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מסמך א'

הזמנה להציע הצעות
מכרז 13/2018

הזמנה להציע הצעות

זכיון להפעלת דוכני שתיה ביריד חוצות היוצר
 .1כללי
 .1.1יריד 'חוצות היוצר' ,היריד המסורתי הבינלאומי לאמנות ולאומנות ,הנערך זו השנה ה,43-
יתקיים בין התאריכים  6-18באוגוסט  2018בבריכת הסולטן ובחוצות היוצר בירושלים (להלן:
"האירוע"" ,מקום האירוע" ו"-מועד האירוע" ,בהתאמה).
 .1.2ביריד ישתתפו למעלה מ 30-מדינות מרחבי תבל ואמנים ישראלים רבים .במסגרת היריד
יתקיימו בכל ערב מופעים מוסיקליים עם מיטב אמני ישראל :שלומי שבת ,התקווה  ,6אברהם
טל ,משה פרץ ,מוש בן ארי ,שרית חדד ועוד ,כמו גם אטרקציות לילדים ,מופעי תיאטרון
ואירועים נוספים.
 .1.3בשנים קודמות היריד נחל הצלחה גדולה וביקרו בו למעלה מ 100,000 -מבקרים מהארץ ומחו"ל.
 .1.4היריד הינו הגדול מסוגו בארץ ,יריד ענק ,תוסס ודינמי ,הפונה לכל הגילאים ומציע אינספור
גירויים ואטרקציות לקהל הרחב.
 .1.5שעות פעילות האירוע  -ימים א'-ה' משעה  18:00ועד שעה  ,23:00מוצ"ש משעה  21:00עד חצות.
 .1.6מסמך זה מהווה בקשה לקבלת הצעות מחיר לזכיין שתיה ,להקמה והפעלה של דוכנים לממכר
שתייה במסגרת האירוע (כל האמור בסעיף זה להלן" :הדוכנים" ו"-השירותים" ,לפי העניין).
 .1.7מובהר כי על הזכיין אשר יבחר במסגרת מכרז זה להעניק את השירותים לאורך כל האירוע
ושעות פעילות האירוע כמפורט לעיל.
 .1.8הזוכה במכרז יעניק לחברה את השירותים כמפורט לעיל במסגרת האירוע ,לרבות כמפורט
בהסכם ההתקשרות (מסמך ג') על נספחיו.
 .1.9מובהר כי לחברה שמורה האופציה להאריך את ההסכם מכוח מכרז זה לאירועים דומים בעתיד
בתנאי הסכם זה ובהתאם להצעת המציע הזוכה ,וזאת למשך  3תקופות נוספות ,בנות שנה כל
אחת.

 .2תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז יחידים אזרחי ישראל (עוסק מורשה) או תאגידים המאוגדים כדין בישראל
העומדים בכל הדרישות המצטברות הבאות:
 .2.1בעל ניסיון של שנתיים ( )2לכל הפחות בהפעלת דוכני שתייה ו/או ברים ו/או מזנונים ב2-
אירועים לפחות ו/או בעל ניסיון כאמור ,בהפעלת "רשת" מזנונים ו/או בתי אוכל ו/או ברים ו/או
דוכני שתיה (לעניין זה "רשת"  -עסק המונה לפחות  2דוכנים בשני מוקדי מכירה נפרדים) (כל
אלו להלן" :העסק") .אירועים לעניין סעיף זה :אירועים המוניים בהם השתתפו למעלה מ1,000-
איש במהלך האירוע כולו.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לפרט על ניסיונו במסגרת מסמך א'(.)1
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 .2.2לעסק כאמור בסעיף  2.1לעיל קיים רישיון עסק לפי פריט 4.2א ו/או 4.2ב ו/או  4.8לצו רישוי
עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע"ג .2013-יובהר כי תנאי להפעלת הדוכנים כאמור במכרז זה
יחייבו רישיון עסק.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יש לצרף העתק רישיון עסק לכל אחד מהדוכנים כאמור.
 .2.3הוא בעל מחזור כספי ממוצע של ( ₪ 1,000,000במילים :מיליון שקלים חדשים) לפחות בכל אחת
מהשנים  2017 ,2016הנובע מעסקי מזון ו/או דוכני שתייה ו/או ברים.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יש לצרף אישור רו"ח בנוסח מסמך א'(.)2
 .2.4רכש את מסמכי המכרז בסך של  ₪ 200בתוספת מע"מ כדין.
יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז ,רשאית ועדת המכרזים ,מטעם זה
בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

 .3הצעת המשתתף:
 .3.1ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד( ,המגיש יכונה לעיל ולהלן" :המשתתף" או
"המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז ,יהיו על שם המשתתף במכרז
בלבד.
 .3.2הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה
ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו .מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה
הכספית (מסמך ב' )1בשני עותקים חתומים כדין.
 .3.3כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם בדרך של תוספת
בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה
ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י החברה ,ללא כל שינוי ,תוספת או הסתייגות.
מובהר למען הסר ספק כי החברה תוכל להתעלם מהסתייגות או לקבוע שאין בה כדי לשנות את
תנאי המכרז ו/או את ההצעה.
 .3.4על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז ,לרבות הצעת המשתתף ,הסכם
ההתקשרות ,נספחיו ,במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

 .4מסמכי ההצעה
כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
 .4.1כל מסמכי המכרז ,בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י החברה) ,כשהם חתומים
על-ידו (כשכל דף חתום ע"י המשתתף ,בשוליו).
 .4.2כל המסמכים הנדרשים בסעיף  2לעיל.
 .4.3אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו :1976
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.4.3.1

אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך
מוסף ,התשל"ז ( 1976להלן" :חוק מע"מ") ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג
לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי
חוק מע"מ.

.4.3.2

תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
 1976חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח מסמך א(.)3

 .4.4העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של
משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף
נכלל בתיק המאוחד של העוסק ,אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 .4.5אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המשתתף.
 .4.6ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:
 .4.6.1העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 .4.6.2תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של
המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים).
 .4.6.3אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי
המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי
מור שי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או
אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או
במסמך נפרד).
 .4.7ככל שהמשתתף הינו "עוסק" שאינו תאגיד:
 .4.7.1העתק תעודת זהות של המשתתף.
 .4.7.2אישור עו"ד או רו"ח המאשר את חתימת המשתתף על גבי מכרז זה.
 .4.8תצהיר העדר קרבה ,בנוסח מסמך א( )4המצ"ב.
 .4.9תצהיר אי תיאום הצעות ,בנוסח מסמך א( )5המצ"ב.
 .4.10תפריט שתיה שישמש את הזכיין באירוע ,אשר יכלול מוצרי שתיה בלבד ויפרט את גדול המוצר
(כמות במ"ל) ומחירו הסופי לצרכן בש"ח.
מובהר כי רק מוצרים אשר יופיעו בתפריט ויאושרו על ידי החברה ו/או תפריט אשר יעודכן
בהסכמת החברה ימכרו ב אירוע והזכיין לא יוכל למכור כל מוצר אחר ללא הסכמת החברה
מראש ובכתב.
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית החברה ,מטעם זה בלבד
ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף
ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן
רשאית החברה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית
לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף
להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו
בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם ,כאמור.

 .5אופן ומועד הגשת ההצעה
 .5.1את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב 2-עותקים (מקור+העתק) ,במעטפה סגורה עליה
יירשם :״מכרז פומבי מס׳  "13/2018בלבד ,יש לשלשל לתיבת המכרזים עד ליום ראשון
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 15.07.2018בשעה  12:00בדיוק בתיבת המכרזים במשרדי החברה ,היכל הפיס ארנה ירושלים,
רחוב דרך בנבנישתי  1ירושלים סמוך לאיצטדיון טדי.
 .5.2הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תוכנס לתיבת המכרזים ,תושב למגיש ולא תידון
כלל.
 .5.3המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז ,מבלי לבצע בהם כל תיקון ,שינוי,
תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים שעליו לצרף כאמור לעיל.
ערך המציע שינוי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז (למעט השלמת
הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה החברה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה או,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן את הצעתו ,או לראות את הצעתו כאילו הוגשה
ללא הסתייגות כאמור .בכל מקרה (גם אם החברה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את
הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע"י החברה וכפי שנמסר למציעים.
 .5.4מודגש בזה ,כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ .מע"מ ,בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד
הרלוונטי ,יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 .5.5מובה ר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע ,בין המיוחדות ובין
הרגילות ,מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירותים על פי תנאי המכרז ,לרבות כוח אדם,
ציוד ,כלי רכב ,ביטוחים ,אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב ,ולמעט מע"מ.
 .5.6משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת
המכרזים ,אינם עונים על דרישות המכרז ,והצעה שלא תמצא ,מכל סיבה שהיא ,בתיבת
המכרזים בעת פתיחתה ,לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.
 .5.7כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של ( 90תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
החברה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך ( 60שישים) ימים נוספים והמציע
מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.
 .5.8החברה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה למשתתפים ו/או באמצעות פרסום
הודעה על כך באתר החברה.
 .5.9בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז ,ובכלל
זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 .6רכישת חוברת המכרז והוצאות
 .6.1את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש ,בתמורה לסך של  ₪ 200במשרדי החברה .סכום זה לא
יוחזר בכל מקרה .מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה
לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא.
 .6.2כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,תחולנה
על המציע.

 .7סיור מציעים ,הבהרות ושינויים
 .7.1עד יום  10.07.2018בשעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לחברה ,באמצעות
שאלות הבהרה בכתב ,אל גב' רוית יצחקי ,בדואר אלקטרוני לפי הכתובת:
 .yzravit@jerusalem.muni.ilככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז ו/או
באתר האינטרנט של החברה והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 .7.2את שאלות ההבהרה יש להגיש בקובץ  WORDבלבד ,בפורמט להלן:
6
חתימה_____________ :

מס"ד

המסמך או הנספח
אליו מתייחסת
ההבהרה

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

 .7.3יודגש ,כי החברה לא תהא חייבת לענות לשאלות הבהרה ,אלא אם נשלחו בפורמט ובמבנה,
המוכתבים לעיל.
 .7.4כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות
בכתב – תחייבנה את החברה.
 .7.5כן יודגש ,כי החברה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.
 .7.6החברה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור יהוו
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז ו/או באמצעות
אתר האינטרנט של החברה ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.
 .7.7מציעים המעוניינים לסייר במקום האירוע מוזמנים ליצור קשר עם הגב' רוית יצחקי ,אשר
פרטיה מפורטים בסעיף  7.1לעיל .מובהר כי אין בזכותה זו של החברה לבצע סיורים כדי לחייבה
לבצע סיורים כאמור.

 .8שמירת זכויות
 .8.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 .8.2אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של החברה להזמין את מלוא הכמויות ו/או
מרביתן מהמציע/ים שיקבע/ו כזוכה/ים במכרז זה.
 .8.3אין בקביעת זוכה/ים כלשהו/ם במכרז כדי להטיל על החברה חובה או להעניק למי שנקבע/ו
כזוכה/ים זכות להתקשרות עם החברה בהיקף כלשהו.
 .8.4החברה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז
בהתאם לתנאי ההסכם.

 .9בחינת ההצעות
 .9.1בחינת ההצעות במכרז תעשה בשני שלבים כמפורט להלן:
.9.1.1

שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף .מציעים
אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו לשלב ב' של המכרז.

.9.1.2

שלב ב' – ניקוד הצעות המשתתפים בהתאם לפרמטרים שלהלן :

הנושא
הצעת מחיר לזכיון

אופן בחינת הניקוד

הניקוד
המירבי
על המציע להציע במסגרת מסמך ב'( )1הצעת מחיר לזכיון ,קרי
60
לתשלום אשר ישלם המציע לחברה בגין קבלת הזכיון להפעלת
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הדוכנים במסגרת האירוע.
הצעת המחיר לזכיון תכלול את מלוא עלויות המציע לצורך מתן
מלוא השירותים באירוע ,כמפורט במסמכי המכרז וההסכם,
לרבות עלויות כל הדוכנים ,אמצעים נלווים ,עלויות כוח אדם,
עלויות יועצים ,אישורים הנדסיים ,רישוי וכל אישור הנדרש על פי
כל דין וכיו"ב.
למען הסר ספק ,מובהר כי על המציע לכלול בתוך הצעת המחיר את
כל הוצאותיו ועלויותיו ,בין ישירות ובין עקיפות ,במסגרת מתן
השירותים כאמור לעיל ולהלן.

הצעת
נבחרת

מחיר

לשתיה 40

הצעת המחיר הגבוהה ביותר לזכיון תזכה את המציע בניקוד
המירבי ויתר המשתתפים יקבלו ניקוד ביחס אליו.
על המציע להציע במסגרת מסמך ב'( )1הצעת מחיר למבחר
משקאות ,כאשר בכל מקרה לא יעלו מחירי המשקאות כאמור על
מחירי המקסימום המפורטים במסמך ב( .)1יובהר כי בכל מקרה
לא יעלו מחירי כלל המשקאות והמוצרים שימכרו על ידי הזכין ,על
המחירים הממוצעים בשוק ולפי קביעתה הבלעדית של החברה.
מובהר כי שקלול הניקוד על פי סעיף זה יהיה המחיר הממוצע של 3
מוצרים :מחיר לפחית שתיה מוגזת ( 330מ"ל) ,בקבוק מים (500
מ"ל) וכוס בירה ( 330מ"ל).
הצעת המחיר הממוצעת הנמוכה ביותר תזכה את המציע בניקוד
המירבי ויתר המשתתפים יקבלו ניקוד ביחס אליו.

 .9.2ככלל תבחר ההצעה בעלת הניקוד המצרפי הגבוה ביותר כמפורט לעיל.
 .9.3אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין
במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת
המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 .9.4אי הגשת מסמך או מסמכים ,אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה ,עלול לגרום לפסילת
ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת
המכרזים.
 .9.5למרות כל האמור לעיל ,ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה ,כן רשאית
ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים ,ללא חובת הנמקה .כן רשאית ועדת המכרזים שלא
לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים מכל הצעה וכן רשאית ועדת המכרזים להחליט לקבל
מספר הצעות מתאימות ולהתקשר עם מספר משתתפים ,כך שכל אחד מהמשתתפים יספק רק
חלק מהשירותים כמפורט בהצעה .מובהר בזאת מפורשות ,כי לא תהא למשתתף כל דרישה -
כספית ו/או אחרת  -מהחברה ,בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או ביטול
המכרז.
 .9.6מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או
לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי
מכרז ,או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הוועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי
תכסיסים בלתי הוגנים ,או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות
בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 .9.7ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדון עם המשתתפים בפרטי
הצעתם ,לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם
לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור ,לרבות
מאזנים ,דו"חות ,מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו' ,וכן לבקש מהמשתתפים ,שהצעותיהם נמצאו
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מתאימות ,בין אם מדובר במשתתף בודד ובין אם מדובר במספר משתתפים (לרבות עם חלק
מהמשתתפים בלבד) ,בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן ,להציג בפועל את יכולות המערכת או
בחינת המערכת עצמה ע"י ועדת המכרזים (או מי מטעמה) .סדרי הדיון ורשימת המשתתפים
עימם ינוהל הדיון ייקבעו על ידי ועדת המכרזים.
 .9.8גם לאחר קביעת הזוכה ,ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או לשפר את
הצעתו .למען הסר ספק ,אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל
מו"מ כאמור ,כדי לאפשר למשתתף להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי
לאפשר למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.
 .9.9ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ועדת
המכרזים מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 .9.10ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו ,ניסיונו,
כישוריו ,יכולתו הפיננסית של המציע ,ואת ניסיונה של החברה ושל רשויות מקומיות וגופים
אחרים עם המציע בעבר .לצורך כך ,תהא רשאית החברה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא
ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם החברה ,ככל שיידרש.

 .10הודעה על זכייה וההתקשרות
 .10.1עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה בכתב.
 .10.2המציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב להעמיד תוך  7ימים את ערבות הביצוע כמפורט בהסכם
ולהעביר לחברה את האישור על קיום ביטוחים כמפורט בהסכם.
 .10.3לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  10.2לעיל ,תוך התקופה האמורה שם
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו
מהצעתו ,תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז זאת מבלי לגרוע מכל זכות
ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן תהא רשאית
החברה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע בכל התנאים שתמצא לנכון ,והכל מבלי
לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .10.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה
כאמור והחברה  ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החליטה שלא לבטל את הזכייה ,תהא החברה זכאית
לסך של ( ₪ 1,000אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום
המועד הנקוב בסעיף  10.2דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל
האישורים.
 .10.5ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי החברה.
 .10.6ההסכם המצורף למסמך פנייה זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה .יש לראות את
מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו ,על נספחיו ,כמסמך אחד המשלים זה את זה .בכל מקרה של
סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם ,ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים .בנסיבות
שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם ,יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה
כנוסח המחייב את המציעים ,וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 .11ביטול המכרז
 .11.1החברה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת למכרז
חדש מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות ,או שלא
יעמדו בדרישות הסף ,או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים ,בעיות תקציב וכיוצא
באלה.
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 .11.2בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין ,מובהר בזאת ,כי החברה תהא רשאית – אך לא חייבת
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:.11.2.1

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן
המקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה לחברה כמחיר הוגן וסביר עבור השירותים
נשוא המכרז.

.11.2.2

התברר לעורך המכרז ,לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או
לאחר פתיחת ההצעות ,שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים ,או
שהושמטו נתונים  /דרישות מהותיים מהמפרט ,או שאלה בוססו על נתונים שגויים ,או
בלתי שלמים.

.11.2.3

יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו
בניסיון ליצור הסדר כובל.

 .11.3החליטה החברה על ביטול המכרז ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי
המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה.

 .12הוראות כלליות
 .12.1התברר לחברה ,בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת ,כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג
אחר שהציג המציע כלפי החברה במסגרת הצעתו ,אינם נכונים ,מלאים או מדויקים ,רשאית
החברה לפסול את ההצעה ,ואם בחרה בהצעה כהצעה זוכה – לבטל את הזכייה.
 .12.2מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של החברה ,אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות
בלבד .אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.
 .12.3סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים
למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.
______________
ציון תורג'מן ,מנכ"ל
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מכרז מס' 13/2018
מסמך א()1
מסמכי הערכה
מסמכי הערכה ובדיקת תנאי סף
 .1פרטים על המשתתף

 .1.1שם המשתתף:
 .1.2מס' הזיהוי:
 .1.3שם איש הקשר אצל המשתתף:
 .1.4תפקיד איש הקשר:
 .1.5טלפונים:
 .1.6פקסימיליה:
 .1.7דואר אלקטרוני:

_____

 .2ניסיון המשתתף להוכחת תנאי הסף שבסעיף 2.1
בעל ניסיון של שנתיים ( ) 2לכל הפחות בהפעלת דוכני שתייה ו/או ברים ו/או מזנונים ב 2-אירועים
לפחות ,ו/או בעל ניסיון כאמור ,בהפעלת "רשת" מזנונים ו/או בתי אוכל ו/או ברים ו/או דוכני שתיה
(לעניין זה "רשת"  -עסק המונה לפחות  2דוכנים בשני מוקדי מכירה נפרדים) (כל אלו להלן:
"העסק") .אירועים לעניין סעיף זה :אירועים המוניים בהם השתתפו למעלה מ 1,000-איש במהלך
האירוע כולו.
שם הרשת/העסק.______________________________________________ :
עיקר עיסוק של הרשת/העסק._______________________________________ :
מספר מוקדי המכירה ברשת/עסק._________________________________ :
מספר השנים בהם מפעיל המשתתף את הרשת/עסק._______________________ :
מיקום מוקד מכירה ._________________________________________ :1
מיקום מוקד מכירה ._________________________________________ :2
אין צורך לפרט על יותר משני מוקדי מכירה.
-

יש לצרף פרופיל המשתתף.
יש לצרף אישור רו"ח ו/או אישורים מלקוחות של המציע ,שלפיהם המשתתף הפעיל דוכנים ו/או
ברים ו/או מזנונים באירועים בהם השתתפו למעלה מ 1,000-איש במהלך האירוע כולו.
___________________
חתימת המשתתף
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מכרז מס' 13/2018
מסמך א()2
אישור רו"ח על מחזור כספי

לכבוד
___________________

הנדון  :אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו
ביום 31.12.2017 ,31.12.2016
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.

ב.

הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום  31.12.2016וליום  31.12.2017בוקרו/נסקרו
(בהתאמה) על ידי משרדנו.

לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים ( ______ )1בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.
ג.

חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים (_________ )1
אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד (.)2

לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים ()1
_________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.
לחילופין:
חוות הדעת  /דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים (בהתאמה) ליום/ימים ()1
_________ כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד'
להלן.
ד.

בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ( )1ליום  31.12.2016וליום 31.12.2017
המחזור הכספי של חברתכם ליום  31.12.2016וליום  31.12.2017הנובע מעסקי מזון מזון ו/או דוכני שתייה ו/או
ברים הינו  ₪ 1,000,000לפחות (בכל אחת מהשנים).
בכבוד רב,
______________________
רואי חשבון

 .1יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
 .2לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  ,99יראו אותן
כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
הערות:
 נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל
 אוגוסט .2009 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
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מכרז מס' 13/2018
מסמך א()3
תצהיר קיום דיני עבודה

תצהיר קיום דיני עבודה
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

הנני נותן תצהיר זה ב שם ________________________ מספר זיהוי _____________ (להלן –
"הגוף" או "המשתתף") המבקש להגיש הצעה למכרז של החברה העירונית אריאל .אני מצהיר/ה כי
הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

.2

בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" -החוק") ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה
עם גוף ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

.3

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק
דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א 1991-או
לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום  )31.10.00או ,לחלופין ,המשתתף או בעל
זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) ,הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה
 עבירה עפ"י חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-אולפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום  ,)31.10.00אולם במועד האחרון להגשת
הצעות במכרז ,חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי
ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל
וחתם עליו בפני.
__________________
תאריך

__________________________
עו"ד חותמת  +חתימת
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מכרז מס' 13/2018
מסמך א()4
תצהיר היעדר קרבה
לכבוד
החברה העירונית אריאל

הנדון :הצהרה בדבר היעדר קירבה לעובד חברת אריאל או לדירקטור בחברת אריאל
 .1חברת אריאל מביאה לידיעת כל מציע כי עליו למסור אם יש לו קרוב משפחה לעובד בחברת אריאל או
לדירקטור בחברת אריאל או שותף או סוכן בקרב הנ"ל" .קרוב" לצורך זה פירושו – בן זוג ,הורה ,בן
או בת ,אח או אחות.
 .2מטרתה של ההצהרה בדבר קרוב משפחה היא למנוע התקשרות שבין מציע לבין אריאל אם קיימת
קרבה משפחתית בין המציע או תאגיד שבשליטתו לבין עובד או דירקטור בחברת אריאל לצורך האמור
תאגיד בשליטת מציע הוא אם לאותו מציע שלו קרוב כאמור חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
שהוא מנהל או עובד אחראי בו.
 .3בהתאם לכך אני הח"מ _____________ המעוניין להשתתף במכרז שפורסם על-ידי החברה ,מצהיר
ומתחייב בזאת כדלקמן:
 .3.1בין חברי דירקטוריון אריאל יש/אין (מחק את המיותר) לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא
סוכן או שותף.
 .3.2בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי ,יש/אין (מחק את המיותר) לאחד מאלה המוגדרים
במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן
בו כמנהל או עובד אחראי.
 .3.3יש/אין (מחק את המיותר) לי בן-זוג ,שותף או סוכן העובד באריאל.
 .3.4ידוע לי כי ועדת המכרזים של חברת אריאל תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית
כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 .3.5אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
ולראיה באתי על החתום :
שם המציע :

____________________

תאריך :

____________________

חתימת המציע :

____________________
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מכרז מס' 13/2018
מסמך א()5
תצהיר אי תיאום הצעות
תצהיר
אני הח"מ ___ _____________________ מס ת"ז ____________ נושא משרה ב________________
מספר זיהוי _______________________ (להלן" :המשתתף") מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
 .2ההצעה הוגשה על ידי המשתתף באופן עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע
פוטנציאלי אחר.
 .3הצעת המשתתף לא הוצגו בפני כל משתתף אחר בכוח או בפועל.
 .4המשתתף לא היה מעורב בניסיון להניא גוף אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
 .5המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום לגוף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף.
 .6המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
 .7הצעת המשתתף מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם משתתף אחר (בכוח
או בפועל( במכרז זה.
יש לסמן  Vבמקום המתאים
 .8המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז .אם כן ,נא פרט:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 .9המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות עבירות של
תיאומי מכרזים.
אם כן ,אנא פרט:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
_______ ___
תאריך

____________
___________ ____________ ___________
חתימת המצהיר
חותמת התאגיד שם המצהיר ותפקידו
שם התאגיד
אישור

אני החתום מטה ,עו"ד  /רו"ח _______________ מאשר ,כי ביום _____________ התייצב בפני מר
_______________ הנושא תעודת זהות שמספרה ___________ והמוסמך להתחייב בשם
__________________ מספר זיהוי ________________ והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי לפני ת.ז.
מספר _____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
________________________
שם מלא  +חתימה  +חותמת

______________________
תאריך
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מכרז מס' 13/2018
מסמך ב'
הצהרת המשתתף

הצהרת המשתתף
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס'
 13/2018מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1הננו מצהירים בזה ,כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל ,כי
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו ,וכן בחנו את כל הגורמים האחרים
המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.
 .2לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים ,פרסומים ,אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי
החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד .כן הננו מצהירים בזה ,כי
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה
ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 .3אנו בעלי הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע השירותים
והעבודות נשוא המכרז ,הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים .ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או
אישור מן המפורטים דלעיל ,ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו .עוד ידוע לנו כי לועדת
המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע /מסמך
נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו ,ניסיוננו ,מומחיותנו ,אפשרויות המימון ,התאמתנו לביצוע
העבודות וכיו"ב .אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור ,רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות
עיניה ואף לפסול את ההצעה .
 .5אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.
בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,הננו מציעים להעניק את השירותים נשוא
המכרז וכן לשלם את המחיר לזכיון המוצע על ידינו בנספח ב' .1
 .6יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על
מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבים לעשות כן אם
נזכה במכרז.
 .7הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והחברה תתקשר איתנו בהסכם ,נבצע את השירותים נשוא
המכרז בשלמות.
 .8כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ,לרבות בהסכם ,מחייבת אותנו גם אם לא
הוזכרה במפורש במסמך זה.
 .9אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .10הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ( 90תשעים) יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה
למשך ( 60שישים) יום נוספים ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,נחשב כמי שחזר בו מהצעתו,
והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .11אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא-חוזרת ,כאמור
בסעיף  3לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג –  1973ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו
לביניכם.
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 .12היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם ,נמציא את כל המסמכים
והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,חתום כדין ,ערבות הביצוע
והאישור על עריכת ביטוחים ו/או כל מסמך שתדרוש החברה ,ובהתאם למועד שיקבע על ידה.
 .13בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים
בזאת ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים
במכרז לרבות דרישותיו.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
פרטי החותם מטעם המציע :
שם פרטי _____________ משפחה______________ ת.ז _________________
תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
תאריך _______________ :חתימה  +חותמת _________________ :
אישור עו"ד לתאגיד
אני הח"מ _______________________,רו"ח  /עו"ד של _________________________ (להלן:
"המשתתף") מאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפני על הצעה זו דלהלן ועל כל יתר מסמכי
המכרז וההצעה ה"ה __________________ ת.ז ______________ .ו ________________ -ת.ז.
_____________ בשם המשתתף ,כי התקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי
כל דין לחתימת המשתתף על ההצעה למכרז וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
___________________
רו"ח /עו"ד
אישור עו"ד לאדם פרטי
אני הח"מ __________________,רו"ח  /עו"ד של ___________________ ת.ז______________ .
(להלן" :המשתתף") מאשר בזה כי ביום ____________ חתם בפני המשתתף על הצעה זו דלהלן ועל כל
יתר מסמכי המכרז וההצעה וכי התקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי כל
דין לחתימת המשתתף על ההצעה למכרז.
___________________
רו"ח /עו"ד
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מכרז מס' 13/2018
מסמך ב'1
הצעת המשתתף

הצעת המשתתף
אנו הח"מ __________________ מספר זיהוי _____________________ ,המשמשים כמורשי
חתימה של ____________________ ,מספר זיהוי __________________ ,לאחר שקראנו את
מסמכי המכרז וחתמנו על ההצהרה שבמסמך ב' לעיל ,מגישים את הצעתנו הכספית כדלקמן:


עבור הזכיון להפעלת דוכני שתיה ביריד חוצות היוצר ,לרבות כלל השירותים ,האמצעים והעזרים
הנלווים לכך ,אנו מחייבים לשלם לחברה העירונית אריאל סך של ________________₪
(ובמילים  ____________________ :שקלים חדשים).

ידוע לנו כי במסגרת הצעת המחיר לעיל כלול כל פריט ו/או שירות ו/או עבודה המפורטים במסמכי המכרז
ו/או ההסכם.


בהתאם להוראות המכרז וההסכם ,אנו מתחייבים כי במסגרת האירוע נמכור את המוצרים
הבאים במחירים המפורטים להלן:
הצעת המציע
מחיר מקסימלי
גודל
מוצר
מס'
1

מחיר לפחית שתיה מוגזת

 330מ"ל

₪9

2

בקבוק מים

 500מ"ל

₪8

3

בירה

 330מ"ל

₪ 20

4

בירה

 500מ"ל

₪ 25

5

בקבוק
לימונדה

6

בקבוק שתיה מוגזת

תפוזים/

₪ 10

אשכוליות/
 500מ"ל

₪ 10

7
8
9
10
11
מובהר כי בכל מקרה לא יעלו מחירי המשקאות כאמור על מחירי המקסימום המפורטים לעיל.
יובהר כי בכל מקרה לא יעלו מחירי כלל המשקאות והמוצרים שימכרו על ידי הזכיין ,על המחירים
הממוצעים בשוק ,לפי קביעתה הבלעדית של החברה.
חובה על המציע למלא את הצעת המחיר שלו עבור מוצרים  1-3לעיל ,אשר ישוכללו במסגרת
ניקוד הצעתו בהתאם למסמכי המכרז.
כמו כן על המציע למלא פרטי יתר המוצרים שימכרו על ידו ,בכפוף להוראות המכרז בנושא.
אנו מצהירים כי גילמנו בהצעתנו את מלוא עלויותינו והוצאותינו לצורך מתן מלוא השירותים באירוע,
כמפורט במסמכי המכרז וההסכם ,לרבות עלויות כל המערכת ,אמצעים נלווים ,עלויות כוח אדם ,עלויות
יועצים ,אישורים הנדסיים ,רישוי וכל אישור הנדרש על פי כל דין וכיו"ב.
אנו מצהירים כי בתוך הצעת המחיר כלולות כל הוצאותינו ועלויותינו ,בין ישירות ובין עקיפות ,במסגרת
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מתן השירותים כאמור לעיל ולהלן.
הערות:
 .1המחירים ינתנו בשקלים שלמים בלבד .הצעה שתנתן באגורות (כל ספרה לאחר הנקודה העשרונית)
תעוגל כלפי מטה באמצעות מחיקת הספרות אחרי הנקודה העשרונית ,בהתאם להחלטת ועדת
המכרזים.
 .2הצעת הזכיין לזכיון אינה כוללת מע"מ .מע"מ יתווסף עפ"י חוק.
 .3הצעת הזכיין למחירי המוצרים כוללת מע"מ והינה סופית ומוחלטת.
 .4למען הסר ספק מובהר כי החברה הינה מלכ"ר ולפיכך כנגד תשלום הזכיון ינתן לזכיין חשבון וקבלה,
ולא חשבונית מס.

_______________

חותמת וחתימת המציע
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מכרז מס' 13/2018
מסמך ג'
ההסכם
חוזה התקשרות
שנערך ונחתם בירושלים ביום ______ לחודש __ שנת 2018
בין-החברה העירונית אריאל לתרבות ,חברה ,חינוך ,רווחה ,ספורט ואומנויות בע"מ
דרך בנבנישתי  ,1ירושלים
(להלן" :החברה")
מצד אחד;
לבין-שם________________________ :
ח.פ_________________________ :
כתובת_________________________:
(להלן" :הקבלן")
מצד שני;
הואיל

 והחברה מפיקה את יריד 'חוצות היוצר' ,היריד המסורתי הבינלאומי לאמנות ולאומנות,הנערך זו השנה ה ,43-יתקיים בין התאריכים  6-18באוגוסט  2018בבריכת הסולטן
ובחוצות היוצר בירושלים (להלן" :האירוע"" ,מקום האירוע" ו"-מועד האירוע",
בהתאמה);

והואיל

 והחברה פרסמה את מכרז  13/2018להפעלת דוכני שתיה ביריד חוצות היוצר (להלן:"המכרז" ו"-הדוכנים" בהתאמה) והקבלן הגיש הצעה במכרז;

והואיל

 וועדת המכרזים של החברה ,על בסיס הצהרותיו של הקבלן ועל בסיס הצעתו ,החליטהלבחור בהצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז ולהעניק לו זכיון להפעלת הדוכנים;

והואיל

 והקבלן התחייב לפעול בכל הנוגע למתן השירותים על פי הסכם זה ,בתמורה ובמועדיםהקבועים בו;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא
 .1.1המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.
 .1.2כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
 .1.3הנספחים המפורטים להלן הינם חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו יחד עימו.
 .1.3.1נספח א'– הוראות נוספות.
 .1.3.2נספח ב' – נוסח אישור על קיום ביטוחים.
 .1.3.3נספח ג' – נוסח ערבות ביצוע.
 .1.3.4נספח ד' – הצעת המחיר של הקבלן בהתאם למסמך ב' 1במכרז.
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.2

הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:
 .2.1כי הוא בעל ניסיון והידע במתן שירותי הפעלת דוכני שתיה (להלן" :השירותים") וברשותו כוח
האדם ,האמצעים ,המימון והיכולת לבצע את השירותים בתנאי הסכם זה על נספחיו.
 .2.2הוא יספק את השירותים בצורה מעולה ומקובלת ,ויעשה כל פעולה שנדרשת באופן סביר
מקבלן בעל אמות מידה הגבוהות ביותר הקיימות בשוק ,לשם הספקת השירותים ברמה
ובמקצועיות הנדרשים ,על פי הסכם זה ,בתוך כך ,הוא מתחייב לעשות את כל ההכנות
הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים באופן יעיל ,מעולה ולשביעות רצונה
המלאה של החברה.
 .2.3כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או לבצע הוראה מהוראות
הסכם זה ו/או כי במסגרת מתן השירותים מכוח הסכם זה לא יפגע בזכויות צד שלישי כלשהו.
 .2.4יש בידיו ,ויהיו בידיו לאורך כל תקופת ההסכם ,כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על פי דין
לביצוע השירותים על ידו ולכל שירות נלווה אחר הדרוש לביצוע השירותים .מבלי לגרוע
מתוקף התחייבויותיו והצהרתו האמורה ,הוא מצהיר ומתחייב ,כי יוודא ,כי לאורך כל תקופת
ההסכם ,יחזיק בכל הרשיונות וההיתרים ,ויעמוד בדרישות כל דין ,בכל הקשור למתן
השירותים על פי הסכם זה ,לרבות בכל הקשור לבטיחות ,הכל -לפי המקרה ובכפוף להוראות
הסכם זה.
 .2.5כי קרא את ההסכם על נספחיו וקיבל את כל ההסברים הנחוצים ביחס לשירותים שעליו
להעניק לחברה .כי הוא מכיר את הדרישות ביחס לגורמים השותפים לפעילות ,להיקפיה,
חשיבות העמידה בלוחות הזמנים והתקציבים ,כי נהירים לו פרטי השירותים הנדרשים
בהסכם זה וכי הוא מסוגל לבצע את השירותים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו בקפדנות ,יעילות,
מיומנות ולשביעות רצון החברה.
 .2.6כי בחן את צרכי החברה והם ברורים לו והוא מצהיר שהשירותים והעבודות שיספק במסגרת
הסכם זה עומדים בדרישות וצרכי החברה כאמור במסמכי המכרז והסכם זה ולצורך כך קיבל
את כל התשובו ת והמידע הנחוצים לו מהחברה ועל כן לא יהיו לו כל תביעה או טענה כלפי
החברה.
 .2.7כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת
פרטים יזכו את החברה במלוא הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין ,לרבות ביטול
החוזה ותשלום פיצויים.

.3

התחייבויות הקבלן
הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:
 .3.1כי יבצע כל פעולה הצריכה לצורך מתן השירותים באירוע לרבות כל פעולה המנויה בנספח א'
ובהתאם להצעתו כמפורט בנספח ד' בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,הסכם זה ונספחיו,
לשביעות רצונה המלא של החברה.
 .3.2הקבלן מתחייב לדווח באופן שוטף לחברה על התקדמות מתן השירותים ,למסור כל מידע
שידרש על ידי החברה מיידית עם קבלת הדרישה כאמור .כמו כן ,מתחייב הקבלן להענות
ולמלא אחר כל דרישה של החברה בתחום מתן השירותים.
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 .3.3מובהר למען הסר ספק כי המפרטים והדרישות שבנספח א' הינם דרישות מזעריות נדרשות,
הקבלן לפי הצורך והעניין יוסיף עובדים ,ציוד וכן יעשה כל פעולה אחרת לצורך מתן
השירותים באופן מושלם במסגרת האירוע.
 .3.4כי ינהג ביושר ובנאמנות כלפי החברה ו/או מי מטעמה תוך יחסי אמון מרביים וכי ימסור
לחברה מידע נכון ושלם ,על כל דבר ועניין הנוגע למתן השירותים.
 .3.5כי יודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים אשר עלול להיווצר בינו לבין החברה ו/או על כל
מידע שיהא ברשותו ,לפיו קיים או עלול להיות חשש לפיו לא יוכל לבצע איזה מהתחייבויותיו
על פי הסכם זה.
.4

תשלום דמי הזכיון והתמורה לקבלן
 .4.1תמורת הזכיון להפעלת הדוכנים באירוע בהתאם לתנאי ההסכם ולשביעות רצונה המלא של
החברה ,ישלם הקבלן לחברה את דמי הזכיון ,בהתאם להצעת המחיר שהגיש במסגרת המכרז
כמפורט בנספח ד'.
 .4.2התמורה תשולם בהתאם לאבני התשלום כמפורט להלן:
.4.2.1
.4.2.2
.4.2.3

 25%מדמי הזכיון ישולמו לחברה במועד החתימה על ההסכם.
 25%ישולמו לחברה עד  10ימים לפני התחלת האירוע.
 50%ישולמו לחברה עד  3ימים לפני תחילת האירוע.

 .4.3מוסכם על הזכיין כי כנגד מתן השירותים נשוא הסכם זה על פי תנאי ההסכם ולשביעות רצונה
המלא של החברה וכן כנגד תשלום הזכיון כמפורט לעיל ,יהא הזכיין זכאי למלוא ההכנסות
ממכירות בדוכנים במסגרת האירוע ,ובהתאם מצהיר הזכיין כי תמורה זו הינה הינה סופית,
קבועה ומוחלטת ,וכוללת את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין כלליות ,מכל מין וסוג שהוא,
הכרוכות במתן השירות על פי תנאי החוזה בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות
הקבלן ,לרבות ביטוחי הקבלן ,רישוי והיתרים ,אחריות וכל הדרוש לשם ביצוע התחייבויות
הקבלן לפי הסכם זה.
 .4.4עוד מובהר במפורש ,כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו
בעתיד על ביצוע השירות עפ"י חוזה זה ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.
 .4.5למען הסר ספק מובהר כי החברה הינה מלכ"ר ולפיכך כנגד תשלום הזכיון ינתן לזכיין חשבון
וקבלה ,ולא חשבונית מס.
.5

תקופת ההסכם
 .5.1הסכם זה בתוקף ממועד חתימת הצדדים ועד לתום האירוע כמפורט לעיל (להלן" :תקופת
ההסכם") .מובהר כי לחברה שמורה האופציה להאריך הסכם זה לאירועים דומים בעתיד
בתנאי הסכם זה ובהתאם להצעת הקבלן ,וזאת למשך  3שנים נוספות.
 .5.2במקרה בו יוחלט על אי קיום האירוע לא יבוצעו השירותים והקבלן לא יהא זכאי לתרופה או
לפיצוי בשל ביטול האירוע ,למעט החזר התשלום בגין הזכיון כמפורט לעיל.
 .5.3מובהר כי לחברה זכות הברירה להחליט כי ההסכם יבוא לכלל סיום טרם תום תקופת ההסכם
ללא שיהא צור ך בהנמקה כלשהי והיא תוכל ,בכפוף להוראות הדין החלות עליה ,למסור את
ביצוע השירותים לאחר.
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 .5.4אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן מיידי בכל
מקרה של הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי הקבלן נהג במירמה ותוך
הפרת אמון החברה בביצוע השירותים.
.6

העדר יחסי עובד מעביד
 .6.1הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן ו/או מי מעובדיו
ו/או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה ו/או מי מהגופים ו/או האנשים עמם יתקשר בקשר למתן
השירותים נושא הסכם זה ו/או בקשר עם האירוע ובכלל ,לבין החברה יחסי עובד-מעביד בכל
הנוגע למתן השירותים בהסכם זה.
 .6.2הקבלן ימלא אחר כל חובותיו כמעביד בכל תקופת ההסכם לגבי עובדיו ו/או מי שיועסקו על
ידו בביצוע השירותים לפי הסכם זה ,לפי כל דין ו/או על פי כל הסכם מחייב ,בין אם הסכם
קיבוצי או הסכם אחר ,לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד
וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על פי חוק .כמו כן ,ישלם הקבלן לעובדיו שכר הוגן,
שאינו נופל משכר המינימום.
 .6.3הקבלן יודיע לכל עובדיו בהווה ובעתיד ,וכן לכל ספקי המשנה מטעמו ,כי הינם עובדים
ומועסקים במסגרת הארגונים של הקבלן ו/או של ספקי המשנה ,ואינם עובדי החברה.
 .6.4לא תהיינה לקבלן ו/או למועסקים על ידו על פי הסכם זה זכויות של עובדים אצל החברה והם
לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או
ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא.
 .6.5מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,במידה ולמרות כוונת הצדדים המפורשות כפי שבאה לידי ביטוי
בהסכם זה ,תידרש החברה במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה כי שררו יחסי עובד
מעביד בין החברה לבין הקבלן ו/או למי מטעמו ,ישפה הקבלן את החברה מיד עם דרישה בגין
כל שסכום שתידרש החברה לשלם כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.

.7

אחריות לנזקים ושיפוי וביטוח
 .7.1הקבלן מתחייב כי השירותים ינתנו בהתאם לדרישות כל תקן ודין ,ובתוך כך ,בהתאם לדיני
הבטיחות והבטיחות בעבודה ועל פי כל דין החל על מתן השירותים נשוא הסכם זה.
 .7.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן הינו האחראי הבלעדי על מתן השירותים נשוא הסכם זה
באירוע .הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לחברה ו/או למי
מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מביצוע הסכם זה ו/או ממעשה או מחדל של הקבלן
ו/או מי מטעמו ו/או ספקי המשנה בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
 .7.3הקבלן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בצורה כלשהי
לנזקים שיגרמו לו ו/או למי מטעמו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה ומתחייב לפצות
ולשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא ו/או כנגד כל תביעה או
דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו ,נגדה ו/או נגד מי מטעמה ,לרבות
ההוצאות המשפטיות ושכ"ט עו"ד שיגרמו להם ,והכל בכפוף לכך שהחברה תודיע בכתב לקבלן
על דבר התביעה ו/או הדרישה כאמור ותאפשר לו להשתלב בהליכי ההגנה כנגד תביעה ו/או
דרישה כאמור.
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 .7.4הקבלן אחראי כלפי כל עובד שלו או אדם אחר המועסק בשירותו ו/או ספקי המשנה לנזקים
לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ,במישרין או בעקיפין ,קיום
התחייבויותיו על פי חוזה זה.
.8

ביטוחים
 .8.1הוראות הביטוח שיחולו על הספק הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף כנספח ב'
להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .8.2מובהר כי אין בעריכת הביטוחים כאמור כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן כמפורט בהסכם זה
ו/או אחריותו על פי כל דין.

.9

סודיות
 .9.1הקבלן מצהיר כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר בידיו ו/או אשר יגיעו לידיו ו/או לעובדיו ו/או
למי מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או בקשר עמם הינם סודיים והוא
מתחייב לשמור על כל מידע כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו המועסקים בביצוע
עבודות הקשורות בהסכם זה.
 .9.2הקבלן מתחייב להחזיר לחברה כל מסמך שנמסר לו בקשר עם הסכם זה מיד בתום הטיפול בו
לצורך הסכם זה.
 .9.3הקבלן מתחייב כי הוא וכל עובד המועסק על ידו ישמרו על סודיות המידע והמסמכים
הכרוכים בביצוע השירותים שהגיעו או שיגיעו לידיו ו/או למי מטעמו לפי הסכם זה ומתחייב
לשמור בסוד ולא להעתיק ,להודיע ,למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או
שהגיעה אליו ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו עקב ביצוע השירותים במהלך ,בטרם או
לאחר תקופת ההסכם .הקבלן מתחייב למילוי חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת
ההסכם ,ככל שתהא כזו.
 .9.4גורם שיועסק על ידי הקבלן ,ולחברה ו/או למשטרת ישראל תהיה התנגדות ו/או השגות על
המשך העסקתו ,לא יועסק על ידי הקבלן במתן השירותים נשוא הסכם זה.
 .9.5הקבלן מצהיר בזאת כי אי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף  118לחוק
העונשין ,התשל"ז –  1977וכי יביא הוראות החוק והוראות סעיף זה לידיעת עובדיו.

.10

ביטול האירוע
 .10.1איחור ו/או אי קיום הוראה מהוראת הסכם זה לא ייחשב כהפרת ההסכם אם נגרם על ידי כל
פעולה של כוח עליון שמעבר לשליטת הצדדים ,לרבות ,שביתות ,הפרות סדר ,מרי אזרחי,
מלחמה ,מבצע צבאי ,מרד ,אבל לאומי ,רעידת אדמה ,אסון טבע אשר אינם מאפשרים את
קיום האירוע בו נדרשו השירותים ,וזאת בתנאי שהצד המפר יודיע מיד למשנהו על האירוע של
כוח עליון.
 .10.2ככל שהאירוע יבוטל מפאת כח עליון ,ביטול האירוע כאמור לא יזכה את הקבלן ו/או מי
מטעמו בכל תשלום ו/או פיצויים למעט כמפורט בסעיף  5.2לעיל.
 .10.3הקבלן יקבע בהסכמים בינו לבין ספקי המשנה מטעמו הוראות מתאימות אשר יאפשרו את
ביטול ההתקשרויות במקרים של כוח עליון ,כאמור לעיל .החברה לא תישא בכל תשלום עבור

24
חתימה_____________ :

הוצאות שנגרמו לקבלן בשל התקשרויותיו עם ספקי משנה כתוצאה מביטול האירוע מחמת
כוח עליון.
.11

איסור הסבת ההסכם
 .11.1הקבלן אינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על פי הסכם זה ,כולם או מקצתם לכל
צד שלישי שהוא אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 .11.2כל מסירה או העברה בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.
 .11.3זכויותיו של הקבלן לפי הסכם זה ומכוחו ,כולן או מקצתן ,אסורות בשעבוד כלשהו.

.12

בטיחות
הקבלן יקיים וידאג כי כל מי מטעמו יקיים את כלל הוראות הבטיחות בהתאם להוראות כל דין,
לרבות כל הוראה שיקבל מהחברה ו/או יועצי הבטיחות מטעמה.

.13

הפרה ותרופות
 .13.1הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית או הפר אותו בהפרה לא יסודית ולא תיקן ההפרה תוך 2
ימים לאחר שקיבל דרישה לכך מאת החברה ,תהא החברה זכאית לבטל הסכם זה לאלתר,
זאת בנוסף לכל סעד שתהא זכאית לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין .מובהר כי במקרה של
ביטול ההסכם מכוח סעיף זה ,לא יהיה הקבלן זכאי להחזר דמי הזכיון ששולמו עלידו ויחוב
בתשלו מלוא דמי הזכיון לידי החברה.
 .13.2גביית פיצויים בכל דרך אחרת לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא
יגרעו מזכותה של החברה לבטל את ההתקשרות עם הקבלן ולהתקשר עם גורם אחר ו/או
לפעול בכל דרך אחרת על פי שיקול דעתה.
 .13.3בוטל ההסכם כאמור בסעיף  13.1בשל הפרה יסודית של הקבלן ,ישא הקבלן לבדו בכל נזקיו
כתוצאה מביטול ההסכם ,לרבות הוצאותיו הנובעות מהתחייבויותיו החתומות כלפי צדדים
שלישיים.
 .13.4לצרכי הסכם זה "הפרה יסודית" תוגדר כמשמעה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),
התשל"א 1970-וכן בכל אחד מן המקרים הבאים:
.13.4.1
.13.4.2
.13.4.3
.13.4.4

.13.4.5

.13.4.6
.13.4.7

אי גילוי מידע מהותי על ידי הקבלן;
גילוי של אי-נאמנות להסכם זה ו/או למטרותיו;
הקבלן נכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או שמונה כונס נכסים
זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו ,או שמונה מפרק זמני או קבוע לקבלן;
אם יתברר לחברה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,ותוך מתן הודעה מוקדמת לקבלן,
כי עקב הוראות שבדין יהיה המשך קיומו של ההסכם לבלתי חוקי או לבלתי
אפשרי.
הוכח להנחת דעת החברה שהקבלן לא עמד בלוחות הזמנים ו/או הסתלק ו/או
התרשל בביצוע החוזה ,ו/או נמצא לא מתאים ו/או לא כשיר לביצוע השירותים
בהסכם
אם כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של הקבלן ו/או מי מטעמו האירוע לא יכול
להתקיים באופן סביר ובטוח.
אם הקבלן הפר הוראה עיקרית יסודית של הסכם זה.
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.14

ערבות ביצוע
 .14.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן במהלך תקופת
ההתקשרות לרבות הבטחת ביצוע השירותים באירועי השנה השונים יעמיד הקבלן ערבות
ביצוע בסך של  ₪ 30,000בנוסח נספח ג' להסכם זה ולתקופה של  3חודשים מתום האירוע.
 .14.2בחרה החברה לממש את זכות הברירה שלה ולהאריך את ההתקשרות עם הקבלן לתקופות
נוספות יאריך הקבלן את תוקף הערבות לתקופות הנוספות לפי הצורך כך שבכל רגע נתון בו
ההתקשרות תקפה תהא גם ערבות הביצוע בתוקף.
 .14.3כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הבנקאיות ו/או חידושן ו/או הארכתן ו/או חילוטן
יחולו על הקבלן בלבד .מתן הערבות אינו פוטר את הקבלן ממילוי התחייבויותיו על פי החוזה
ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ע״י החברה לא יהוו לגביה מניעה לתבוע מהקבלן נזקים
ו/או הפסדים נוספים.
 .14.4במקרה בו חולטה הערבות ,כולה או חלקה ,אשר לא לוותה בביטול ההסכם ,ימציא הקבלן
ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה תוך  7ימים מהיום בו קיבל הודעה שהערבות
חולטה.
 .14.5המצאת הערבויות לפי סעיף זה לעיל הינה תנאי יסודי בחוזה זה ,והפרתו תהווה הפרה יסודית
של החוזה.

.15

ניגוד עניינים
 .15.1הקבלן מצהיר בזה כי הוא ו/או מי מטעמו מכירים את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד
עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם מתן השירותים
נשוא הסכם זה של הקבלן ו/או מי מטעמו.
 .15.2הקבלן מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים .אם ובמידה וייווצרו
מצבים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים ,במהלך מתן השירותים באירועים של החברה על פי
הסכם זה או כתוצאה מהם ,ביחס לקבלן ו/או מי מטעמו ,הקבלן מתחייב להודיע על כך
מיידית לחברה.
לעניין סעיף זה" ,הקבלן ו/או מי מטעמו" – לרבות מועסקים מטעמו ,בני משפחה של הקבלן
ותאגיד שהקבלן ,עובדיו ומועסקיו או בני משפחותיהם הינם בעלי עניין בהם" .בני משפחה"
ו"בעל עניין" יפורשו בסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח – .1968
 .15.3סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

.16

כללי:
 .16.1כל שינוי ו/או ביטול תנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי מורשי
חתימה של שני הצדדים.
 .16.2בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין נספחיו ,יראו את הדרישות
החלות על הקבלן כמצטברות.
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 .16.3הקבלן מצהיר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לחברה לפקח ,להדריך ,או ליתן
הוראה לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מהמועסקים על ידו אלא כאמצעי להבטיח ביצוע
הוראות הסכם זה במלואן וכי אין לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו כל זכות
לתשלומים ,פיצויים או הטבות אחרות בקשר לכך לרבות בקשר עם ביטול ו/או סיום ההסכם
בכל נסיבות שהן ,אלא על פי הסכם זה.
 .16.4החברה תהיה זכאית לקזז כל סכום שעשוי להגיע לה מהקבלן בהתאם להסכם זה ו/או מכל
מקור אחר ,מכל סכום שהיא חייבת בתשלומו לקבלן ו/או לנכות הסכום ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה .החברה תמסור לקבלן הודעה בדבר קיזוז סכומים כאמור .
 .16.5סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה נתונה לבית המשפט המוסמך
במחוז ירושלים.
 .16.6אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה ,לא ייחשב הדבר לויתורו על זכויותיו
אלו ,ולא יצור כלפיו השתק או מניעות.
.17

הודעות
 .17.1כל הודעה בכל הקשור להסכם זה תישלח בדואר רשום לכתובות הצדדים.
 .17.2כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 72
שעות מתאריך המשלוח ,כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
 .17.3כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה למענה בתוך  24שעות ,אם
שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל ,ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה להעברתה התקינה
בשלמותה.
ולראיה באו הצדדים על החתום
_________________
החברה

_________________
הקבלן

אישור עו"ד הקבלן
אני הח"מ ____________ ,עו"ד מ.ר ____________ מאשר בזאת כי ה"ה _____________ ת.ז
_______________ מוסמך לחתום להתחייב בשם ________________ מספר זיהוי
______________ ולאחר שהסברתי לו את כלל המשמעויות המשפטיות הנובעות מההסכם ,חתם על
הסכם זה בפני.
_______________
 ,עו"ד
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נספח א' – הוראות נוספות
.1

הזכיין יהיה רשאי להציג ולמכור בשטח היריד את מוצריו כמפורט בנספח זה בלבד ,כפי שיקבע
ע"י החברה ו/או מי מטעמה ,במקום ,בזמן ובתנאים כפי שייקבעו בלעדית ע"י החברה.

.2

הזכיין מתחייב למכור אך ורק פרטי השתייה אשר אושרו ע"י החברה בכתב ומראש עובר לחתימה
על הסכם זה ובכפוף להנחיותיה והוא מתחייב שלא לשנות ו/או להוסיף בדרך כלשהי פריטי שתייה
ו/או כל פריט אחר ,ללא אישור החברה.

.3

הזכיין מתחייב להחזיק בכל הרישיונות והאישורים הדרושים ולהציג כל אישור שיידרש כגון
רישיון עסק ,אישור למכירת משקאות אלכוהוליים וכיוצ"ב.

.4

הזכיין מתחייב להציב כל שלט הנדרש על פי החוק בתחום הדוכן כגון  :איסור מכירת אלכוהול
לקטינים ,מחירון וכיוצ"ב.

.5

פרטי השתייה שיאושרו בכתב כאמור לעיל ,ימכרו ע"י הזכיין ,על פי מחירון הזכיין כמפורט בנספח
זה להלן ,אשר יאושר על ידי החברה מראש ובכתב עובר לחתימה על הסכם זה.

.6

הזכיין מת חייב בזאת כלפי החברה לפעול בשיתוף פעולה מלא עם החברה ו/או עם מי מטעמה ככל
שיידרש לצורך ביצוע האירוע.

.7

הזכיין מסכים בזאת לשתף פעולה מצידו ,כאמור ולבצע כל שיידרש ממנו ע"י החברה ו/או מי
מטעמה לצורך הצלחת האירוע .מובהר ,כי שיתוף פעולה כאמור לעיל הוא מיסודות הסכם זה וכל
סטייה של הזכיין מכך תגרום להוצאה מיידית של מוצריו משטח האירוע ותחייבו בתשלום לחברה
בגין כל נזק שייגרם לה עקב כך ו/או שיפוי החברה באם תיתבע ע"י צדדים שלישיים כלשהם עקב
כך.

.8

כל התנאים הקשורים במיקום הדוכנים ובהצגת מוצריו של הזכיין במסגרת האירוע כגון :היכן
יוצגו או ימוקמו בשטח היריד ,כיצד ימוקמו בשטח האירוע בסמוך לאילו דוכנים אחרים וכיו"ב,
ייקבעו על פי הוראות והנחיות החברה ו/או מי מטעמה ,והזכיין מתחייב בזאת למלא במדויק אחר
כל הוראותיהם ולשתף עימם פעולה ככל שיידרש ,ומבלי שיהיו לו טענות כלשהן כלפי החברה
בעניין זה ,ו/או כלפי מי מטעמה של החברה.

.9

הזכיין יהא אחראי באופן בלעדי לשמירת הדוכן ,מוצריו וכל המתקנים ו/או הציוד שיציב בדוכן,
בכל שעות היממה ובמהלך כל תקופת היריד.

.10

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מצהיר ומאשר הזכיין כי האחריות הבלעדית בכל מקרה של
גניבה ו/או אובדן ,ו/או פגיעה כלשהי במישרין או בעקיפין ברכושו של הזכיין לרבות במוצרים
שיוצגו על ידו ביריד או בחלק כלשהו שלהם– תחול על הזכיין בלבד ,והחברה לא תחוב חובה
כלשהי כלפי הזכיין ו/או צדדים שלישיים כלשהם בקשר לכך ,ובשום מקרה לא יהיה עליה לשאת
בתשלום כלשהו לזכיין ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים בגין כך.

.11

הזכיין מצהיר ומאשר ,כי במידה ויגרם נזק כלשהו לרכושו לרבות מוצריו שיוצגו ביריד ,או לכל
חלק מהם ,אשר ייגרם כתוצאה מפעילות של זכיינים אחרים בשטח היריד או מכל סיבה אחרת
הקשורה באופן ביצוע היריד ,יישא הזכיין באחריות הבלעדית לכך ,והחברה לא תחוב חובה כלשהי
כלפי הזכיין ו/או צדדים שלישיים כלשהם בקשר לכך ,ובשום מקרה לא יהיה עליה לשאת בתשלום
כלשהו לזכיין ו/או למי מטעמו ו/או לצדדים שלישיים בגין כך.

.12

הזכיין מתחייב ,כי ינקוט בכל האמצעים כדי למנוע כל פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ,ולא
תהא כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר בדרכים ציבוריות או בזכות השימוש והחזקה ברכוש
ציבורי כלשהו.

.13

הזכיין יעמיד על חשבונו  5עמדות מכירה לממכר שתייה קלה ואלכוהול במתחם היריד על פי
הפירוט הבא :
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13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

במתחם הביר גארדן עמדה במידות  10 X 6מ'
בכניסה למתחם הישראלי עמדה במידות  2.5 X 1.5מ'
במתחם המזון עמדה במידות  5 X 2.5מ'
במתם המופעים המרכזי עמדה במידות  5 X 3מ'
בכניסה משער מס'  5עמדה במידות  2 X 5מ'




ייתכנו שינויים במידות העמדות .מידות סופיות ייקבעו בסיור עם המציע הזוכה.
לאחר סיום הקמת היריד ,ייתכן ותתאפשר הקמת עמדת מכירה נוספת ,אין חברת אריאל
מתחייבת לעמדות מכירה נוספות מעבר ל 5-שצוינו לעיל.

.14

במקומות שייקבעו על ידי חברת אריאל .הזכיין יספק את הדוכנים לממכר תוצרתו וכן יעביר,
מבעוד מועד ,את סקיצות הדוכנים לאישור חברת אריאל.

.15

מבלי לגרוע מכל התחייבות של הזכיין ,מתחייב הזכיין להעניק לחברה במעמד החתימה על הסכם
זה  200שוברי זיכוי לבקבוק מים/פחית משקה מוגז בדוכן המכירה עבור עובדי ההפקה של היריד.

.16

ימי ושעות פעילות היריד יהיו כפי שתיקבע החברה בפרסומים מטעמה .הזכיין מתחייב לאייש את
הדוכן ולמכור בכל ימי ושעות היריד.

.17

הזכיין מתחייב ,מדי יום ביומו ,עם סיום הפעילות ביריד בהתאם לשעות המפורטות במבוא
להסכם זה ,לפנות את הפסולת אשר תיערם באזור המכירה למיכל אשפה אשר יוצב על ידי החברה
במרחק סביר.

.18

הזכיין מתחייב להציב פחי אשפה בתוך תחום עבודתו ומתחייב שלא להשליך פסולת בסביבת
הדוכן אלא במקומות שיועדו לכך .כן מתחייב הזכיין מדי יום ביומו עם סיום הפעילות ביריד
בהתאם לשעות המפורטות במבוא להסכם זה לפנות את מוצריו משטח היריד ולהשאיר את השטח
נקי מכל חפץ ,מטלטל ,אביזר ,סחורה וכיו"ב.

.19

ידוע לזכיין כי חברת אריאל מתקשרת עם גורמים מתחום המזון והשתייה .לזכיין לא תהיה כל
טענה או תלונה לגבי המכירה בעמדות המפורטות להלן :
 .19.1בית קפה – ימכור איסיים במגוון טעמים
 .19.2בר יין – ימכור יינות
 .19.3ריבר – ימכור שייקים
 .19.4קפה תו – ימכור מיצים טבעיים  /תה צמחים  /בירה ,מכירה תתבצע בתוך בית הקפה
בלבד.

.20

בתום היריד ,מתחייב הזכיין לפנות משטח היריד כל ציוד ,אביזרים ,חפצים ,מיטלטלין ,סחורה
וכיוצ"ב אשר הוצבו בו על ידו ולהשיב את המצב לקדמותו.

.21

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות על פי שיקול דעתה המוחלט את התנאים הקשורים
בביצוע היריד .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהיה רשאית החברה על פי שיקול דעתה
המוחלט ,לשנות את מועדי היריד ,שעות היריד ,היקף היריד ,מספר המוצרים שיוצגו במהלך
היריד וכיו"ב ,ולזכיין לא תהיה זכות לטענה כלשהי כלפי החברה בגין כך.

.22

הזכיין מתחייב להעביר לחברה עד לתאריך  30/7/2018רשימת עובדים מטעמו בצירוף מספר
תעודת זהות ותמונת פספורט על מנת לאפשר לחברה להכין עבורם אישורי כניסה ליריד .ידוע
לזכיין ,כי לא תותר כניסה ליריד למי שלא נושא באישור כניסה.

.23

הנחיות לעניין הדוכנים
 .23.1בכדי לאפשר התארגנות מסודרת ,הנך מתבקש להגיע לשטח היריד ביום  2/8/2018לשם
הצבת כל הציוד החשמלי.
 .23.2ביום פתיחת היריד ,יום  6/8/2018תותר כניסת רכבים למתחם החל משעה  .12:00מבואות
היריד יינעלו בשעה  15:00רכב שלא יגיע עד שעה זו ( 15:00אחה"צ) לא יורשה להכניס ציוד
לשטח היריד .נא להקפיד על לוח הזמנים ,כדי למנוע מעצמכם אי נעימויות.
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.23.3

.23.4

.23.5
.23.6
.23.7
.24

לפי דרישת גו רמי הביטחון ,בשאר ימי היריד ייסגרו כל המבואות ליריד שעתיים לפני
הפתיחה ,דהיינו בשעה  16:00וזאת כדי לאפשר עריכת בדיקה ביטחונית של חבלנים כדי
להבטיח את שלום באי היריד .לפיכך הינכם מתבקשים לעשות את כל הסידורים עד השעה
 ,15:00הואיל ומידי יום ביומו יפונו כל כלי הרכב וייסגרו כל השערים כאמור שעתיים לפני
הפתיחה.
פינוי המוצרים לאחר נעילת היריד יותר רק בעבודת כפיים ,לא תורשה שום כניסת רכב לאזור
הדוכנים עד לפינוי הקהל מהמתחם .חברת אריאל אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם
לכם עקב אי עמידה בלוח הזמנים הנ"ל ואנו חוזרים ומבקשים מכם להשלים את כל
הסידורים הכרוכים בהבאת הציוד או המוצרים לדוכן במועד ולפנות את הרכבים עד השעה
.15:00
רכב שלא יפונה עד השעה  ,15:00ייגרר ע"י המשטרה מאזור היריד ,והוצאות הגרירה יחולו
על בעל הרכב.
כל משתתף מתבקש לתכנן את פנים הדוכן ולערוך בצורה נאה את המוצרים ,כל זאת מבלי
תוספות שתחרוגנה משטחו של הדוכן.
להנהלת היריד נשמרת הזכות לפסול תוספות או חריגות.

הנחיות לעניין הפעלת הדוכנים והשתייה שתימכר בהם
.24.1
.24.2
.24.3
.24.4
.24.5

הזכיין מתחייב לפעול על פי הוראות ותקנות חוק לרישוי עסקים ,משרד הבריאות וכוחות
הביטחון.
הזכיין מתחייב להשתתף בכל ימי ושעות היריד.
הזכיין מתחייב למכור את מוצריו לקהל הרחב בהתאם למחירים המפורטים בסעיף 23.7
להלן.
הזכיין לא יחבר מכשירי חשמל ללא אישור החברה.
על הזכיין להביא לשטח מתקני חשמל כשהם תקינים ובטוחים לשימוש .השימוש במתקנים
כפוף לאישור ע"י בודק חשמל מטעם חברת אריאל.

 .24.6החברה מאשרת לזכיין למכור/להציג את המוצרים המפורטים ובמחירים המפורטים במסמך
ב' 1למכרז בלבד .כל חריגה מתפריט זה תהווה הפרה של הוראות ההסכם ותזכה את החברה
בכל סעד העומד לרשות החברה ,לרבות חילוט ערבות ההסכם ,אלא אם נעשתה באישור
בכתב ומראש מטעם החברה.
 .24.7על פי הנחיות המשטרה לא מאושרת מכירת משקאות בבקבוקי זכוכית.
 .24.8במידה והנחיות אלו לא ימולאו במלואן ולשביעות רצון החברה ,רשאית החברה לנקוט בכל
האמצעים העומדים לרשותה על פי ההסכם וכן ולמנוע המשך השתתפות הזכיין ביריד.
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נספח ב' – אישור על קיום ביטוחים
אישור עריכת ביטוח
לכבוד
החברה העירונית אריאל (להלן" :המזמין").
הנדון :הסכם בין( ........................................להלן" :המבוטח")
אנו הח"מ ,_____________ ,מאשרים בזאת כי הפקנו עבור המבוטח פוליסות ביטוח בגין
מתן שירותי __________________( ,להלן" :העבודות").
הביטוח כולל את פוליסת הביטוח כדלקמן:
ביטוח חבות מעבידים:

פוליסה מס' ................

מתאריך  .............עד: ..............

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות,
בגבולות
אחריות של  $ 1,500,000.-לתובע ולסך של  $ 5,000,000.-לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .3.1לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער.
 .3.2הביטוח חל על כל עובד של המבוטח ,קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור ,בין אם
קיבל שכר מ המבוטח ובין אם לאו.
 .3.3הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :פוליסה מס'  ....................מתאריך  .............עד: ..............
המבטח את חבות המבוטח ו/או של עובדיו על-פי דין בגין פגיעה או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או
לרכושו של אדם או גוף ,בגבול אחריות בסך  ₪ 1.000.000לאירוע למקרה ולתקופה .הביטוח אינו
כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ  -אש ,התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה,
מתקנים סניטרים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתה והשבתה ,חבות כלפי
קבלנים קבלני משנה ועובדיהם ,בעלי חיים וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .הביטוח
מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו בשל מעשה או מחדל של
המבוטח ו/או של עובדיו ,ו/או מי מטעמו ,וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח .נזק למזמין ועובדיו ייחשב כנזק לצד שלישי.
ביטוח אחריות מוצר ומקצועית :פוליסה מס'  ....................מתאריך  .............עד: ..............
המבטח את המבוטח בגין תביעה או דרישה בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה כולל במסגרת
מקצועו של המבוטח מצדו ו/או עובדיו מטעמו בכל הקשור למתן השירותים ,בגבול אחריות בסך
של  ₪ 4.000.000לאירוע ולתקופה .הביטוח מכסה גם את אחריותו של המבוטח ועובדיו בגין
נזקים לגוף ,נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה
ממקרה הביטוח .הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.
כ"כ הביטוח כולל הרחבה בגין אבדן מסמכים ,אי נאמנות  ,אי יושר,מעילה ,חריגה מסמכות  -גם
מצד עובדי המבוטח.
תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מוצר ומקצועית- :
הביטוח במידה והפוליסה תבוטל בחברתנו תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 6
חודשים ,ויראו כל תביעה ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זאת כאילו
נמסרה עליהם הודעה במהלך תקופת הביטוח ,בתנאי שאין ביטוח אחר בתוקף.
הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל המבוטח בביצוע השירותים עבור
המזמין.
למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – המבוטח ו/או המזמין ,בעבור
אחריותו למעשה המבוטח בלבד.
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ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו ,למעט כלפי מי שגרם לנזק
במתכוון.
סעיף אחריות צולבת ,אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה תביעות המבוטח נגד
המזמין.
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם לרעה ,אלא אחר נמסור
למבוטח ולמזמין הודעה בכתב ,במכתב רשום 30 ,יום לפני מועד הביטול ו/או השינוי
המבוקש.
היקף הכיסוי בפוליסות (למעט פוליסת אחריות מקצועית) לא יפחת היקף הכיסוי על פי
פוליסות "ביט" התקפות במועד התחלת הביטוח.
הננו מאשרים כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הינן קודמות לכל ביטוח
הנערך על ידי מזמין ואנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
כמו כן בנוסף ,כוללות הפוליסות תנאי מפורש לפיו לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי
לרעה במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תימסר הודעה מוקדמת למזמין שתישלח בדואר
רשום ,לפחות  30יום מראש .כמו כן ,הננו מאשרים כי המבוטח בלבד אחראי לתשלום
דמי הביטוח עבור הפוליסות הנ"ל ולתשלום ההשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה
שלא שונו באישור זה.
__________

תאריך
תאריך___________:

__________________
שם החותם

_________________
חתימה
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נספח ג' – נוסח ערבות ביצוע
לכבוד
החברה העירונית אריאל

הנדון :כתב ערבות ביצוע
על פי בקשת ____________________ מספר זיהוי _____________(להלן" :המבקש") אנו ערבים
בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  30,000ש"ח (במילים :שלושים אלף ש"ח) ,בתוספת הפרשי
הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,וזאת בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של המבקש עפ"י הסכם למתן
שירותי הפעלת דוכני שתיה ביריד חוצות היוצר.
במכתבנו זה:
"מדד" -

משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כללי.

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי
המדד החדש עלה לעומת המדד של חודש _____________שפורסם ביום __________ (להלן " -המדד
היסודי") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין כדרישתכם
הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע
אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל ,כולל
הפרשי הצמדה.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על-פיה
בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על-פיה ,תביעה
משפטית נגד המבקשים או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה לפחות עד ליום ___________ ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד
הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

_________
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נספח ד' – הצעת המחיר של הקבלן בהתאם למסמך ב' 1במכרז
יושלם לאחר הכרזה על הקבלן כזוכה.
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