם לשיקול
דעתה להחליט האם לקבל את הצעתו או לדחותה.

.11

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים ,כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם
וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
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הצעת המחיר:
.12

בתמורה לקבלת הרשאה לבצע פרסום מסחרי בפן פרסום במתקן פרסום מסוג בילבורד 1על
פי תנאי מכרז זה  ,ישולמו על ידנו לעירייה דמי זיכיון שנתיים בסך של _______ + ₪מע"מ
]₪
______________________________________________
[במילים -
(להלן" :דמי זיכיון בילבורד").
דמי זיכיון בילבורד לא יפחתו ממחיר שנתי של ( ₪ 20,000עשרים אלף)  +מע"מ (להלן:
"סכום מינימום").
אסור למציע לנקוב במחיר נמוך מ .₪ 20,000 -הצעת מציע הנמוכה מסכום המינימום
תיפסל על הסף ולא תידון.

.13

בעבור פן פרסום במתקן פרסום מסוג מכוון מואר/מכוון מפה ישולמו על ידי הקבלן דמי
זיכיון שנתיים בגובה  20%מדמי זיכיון בילבורד.

.14

תוספת דמי זיכיון בגין תוספת מתקנים או בגין מתקני פרסום מסוג חדש (מתקני הרחבה)
בגין כל מתקן פרסום  /פן פרסום שיתווסף לאלה הקיימים בתחילת תקופת ,ישולמו לעירייה
על ידי הקבלן תוספת דמי זיכיון בהתאם למחירון המפורט בטבלה שלהלן:
תוספת תשלום דמי זיכיון שנתיים בגין הוספת פן פרסום או מתקן פרסום
מתקן סכום דמי הזיכיון השנתיים הבהרות
תיאור
שישולמו
הפרסום
מכוון מואר או דמי זיכיון שנתיים בגובה המחיר הנו לפן פרסום
 20%מדמי זיכיון בילבורד
מכוון מפה
שווה לדמי זיכיון בילבורד
בילבורד
[סעיף  12לעיל]
מתקני הרחבה *
טוטם בסיס  /דמי זיכיון שנתיים בגובה המחיר הנו בעבור מתקן פרסום
 200%מדמי זיכיון בילבורד
רגל
דמי זיכיון שנתיים בגובה
ראש פרסום
 15%מדמי זיכיון בילבורד
בילבורד קיר

29

דמי זיכיון שנתיים בגובה המחיר הנו בעבור מתקן פרסום
 200%מדמי זיכיון בילבורד

*דמי הזיכיון עבור מתקני הרחבה יגבו רק החל משנת הזיכיון השנייה שלאחר חתימת
החוזה .ככל שהקבלן יקדים ויתקין את מתקני ההרחבה (בכפוף לרישוי כדין) ,יוכל ליהנות
מפרסום ללא תשלום דמי הזיכיון ,למעט אגרות שילוט והוצאות חשמל.
תשלום דמי זיכיון עבור מתקני הרחבה מהשנה השנייה יבוצע ,בין שהמתקנים הותקנו ובין
שלא הותקנו.
.15

התאמת דמי זיכיון לגודל פני פרסום

 1הכוונה לפן פרסום במתקן בילבורד ,שגודלו עד  12מ"ר.
29
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ככל ושטח פן פרסום במתקן פרסום יהיו בפועל גדולים משטח פן פרסום המוזכר במפרט הטכני [בהתאמה
לסוג המתקן]  ,בין אם בשל שינוי מבנה הבילבורד או בשל שינוי אופן הצבת הפרסום עליו או בשל טעם אחר,
תשולם לעירייה תוספת דמי זיכיון שנתית בסך מכפלת השטח שהתווסף ב₪ 1,000 -

.16

גובה דמי הזיכיון
ידוע לנו כי חישוב התמורה הכוללת יהיה כדלקמן :סה"כ דמי זיכיון השנתיים שישולמו כנגד מתן
הרשאה בעניינו של סוג מתקן מסוים תהא מכפלת כמות פני הפרסום/מתקני הפרסום בדמי זיכיון
המוצמדים להם בהתאם להצעת המציע ,וביחס למתקני הרחבה בהתאם לנגזרת לפי האחוז שנקבע
ע"י עורך המכרז לכל פן או מתקן פרסום.
דוגמא :אם ההצעה הכספית הזוכה לפן פרסום בילבורד תהא  ₪ 30,000לשנה  +מע"מ,
אז דמי הזיכיון עבור פן פרסום מכוון מואר יהא  ₪ 6,000לשנה  +מע"מ,
דמי הזיכיון עבור מתקן שילוט מסוג טוטם יהא  ₪ 60,000לשנה  +מע"מ,
דמי הזיכיון עבור מתקן שילוט מסוג ראש פרסום יהא  ₪ 4,500לשנה  +מע"מ,
דמי הזיכיון עבור מתקן שילוט מסוג בילבורד קיר יהא  ₪ 60,000לשנה  +מע"מ.

.17

עדכון דמי הזיכיון
א .ידוע לנו ואנו מסכימים ,כי גובה דמי הזיכיון אינו מותנה בשימוש במתקני הפרסום ו/או בהכנסה בהיקף
מסוים ו/או במיצוי זכויותינו לפי תנאי המכרז והחוזה ,בין אם מיצינו את זכויותינו להפקת רווחים באופן
חלקי או באופן מלא.
30
ב .ידוע לנו ואנו מסכימים ,כי דמי הזיכיון ישולמו לעירייה כנגד עצם קבלת הזכות לתפעל ולשווק את מתקני
השילוט והפרסום בשטח השיפוט של העירייה ,זאת ללא תלות או זיקה בתוצאות רווח או בכדאיות
ההצעה הכספית ,כפי שהוגשה על-ידינו במסגרת המכרז.
ג .האמור בס"ק ב'-ג' לעיל יחול למעט במקרים אלה:
)1

)2

.18

במקרה והמנהל קבע כי הקבלן השלים את כל דרישות המכרז ו/או פעל בהתאם להוראותיו
ולמרות כל אלה נבצר ממנו לעשות שימוש במתקני פרסום ו/או להציב מתקני פרסום במקומם
של אלו שהוסרו בשל פעולה/החלטה או הימנעות מביצוע פעולה/החלטה של/על ידי העירייה
או של גוף ציבורי מוסמך אחר.
במקרה ובמהלך ההתקשרות יארע אירוע שהינו בבחינת "כוח עליון" חיצוני וחריג בקיצוניותו,
שאינו בשליטת הקבלן או באחריותו ושימנע מהקבלן באופן ממשי להפיק הכנסה לפי מכרז זה
מעל  14ימים ברצף ,העירייה תהא רשאית לוותר על דמי השימוש ,וזאת בשיעור ובהיקף כפי
שייקבע על-ידה ,בהתאם לנסיבות העניין ,ובאישור הגורמים המוסמכים במועצה.

תשלומי אגרות שילוט וצריכת חשמל
מובהר ,כי מעבר לתשלומי דמי הזיכיון ,על הספק תחול חובת התשלומים הנוספים בכל תקופת ההתקשרות
כמפורט במפתח החיובים בטבלה שלהלן ,וכל זאת לצד יתר ההתחייבות כפי שיחולו עליו עפ"י המוזכר
במסמכי המכרז.
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שם החיוב
חיובי אגרות

חיובי חשמל

אגרות שילוט וצריכת חשמל
מועד התשלום
שיטת סכום החיוב
סכום אגרת שילוט לחיוב עפ"י חוק העזר עד  30יום מהמצאת
לשילוט בהתאמה למספר פני הפרסום שלקבלן דרישת החיוב לתשלום
תהיה הזכות לבצע בהם שימוש .כמות פני
הפרסום תועבר לעירייה כל תחילת ואמצע שנה
קלנדרית ע"י הקבלן לצורך התאמה של חיוב
האגרות (להלן :חיובי אגרות") .אי הצבת
פרסום מסחרי בפן פרסום בחלק משנה לא
תגרע/תפחית את חיוב האגרה השנתית .כמו כן,
הצבת פרסום מסחרי/מתקן פרסום במהלכה של
שנה יחויב בתשלום אגרה שנתית ,ולחילופין ,גם
אם יוסר במהלכה של שנה יחויב באגרה שנתית
מלאה.
ככל שמתקן פרסום צורך חשמל לשם הפעלתו עד  30יום מהמצאת
ו/או הארתו ו/או אחר ,ישלם הספק את צריכת דרישת החיוב לתשלום
החשמל כפי שייקבע ע"י העירייה .לצורך
חישוב צריכת החשמל יעביר הספק את כמות
מתקני הפרסום הצורכים חשמל כאמור לפי סוג
מתקן הפרסום לעירייה כל תחילת ואמצע שנה
קלדרית ע"י הספק לצורך התאמה של חיוב
החשמל (להלן :חיובי חשמל")

הצעת המחיר תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע המוסמך לחייב את המציע
בחתימתו בהגשת הצעה במכרז:

חתימה וחותמת עו"ד

שם חתימה וחותמת של תאריך
המציע/חבר במציע +
ציון תפקיד בתאגיד

תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע/חבר במציע הינם מורשיי חתימה מטעמו,
ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע
למכרז .הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם
המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו
צפויים לעונשים הקבועים בחוק ,אם לא יעשו כן,
ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על
תצהיר זה.
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מסמך ד'

חוזה
שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום _____בחודש_________ בשנת 2022
מועצה מקומית באר יעקב ,מס' מזהה 500225305
באמצעות מורשיי החתימה מטעמה:
 .1ניסים גוזלן ,ראש העירייה
 .2רו"ח מירי לוין ,גזברית העירייה
רח' ז'בוטינסקי 2
באר יעקב 7030302
(להלן" :העירייה")
לבין-______________ ,ח.פ/.ע.מ_____________ .
באמצעות מורשיי החתימה מטעמו:
___________________________ .1
___________________________ .2
כתובת _________________
כתובת מייל_____________ :
טלפון______________________ :
(להלן" :הקבלן")

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל:

העירייה פרסמה מכרז פומבי מס'  1/21לניהול  ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של
מתקני שילוט ופרסום בתחומה (להלן" -המכרז");

והואיל:

והקבלן הגיש הצעת מחיר והצעתו הומלצה כזוכה על-ידי ועדת המכרזים;

והואיל:

והעירייה קיבלה את המלצת ועדת המכרזים ומוכנה להתקשר עם הקבלן בחוזה זה ,הכול על
פי תנאי המכרז וחוזה זה להלן;

והואיל:

וברצון הצדדים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם;
לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

כללי
א.

דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.

ב.

בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:
"המנהל"

מנהל יחידת שילוט ,אשר מונה על-ידי העירייה לפקח על ביצוע
כל התחייבויות הקבלן ע -פי חוזה זה;

"המכרז"

מכרז פומבי מספר ;1/21

"המתקנים"

מתקני השילוט לסוגיהם כפי שהוגדרו במפרט הטכני;

"מתקני הרחבה"

עמודורים ו/או טוטם ו/או בילבורד חומה ,כפי שהוגדרו
במפרט הטכני;
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ג.

"העבודות"

כל העבודות ,הפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות
שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה זה ונספחיו בקשר עם
המתקנים;

"הקבלן"

לרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו ,קבלני המשנה שיועסקו על
ידו (לאחר קבלת אישור העירייה) יורשיו וכל הבאים בשמו או
מטעמו;

"פן פרסום"

צדו האחד של מתקן ,עליו ניתן להציב פרסום מסחרי או
פרסום עירוני ,בהתאם להוראות חוזה זה;

הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
נספח א' -מפרט טכני;
נספח ב' -אישור קיום ביטוחים;
נספח ג'-

טופס פרטי חשבון;

נספח ד' -אישור ניהול ספרים כדין ממס הכנסה;
נספח ה' -תעודת עוסק מורשה/עוסק פטור תקפה כולל הצהרת המשרד לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים;
נספח ו' -הצהרה בדבר ניגוד עניינים;
33

נספח ז' -ערבות ביצוע;
חוזה זה ,הנספחים המפורטים לעיל וכן התנאים הכלליים של המכרז יכונו ביחד ולשם הקיצור
"החוזה".

.2

ד.

לשון יחיד כוללת רבים ולהפך ,ולשון מין זכר כוללת מין נקבה ולהפך.

ה.

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ,ואין ליתן להן כל משמעות בפרשנותו של חוזה זה.

הצהרות הקבלן
א.

הקבלן מצהיר ,כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים
והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים
המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

ב.

הקבלן מצהיר כי הצעתו במכרז והתקשרותו בחוזה זה נעשים על סמך בדיקותיו ,הערכותיו
ותחזיותיו בלבד ,כי הוא לא הסתמך לצורך כך על פרסומים ,הבטחות או מצגים כלשהם
שנעשו ,אם נעשו ,על-ידי העירייה או מי מטעמה ,למעט אלה המפורטים ,במפורש ,בחוזה זה
להלן ,ולפיכך הוא מוותר ,ויתור מלא ומוחלט ,על כל טענה ו/או תביעה ,כספית או אחרת ,כלפי
העירייה או מי מטעמה ,בקשר לכל טענה של מצג או התחייבות או טעות או הטעיה וכיו"ב
טענות ותביעות.

ג.

הקבלן מצהיר בזאת ,כי קודם להגשת הצעתו במכרז הפנה את כל השאלות והספקות בקשר
לתנאי המכרז וערך את כל הבירורים הנדרשים לצורך הגשת הצעתו במכרז ,בכלל זאת בדק
את המתקנים ,את מיקומי המתקנים הקיימים והעתידיים ואת טיב החיבור לרשת החשמל,
את מצבם הפיזי ,את דרכי הגישה אליהם ,את אפשרויות השימוש ,ההפעלה והתחזוקה שלהם,
ומצא אותם מתאימים לצרכיו ומטרותיו ואין לו כל טענה או דרישה כלפי העירייה לגבי כך.
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.3

.4

ד.

הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי יש לו הידע ,היכולת ,המשאבים הכספיים ,הכישורים ,המיומנות,
הציוד ,הכלים ,העובדים המקצועיים ,וכל הנדרש על מנת לבצע את כל התחייבויותיו על פי
חוזה זה ברמה גבוהה ובהתאם להוראות חוזה זה.

ה.

עם מסירת המתקנים לידיו הקבלן הזוכה ,הקבלן יבדוק את תקינות וכשירות כלל המתקנים,
וימציא למנהל בתוך  60יום אישורי בטיחות ,קונסטרוקציה ,חשמל ורישיון עבור כל מתקן
ומתקן.

ו.

הקבלן אחראי לכך ,כי כל פעולה או עבודה הקשורה בביצוע התחייבויותיו על-פי חוזה זה ואשר
ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר בנייה ו/או רישיון עסק ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל
דין ,לרבות ביצוע על ידי קבלן הרשום על-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
תשכ"ט ,1969-בענף ובסיווג המתאימים לסוג והיקף העבודה ו/או על-ידי חשמלאי מוסמך כדין
לפי חוק החשמל ,לפי העניין ,יבוצעו כדין.

ז.

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,שתהיינה כרוכות במילוי כל התחייבויות הקבלן על-פי חוזה
זה ,במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה ,יהיו על חשבון הקבלן בלבד.

המנהל
א.

המנהל יהיה מוסמך לבקר ,לבדוק ולפקח על אופן ואיכות ביצוע העבודות ומילוי
התחייבויות הקבלן בהתאם לחוזה.

ב.

אין בפיקוח של המנהל כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה ומאחריותו
בהתאם לחוזה וביקורתו אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן על פי החוזה.

ג.

המנהל יהיה בעל הסמכות היחידה לאשר כי העבודות והתחייבויות הקבלן עומדים בתנאי
חוזה זה והחלטתו בדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תהיה סופית
ומכרעת.

ד.

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בקשר עם ביצוע העבודות ומילוי
התחייבויותיו על פי חוזה זה.

ה.

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו
על ידי הקבלן ,ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות הן במידה
והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי אחר ,והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע
התחייבויותיו כלפי העירייה ולתוצאות הביצוע.

מהות ההתקשרות
הקבלן יהיה זכאי ,בכפוף למילוי כל התחייבויותיו על-פי חוזה זה ,במלואם ובמועדם ,לקבלת זכות
לפרסום מסחרי על גבי הפנים המסחריים שבמתקני השילוט ולגביית התשלומים בגינם.
בין היתר ,הקבלן יתחייב כלפי העירייה:
א.

לתחזק את מתקני השילוט ולשמרם במצב תקין ואסתטי לאורך כל ההתקשרות ,לרבות
להיענות לקריאות ולקריאות דחופות לטיפול במתקני השילוט על חשבונו;

ב.

להעתיק מתקני שילוט קיימים למיקום חדש ,בהתאם לדרישת וצרכי העירייה ותנאי המפרט
הטכני של המכרז ,לרבות סילוק של מתקנים קיימים ככל הנדרש לאתר פסולת מורשה והשבת
המצב לקדמותו על חשבונו;

ג.

להקים מתקני שילוט ,בהתאם לדרישת וצרכי העירייה ותנאי המפרט הטכני של המכרז; כל
מתקן שיותקן יבוצע בהתאם לדגמים המפורטים במפרט הטכני ,ובכפוף לקבלת כלל
האישורים הנדרשים על חשבון הקבלן ,כגון אישורי בטיחות ,חשמל ,היתר בנייה ככל הנדרש
וכיו"ב.
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ד.

להפיק ,להדפיס ולהציב מסרים עירוניים ,בהתאם לדרישת העירייה ותנאי המפרט הטכני של
המכרז;

ה.

לשלם דמי זיכיון חודשיים בהתאם למחיר שנקבע במכרז ,ובנוסף לשלם אגרות שילוט בהתאם
לתעריפי חוק העזר ,וכן לשלם הוצאות חשמל בהתאם לאומדן צריכה תקופתי ו/או כל הוצאה
נוספת לצורך תפעול ותחזוקת מתקני הפרסום.

ו.

למנות מנהל עבודה מטעמו לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ,וימסור לעירייה,
בסמוך לאחר חתימת חוזה זה ,הודעה ,בכתב ,בדבר פרטיו של מנהל עבודה .מנהל העבודה
יהיה זמין לקריאות המנהל ו/או המוקד העירוני  7ימים בשבוע כל שעות היממה .כל הוראה,
הודעה או דרישה שנמסרה למנהל עבודה ,כאמור ,תיחשב כאילו נמסרה לקבלן עצמו .העירייה
תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להחליף את מנהל העבודה מטעמו מבלי שתידרש לנמק את
דרישתה.

ז.

כל מטלה נוספת הקשורה ו/או הנלווית והנדרשת לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן כלפי
העירייה ,אף אם לא צוינה מפורשות.

מתקני השילוט
תמונת המצב של מתקני השילוט הקיימים (חלק א' של הטבלה) ,ותמונת המצב הנדרשת עד לתום
השנה הראשונה שלאחר חתימת החוזה (חלק ב' של הטבלה) מוצגת בטבלה להלן.
מודגש ומובהר ,כי כלל מתקני השילוט הקיימים הינם חדשים ,וגילם הינו כ 5 -שנים ומטה.
 5.1עד לתום שנת הזיכיון הראשונה שלאחר חתימת החוזה
א.

בכל הנוגע למכוונים מוארים-
)1

ב.

הקבלן יעתיק  20מכוונים ממיקומם הנוכחי למיקום אחר שתורה עליו העירייה,
לפי שיקול דעתה .בכלל האמור יידרש הקבלן לבצע עבודות נדרשות כדי להשיב
את המצב לקדמותו במקום ממנו הועתק שלט.

בכל הנוגע לבילבורד-
)1

ג.

35

הקבלן יעתיק  5בילבורד ממיקומם הנוכחי למיקום אחר שתורה עליו העירייה,
לפי שיקול דעתה .בכלל האמור יידרש הקבלן לבצע עבודות נדרשות כדי להשיב
את המצב לקדמותו במקום ממנו הועתק שלט.

בכל הנוגע למתקני הרחבה-
בכל הנוגע למתקנים מסוג חדש שאינו קיים כיום בבאר יעקב (להלן -מתקני הרחבה),
עד לתום שנת הזיכיון הראשונה שלאחר חתימת החוזה ,הקבלן יספק ויתקין במיקומים
שהעירייה תורה עליהם מתקנים בכמות ובהיקף כנקוב בחלק ב' של הטבלה ( 1בילבורד
חומה 20 ,עמודורים 3 ,שלטי טוטם).
מובהר ומודגש בזאת ,כי בשנת הזיכיון הראשונה שלאחר חתימת החוזה העירייה לא
תגבה דמי זיכיון עבור מתקני הרחבה אלא רק משנת הזיכיון השנייה שלאחר חתימת
החוזה (אגרות שילוט והוצאות חשמל יגבו כסדרן).

 5.2מהשנה השנייה שלאחר חתימת החוזה ואילך ,בהתאם ללוח זמנים שיקבע המנהל
ד.

בכל הנוגע למכוונים מוארים-
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ה.

)1

העירייה רשאית לחייב את הקבלן ,לפי שיקול דעתה ,להתקין בכל שנה עוד 2
מכוונים מוארים חדשים ( 4פני פרסום מסחריים ו/או עירוניים לפי שיקול דעת
העירייה) ,והקבלן חייב להתקין את מתקני השילוט.

)2

הצדדים רשאים להסכים בדבר הסבת פני פרסום מסחריים לפני פרסום עירוניים
וההיפך ,ובלבד שהבקשה אושרה מראש ובכתב על-ידי המנהל (כאשר מדובר
בהסבת פני פרסום מסחרי לפני פרסום עירוני נדרש אישור גזברית בנוסף על
אישור מנהל).

בכל הנוגע לבילבורד-
)1

ו.

העירייה רשאית לחייב את הקבלן ,לפי שיקול דעתה ,להתקין בכל שנה עד 1
בילבורד חדש ,והקבלן חייב להתקין את מתקן השילוט.

בכל הנוגע למתקני הרחבה-
)1

הצבת מתקני הרחבה נוספים יוצבו בהסכמת הצדדים ,בכמות ובמיקומים
שיוסכמו.

36
-חלק א' של הטבלה-

-חלק ב' של הטבלה-

חלק א'
תחילת תקופת ההתקשרות

חלק ב'
עד לתום שנת הזיכיון הראשונה
שלאחר חתימת החוזה

מס"ד

תיאור
מתקן
הפרסום

כמות
מתקני
פרסום

1

מכוון
מואר
בילבורד

60

3

בילבורד
חומה
20
0
0
עמודורים 0
3
0
0
0
טוטם
מס"ד  4 ,3ו  5נחשבים מתקני הרחבה.

2

4
5
הבהרה 1

כמות פני כמות
מתקנים
פרסום
מסחריים פרסום
עירוניים
40
80

כמות
מתקני
פרסום
60

כמות פני כמות
מתקני
פרסום
מסחריים פרסום
עירוניים
40
80

9

14

3

9

14

3

0

0

0

1

1

0

20
3

0
0

36
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תקופת החוזה

א.

חוזה זה יהיה בתוקף לתקופה של  5שנים החל מחתימת החוזה (להלן" -תקופת החוזה").

ב.

העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את ההתקשרות עם הקבלן ב 2-תקופות
בנות  12חודשים ,כולם או חלקם (להלן –"תקופת ההארכה") ,וזאת בהודעה בכתב באמצעות
מורשיי החתימה מטעמה לפחות  30יום קודם לתום תקופת החוזה ו/או תקופת ההארכה ,לפי
העניין .נתנה העירייה הודעה ,כאמור ,תחולנה הוראות חוזה זה על ההתקשרות בתקופת
הארכה.

ג.

לפחות  30יום קודם למועד סיום ההתקשרות יערכו הצדדים פרוטוקול ליקויים בו יפורטו כל
הליקויים והפגמים שבמתקנים ,אותה עת .העירייה תזמן את הקבלן לעריכת הפרוטוקול,
בהודעה של לפחות  2ימי עבודה ,והקבלן מתחייב להתייצב לעריכת הפרוטוקול במועד ובמקום
עליהם תודיע העירייה .בפרוטוקול יפורטו כל הליקויים והנזקים שיימצאו במתקנים ועל
הקבלן יהיה לתקנם בתוך  14יום ממועד עריכת הפרוטוקול .הצדדים יאשרו בחתימתם את
הפרוטוקול .לא התייצב הקבלן לעריכת הפרוטוקול או סירב לחתום על הפרוטוקול ייערך
הפרוטוקול על ידי המנהל וייחתם על ידו ,והאמור בו יחייב את הקבלן כאילו התייצב לעריכת
פרוטוקול הליקויים ו/או חתם עליו.

ד.

עם סיום ההתקשרות ,כאמור ,יהיה על הקבלן חייב להסיר את כל הפרסום המסחרי
מהמתקנים (לא כולל פרסומים עירוניים) ,כך שהעירייה או מי מטעמה יקבלו את המתקנים,
כשהם תקינים וראויים לשימוש מידי לאחר תיקון הליקויים ,שפורטו בפרוטוקול ,כמפורט
בס"ק ג' לעיל.

ה.

היה והקבלן לא יבצע את התחייבויותיו ,כמפורט בס"ק ג'-ד' לעיל ,תהיה העירייה רשאית
לתקן את הליקויים בעצמה ,להסיר ולפנות את הפרסום המסחרי מהמתקנים ולפנותו למחסני
העירייה ו/או לעשות בו כל שימוש הנראה לה ,וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה על הקבלן,
וזאת בתוספת תקורה בשיעור של .15%

הוראות בדבר פירוק ,סילוק ,הצבה והתקנה של המתקנים
ככל והקבלן יידרש להעתיק ו/או להתקין מתקנים ,הרי שהוא מתחייב לפרק ולסלק וכן להציב
ולהתקין את המתקנים ולבצע את כל הפעולות הדרושות לפירוקם ,סילוקם ,הצבתם והתקנתם של
המתקנים על חשבונו והוצאותיו ,ותוך שמירה על סדרי העבודה הבאים:
א.

כל העבודות תבוצענה תוך הקפדה ועמידה בכל כללי והוראות הבטיחות שעל פי כל דין ו/או
הוראת רשות מוסמכת.

ב.

ככל שתידרש העסקת שוטר/ים בשכר בזמן ו/או לצורך ביצוע העבודות יועסק/ו השוטר/ים על
ידי הקבלן ועל חשבונו.

ג.

הסדרת דרכי גישה למקומות ביצוע העבודות.

ד.

שמירה על אי גרימת נזק למדרכה ,לכביש ,לצנרות או למתקנים אחרים הנמצאים במקום
ביצוע העבודות .יובהר כי הקבלן אחראי כי מצבם של מקומות ביצוע העבודות יוחזרו
לקדמותם כפי שהיו טרם ביצוע העבודות.

ה.

ביצוע כל העבודות באופן שלא תופרע זרימת התנועה ולא תיפגע בטיחות הנמצאים במקומות
אלו.

ו.

חיבור כל המתקנים החדשים לרשת החשמל לצורך תאורתם לרשות המאור העירונית או
ישירות למקור הזנה של חברת החשמל ,בהתאם להנחיות ואישור העירייה ,עד  25מטר ממקור
חשמל קיים.
37
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ז.

תיקון והחזרת המקומות ,ובפרט המדרכות ,בהם מתבצעים העבודות למצבם הקודם לאחר
סיום ביצוע העבודות.

ח.

ניקוי וסילוק כל פסולת ממקומות ביצוע העבודות.

ט.

תיקון כל פגם או נזק שנגרם למדרכה ,לכביש ,לצנרות או לרכוש כלשהו של העירייה ו/או צד
ג' כתוצאה ועקב ביצוע העבודות על ידי הקבלן או על ידי מי מטעמו.

י.

הקבלן יהיה אחראי להוצאת היתר הבניה להקמת והצבת המתקנים החדשים ,ככל שנדרש,
ולתשלום אגרות הבניה ,ככל שקיימת חובת תשלום בדין.

יא.

סיים הקבלן ,לדעתו ,ביצוע העבודות של כלל המתקנים יודיע על כך לעירייה ,ויזמן את המנהל
לביקורת .להזמנה יצורף אישור בודק מוסך על תקינות כל המתקנים לרבות מערכת החשמל
וההארקה שבהם .העירייה תבדוק ותאשר את התאמת המתקנים לתנאי חוזה זה ותאשר את
קבלתם ,וזאת לאחר שהמנהל יאשר את תקינות המדרכה לאחר ביצוע העבודות הללו.

יב.

הקבלן מתחייב לכך ,שבכל מקרה בו יקבע המנהל כי המתקנים ,כולם או חלקם ,אינם תואמים
את הוראות חוזה זה ,יתקן הקבלן את אי ההתאמה וזאת תוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעת
המנהל בדבר אי ההתאמה ,כאמור.

יג.

עם אספקת והתקנת המתקנים ,לשביעות רצון המנהל ,יאשר המנהל כי המתקנים מתאימים
לתנאי החוזה ומשביעות את רצונו ,וימסור לקבלן תעודת השלמה (להלן" :תעודת השלמה").

תחזוקת המתקנים
א.

עם קבלת מתקני השילוט הקבלן יערוך לכלל המתקנים בדיקת תקינות וכשירות ,וימציא
למנהל בתוך  60יום ממועד הזכייה אישורי בטיחות ,קונסטרוקציה וחשמל ורישיון עבור כל
מתקן ומתקן.

ב.

הקבלן יתחזק את כלל המתקנים באופן שוטף ורציף כל תקופת החוזה כך שהם יהיו במצב
תקין לחלוטין ,נקיים וללא מודעות ,כרזות ,גרפיטי וכיו"ב לכלוכים והשחתות.

ג.

הקבלן מתחייב להיות זמין לביצוע עבודות התחזוקה  ,24 /7כל ימות השנה ,כולל שבתות
וחגים ,להחזיק מלאי חלפים ,כוח אדם מיומן וציוד ורכבים מתאימים על מנת לבצע את כל
התחייבויותיו לתחזוקה מידית ושוטפת באופן מיומן ומקצועי ,במועדים שנקבעו בחוזה זה.

ד.

הקבלן יהיה אחראי ,על חשבונו והוצאותיו ,לתיקון כל נזק למדרכה ,דרך ו/או לצינורות מים
ו/או לרכוש של העירייה ו/או של צד ג' ,שיגרם כתוצאה מעבודות התפעול והתחזוקה של
המתקנים החדשים ,והוא מתחייב לתקן ,לאלתר ,כל נזק ,כאמור.

ה.

הקבלן ינהל יומן עבודה יומי ,שבו יבוצע רשום יומי מפורט של כל הקריאות לעבודות תחזוקה,
העבודות שבוצעו ומועדי ביצוען ,וכל מידע אחר שיידרש על ידי המנהל .בתום כל חודש של
תקופת החוזה יגיש הקבלן למנהל ,לאישורו ,דו"ח חודשי מרכז של יומן העבודה היומי
המתייחס לחודש שחלף ,לפי הפירוט שיידרש על ידי המנהל .בנוסף ,יהיה המנהל רשאי לדרוש
מהקבלן להעביר אליו את יומן העבודה לבדיקתו ,בכל עת ,והקבלן מתחייב להעביר העתק של
יומן העבודה למנהל ,בתוך  3ימי עבודה ממועד דרישת המנהל.

פרסום מסחרי על המתקנים
א.

בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה יהיה הקבלן רשאי ,בתקופת תוקפו של חוזה
זה ,להתקין ולהציב פרסום מסחרי על המתקנים ,ולגבות מהמפרסמים את התשלומים
שיסוכמו בינו לבינם.

38
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ב.

הקבלן מתחייב שלא לפרסם על המתקנים החדשים פרסומים הנוגדים את הוראות הדין ו/או
שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קניין רוחני של צד ג' ו/או שיש בהם כדי להוות הוצאת לשון הרע.
כמו כן הפרסום לא יהיה פרסום אסור כמשמעותו בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
(אתיקה בפרסומות בטלוויזיה וברדיו) ,תשנ"ד.1994 -

ג.

העירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן להסיר פרסום שבוצע על המתקנים ו/או להתנות את
המשך הפרסום בביצוע שינויים ו/או לתת הוראות כיו"ב לקבלן ,והקבלן מתחייב לפעול,
לאלתר ,לפי דרישות העירייה.

ד.

כל ההכנסות הנובעות מפרסום מסחרי על גבי המתקנים יהיו שייכות לקבלן בלבד ,וזאת בכפוף
למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.

ה.

בתקופת בחירות מתחייב הקבלן לפעול על-פי הדינים והכללים המחייבים וככל הנדרש
להיוועץ עם גורם מנחה והכול במטרה להתנהל ע"פ דין.

פרסום עירוני על המתקנים החדשים
א.

.11

הקבלן יקצה  40פני פרסום על גבי מכוונים מוארים ומכווני שלט לטובת העירייה במקומות
ובצדדים שיקבע המנהל ,על-פי שיקול דעתו:
)1

כמות פני פרסום ,כפי שיקבע המנהל ,והקבלן יפיק ויתלה 12 ,פעמים בשנה ,לכל
פן פרסום המיועד לשימוש העירייה ,פרסומות על-פי דרישת העירייה.

)2

כמות פני פרסום ,כפי שיקבע המנהל ,הנותרים יוצבו מסרי הכוונה .תכנון מסרי
ההכוונה יבוצע באמצעות מהנדס תנועה מוכר שאת שרותיו ישכור הקבלן
ועבודתו תאושר על ידי המנהל .הביצוע ייעשה על ידי הקבלן ויאושר על ידי
המנהל.

ב.

הקבלן יקצה  3פני פרסום על גבי שלטי בילבורד במיקום שיקבע המנהל ,לפי שיקול דעתו,
לטובת העירייה ,אשר עליהם הקבלן יפיק ויתלה 12 ,פעמים בשנה ,לכל פן פרסום המיועד
לשימוש העירייה ,פרסומות על פי דרישת העירייה .מיקום פני הפרסום ייקבע על ידי המנהל.

ג.

יודגש ,כי כלל העבודות הנדרשות לצורך פרסום והתקנה של פרסומות העירייה (מסר עירוני),
האמורות לעיל בסעיף זה ,יהיו על חשבונו של הקבלן.

ד.

יובהר כי אין הקבלן נדרש לשלם דמי שימוש ואגרת שילוט על פרסומות העירייה (מסר עירוני),
האמורות בסעיף זה לעיל ,ועליהן בלבד.

ה.

לעירייה מסור שיקול הדעת להרחיב את כמות המסרים העירוניים על חשבון פרסומים
מסחריים ,בהתאם להוראות נספח א' -המפרט הטכני של המכרז ,באישור מראש ובכתב של
המנהל וגזברית.

העתקת מתקנים ואיסור שינויים
א.

מבלי לגרוע מסעיף  5לעיל ,העירייה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בשל צרכי
תחבורה ,פיתוח או אחרים ,לדרוש מהקבלן ,בכל עת ,להעתיק מתקן/ים לאתר אחר ,והקבלן
מתחייב לפעול על-פי הוראות העירייה בעניין ולהעתיק את המתקן/ים למקומו/ם החדש/ים
בתוך  7ימים ממועד דרישת העירייה ,וזאת על חשבונו והוצאותיו.

ב.

הקבלן אינו רשאי לבצע שינויים כלשהם במתקנים החדשים או במי מהם ,או להעתיק מתקן
חדש כלשהו ממקומו ללא קבלת הסכמת העירייה ,בכתב מראש.

ג.

על המתקנים החדשים שיועתקו ,כאמור ,תחולנה כל הוראות חוזה זה ,לרבות הוראות
תחזוקה ,אחריות ,ביטוח וכיו"ב.
39
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הצבת מתקני הרחבה
א.

הקבלן יציב ויתקין מתקני הרחבה בתחום השיפוט של העירייה ,העומדים בדרישות המפרט
הטכני ,כמפורט בנספח א' ,בהתאם לכמויות שננקבו בסעיף  5לעיל; הקבלן חייב לסיים את
האספקה וההתקנה של מתקני ההרחבה עד לתום שנת הזיכיון הראשונה שלאחר חתימת
החוזה.

ב.

עבור מתקני הרחבה תחל העירייה את הגבייה רק החל מתחילת השנה השנייה שלאחר חתימת
החוזה.

ג.

החל מהשנה השנייה שלאחר חתימת החוזה תגבה העירייה את דמי הזיכיון תמורת מתקני
ההרחבה ,בין שאלה הוצבו על-ידי הקבלן ובין שאלה לא הוצבו.

ד.

מבלי לגרוע מן האמור ,במקרה בו הקבלן נמנע מהצבת מתקני ההרחבה ,בכמות הנדרשת,
העירייה תהא רשאית להתקשר עם קבלן אחר להצבת המתקנים הנוספים ,תחזוקתם
והפרסום עליהם ,ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ,כספיות או אחרות ,כלפי העירייה
בעניין ,כתוצאה מהפעלת קבלן נוסף.

ה.

מובהר ,כי המנהל יהא רשאי להאריך את המועדים הקבועים ,אם מצא שיש טעמים מיוחדים
שאינם בשליטת הקבלן שבגינם לא ניתן בשקידה סבירה להשלים את העבודה בסד הזמנים
שנקבע על-ידי המנהל. .

ו.

מובהר בזאת ,כי הצבת מתקני הרחבה נוספים מעבר לנקוב בסעיף  5לעיל ,במועד מאוחר מעבר
ל 12 -חודשי ההתקשרות הראשונים יוכל להיעשות בהסכמה על דעת שני הצדדים ,בכל עת,
ובלבד שסך תקופת ההתקשרות לא תעלה על הנקוב במכרז זה (כולל תקופות הארכה).

ז.

כל העלויות הישירות והעקיפות וכל הוצאה הקשורה בהצבה של מתקני הרחבה תחול על
הקבלן בלבד.

ח.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,הקבלן יהא רשאי לעשות שימוש בעמודורים להצבת ראשי פרסום
באישור העירייה ,ו/או הקבלן יהא רשאי להגיש בקשה להקים עמודורים.
ככל והקבלן יהא מעוניין להציב ראש פרסום במיקום ללא עמודור ו/או במיקום בו לפי שיקול
דעת המנהל לא ניתן להציב ראש פרסום ,על הקבלן יהא להגיש בקשה להצבת עמודור ולקבל
אישור בכתב ומראש של המנהל.

ט.
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הציב הקבלן מתקני הרחבה בתחום העירייה ,מבלי שקיבל את אישור המנהל ,מראש ובכתב,
תהיה העירייה רשאית להסיר את המתקנים לאלתר .זאת בנוסף לזכותה של העירייה לגבות
מהקבלן תשלומים כאילו הוצבו המתקנים הללו ממועד תחילת ההתקשרות על פי החוזה ועל
פי דמי השימוש ביחס למתקן מסוג זה ,ובמקרה שלא נקבעו דמי שימוש עבור מתקן מסוג זה
ישלם הקבלן לעירייה את דמי השימוש על פי הקבוע ביחס למתקן דומה ,לפי קביעת המנהל.

מתקנים אחרים
א.

הקבלן מתחייב ומצהיר בזאת שלא להעלות כל טענה ו/או דרישת פיצוי ו/או תביעה בעניין
מתקני פרסום שהוצבו בתחום העירייה טרם פרסום המכרז ו/או לאחריו במרחב הציבורי ו/או
הפרטי בידי גורם בלתי מורשה ו/או שלא במסגרת הוראות המכרז (להלן"-מתקנים אחרים").

ב.

העירייה מצידה תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה להסרה ו/או למניעה ו/או לצמצום
שילוט בלתי מורשה בתחומה ,ככל הניתן.

שילוט נוסף ומתקני הרחבה בכביש 4313
א.

העירייה תאפשר הצבת שילוט בקטע כביש שכיום באחריות החברה הלאומית לדרכים ,העתיד
לעבור לאחריות העירייה ,זאת בכפוף ובתנאי עמידה בדרישות הדין.
40
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ב.

העירייה אינה מתחייבת בדבר האפשרות להציב מתקני פרסום בכביש ( 4313או בכל מיקום
אחר) ועל הקבלן לקחת זאת בשיקולי הגשת הצעתו.

ג.

לקבלן לא תעמוד כל טענה ו/או דרישת פיצוי ו/או תביעה כלפי העירייה בעניין האמור ,בין אם
בשל דרישה להסרת שילוט שהוצב ו/או דרישה להעתקת השילוט מאת גוף מוסמך.

לוח זמנים להקמת מתקנים
ככל ולא נקבעה הוראה אחרת בצורה מפורשת במסמכי המכרז ,הקבלן יהיה חייב לבצע כל הוראה
ו/או הנחיה של המנהל בקשר עם הקמת מתקנים לא יאוחר מ 30 -יום .ככל שהקבלן לא יעמוד
בהתחייבותו זו העירייה תהא רשאית לקנסו בשיעור של  ₪ 500עבור כל יום איחור.
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ויתור על פיצויי קיום או אובדן רווח
הקבלן מצהיר ומתחייב שלא להעלות כל טענה ו/או דרישת פיצויי קיום ו/או תביעה בגין אובדן רווח
ו/או כל טענה או דרישה לקזז או להפחית מהתשלומים לעירייה בגין מתקני פרסום קיימים או מתקני
הרחבה או מתקנים שניתן אישור להצבתם וטרם הוצבו מכל טעם וסיבה שהיא.
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יחסי הצדדים
א.

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד .הקבלן בלבד,
יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהתחייבויותיו על פי חוזה זה על ידי עובדיו ו/או
מועסקיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו ,לאחר קבלת הסכמת העירייה מראש ובכתב ,וכל
מי שבא מטעמו ,לרבות תשלום שכרם ,זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש
על פי כל דין וכמקובל בתחום זה.

ב.

הקבלן מתחייב כי בביצוע העבודות לא יועסקו על ידו עובדים שאינם עובדים המורשים ,כדין,
לעבודה בישראל ,וכי לא יועסק על ידו מי שהינו מתחת לגיל .18

ג.

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום לפחות ,בהתאם לחוק שכר מינימום ,התשמ"ז-
 ,1987ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם ,תנאי העסקתם ,ביטוח לאומי,
הפרשות סוציאליות ,ביטוח ,בטחון ובטיחות.

ד.

בכל הקשור למערכת היחסים בין העירייה לבין הקבלן ו/או עובדיו יחשב הקבלן כקבלן עצמאי
ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או עובדיו .בכל מקרה בו יקבע אחרת
יפצה וישפה הקבלן את העירייה בגין כל סכום נוסף ,מעבר לתשלומים החלים עליו ,על פי
מסמכי המכרז ,בסכום בו תחויב לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

ה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה ,כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת ,כי על
אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין הקבלן ,יראו את הצדדים כאילו
הסכימו מלכתחילה על תמורה בשיעור של  60%מסכום התמורה הכולל (כולל מע"מ) (להלן:
"התמורה המופחתת") ,והקבלן מצהיר בזה ,כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור
ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה במידה שייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד
כאמור.
במקרה כזה ,הקבלן יחויב להשיב לעירייה את הסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר
לתמורה המופחתת (להלן" :סכום ההשבה") בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן
וריבית מכסימלית ,ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה בפועל ,והעירייה תהא זכאית לקזז
את סכום ההשבה מכל סכום שתחוב למפרסם על פי הסכם זה ו/או כל דין ,לרבות כל סכום לו
יהא זכאי הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת
כאמור – והכל עד לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה המוסמכת כי על העירייה לשלם
למפרסם ו/או מי מטעמו בהתקיים האמור בס"ק  11.5לעיל.
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איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה

א.

הקבלן מתחייב לא להסב ,לא להמחות ולא להעביר את החוזה ,כולו או חלקו ,או כל טובת
הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה,
כולן או חלקן ,אלא אם קבל את הסכמת העירייה מראש ובכתב .היה והקבלן הינו תאגיד או
שותפות רשומה או בלתי רשומה ,יראו בהעברת  50%מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות,
בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים ,כהעברה המנוגדת לאמור לעיל.

ב.

למען הסר ספק ,יובהר כי ביצוע עבודות על ידי קבלני משנה מטעמו של הקבלן ,אינה גורעת
מאחריותו של הקבלן לקיום כל הוראות החוזה ,באופן מלא ובלעדי.

אחריות וביטוח
א.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין ונוהג ,מתחייב
הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו למשך כל תקופת ההסכם ,את הביטוחים המכסים את כל
הסיכונים האפשריים הנובעים מהסכם זה לרבות לו ,לעובדיו ,לצד ג' ולעירייה ,המפורטים
בנספח ד' להלן (להלן  "-אישור הביטוח" ,ו "ביטוחי הקבלן" ,בהתאמה) ,אצל חברת ביטוח
מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.

ב.

הקבלן מתחייב כי העירייה תהיה מוטב על פי פוליסות הביטוח ,וכי בפוליסות ייכלל תנאי לפיו
חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את הפוליסות ,או איזו מהן ,אלא לאחר ששלחה הודעה
במכתב בדואר רשום לעירייה לפחות  30יום לפני מועד כניסתו לתוקף של הביטול.

ג.

להבטחת התחייבותו של הקבלן לביצוע הביטוחים ,ימציא הקבלן לידי העירייה תוך  7יום
מהמועד בו הודע לו כי זכה במכרז ,העתק הפוליסות חתומות ע"י המבטחת בהתאם לאמור
בנספח ד' להלן .האמור הינו תנאי יסודי לחתימה על ההסכם שבלעדיו רשאית העירייה להביא
לביטול זכייתו במכרז.

ד.

מיד בתום תקופת הביטוח ,על הקבלן להמציא לידי העירייה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין
חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ,ומידי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה
בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר.

ה.

העירייה רשאית לדרוש מהקבלן ,בכל עת במהלך כל תקופת ההסכם ,שיציג בפניה את
הפוליסות עצמן.

ו.

הקבלן ישלם לאורך כל תקופת ההסכם והאופציה את דמי הביטוח והפרמיות בעבור הפוליסות
המפורטות לעיל.

ז.

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח
הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא החבות על
פי הסכם זה ,ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי העירייה או מי מטעם העירייה בכל הקשור
לגבולות האחריות כאמור.

ח.

לעירייה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי
הקבלן כאמור לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת
להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה .זכות העירייה
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על העירייה או על מי מטעם
העירייה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים ,טיבם,
היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על
פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו,
בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
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ט.

הקבלן פוטר את העירייה ואת הבאים מטעם העירייה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או
ציוד כלשהו המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי העירייה או המשמש את הקבלן
במסגרת מתן השירותים ,ולא תהיה לקבלן כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל
בגין אובדן או נזק כאמור.

י.

אם לדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הקבלן המפורטים
בהסכם זה ,על הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור ,ובכל
ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות
התחלוף כלפי העירייה וכלפי הבאים מטעם העירייה ; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

יא.

מובהר בזאת כי קיום הביטוחים אין בהם בכדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות שהינו חב בה
כלפי העירייה או צד ג' מכח כל דין או הסכם ,ואין בקיום הבטוחים כאמור בכדי להתנות על
אחריותו של הקבלן.

יב.

מבלי לגרוע בכלליות האמור הקבלן יישא בעצמו בכל הוצאה בלתי מבוטחת ,בלתי מכוסה או
שלא שולמה ע"י חב' הביטוח וכן בסכומי ההשתתפות העצמית בפוליסה הנדרשים לתיקון כל
נזק שהוא אחראי לו עפ"י הסכם זה.

זכויות יוצרים וקניין
א.

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,כי הבעלות בכל המתקנים הקיימים במועד תחילת ההתקשרות
הינם קניינה של העירייה.

ב.

באשר למתקני הרחבה ,ככל שיתוקנו על-ידי הקבלן במהלך ההתקשרות ,הקניין בהם יהפוך
של העירייה עם תום תקופת ההתקשרות לפני ההארכות ( 4שנים מתחילת תקופת
ההתקשרות).

ג.

בתום תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה ,הקבלן ,על פי הוראת המנהל ,יפרק את המתקנים
שהעירייה תורה לו לפרקם ,וזאת תוך  14ימים.

ד.

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי הבעלות בכל המתקנים אשר לא יפורקו בהתאם לדרישת
העירייה ,יהיו של העירייה בלבד ,וכי לקבלן לא יהיו כל זכות במתקנים אלו.

ה.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיה בהתקשרות העירייה עמו בחוזה זה פגיעה בכל זכויות
יוצרים ,זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ,וכי לא הוגשה תביעה כלשהי
נגדו על הפרת זכויות וכי לא יהיה בפרסומים שיוצבו על המתקנים משום הפרה של זכויות
יוצרים ,זכויות פטנטים ו/או זכות אחרת כלשהי של צד ג' .היה והעירייה תיתבע בשל פגיעה
בכל זכויות יוצרים ,זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו בשל התקשרותה
בחוזה זה ישפה הקבלן את העירייה עבור כל הוצאה ,נזק או סכום שתחויב לשלם בשל כך.

תמורה
א.

הקבלן מתחייב לשלם לעירייה את דמי הזיכיון על פי תנאי ההצעה במכרז ,כנקוב וכמפורט
במסמך ג' המצורף והינו חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,כפי שנתקבלה על ידי העירייה.

ב.

התשלום הראשון ישולם לעירייה תוך  14ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז וכן יבוצעו
תשלומים לעירייה בהתאם לתנאי המכרז בכל חצי שנה (דמי זיכיון ,אגרות שילוט ,חשמל וכל
תשלום אחר הנובע מההתקשרות).

ג.

התשלומים יעודכנו ,אחת לשנה ,בתחילת כל שנה של תקופת החוזה ,מהמדד שהיה ידוע בעת
חתימת החוזה ועד למדד האחרון במועד כל עדכון ,כאמור .יודגש ,כי בכל מקרה ,התמורה לא
תפחת מהנקוב בהצעת הקבלן במכרז ,גם במקרה וההצמדה תוליד הפחתה.
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ד.

הקבלן מתחייב לשלם את התשלומים לעירייה במשך כל תקופת החוזה ,וזאת בין אם נעשה
שימוש במתקנים ,כולם או חלקם ,ובין אם לאו.

ה.

בנוסף ,ישלם הקבלן לעירייה אגרות שילוט ,כדין ,בגין השילוט שעל המתקנים.

ו.

יובהר כי התשלום בגין צריכת חשמל יחול על הקבלן וישולם על ידו על-פי אומדן צריכה שתפיק
העירייה מדי תקופה.

ז.

על אף האמור לעיל ,במקרה ובמהלך ההתקשרות יארע אירוע שהינו בבחינת "כוח עליון"
חיצוני וחריג בקיצוניותו ,שאינו בשליטת הקבלן או באחריותו ושימנע מהקבלן באופן ממשי
להפיק הכנסה לפי מכרז זה מעל  14ימים ברצף ,העירייה תהא רשאית לוותר על דמי הזיכיון,
וזאת בשיעור ובהיקף כפי שייקבע על-ידה ,בהתאם לנסיבות העניין ,ובאישור הגורמים
המוסמכים במועצה.

ערבות ביצוע
א.

להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן ימציא ,תוך  7ימים ממועד
ההודעה על הזכייה במכרז ערבות ביצוע בסכום של ( 200,000במילים :מאתיים אלף )₪
לתקופת החוזה (להלן" -ערבות הביצוע").

ב.

ערבות הביצוע תשמש להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן.

ג.

הקבלן מתחייב להאריך את ערבות הביצוע ,מעת לעת ,לפחות  30יום קודם למועד פקיעתה כך
שתהיה בתוקף ,עד ל 90 -יום לאחר תום תקופת תוקפו של חוזה זה ,לא עשה כן הקבלן תהיה
העירייה זכאית לבטל את החוזה ו/או לחלט את הערבות ולהחזיק את סכומה תחת ידיה
להבטחת ביצוע כל התחייבויות הקבלן.
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הפרות ותרופות
א.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים  21-22 ,17-19 ,15 ,10-12 ,7-8 ,4,5תחשב כהפרה יסודית
המזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  100,000ש"ח כשהם צמודים
למדד ,ממדד הבסיס ועד למדד האחרון שיהיה ידוע במועד תשלומם בפועל לעירייה ,וזאת
מבלי לגרוע מזכות העירייה לכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי מסמכי המכרז או על
פי כל דין.

ב.

העירייה תהיה זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף זה לעיל מהערבות הבנקאית
ו/או מכל סכום שיגיע לקבלן מהעירייה או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

ג.

בנוסף ,אם איחר הקבלן בביצוע תשלום כלשהו לעירייה מעל  14יום ולא תיקן את ההפרה
בתוך  7ימים ממועד מתן התראה בכתב ,במלואה או בחלקה ,תתוסף לסכום שבפיגור ריבית
פיגורים של החשב הכללי באוצר ,כשהיא מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום
בפועל.

ד.

תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו
על פי החוזה.

ה.

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית
של חוזה זה ויזכו את העירייה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי
כל דין במקרה של הפרה יסודית:
)1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי
הקבלן ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו
לחלוטין תוך  30יום ממועד ביצועם.
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)2

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם
או חלקם ,או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה של משתתף שהוא תאגיד
נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן
נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא
פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף  233לפקודת
החברות (נוסח חדש) תשמ"ג.1983-

)3

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.

)4

כשיש בידי העירייה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן
או הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או
בקשר לחוזה זה או ביצועו.

)5

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז
או בקשר עם חתימת החוזה אינה נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית
אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

ו.

הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית ,תהיה העירייה זכאית לכל הסעדים והתרופות המוקנים
לה על פי חוזה זה או על פי כל דין ,ומבלי לגרוע מסעדים ותרופות אלו תהיה העירייה זכאית
לבטל את החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה.

ז.

ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים שנתקבלו מהקבלן
ומועדיהם.

ח.

כל עוד לא הודיעה העירייה במפורש ובכתב על ביטול החוזה יהיה הקבלן חייב לעמוד בכל
התחייבויותיו על פי החוזה.
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אישור מועצה ושר
חוזה זה של העירייה למתן זכיון טעון אישור מליאת מועצה וכן אישור שר הפנים בכתב בהתאם
לסעיף  196בפקודת העיריות [נוסח חדש] .תוקף החוזה מותנה בקבלת האישורים הנדרשים כאמור.
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שונות
א.

גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות החוזה
לבין הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים יפנה למנהל על מנת לקבל
הנחיות בדבר הפירוש הנכון .הפירוש שיינתן על ידי העירייה יחייב את הקבלן.

ב.

הסכמה מצד העירייה לסטות מתנאי החוזה במקרה/ים מסוים/ים לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר .כל הסכמה כאמור ,טעונה אישור בכתב.

ג.

תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו ,והעירייה לא תהיה
קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל פה,
שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.

ד.

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהיה לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב
ובחתימת שני הצדדים ,והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ,כספית או אחרת,
כל פי העירייה בעניין אם נעשה בדרך האמורה.

ה.

הודעות הצדדים יהיו בכתב וימסרו לנמען במסירה אישית ,או שישלחו בדואר רשום לפי
הכתובות שבמבוא להסכם ,שאז תחשב ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך  72שעות משעת
מסירתה למשלוח או שתועבר בפקסימיליה ,עם אישור קבלה ואישרור טלפוני על קבלתה ,שאז
תחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר מועד ההעברה .
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ו.

מוסכם על ידי הצדדים ,כי לבתי המשפט במחוז מרכז ,לפי העניין ,תהא הסמכות ייחודית לדון
בכל תובענה אשר תתגלע בין הצדדים בכל הכרוך בהסכם זה או הנובע ממנו.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________

________________

ראש העירייה
_________________

הקבלן
________________

גזברית העירייה
_________________
חותמת עירייה
אימות חתימת הקבלן
אני הח"מ עו"ד _____________ ,ב"כ הקבלן ,מאשר כי הסכם זה נחתם כדין על ידי
ה"ה_______________ ________________ ,מטעם הקבלן ,המורשה על פי הוראות מסמכי התאגיד
לחתום על התחייבות זו ובחתימתו יש בכוחו לחייב את התאגיד לעניין הסכם זה.
_____________________
עו"ד
אישור יועמ"ש
אני הח"מ מאשר/ת בזאת כי קראתי את ההסכם שבנדון ,ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת לעירייה
לחתום ולהתקשר בהסכם זה.
___________________
יועצת משפטית
אישור תקציבי
הרינו לאשר בזאת כי :
נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.
ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב בלתי
רגיל מס' ______.
_____________________
ראש העירייה

_______________________
גזבר העירייה
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נספח א מפרט טכני

מפרט טכני -בהתאמה לסוג מתקני הפרסום
 .1כללי  -דרישות מחייבות לכל סוגי המתקנים:
 1.1מתקן חדש :כל מתקן שיסופק ו/או יוצב על ידי הספק וכל זאת במסגרת המכרז יהיה מתקן חדש ,קרי – כזה שלא
הותקן ו/או הוצב ו/או שנעשה בו שימוש לאחר ייצורו ו/או הרכבתו וזאת עד מועד הצבתו ו/או התקנתו בשטח
העירייה[ .הוראה זה תחול ומתקיימת גם לכל רכיב ו/או מחובר של מתקן זה או אחר ,כגון :כבלי חשמל ,פחת וכד'].
 1.2מפרט טכני :מתקני הפרסום מכל סוג שיסופקו ויוצבו על ידי הספק יהיו זהים זה לזה [צבעים ,גוון צבע ,מפרט
טכני ,צורה וכד'] ,והספק מתחייב כי כל מתקן פרסום שיוצב על ידו ו/או מטעמו ובהקשרו של מכרז זה ,יהיה תואם
במפרטו הטכני למפרט הטכני כמוזכר במסמכי המכרז בכלל והמפורט בפרק זה בפרט .כל שינוי בעניין מפרטו הטכני
של מתקן פרסום יהיה כפוף לאישור בכתב של העירייה.
 1.3צבע :צבעיו וגווניו הגלויים של מתקן הפרסום ייצבעו בתנור ,בצבע ובגוון שיאושרו/או ייבחרו על ידי המנהל
ובהתאם להנחיותיו בלבד .הבהרה :יבוצע שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה .הצבע ייושם בשיטה חשמלית
המאפשרת שליטה טובה על העובי.
 1.4עיצוב המוצר/מתקן הפרסום :ככלל ,לכל מתקן פרסום מכל סוג קיימים מספר דגמים ,כך שיכולים להתקיים שני
מתקני פרסום [או יותר] מאותו הסוג ובעלי אותן תכונות/מפרט טכני אך נראותם תהא שונה .שונות בעיצוב יכולה
להתבטא בגימור זויות חיצונית של מתקני הפרסום ,שילוב של אלמנטים עיצוביים המחוברים למתקן הפרסום
ועוד .בהמשך למוזכר בסעיף זה ,העיצוב ייבחר/ייקבע על ידי המנהל.
 1.5קבלת אישור העירייה מראש של דגם מתקן הפרסום :עפ"י הקיים בשוק פרסום החוצות בארץ ,לכל סוג של מתקן
פרסום יש מספר דגמים מיצרנים שונים העוסקים בתחום .הספק יידרש לאשר כל דגם של כל מתקן פרסום אשר
יידרש להקים עפ"י הוראות מכרז זה ,לפני התקנתו בשטח וזאת יתקיים בכל תקופת ההתקשרות.
 1.6בנוסף למוזכר לעיל ,בטרם קבלת האישור ,יידרש הזוכה להעביר לידי העירייה כל מסמך ו/או צילום ו/או תיאור
של הדגם הנבחר מטעמו בהקשרו של מתקן הפרסום עפ"י סוג [ובלבד ויהא תואם את המפרט הטכני הנדרש],
ולעירייה תהיה הזכות לאשר ו/או לא לאשר ו/או לדרוש כל השלמה עפ"י שיקול דעתה בטרם תמסור אישור לבחירת
דגם של מתקן הפרסום.
 1.7תכנון המתקן :תכנון המתקן/הקונסטרוקציה של כל מתקן יבוצעו ע"י מהנדס קונסטרוקציה מוסמך בעל מ"ר
47
בתוקף .התכנון יותאם לתנאי השטח בו אמור להיות מוצב המתקן האמור.
 1.8בסיס המתקן :ביצוע יציקת בטון לבסיס כל מתקן פרסום יבוצע עפ"י תכנית הנדסית ודרישות המהנדס כאמור
לעיל .בסיס המתקן יהיה יצוק מתחת לפני הקרקע אלא אם אושר ו/או נקבע אחרת על ידי המנהל [החריג מתייחס
למתקני בילבורד וטוטמים בלבד] .כמו כן ,לא תתקיים בפני הקרקע בהם יוצב המתקן ,כל חריגה/בליטה של ברגי
יסוד/אומים/פלטת בסיס וכל פרט אחר הקשור בבסיס המתקן [פרטים אלה אמורים להיות נסתרים או לחילופין,
הקצה העליון שלהם נדרש להיות מתחת לגובה מישור המשטח בו יוצב/יוטמן מתקן הפרסום [אבנים משתלבות,
אדמה ,ריצוף ,אספלט וכד'].
 1.9תאורה :כל מתקן פרסום המיועד להארה פנימית ו/או חיצונית יואר באמצעות נורות לד ו/או גופי תאורה אח'
[בהתאם למפרט הטכני] .מערכת החשמל והתאורה בהתאמה לסוג מתקן הפרסום תהיה תקנית ,נסתרת ובלתי
נגישה לציבור.
 1.10חיבור למקור הזנה של חשמל :באחריות הספק כי כל מתקני הפרסום [הקיימים והחדשים שבמפרטם מוגדרים
גופי תאורה לצורך הארתם] יחוברו למקור הזנה של חשמל לצורך הארתם וממועד תחילת ההתקשרות בין הצדדים
ידאג הספק כי בכל עת כל מתקני פרסום מושא המכרז יהיו מחוברים למקור הזנת חשמל תקין [ומכאן ,שכל מתקן
שאינו מחובר למקור הזנה של חשמל ו/או שהנו בעל חיבור שאינו תקין ,חיבורו ו/או תיקון החיבור ו/או הארתו
תהא על חשבון הספ ק] .מובהר בזאת כל העלויות הישירות והעקיפות הקשורות בהארת מתקני הפרסום הכוללות
בין היתר חיבור מתקני הפרסום למקור הזנה של חשמל ,הכנת תשתית לחיבור מתקני הפרסום [כגון ביצוע חפירה,
יחולו על הספק.
הנחת כבלים" ,מופות" והכל בהתאם להוראות הדין]
 1.11מערכת מאור של העירייה :כל מתקני הפרסום יהיו מחוברים למערכת המאור .חריג לחיבור מתקן הפרסום
למערכת המאור העירונית ייחשב תאורה סולארית כמפורט מטה או באמצעות חיבור למערכת החשמל הארצית.
כך או כך ,כל חריג בנושא זה יהיה כפוף לאישור מראש ובכתב של המנהל ואחראי ממחלקת המאור במועצה.
 1.12תאורה סולארית -ככל ובהתאם לחוות דעת של חשמלאי מוסמך לא ניתן יהא לחבר את מתקני הפרסום למקור
הזנה של חשמל/רשת המאור של העירייה וזאת אם בשל חסר בתשתית  /מקור הזנת חשמל שאינה תקינה ו/או
בשל מרחק בלתי סביר ממתקן הפרסום ו/או בשל הפרדה של כביש/דרך למתקן הפרסום או אז תבוצע הארת
מתקני הפרסום באמצעות מערכת סולארית אשר תירכש ותותקן על חשבונו של הספק .כמו כן ,מובהר כי מערכת
התאורה הסולארית תפיק ו/או תאפשר הארת מתקן הפרסום  /שטחי הפרסום /דפנות הפרסום עוצמת אור שווה
ערך למתקן המחובר לרשת חשמל/המאור של העירייה בכל שעות הארה הנדרשת כאמור במסמכי המכרז .למערכת
התאורה הסולארית תהא אחריות יצרן בת  5שנים לפחות ותסופק על ידי יצרן ו/או יבואן העוסק בתחום התאורה
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1.13
1.14

1.15

1.16
1.17

הסולארית מעל  5שנים .פרטי ספק התאורה הסולארית ומפרטה הטכני לרבות מסמך המעיד על תקופת האחריות
תועבר לידי המנהל מיד עם דרישתו.
תאורת ראשי פרסום :הארתו של ראש הפרסום תהא באמצעות חיבור מערכותיו החשמליות למערכת החשמל של
העמודור [אל אם נקבע הצורך בתאורה סולארית] .ביצוע חיבור החשמל יבוצע באמצאות חשמלאי בודק מוסמך
בלבד מטעם הספק.
מס' זהות של המתקן ופרטי הספק :בכל צד של מתקן פרסום [למעט בראשי פרסום] יודבקו/יותקנו הפרטים
הבאים :שם ספק/לוגו ספק  +מס' זהות של צד הפרסום  +מס' טלפון של הספק .ככל ומיקום ההצבה בצד
הפרסום ו/או גודל הפרטים המוזכרים בסעיף זה לא מפורטים בחוברת המכרז בכלל ובנספח זה בפרט יבוצעו אלה
לאחר קבלת אישור ו/או הנחיה בכתב מהמנהל.
תקנים תקנות וחוקים :כל מתקני הפרסום מושא המכרז יהיו חייבים להתאים להנחיות והמגבלות הקבועות בדין
ו/או בהנחיות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות (משרד התחבורה ,המשרד לאיכות הסביבה ,עיריית באר יעקב וכל
גורם מוסמך רלוונטי אחר) וכן ,בכל דרישות התקנים הישראלים לנגישות – ת"י  1918על כל חלקיו ,בתקנות שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית) ,התשס"ג –  2003וכן ,בכל התקנים ו/או
התקנות ו/או החוקים הנוגעים לנגישות לאנשים עם מוגבלות כפי שחלים ו/או אשר יחולו בתקופת ההתקשרות.
מתקני הפרסום ו/או רכיביהם ,חלקיהם וחומרי הגלם מהם הם עשויים יהיו בעלי תו תקן ,ככל שקיים לגביהם.
מידות :ככל ויתקיים שוני בין מידות חלקי מתקן פרסום המופיעות כחלק מאיור או שרטוט ,לבין מידות חלקי
מתקן המוזכרות בסעיף "תיאור טכני" ,יגברו האחרונות.

קבוצת מונחים  -חלק מתקני הפרסום ורכיביהם
.2
הבילבורד הנו מתקן פרסום מואר בעל שני שטחי פרסום מקבילים וזהים בגודלם וצורתם
 2.1בילבורד;
]אחד מכל צד של מתקן הפרסום] כאשר לשטחי הפרסום מחוברת "רגל נשיאה" הטמונה בקרקע ובמקרים
חריגים בכפוף לאישור העירייה תהא יצוקה בתוך בסיס בטון שיוצב על פני הקרקע.
מתקן פרסום בעל קווי מתאר חיצוניים של "תיבה עומדת" בעלת מספר דפנות פרסום
 2.2טוטם;
[בין  1ל .]4
מתקן פרסום בעל שני שטחי פרסום מקבילים זה לזה [אחד מכל צד של מתקן הפרסום]
 2.2.1מכוון מואר;
אשר מחובר באמצעות רגל נשיאה למקרקעין הציבוריים של העירייה .הפרסום בכל צד של המתקן יהא
באמצעות התקנת מסר סטאטי.
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תכונות של מכוון מפה חדש זהות לזה של מכוון מואר ,למעט גובה רגל הנשיאה.
 2.2.2מכוון מפה;
חלקו של מתקן פרסום המכיל בתוכו את פן הפרסום.
 2.2.3משטח/דופן פרסום;
כל השלטים המוגדרים ו/או המוזכרים בחוברת המכרז אשר מותקנים ו/או אלה
 2.2.4מתקני פרסום המכרז;
אשר יותקנו בשטחים הציבוריים בשטח השיפוט של העירייה ובעניינם יחולו חובות ו/או יתקיימו זכויות
הספק.
כל מתקן פרסום שלא נעשה בו שימוש עובר פרסום מכרז זה ואשר נרכש על ידי
 2.2.5מתקן פרסום חדש;
הספק באופן ישיר מיצרן בעל ותק בחמש השנים האחרונות לפחות ,בייצור ואספקה של  100מתקנים לפחות
מהסוג הנרכש ,ואשר יוצב בשטח הציבורי של העירייה ע"י הספק בתקופת ההתקשרות.
 2.2.6מתקן פרסום/מתקן פרסום חוצות; מתקן המשמש להצגת מסר מסחרי ו/או מסרי מועצה.
שלט דו צדדי המוצמד לעמוד תאורה בעל שני שטחי פרסום מקבילים וזהים בגודלם
 2.2.7נון סטופ;
וצורתם.
עמוד המוצב בדר"כ בקרן רחוב ,עמוד אשר תחת קצהו העליון מותקנים שלטים הנושאים
 2.2.8עמודור;
מסר כתוב של שם/שמות הרחובות בו מוצב [במקרים מיוחדים יתקיים מסר כתוב אחר].
מתקן פרסום אשר יוצב ו/או יותקן ע"ג עמודור.
 2.2.9ראשי פרסום;
אלמנט קונסטרוקטיבי שאינו עמודור או עמוד תאורה עשוי מתכת מגולוונת הנושא עליו
 2.2.10רגל נשיאה;
את שטחי הפרסום של מתקני הפרסום המחוברים אליו.
המחובר
 2.2.11תיבת שם רחוב; מתקן מלבני או בעל קווי מתאר אחרים ,שהנו בעל תאורת לד פנימית
לעמודור ובו מתקיימים מסר כתוב.

מפרט טכני המתקנים נשוא המכרז

בנוסף להוראות סעיף  1לעיל ,לכל אחד מהמתקנים יחולו ההוראות שלהלן -
מכוון מואר
.3
 3.1נראות מכוון מואר שיספק הזוכה יהיה תואם ו/או שווה ערך לדגם הקיים בשטח העירייה במועד פרסום המכרז או
לחילופין לזה המוצג באמצעות תמונות ושרטוט כמופיע להלן [לפי שיקול דעת העירייה].
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3.2

תיאור טכני מכוון:
המפרט הטכני של מתקן זה יהיו בהתאם למוזכר בסעיף  1לעיל והמפורט להלן -
" 3.2.1גוף" המכוון המואר יהא ממבנה מוקשח של פרופילי אלומיניום מחוזק במסגרת פלדה פנימית.
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 3.2.2דלתות המכוון  -פרופילי אלומיניום מחוזקים בזויות פלדה.
 3.2.3המכוון יותאם לעמידות בתנאי סביבת חוץ [השפעות אקלים וכד'] של מעל  10שנים לפחות.
 3.2.4יותקנו גומיות איטום בשני צידי גוף המכוון.
 3.2.5יתוכנן ויבוצע אף מים מובנה בהיקף הגוף למניעת חדירת מים.
 3.2.6יותקנו גומיות איטום בהיקף זכוכיות המכוון.
 3.2.7יותקנו פתחי אוורור בשני צידי המכוון.
 3.2.8פיזור תאורה אופטימלי על פני כל השטח המואר ,באמצעות מערכת תאורה פנימית בלדים [ ]LEDבעוצמה
של לפחות  132ואט ][3w X 48 pcs = 132 W
 3.2.9המכוון המואר יכלול ארגז פרסום ,מלבני בצורתו ,במידות :כ  140ס"מ *  180ס"מ *  20ס"מ (להלן" :ארגז
הפרסום") .ארגז הפרסום יוצב בגובה שלא יפחת מ  1.9מ' מפני הקרקע במפרדות [אי תנועה] ,או בגובה
שלא יפחת מ–  2.3מ' מפני הקרקע במדרכות.
 3.2.10פני הפרסום משני צידי המתקן המואר להכוונת התנועה יהיו מקבילים.
 3.2.11ארגז הפרסום במכוון מואר יוצב על רגל נשיאה בצבע וגוון שיקבעו על ידי העירייה.
 3.2.12מידות פן הפרסום במשטח הפרסום של מכוון מואר הן 1.8 :מ' גובה ו  1.2מ' רוחב.
 3.2.13מסר הפרסום במשטחי הפרסום יבוצע באמצעות הצמדת פוסטר הפרסום למשטחי פרספקס או משטח
קשיח אחר המאפשר פיזור אור בצורה אופטימאלית.
 3.2.14המשטחים ינועו על גבי מסילות אנכיות המאפשרות הנמכת קצה עליון של הפוסטר לגובה אדם.
 3.2.15הצמדת הפוסטר למסגרות המשטח מתבצעת ע"י תפסני קפיץ בחלקו העליון של הפרספקס.
 3.2.16בסיס המכוון יאפשר אפשרות לצידוד המכוון.
 3.2.17חלקיו השקופים של המכוון המואר [בדלתותיו] יהיו עשויים זכוכית מחוסמת בעובי  6מ"מ.
 3.2.18פתיחת הדלתות באמצעות בוכנות אויר
 3.2.19פוסטר/או מסר פרסום שיוצב במכוון מואר יהא עשוי נייר או מדבקה המותאמים למתקן מסוג זה.
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.4
4.1

מכוון מפה
מכוון מפה שהנו חלק ממתקני הפרסום מושא המכרז הנו זהה למכוון מואר למעט רגע הנשיאה המחוברת
למקרקעין שיכולה להתקיים בשני אופנים:
אפשרות  :2רגל נשיאה ברוחב דופן הפנים
אפשרות  :1גובה רגל בין  0.3מ' ועד  0.6מ'.

.5
5.1

בילבורד
נראות הבילבורד שיספק הזוכה יהיה תואם ו/או שווה ערך לבילבורד  4*3המוצב בשטח העירייה במועד פרסום
המכרז או לדגם המוצג באמצעות תמונות ושרטוט כמופיע להלן לפי שיקול דעת העירייה.
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5.2

תיאור טכני בילבורד:
 5.2.1הבילבורד הנו מתקן פרסום בעל שני שטחי פרסום מקבילים וזהים בגודלם וצורתם ]אחד מכל צד של מתקן
הפרסום] כאשר לשטחי הפרסום מחוברת "רגל נשיאה" המוטמנת במקרקעין הציבוריים של העירייה
ובמקרים חריגים בכפוף לאישור מראש ובכתב מטעם העירייה תוצב על גבי המקרקעין באמצעות בסיס
בטון.
 5.2.2שטח הפרסום בכל צד של הבילבורד הנו מרובע/מלבני.
 5.2.3פוסטר ו/או מסר פרסום שיוצב בבילבורד יהא עשוי מדבקה המותאמת למתקן מסוג זה – .לא תותר יצירת
שכבות ,הווי אומר – התקנת פוסטר תבוצע לאחר הסרת פוסטר פרסום קודם שהותקן על גבי דופן
הפרסום.
 5.2.4בילבורד אחד ייחשב כמתקן פרסום בעל שני משטחי פרסום ,כשכול משטח פרסום מכיל פן פרסום.
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5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
5.2.14

5.2.15

המתקן יכול שיהיה מואר על ידי גופי תאורה חיצוניים שיחוברו באמצעות זרועות ייעודיות לבילבורד.
מידות משטח הפרסום של הבילבורד  4מ' רוחב ו  3מ' גובה.
חלקי מתקן הפרסום יהיו עשויים אלומיניום ו/או מתכת מגולוונת.
חלקי המתכת הגלויים של המתקן יהיו צבועים בצבע אלקטרוסטטי בתנור.
כל חיבורי המתקן יהיו נסתרים.
מתקן הפרסום יותאם לשטחים הציבוריים בו יוצב ,ולכל תנאי חוץ ויהיה עמיד לכל פגעי מזג אוויר.
צבעו של הבילבורד יהיה בצבע ובגוון שייקבע עפ"י שיקול דעת העירייה בלבד.
משטח הפרסום יכול ויהיה גדול מפן הפרסום בעד .25%
צורתה של רגל הנשיאה של הבילבורד תהא מעוצבת בגוונים ו/או צורה ו/או חיפוי שיקבע על ידי המנהל
מידות רגל הנשיאה:
▪ גובה  -מגובה  0בקרקע ועד תחילת משטח הפרסום יהא  2.3מ' אלא אם הוחלט אחרת על ידי העירייה
▪ רוחב – עד  1מ'
▪ עומק -עד  0.3מ'
הבהרה  :1כפוף לאישור העירייה מראש ובכתב ,הספק יהא רשאי לעטוף את דופן הפרסום בפוסטר פרסום
עשוי שמשונית כפי שנראה בתמונת בילבורד עטוף מסגרת שלהלן
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 5.2.16הבהרה  :2בילבורד יכל להיות מותקן על גבי קיר או חומה [ולא ייחשב כמתקן עצמאי] .כל
ההוראות/ההנחיות בעניינו של בילבורד יחולו על מתקן פרסום מסוג בילבורד קיר ,למעט אלה:
א .דופן הפרסום בבילבורד קיר מותקנת על גבי קיר או חומה או גדר ולא על גבי רגל נשיאה
ב .מידות דופן הפרסום תותאם למקום בו מוצב
ג .בילבורד קיר בעל פן פרסום אחד ולא שני פני פרסום כפי שמתקיים בדר"כ בבילבורד רגיל.

מתקני הרחבה
.6
6.1

טוטם
נראות טוטם שיספק הזוכה יהיה תואם ו/או שווה ערך לדגם המוצג באמצעות תמונות ושרטוט כמופיע להלן.
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6.2

.7
7.1
7.2

מפרט טכני טוטם
הטוטם הנו שלט פרסום עשוי קונסטרוקציית מתכת בצורה של תיבה מלבנית המותקנת לגובה.
6.2.1
פוסטר ו/או מסר פרסום שיוצב בטוטם יהא עשוי שמשונית המותאמת למתקן מסוג זה.
6.2.2
תיבת הטוטם תהווה את השטח/הצורה המתקבלים מחיבור דפנות הטוטם ועליה יוצב הפרסום.
6.2.3
הפרסום שיוצב על גבי הטוטם יהיה עשוי משמשונית אחת שתכסה באופן אחיד רצוף ומלא את כל
6.2.4
הדפנות.
רוחב דפנות התיבה יהיו מקבילות לפני הקרקע.
6.2.5
מידות דפנות הפרסום בטוטם יהיו כפופות לאישור המנהל ומחלקת ההנדסה ובכל מקרה לא יהיו גדולות
6.2.6
52
מ  40מ"ר
שלטי פרסום מסוג טוטם יכולים להיות מוצעים באחד משני האופנים שלהלן.
6.2.7
א) טוטם רגל -נישא מעל פני הקרקע באמצעות "רגל נשיאה" (ראה צילום להמחשה).
ב) טוטם בסיס -נישא מעל פני הקרקע באמצעות בסיס יצוק בקרקע וברוחב דופן הפרסום (ראה צילום
להמחשה).
ראשי פרסום
לספק תהא הזכות להציב על גבי עמודורים ראשי פרסום משלושה סוגים בלבד .המפרט הטכני של ראשי הפרסום
יהיו בהתאמה להנחיות המוזכרות בסעיף  1והמפורט מטה.
ראש פרסום מסוג מכוונית
ראש פרסום מסוג מכוונית יהיה תואם ו/או שווה ערך לדגם שלהלן.
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7.2.1

7.3

תיאור טכני ראש פרסום מסוג מכוונית:
" 7.2.1.1גוף" המכוונית יהא ממבנה מוקשח של פרופילי מתכת מגולוונת.
 7.2.1.2יתוכנן ויבוצע "אף מים" מובנה למניעת חדירת מים.
 7.2.1.3פיזור תאורה אופטימלי על פני כל השטח המואר ,באמצעות מערכת תאורה פנימית בלדים []LED
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בעוצמה של לפחות  128ואט ][2w X 64 pcs = 128 W
 7.2.1.4מידות פן הפרסום עד  120ס"מ רוחב ,עד  160ס"מ גובה.
 7.2.1.5פני הפרסום במכוונית יהיו מקבילים.
 7.2.1.6מסר הפרסום במשטחי הפרסום יבוצע באמצעות הצמדת פוסטר הפרסום למשטחי פרספקס או
משטח אחר המאפשר פיזור אור בצורה אופטימאלית.
 7.2.1.7הצמדת הפוסטר למסגרות המשטח מתבצעת ע"י תפסני קפיץ בחלקו העליון של הפרספקס.
 7.2.1.8חלקיה השקופים של המכוונית [בדלתותיה] יהיו עשויים פרספקס בעובי  2-3מ"מ.
 7.2.1.9פוסטר/או מסר פרסום שיוצב במכוונית יהא עשוי נייר או מדבקה המותאמים למתקן מסוג זה.

ראש פרסום תלת מימד מסוג קוביה:
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.8
8.1

ראש פרסום מסוג מכוונית יהיה תואם ו/או שווה ערך לדגם שלהלן.
 7.3.1תיאור טכני ראש פרסום מסוג קוביה
 7.3.1.1מידת דופן צד בראש הפרסום תהא :רוחב 110 :ס"מ ,גובה 130 :ס"מ
 7.3.1.2פיזור תאורה אופטימלי על פני כל השטח המואר ,באמצעות מערכת תאורה פנימית בלדים []LED
באמצעות  8פסי לד באורך  1.2מ' בעוצמה של לפחות  128ואט.
 7.3.1.3דפנות הפרסום יהיו עשויות פוליגל או פרספקט
 7.3.1.4דפנות הפרסום בקוביה יחוברו למסגרת מתכת מגולוונת בעלת קווי מתאר של קוביה כמופיע
54
בתמונה ובאיור מעלה.
עמודור
העמודור שיספק הספק יהיה תואם לדגם המוצג באמצעות צילום כמופיע להלן ,אלא אם נקבע אחרת על ידי
המנהל [השינוי יכול להתקיים אף על חלק מהעמודורים].

 8.2תיאור טכני של עמודור:
כל ההנחיות המוזכרות בסעיף  1יחולו על העמודור לרבות אלו המפורטות להלן -
תיאור טכני של העמודור
8.2.1
חלקו החשוף של העמודור [מעל פני הקרקע] יהא  3מ' ואילו חלקו הנסתר יהא בהתאם לתכנית ביסוס
8.2.2
שתאושר על ידי קונסטרוקטור ו/או הנחיות העירייה.
העמוד בעמודור יהא עשוי מפרופיל מתכת מגולוונת בעל חתך ריבועי של  120מ"מ בעובי  4מ"מ.
8.2.3
לאורכו של עמודור החשוף מעל פני הקרקע יחוברו ארבעה קרניזי מתכת מגולוונת בצבע שחור.
8.2.4
צבע עמוד העמודור יהא אפור בהיר – לפי ראל או כל צבע/גוון אחר שיקבע על ידי העירייה .הצביעה
8.2.5
תכלול שכבת צבע בסיס [פריימר] לפי הוראות יצרן הצבע .הצביעה תהיה אחידה ,חלקה ,ובעלת כיסוי
מלא של הצבע את העמוד.
את הדופן העליונה של העמוד יש לייצר כך שניתן יהיה לחבר אליה ראש פרסום .כלומר תאפשר נשיאת
8.2.6
משקלו של ראש פרסום באופן יציב תקין ובטוח.
תיבות שם רחוב
תיבות שם הרחוב יהיו במידות מסגרת רעיונית של תיבת שם יהיו באורך  65ס"מ וגובה  30ס"מ.
8.2.7
שתי החזיתות של תיבת שם רחוב יהיו עשויות מפרספקס לבן מעביר אור עובי  4מ"מ חתוכים בצורת
8.2.8
קווי המתאר של תיבת שם הרחוב כמופיע בתמונה לעיל.
בתיבת שם הרחוב יודבק שם רחוב ו/או מספרי בתים ו/או כל מסר אחר בהתאם להוראות העירייה
8.2.9
[מתייחס לכל עמודור באופן פרטני].
חשמל בעמודור
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8.2.10
8.2.11
8.2.12
8.2.13
8.2.14

.9
9.1

מקור החשמל לשלט יכול להיות מתשתית הרחוב ,או מתקן להפקת חשמל מאנרגית שמש באמצעות
פנל סולארי שיותקן בחלק העליון של תיבת שם הרחוב.
תיבת שם רחוב תהא בעלת מערכת תאורת לד פנימית .תאורת לדים לבנים בעוצמה של  2.4וואט ללד.
פיזור וכמות הלדים תהיה כך שתיווצר תאורה אחידה וחזקה בחזיתות תיבת שם הרחוב.
על הלדים להיות מותקנים באופן כזה שיהיו פריקים לצרכי החלפה.
ספק הכח של הלדים יהיה לפחות בעל הספק הגבוה ב 30% -מסה״כ הספק הצריכה של כל הלדים בשלט.
רכיבי החשמל ,ימוקמו בעמוד השלט ,בתא מוגן מים בעל פתח כניסה באמצעות "דלת" עם מנעול לגישה
לקופסת רכיבי החשמל .במסגרת רכיבי החשמל יש לתכנן ולייצר נקודת חיבור לחיבור עתידי של ראש
פרסום שעשוי להיות מותקן על גבי העמוד ולצורך חיבור מערכת תאורת תיבות שם רחוב.

הבהרה חשובה:
 8.2.15יתר המפרט הטכני הנדרש לצורך ייצור והתקנה של עמודור על ידי הספק [זהה לקיים בשטח במועד
פרסום ההליך] .בכל מקרה ,לא יותקן עמודור על ידי הספק אלא לאחר אישור דגם ומפרט טכני סופי
שיאושר על ידי העירייה .בהמשך לאמור ,העירייה תהא רשאית לדרוש דגם עמודור שמפרטו שונה
מהמוזכר לעיל ובלבד ויהא שווה ערך או בעל שווי כספי נמוך יותר.
מפרט טכני נון סטופ
לצורך המחשה להלן תמונה איור מתקן פרסום מסוג נון סטופ;
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9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13

המשך מפרט טכני:
מתקן פרסום מלבני המיועד להתקנה על גבי עמודי תאורת רחוב באמצעות חבקים [הידוק החבקים לעמוד התאורה
יבוצע באמצעות גומי מונע חיכוך  /מניעת "פציעת" צבע עמודה התאורה]
גוף השלט מתכת מגולוונת עובי  1.5מ"מ כולל כיפוף למבנה.
מודבק
הדלת
שעל
השלט,
לגוף
ספר
צירי
שני
עם
מחובר
שתי דלתות מסגרת פח מגולוון מכופף עובי  1.5מ"מ
56
פרספקט חזית בעובי 2מ"מ.
גובה התקנת הנון סטופ תבוצע כך שהגובה בין פני הקרקע לחלקו התחתון לא יפחת מ  1.9מ' מפני הקרקע
במפרדות [אי תנועה] ,או בגובה שלא יפחת מ–  2.3מ' מפני הקרקע במדרכות.
פוליגל עובי 3מ"מ הנע על מוביל מפח מכופף ,עליו יותקן הפוסטר.
מידות פן הפרסום במשטח הפרסום של הנון סטופ הן 1.5 :מ' גובה ו  .1מ' רוחב
כל חלקי השלט עשויים מברזל מגולוון.
צביעה אלקטרו סטטית בתנור.
חלקי המתקן יהיו עשויים מתכת מגולוונת
המתקן יהיה עמיד לפגעי מזג האוויר ,ויגן על הכרזות מרטיבות המתקן יכלול פתרונות לניקוז מי גשם) מירזוב (
מכל צידיו.
המתקן יאפשר החלפת הכרזה בקלות וביעילות ,בכל תנאי תאורה או מזג אויר.
המתקן יצבע בתנור בצבעRAL 9007 .

56
קראתי ,הבנתי ,אני מסכים

___________________
חתימה וחותמת של המציע

עיריית באר יעקב
מכרז פומבי מס' :1/21
ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום
נספח ב'  -אישור קיום ביטוח

תאריך הנפקת האישור:

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור
זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים
הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור

מעמד מבקש האישור

אופי עסקה
☐נדל"ן

מועצה מקומית שם
יעקב
באר
(המזמינה ו/או
בנות ת.ז/.ח.פ.
חברות
של
ועובדים
הנ"ל)
מען
ת.ז/.ח.פ.

* שירותים
*אספקת מוצרים

☐משכיר

☐אחר______ :

☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה

____________

*מזמין שירותים

מען

*מזמין מוצרים
☐אחר______ :
57
כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

צד ג'

נוסח
מספר
הפוליסה ומהדור
ת
הפוליסה
ביט
______

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /סכום
ביטוח
סכום

2,000,000

מטבע

₪

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'
 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 307קבלנים וקבלני
משנה
 309ויתור על תחלוף
לטובת
מבקש האישור
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור
מבוטח נוסף
 328ראשוניות
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כיסויים
 329רכוש מבקש
האישור יחשב כצד ג

אחריות
מעבידים

ביטוח
מוצר

חבות

ביט
______

20,000,000

₪

 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף
מבקש
האישור
 319מבוטח נוסף היה
ויחשב
כמעבידם
 328ראשוניות

ביט

2,000,000

₪

 302אחריות צולבת
 304הרחב שיפוי
 307קבלנים וקבלני
משנה
 309ויתור על תחלוף
לטובת
מבקש האישור
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור
מבוטח נוסף
 328ראשוניות
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כיסויים

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

 046אספקת והתקנת שילוט חוצות
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש
האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

נספח ג'
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טופס פתיחת/עדכון כרטיס ספק

שם ספק

עוסק מורשה/ח.פ.

(כפי שמופיע על החשבונית)

רחוב

מס'

ישוב

טלפון

ת.ד.

מיקוד

נייד

פקס

60
דוא"ל

פרטי בנק לתשלום
בנק

מס' חשבון

סניף

איש קשר
נא לצרף האישורים הבאים :
 .1אישור ניהול ספרים.
 .2אישור לצורך ניכוי מס.
 .3אישור ניהול חשבון בנק /צילום שיק.

נספח ד' -תצורף תעודת עוסק מורשה
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נספח ה'

תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים
אני הח"מ ,נושא ת.ז ,___________ .מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1נכון למועד עריכת תצהירי זה ,אינני יודע על מניעה חוקית כלשהי ,שיש בה כדי למנוע
ממני מתן שירותי ניהול ,תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט
ופרסום עבור העירייה באר יעקב (להלן" :העירייה") .אינני קשור ו/או מעורב ,באופן ישיר
או עקיף ,בכל צורה או דרך ,בכל עניין אחר ,שיש בו חשש ממשי לניגוד עניינים ,ביחס
למתן שירות זה.
 .2כמו כן הנני מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות של העירייה עימי ,לא אתקשר
בנושאים שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור .במקרה בו יש ספק בדבר קיומו של ניגוד
עניינים ,אבקש את הסכמת העירייה ,מראש ובכתב ,להתקשרות.
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ידוע לי כי עלי לדווח מראש לעירייה או לנציג מטעמה על כל
כוונה שלי ,של מי מעובדיי ,להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה ,ולפעול בהתאם
להוראותיו בעניין .העירייה רשאית לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות
שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ,ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.
 .4ידוע לי ,שאם אבחר במכרז לספק את השירותים ,אידרש למלא שאלון לאיתור חשש
לניגוד עניינים והנני מתחייב עובר לחתימת ההסכם על-ידי העירייה למלא את השאלון
באופן מדויק וקפדני.
_____________
תאריך

_____________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד:
אני הח"מ עו"ד _______________ מס' רישיון____________ מאשר בזאת כי ביום
___________ הופיע בפני מר/גב ____________ ,אשר זיהה עצמו באמצעות ת.ז.
מס'___________  /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם עליה.
_____________________
חתימה וחותמת

____________________
תאריך
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נספח ו'

נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה
לכבוד
עיריית באר יעקב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות אוטונומית מס'_______
 .1על פי בקשת ______________ ת.ז / .ח.פ( ____________ .להלן" :הקבלן") אנו ערבים בזה
כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של _______ ₪
(במלים( )______________ :להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת הקבלן ,בקשר עם חוזה לניהול,
תפעול ,אספקה ,התקנה ,תחזוקה ושיווק של מתקני שילוט ופרסום בשטח עיריית באר יעקב ,וזאת
בעקבות זכייתו של הקבלן במכרז פומבי מס' _________למתן השירותים האמורים.
 .2סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") בתנאים כדלקמן:
"מדד הבסיס" – מדד חודש ____________ שהתפרסם ביום ________ ,בשיעור _______ נקודות.
"המדד החדש" – המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.
אם יתברר כי המדד החדש עלה ביחס למדד הבסיס יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיס בסכום החילוט ,מחולק במדד הבסיס .אם המדד החדש יהיה
נמוך ממדד הבסיס ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא הפרשי הצמדה.
 .3אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מיד
עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או
להוכיחה בכל אופן שהוא ,ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן .כמו כן ,מוסכם בזאת
במפורש ,כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן
ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו.
 .4במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום
הערבות הבלתי ממומש.
 .5כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תמסר לנו בכתב בסניף __________ בכתובת
__________________ או באמצעות פקס שמספרו ______________.
 .6התשלום ייעשה על ידינו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המזמינה ,על פי הפרטים שיימסרו לנו
בדרישתכם ,או באמצעות המחאה בנקאית לפקודתכם ,וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי.
 .7אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהן ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים להימנע מתשלום
על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל
ברירה המוענקת לספק על פי הדין.
 .8הערבות תהיה בתוקף עד ליום ________ ועד בכלל.
 .9ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
________________
הבנק
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