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ע"ג  של שלטיםהדבקה הפקה ולהזמנה להציע הצעות 

 בתחומי העיר ירושליםלוח מודעות שלם 
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 ברחבי ירושלים  לוח מודעות שלם ע"ג שלטים תלהפקה והדבקתנאים כלליים 

 

 מבוא .1

ללוחות המודעות קיים חלק  העיר.לוחות מודעות ברחבי  450-בתחום שיפוט העיר ירושלים קיימים כ

 כמחצית הלוחות מוארים.  .וכן חלק תחתוןעליון לפרסום מודעות 

 

לפחות מים של יםמודעות עירוני ותלוח 45ע"ג  שלטיםהדבקת הפקה ומתבקשות בזה הצעות ל

 .בירושלים

 

 גובה.מטר  1.9רוחב / מטר  2.5גודל השלט הינו 

 

 הגדרות .2

)ב( להסכם המצ"ב ובנספחיו, יפורשו ויחולו בהתאם. כן יחולו  1כל ההגדרות המפורטות בסעיף 

 ההגדרות כדלהלן:

 חינוך רווחה ספורט ואומנויות בע"מ. החברה העירונית אריאל לתרבות חברה,-  "אריאל" .2.1

 עיריית ירושלים. – "העירייה" .2.2

על  שלטיםהדבקת הפקה ואדם שימונה ע"י אריאל כאחראי ומפקח על  – "מרכז היחידה" .2.3

 המודעות העירוניים או עובד אחר כפי שיקבע ע"י מנכ"ל אריאל מפעם לפעם.לוחות  י גב

 לזוכה במכרז לפי נוסח ההסכם המצ"ב. ההסכם בין אריאל או מי מטעמ – "ההסכם" .2.4

 בירושלים. לוח מודעות שלםע"ג  שלטים הפקה והדבקתמכרז ל – "המכרז" .2.5

 .נספח ד'החתומה לאריאל לפי  הצעתושהגיש את מסמכי המכרז ומי  – "משתתף במכרז" .2.6

 מי שנקבע ע"י אריאל כזוכה במכרז. - "הזוכה" .2.7

הצעת משתתף במכרז שמולאה בהתאם לכל הכללים וע"ג טופס הצעת משתתף  – "הצעה" .2.8

להלן, נחתמה על ידו והוגשה לאריאל במועד. כמו כן יחולו ההגדרות המפורטות  שבנספח ד'

 )ב( להסכם.1בסעיף 

 

 כללי  .3

בירושלים,  ם לפחות מימודעות של ותלוח 45 ע"ג שלטיםדבקת פקה והנו מכרז להמכרז זה הי .3.1

 ולפי התנאים המפורטים במסמך זה ובנספחיו.

עם קביעת הזוכה במכרז ייחתם הסכם בינו לבין אריאל עפ"י נוסח ההסכם המצורף למסמכי  .3.2

 .כנספח א'המכרז 

 על המציע לחתום בחותמת החברה על כל מסמכי המכרז.  .3.3

 ל תהא זכאית לאכוף על הזוכה את תנאי הצעתו במכרז, ועפ"י תנאי ההסכם.אריא .3.4



 

 

 

אריאל תהא רשאית לפי שיקול דעתה לפצל את העבודות לפי המכרז למספר מציעים, כאשר  .3.5

לכל מציע תימסר העבודה באזור מסוים בתחום העיר ירושלים. פיצול העבודות לאזורים 

 בשיקול דעתה הבלעדי של אריאל.וקביעתם, אם תחליט אריאל לעשות כן, הוא 

לעיריית ירושלים לא יהיה פרסום מסחרי, אלא יינתן  לוח מודעות שלםהפרסום על גבי  .3.6

למוסדות התרבות לפרסום אירועים ופעילויות שונות. המציע יקבל מחברת אריאל רשימה ו

אינו ומספר לוח. הזכיין  לפי מיקום  המאושרים לפרסום ע"ג לוח שלם של לוחות המודעות

 רשאי להדביק מודעות ע"ג לוח מודעות שלא אושר ע"י אריאל.

 הלוחות שאושרו.הזוכה במכרז יהא אחראי בין היתר, לביצוע פרסום מסודר ורציף על גבי  .3.7

וכן יקבל את הקרוב בחודש הזוכה במכרז יקבל פריסה של השלטים האמורים לעלות 

 ת השלטים כמוזמן.יהפקה ותליבצע את הי הגרפיקה כשבוע לפני מועד הפרסום, הזוכה

במידה והביקוש . בהתאם לבקשת המפרסם לכל חודש  15ו  1בכל הזוכה יחליף את השלטים  .3.8

  בכל חודש. 2-גדול מ מספר פעמיםיהיה גדול, תשקול חברת אריאל לפרסם 

נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי כל ההתקשרות תיעשה על פי החוזה שהעתקו, על  .3.9

 המכרז.

מצהיר כי ידוע לו שאריאל הוסמכה ע"י העירייה לפעול מטעמה ובמקומה יע למכרז זה המצ .3.10

 בכל הקשור למכרז זה, בכפיפות להוראות היצרן וחוק העזר העירוני בדבר שילוט.

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על המציע ו/או הזוכה  .3.11

 ה.במכרז זה ולא יוחזרו להם בשום מקר

על המציע לקרוא בעיון רב את החוזה ואת כל מסמכי המכרז. אם יימצאו לדעת המציע,  .3.12

סתירות כלשהן או אי התאמות בין המסמכים, או יתעורר ספק כלשהו בכל הנוגע לפרטים, 

לגב' דנה  mldana@jerusalem.muni.il במייל  - בכתב לאריאל, יועברו וכן שאלות הבהרה 

לשם מתן תשובה. תשובות לשאלות המציעים  פרטיובציון   11.11.18עד ליום  לוי-מלכה

לא נעשתה פנייה כאמור,  .ilorg.jer.-arielwww בכתובת יפורסמו באתר חברת אריאל 

תחייב את המציעים קביעת החברה ביחס לתנאי המכרז והחוזה, אם וככל שהתגלו סתירות 

 ו/או אי התאמות כאמור.

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים החברה  .3.13

השינויים  במסמכי המכרז, בין ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות ולהודיע על כך למציעים.

והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, ויובאו בכתב לידיעתם של כל 

מסמכי המכרז. שינויים ותיקונים אלה, ב המציעים , לפי הפרטים שנמסרו על ידיהמציעים

 יצורפו על ידי המציעים להצעתם, כשהם חתומים על ידם כחלק מדפי המכרז.

 

 מסמכי המכרז   .4

 מסמכי המכרז כוללים את המסמכים הבאים :

  .לוח מודעות שלםע"ג  להפקה והדבקת שלטיםתנאים כלליים  .4.1

 והכולל : הסכם ההתקשרות בין אריאל לזוכה )נספח א'( .4.2

mailto:mldana@jerusalem.muni.il
mailto:mldana@jerusalem.muni.il
http://www.ariel-jer.org.il/
http://www.ariel-jer.org.il/


 

 

 

o לוחות  45המאושרים לפרסום ע"ג לוח שלם, סה"כ רשימת לוחות המודעות  – 1-נספח א

  מודעות עירוניים.

o שלם קת מודעות ע"ג לוח מודעות עירוניכללי הדב - 2-נספח א. 

o תצהיר קרבה משפחתית -ספח ב'נ 

 (.'גנוסח הערבות הבנקאית להשתתפות במכרז )נספח  .4.3

 .(דמפרט הלוח )נספח  .4.4

 .('ההצעת משתתף במכרז והצעת המחיר )נספח  נוסח .4.5

 נספח ביטוח )נספח ו'( .4.6

 אישור עריכת ביטוח )נספח ז'( .4.7

 )נספח ח'( הצהרה בדבר עובדים זרים וניהול פנקסים כדין. .4.8

 ערבות מכרז )נספח ט'( .4.9

 

 הסף תנאי  .5

התנאים הבאים, ומילאו הנדרש בהם  בכלרשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים במצטבר 
 ת:בשלמו

 תושב ישראל.  .5.1

השותפות  –אם המציע הינו שותפות  התאגיד רשום כדין בישראל. –אם המציע הינו תאגיד   .5.2

 רשומה כדין בישראל.

לוחות ושלטים ותפעולם או אחזקה של  במתן שירותי פרסום ןעל המציע להיות בעל ניסיו  .5.3

 מקומיות ו/או לרשות  בפריסה עירונית רחבה בזיכיון ובסיס אדמיניסטרטיבי רחב ותומך

 .לרבות היום  2017-2015 חברות עירוניות אחת לפחות בין השנים

או /על גבי שלטים וו/או הדפסה בעל מחזור כספי שנתי הנובע מתחום פעילות בתחום פרסום  .5.4

( לפחות, לא חמש מאות אלף ש"ח: )ובמילים ש"ח 500,000 שללוחות מודעות ותפעולם, בסך 

האמור יאומת על ידי אישור רואה החשבון של  .2017-2015  מהשנים בכל אחתכולל מע"מ, 

 המציע.

פעילות החברה, פירוט השירותים הניתנים  פרופיל חברה שבו תיאורהמציע יצרף להצעתו  .5.5

 פירוט לקוחות החברה. על ידה, מידע בדבר היקף התקשרויותיה וכן את 

ת אנשי הקשר עמה ומספרי עוסק המציע בתפעול לוחות כנדרש )תוך כדי פירוט כתובתה, שמו

 והמלצות.  התאגיד העירוני/הטלפון שלהם(, ויצרף לכך אסמכתאות מהרשות  המקומית

מחזיק אמצעים מתאימים כדרוש לצרכי המכרז הנ"ל, וכן לפחות מכשיר טלפון סלולרי אחד  .5.6

ולא פחות מצוות  השלטיםלקבלת הודעות דחופות מאת המנהל ומצלמה דיגיטלית לצילום 

 .שר כל צוות הינו אדם אחד נייד )קטנוע או רכב( + טלפון סלולרי + מצלמה דיגיטליתאחד כא

המציע רשום כעוסק מורשה ומנהל ספרי חשבונות כדין וכדרוש לפי חוק עסקאות גופים  .5.7

, והמציא אישורים על 1976 –התשל"ו  ,ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(

 כך.



 

 

 

ממנהליו של התאגיד או של השותפות לא הורשע בעבר בעבירה שיש המציע עצמו או מנהל  .5.8

 עימה קלון.

 על המציעים לצרף המסמכים והאישורים הבאים: .5.9

 לעיל. 5.5 בסעיף על מחזור כספים, כמפורט אישור מרואה חשבון,  .5.9.1

צילום תעודת רישום התאגיד וכן פרוטוקול מאושר על ידי  תאגיד, יצרף הינואם המציע   .5.9.2

הינם או עו"ד של התאגיד, בדבר היות החותמים על מסמכי המכרז וההצעה  רואה חשבון

 התאגיד. מורשי חתימה מטעם 

פרוטוקול השותפות וכן  ות רשומה, תצורף תעודת רישום שלאם התאגיד הוא שותפ  .5.9.3

  לגבי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה מטעם השותפות.מאושר 

 10,000 –להבטחת הצעתו בסכום של  נספח ב'ערבות בנקאית תקפה בנוסח המצ"ב  .5.9.4

 . 25.1.19עד ליום  יום 90לתקופה של שתעמוד בתוקף ( ש"ח עשרת אלפים)ובמילים: 

 

 תנאים כלליים   .6

הכל כמפורט בהסכם , לוח מודעות שלםע"ג  להפקת השלטים והדבקתםהזוכה יפעל  .6.1

 ובנספחיו.

כפי שיוצע על ידו  דבק,, יופק ויובעבור כל שלט שיוזמןהזוכה יקבל מאת אריאל תמורה  .6.2

 ,לאחר אישור המנהל בהצעה, וכמפורט בהסכם ובנספחיו. התשלום לזוכה ייעשה ע"י אריאל

יום מקבלת הדו"ח החודשי מאת  30בתשלומים חודשיים שישולמו בסיום כל חודש ובתוך 

 "(.התמורה" –)להלן  הזוכה

כם וכן ימסור למנהל כל הזוכה מתחייב לפעול במסירות ובנאמנות בכל הנוגע לביצוע ההס .6.3

פירוט ומסמך שיידרש, ויאפשר למרכז היחידה ו/או מי מטעמו של המנכ"ל לעיין במסמכיו 

ובפנקסיו בכל הקשור להסכם. הזוכה מתחייב להתלוות למרכז היחידה לסיורים לפי דרישתו 

 השלטים.לבדיקת 

יאל. בין באופן אסור לזוכה להעביר או להסב לאחר כל זכות עפ"י ההסכם שייחתם עם אר .6.4

 קבוע ובין באופן חד פעמי, אלא אם קיבל הסכמת מרכז היחידה לכך מראש ובכתב.

בכל ימות השבוע בין  הזמנות לשלטים, הפקתם והדבקתםהזוכה נדרש להיות זמין לקבלת  .6.5

 .14:00 -ל 07:30ובימי ו' בין השעות  18:00-ל 07:30השעות 

 

 תקופת ההתקשרות   .7

 חודשים ממועד חתימת ההסכם. 12-לתקופת ההתקשרות תהא  .7.1

 12של תקופות נוספות  4לאריאל תינתן האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות למשך  .7.2

 5של  התקשרות מקסימליתלזוכה, )סה"כ  בדוא"ל, ע"י מתן הודעה חודשים לכל תקופה

 שנים מחתימת ההסכם(.

בדואר או  אריאל רשאית להפסיק את ההסכם מכל סיבה שהיא ע"י מתן הודעה בכתב .7.3

 יום מראש לזוכה. 30של  בדוא"ל

 



 

 

 

 ערבות בנקאית   .8

 השתתפות במכרזערבות 

, 'גבנספח משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בנוסח המפורט   .8.1

 בדוא"לימים מקבלת ההודעה במכתב רשום או  7וזאת להבטחת חתימת ההסכם בתוך 

יום מהמועד האחרון הקבוע להגשת  90על זכייתו במכרז. תוקף הערבות יהא למשך 

  .₪ 10,000 –הערבות להשתתפות במכרז תהא ע"ס  הצעות.

שא לבדו בהוצאות הכרוכות בהגשת הערבות הבנקאית או בהארכתה ימגיש ההצעה י .8.2

 המפורט להלן.

תתקבל אך ורק ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז. המחאות פרטיות,  .8.3

 ביטוח לא יתקבלו. שטרות, או ערבות של חברת

הערבות הבנקאית תהווה חלק בלתי נפרד מן ההצעה, ויש להגישה עד למועד האחרון  .8.4

 הקבוע להגשת ההצעות.

יום והמציע  90אריאל רשאית לבקש את הארכת הערבות הבנקאית לתקופה נוספת של עד  .8.5

 יהיה חייב לעשות כן, על חשבונו.

ת או שהערבות הבנקאית שצורפה לה פסול הצעה שלא צורפה לה ערבות בנקאיתאריאל  .8.6

 .לא תאמה את התנאים שנדרשו 

 21אם הצעתו של המציע תידחה או תיפסל, אריאל תשחרר את הערבות הבנקאית בתוך  .8.7

 ימים מההודעה על דחיית ההצעה או פסילתה.

אם המציע שייקבע כזוכה במכרז לא יעמוד בהצעתו ו/או לא יחתום חוזה עם אריאל תוך  .8.8

שנודע לו על זכייתו במכרז, תהיה אריאל רשאית לחלט את הערבות, כולה  ימים מיום 7

או חלקה, לפי שיקול דעתה של אריאל ולמציע לא תהיינה כל טענות, דרישות ו/או תביעות 

מהווה פיצוי מוסכם  ההשתתפותנגד אריאל בשל כך, ומוסכם על הצדדים כי חילוט ערבות 

 צעתו. על נזקי אריאל כתוצאה מחזרת המציע מה

 

 ערבות לביצוע

 50,000 –המציע שיזכה במכרז יהא חייב להמציא לאריאל ערבות בנקאית צמודה ע"ס   .8.9

ושנועדה להבטיח את עמידתו בתנאי ההסכם. עד לתום ההתקשרות כערבות ביצוע ₪, 

 המצ"ב. 'טנספח נוסח הערבות יהא לפי 

דים או נזקים שייגרמו כפיצוי על הפס הביצוע ערבותאריאל תהא רשאית להשתמש בכספי  .8.10

 לה בשל אי מילוי תנאי מתנאי ההסכם ע"י הזוכה.

לעיל, אזי יהא הזוכה חייב להאריך את תוקף  7אם יוארך תוקף ההסכם כמפורט בסעיף  .8.11

 15-יום מהתקופה הנוספת, וזאת לא יאוחר מ 90כתב הערבות לתקופה הנוספת ועד לתום 

 יום לפני תום מועד הערבות שבתוקף.

 שא לבדו בהוצאות הכרוכות בהגשת הערבות הבנקאית לביצוע ובהארכתה. יהזוכה י .8.12

תוחזר הערבות הבנקאית  –יום מתום תקופת ההסכם  45בתום תקופת ההסכם ועד לתום  .8.13

 לזוכה.



 

 

 

. לא יתקבלו המחאות פרטיות, 'טבנספח תתקבל אך ורק ערבות בנקאית בנוסח המפורט  .8.14

 שטרות או ערבות של חברת ביטוח.

 

 :  לליים נוספיםתנאים כ .9

פקת אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין אריאל לבין הזוכה ו/או עובדיו ו/או מי שיועסקו בה .9.1

. הזוכה ידאג בעצמו לכל התשלומים לעובדים, כולל הניכויים לפי החוק או תליית השלטים

עבורם. בהתאם לכך אריאל לא תשלם כל תשלום לביטוח הלאומי, מס בריאות, ויתר 

 ויות הסוציאליות המגיעות לעובדים, וחובה זו תחול על הזוכה בלבד.הזכ

 הזוכה ידאג בעצמו לכל הרישיונות והאישורים הכרוכים בביצוע העבודה לפי מכרז זה.  .9.2

מרכז היחידה יהא רשאי לדרוש מהזוכה שלא להעסיק עובד פלוני מסיבות סבירות, והזוכה  .9.3

 יהיה חייב לקיים דרישה זו.

לעיל, אריאל רשאית להפסיק ההסכם עם הזוכה, אם הזוכה  9.3אמור בסעיף מבלי לגרוע מה .9.4

לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי ההסכם, וזאת לאחר שתינתן התראה בכתב של מרכז היחידה 

הופסקה ההתקשרות כאמור, לא יהא  יום מראש, וההפרה לא תוקנה במועד זה. 30לזוכה, 

קשרות זו או ביטולה, ואריאל תהא רשאית פיצוי בגין התאו הזוכה זכאי לשום תשלום 

להתקשר עם אחר לביצוע העבודה, ולקבל מהזוכה פיצוי על הפסדיה ונזקיה עקב כך ו/או 

לגבותם ע"י מימוש הערבות הבנקאית לביצוע. במקרה של הפרה חמורה או חוזרת של סעיף 

 עיקרי בהסכם, תהא אריאל רשאית להפסיק את העבודה מיידית.

ביותר, או הצעה כלשהי. לצורך קביעת  נמוכהתחייבת לקבל את ההצעה האין אריאל מ .9.5

הזוכה רשאית אריאל אך אינה חייבת להתחשב, בין היתר, בשיקולים של המחיר המוצע, 

ניסיון המציע וכשירותו לביצוע העבודה וכן להתחשב בהמלצות שצרף, אם צרף, וביכולתו 

 המכרז. הכספית והארגונית לבצע את העבודה לפי תנאי 

אריאל תהא רשאית, אם תראה זאת לנכון ולמוצדק, ליתן ארכה סבירה לביצוע תנאי  .9.6

מהתנאים שנקבעו במכרז או למועד שנקבע לתחילתו של ההסכם או לביצועו של התנאי, לפי 

שיקול דעתה הבלעדי, ומתן ארכה שכזו לא יהווה עילה למשתתף לטעון כנגדו או לדרוש 

 ז עקב כך.ביטול זכיית הזוכה במכר

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי או  .9.7

 לפסילת ההצעה. יגרמותוספת בגוף המסמכים ובין במכתבי לוואי או בכל דרך אחרת, 

אריאל תהא רשאית לכלול שינויים או תוספות בהסכם שייחתם עם הזוכה וזאת אם תיווכח  .9.8

תונים ו/או שהובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו של לדעת שהשתנו נ

 המכרז.

לא חתם הזוכה במכרז על ההסכם עם אריאל כאמור לעיל, רשאית אריאל לקבוע את הזוכה  .9.9

הבא אחריו כזוכה במכרז, והאמור בתנאים אלו יחולו על הזוכה החדש שייקבע ובשינויים 

 המחייבים.

המודעות ע"ג לוח שלם כפופה לרשימה שאושרה ומהווה חלק בלתי הדבקת ידוע לזוכה כי  .9.10

 נפרד מהמכרז.



 

 

 

עם סיום ההתקשרות בין אריאל ובין הזוכה, יכוסו במדבקה לבנה או יוסרו כל השלטים  .9.11

 שהודבקו ע"י הזוכה לשביעות רצון חברת אריאל. 

מתחייבת  המזמינה אינה, והצעת המחיר לא תהווה את הקריטריון הבלעדי לבחירת הזוכה .9.12

לקבל את ההצעה הזולה ביותר וההצעה הזוכה תתקבל על ידי המזמינה לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי של המזמינה.

 

 תהוצאורכישת חוברת המכרז ו .10

במשרדי החברה. סכום זה ₪  005את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של  .10.1

.לא יוחזר בכל מקרה



, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, מכל מין וסוג שהוא, ההוצאותל כ .10.2

תחולנה על  ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,

. המציע

 

 

 הגשת הצעות למכרז  .11

 .נספח ד' - משתתף במכרז יגיש הצעתו ע"ג טופס הצעה המצ"ב .11.1

ע"י תאגיד תיחתם בידי ההצעה תוגש בשני עותקים החתומים ע"י המציע. הצעה המוגשת  .11.2

המציע יחתום על כל מסמכי המכרז  מורשי החתימה של התאגיד או השותפות הרשומה.

 ויגישם עם הצעתו.

יום מהמועד האחרון  90תקפה של ההצעה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה תהא למשך  .11.3

ם יו 90הקבוע להגשת הצעות למכרז. אריאל רשאית לבקש להאריך את תוקף ההצעה למשך 

 נוספים, והמציע יהא חייב לעשות כן ולהאריך את תוקף הערבות הבנקאית בהתאם.

הגשת הצעה מצד משתתף במכרז פירושה כי המציע מצהיר ומאשר שהוא עומד בתנאים  .11.4

המוקדמים כדלעיל, הבין את מהות המכרז, בדק את כל הנתונים והעובדות והוא מסכים לכל 

יהא מנוע מלהעלות כל טענה שלא ידע ו/או לא הבין התנאים המפורטים במסמך זה, ולפיכך 

 פרט ו/או תנאי כלשהו במכרז, או חלק ממנו.

הגשת הצעה מצד משתתף פירושה שהמציע מסכים מראש לכל תנאי המכרז ולנספחיו, לרבות  .11.5

 נוסח ההסכם, והכל בלא שינוי ו/או תוספת.

ו/או שחסרים  ספח ד'שבנאריאל תהא רשאית לפסול הצעה שלא הוגשה ע"ג טופס ההצעה  .11.6

 .7בה פרטים או שלא צורפו לה המסמכים והאישורים הדרושים כמפורט בסעיף 

, היכל הפיס ארנה ירושלים דרך בתיבת המכרזים במשרדי אריאלמעטפת המכרז תופקד  .11.7

בשעה  .1811.25תאריך  ראשון  ליום, עד לאצטדיון טדי סמוךירושלים  1בנבנישתי 

חר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי לא שתוגשהצעה  בדיוק.  12:00

 המשתתף לשם השבת המעטפה אליו( ולא תידון כלל.



 

 

 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .12

 על המציע להגיש את הצעתו בשני עותקים חתומים ולצרף לה את המסמכים כדלהלן :

 ההצעה החתומה בשני עותקים )נספח ד'(. (א)

 עיל.ל 8.1ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  (ב)

 אישור עוסק מורשה וניהול חשבונות. (ג)

 :אם המציע הוא תאגיד, יש לצרף (ד)

העתק מאושר של תעודת ההתאגדות של התאגיד, מאושר ע"י רשם החברות, עו"ד  (1)

 או רו"ח של התאגיד.

אישור עו"ד או רו"ח שההצעה מוגשת במסגרת סמכויות התאגיד ונתקבלה  (2)

 ד.החלטה כדין להגשת הצעה זו למכרז מטעם התאגי

 שמות מנהלי התאגיד ומס' ת.ז. (3)

 שמות המוסמכים לחתום בשם התאגיד. (4)

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. (5)

 אם המציע הוא שותפות, יש לצרף :  (6)

 תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם השותפויות. (7)

אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכות החתימה בשם השותפות והחלטת השותפות  (8)

 להגיש הצעה זו למכרז.

המשתתף בעבודות דומות קודמות  בדבר ניסיונו של ואישורים רף מסמכיםהמציע יצ (ה)

וכן אישור מלפחות רשות מקומית אחת בישראל שבה הינו זכיין בעבודות דומות 

למכרז זה בשלוש השנים האחרונות וזאת כולל כתובתם ושמות אנשי הקשר ומספרי 

 .עבודתו בעבר ים אחרים לגביהמלצות של גופהטלפונים שלהם. וכן 

 .כספיח בדבר מחזור אישור רו" (ו)

 פרופיל חברה שבו תיאור פעילות החברה, ופירוט השירותים הניתנים על ידה. (ז)

 

 תשמירת זכויו .13



כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  .13.1

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

 
ו/או  המודעותוא אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של החברה להזמין את מל .13.2

 במכרז זה.  מרביתן מהמציע שיקבע כזוכה

 
 כזוכהאין בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי להטיל על החברה חובה או להעניק למי שנקבע  .13.3

 זכות להתקשרות עם החברה בהיקף כלשהו. 

 



 

 

 

  במכרזהמציע שהצעתו תיקבע כזוכה את קיום תנאי הצעתו  החברה תהא רשאית לאכוף על .13.4

 . ההסכםבהתאם לתנאי 



 בחינת ההצעות .14

שלבים כמפורט להלן:  בשניועדת המכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים  .14.1

 

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר  – שלב א' .14.1.1

ו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.ואשר יעמד שלמההצעתם תימצא 



. יבדקו הצעות המחיר – שלב ב' .14.1.2

 
 ככלל, תיבחר ההצעה המיטבית והיעילה ביותר עבור החברה.  .14.2

 
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  .14.3

על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים  במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין

ו/או להשלמתה ע"י ועדת  ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה

 .המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 
לת מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסי או מסמךאי הגשת  .14.4

או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת  ההצעה

 .המכרזים

 
רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  ועדת המכרזים .14.5

ועדת , או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת ותנאיהמהות ההצעה 

 .ההצעה כדבעי מונע הערכת המכרזים

 
אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או  למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .14.6

יה בתנאים, ללא חובת ירשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכ, כן כזוכהכל הצעה שהיא 

 -כספית ו/או אחרת  -לא תהא למשתתף כל דרישה כי מובהר בזאת מפורשות, הנמקה. 

 עקב אי קיבול ההצעה או ביטול המכרז. כל האמור לעיל ו/או  בקשר עםמהחברה, 

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף  .14.7

שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש 

דה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון ועולהוליך שולל את ה תהיהישכוונתו מכרז, או הבהליכי 

בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז  תכסיסיםאו על ידי 

 או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

 



 

 

 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי  טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .14.8

פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא  מהמשתתפיםדרוש להצעתם, 

על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור,  ההצעותגם לאחר פתיחת 

 .לרבות מאזנים, דו"חות, מע"מ ודו"חות ניכויים

 
סיונו, בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ני להביאעדת המכרזים תהא רשאית ו .14.9

כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של החברה ושל רשויות מקומיות וגופים 

בעבר. לצורך כך, תהא רשאית החברה לבקש ולקבל מהמציעים כל  המציעאחרים עם 

אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם החברה, ככל 

 שיידרש. 

 
 
 
 
 

 וההתקשרות הודעה על זכייה .15



.תודיע על כך החברה לזוכה ,במכרזהזוכה  קביעתלאחר  .15.1



את כל המסמכים במועד שיקבע ע"י החברה בהודעתה, יהיה על הזוכה להמציא לחברה  .15.2

לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו,  ,שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז והאישורים

כל העובדים שיועסקו על ידו אינם בעלי ערבות ביצוע, ואישור על עריכת ביטוחים ואישור כי 

הרשעה בעבירת מין כהגדרתה בחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים. 



שם  לעיל, תוך התקופה האמורה 15.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה אחר  .15.3

חזר  אוו/ אשר עליו להמציא נוכח זכייתו מציא אחד או יותר מהמסמכיםאם לא ה ולרבות

ולחלט את הערבות, במכרז,  תו של הזוכה, תהא רשאית החברה לבטל את זכייבו מהצעתו

דלעיל( וזאת כפיצוי קבוע  4.9אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו )כאמור בסעיף 

ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של 

מציע אחר, הזמין את העבודה מכל לתהא רשאית החברה במקרה זה כן ה. התחייבויות הזוכ

פי -עלפי המכרז ו/או -והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על

, לרבות הזכות להיפרע מאת הזוכה המקורי את נזקיה בגין ההתקשרות עם הצד כל דין

. השלישי כאמור ותנאיה

 

 הקיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייהזוכה לא שעיל, במקרה בלי לגרוע מהאמור למ .15.4

, תהא החברה הכאמור והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכיי

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור )אלף ש"ח(  ₪ 1,000לסך של  זכאית



 

 

 

מועד התחייבויותיו של הזוכה או  יוםקועד למועד  לעיל 15.2בסעיף הנקוב  מתום המועד

 המסמכים.המצאת כל 

 

ותשיב להם את  חברה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתםה .15.5

שהגישו. המכרזערבות 

 


  ביטול המכרז .16

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז  החברה .16.1

בות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא סיבה שהיא, לר מכלחדש 

יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא 

 באלה. 

 

אך לא  –י כל דין, מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית "ולאמור עפ לעילבנוסף לאמור  .16.2

האלה:  לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים -חייבת 

 
ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי  .16.2.1

, וזאת בהסתמך על המחיר עבודותשנערך ו/או מהמחיר שנראה לחברה כמחיר הוגן וסביר ל

מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית  מושא עבודותאותו נוהגת החברה לשלם עבור ביצוע ה

.דותעבושאושרה לביצוע ה



התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר  .16.2.2

פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו 

נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

 
עים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון יש בסיס סביר להניח שהמצי .16.2.3

ליצור הסדר כובל.

 
עים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי יעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ החברההחליטה  .16.3

ו/או כלפי מי מטעמה. החברהכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי  המכרז

 
 

 הוראות כלליות .17

המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג  , בין באמצעותלחברההתברר  .17.1

במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית  החברהאחר שהציג המציע כלפי 

 –לפסול את ההצעה, לחלט את הערבות שבידה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה  החברה

 לבטל את הזכייה.



 

 

 

 
, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות רההחבמסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של  .17.2

 בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

 
סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  .17.3

 .בירושליםלמכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 
                   
   ______________ 

                        
 ציון תורג'מן, מנכ"ל                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 נספח א'

 

 הסכם
 

 . 2018שנערך ונחתם בירושלים ביום ___ בחודש _____ בשנת 

 

 בין :

 בע"מ לניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושליםהחברה העירונית אריאל 

 ירושלים  1דרך בנבנישתי 

 "אריאל" -אשר תיקרא להלן 

 

 מצד אחד         

 לבין :

_________________________________________ 

 מרחוב _________________________

 "הקבלן" –אשר יקרא להלן 

 

 מצד שני        

 

לוח מודעות שלם ע"ג ת הדבקת מודעוהפקת ול 18/2018ס' ואריאל פרסמה מכרז פומבי מ  הואיל

 והסרתן.

 

 והקבלן הגיש כדין הצעה למכרז הנ"ל; והואיל

 

וועדת המכרזים של אריאל בישיבתה מיום __________ החליטה לקבל את הצעתו של  והואיל

 הקבלן והכל בהתאם לתנאים המפורטים בזאת;

 

ם המפורטים והקבלן הסכים לקבל על עצמו את ביצוע העבודות, הכל בהתאם לתנאי והואיל

 בהסכם זה ובנספחיו;

 

 וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את תנאי ההתקשרות ביניהם. והואיל

 

 אשר על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

 

 זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.ומסמכי המכרז המבוא להסכם  .1



 

 

 

פחיו, נכתבו לשם וכותרות הסעיפים בהסכם זה ובנסמסמכי המכרז כל הכותרות, ראשי הפרקים  .2

 הנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות מונחיו והוראותיו.

 :בהסכם זה .3

 .שלם ע"ג לוח מודעות בגין הדבקת מודעה בודדת התמורה – "התמורה".3.1

  לניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ.החברה העירונית  – "אריאל".3.2

מפקח על הדבקת והסרתן אדם שימונה מטעם אריאל כאחראי וכ – "מרכז היחידה".3.3

או האחראי לפרסומים בעירייה או עובד אחר כפי שייקבע ע"י הפרסום  מלוחות מודעות ה

 מנכ"ל אריאל מפעם לפעם.

 3כל התפקידים, המטלות והעבודות המוטלות על הקבלן וכמפורט בסעיף  – "העבודה".3.4

 להסכם זה, לרבות כל חלק מהעובדה.

 .1980 –)שילוט( התש"ם חוק עזר לירושלים  – "חוק העזר".3.5

בתחומי העירייה שנקבע ע"י העירייה ו/או אריאל  ,לוח מודעות עירוני – "לוח מודעות".3.6

המצ"ב ולרבות לוחות מודעות שיתווספו  1 –להדבקת מודעות, לפי הרשימה שבנספח א' 

 בתקופת ההסכם ו/או ישונה מיקומם וכמפורט להלן.

 .ג'כמפורט בצילום בנספח  ת שלםלוח מודעומודעה שתודבק ע"ג  – "מודעה".3.7

 

 מעמד הקבלן כ"קבלן עצמאי" .4

הקבלן יבצע את העבודה כקבלן עצמאי ואין לראות בכל זכות הניתנת לאריאל על פי הסכם זה, 

לפקח, להדריך או להורות לקבלן או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע מלא 

ים על ידו לא תהיינה כל זכויות של עובד אריאל והם לא ומדויק של העבודה. לקבלן או למועסק

 יהיו זכאים לכל תשלומי פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע העבודה או עם הפסקתה.

 

 תיאור העבודה .5

לא יהיה פרסום מסחרי, ואין הקבלן יוכל למכור את הלוחות  לוח מודעות שלםהפרסום על גבי 

יינתנו לעיריית ירושלים, הפרסום ע"ג לוח שלם כל סוג שהוא. לבעלי עסקים או לפרסום מסחרי מ

 למוסדות התרבות לפרסום אירועים ופעילויות שונות.

. ההזמנה תתבצע לפי דרישת הלוחות שאושרואין אריאל מתחייבת לפרסם מידי חודש ע"ג כל 

 בלבד. מוסדות התרבות 

 :תעבור העירייה לפי הסכם זה, כוללהעבודה שעל הקבלן לבצע  

הקצאת עובד אשר יעבוד מול מרכז היחידה, ויקבל ממנו את הגרפיקה המתאימה   .5.1

 .1-לכל מוסד תרבות או מנהל קהילתי בהתאם לנספח א'

ו/או  מודעות ע"ג הלוח הדבקת הדפסת המודעות ואמצעים מתאימים, לקבלת הזמנה ל

 .3-עד א' 1-להסרתן, כמפורט בנספח א'

(, בתחום השיפוט 1-לוחות כמפורט בנספח א' 45) לםלוח מודעות שהדבקת מודעות ע"ג  .5.2

. אריאל תהא רשאית 2-של עיריית ירושלים, וזאת בהתאם להליכים המפורטים בנספח א'

 לאשר לוחות מודעות נוספים בכפוף לאישור וועדת שילוט עירונית.



 

 

 

 יסודי בלוח בכדי שהמודעה תודבק ללא בועות ולא ןניקיועל הקבלן לבצע לפני ההדבקה  .5.3

 תוסר לאורך כל תקופת הפרסום. 

יכולת להדפיס את המודעות ע"ג מדבקה היכולה להחזיק מעמד , אמצעים ולקבלן ידע .5.4

 בלי שתפגע או תיהרס. מ  ומעלה כחודש ימים

הוראות חוק שהודבקו ללא היתר ו/או הזמנת עבודה מאריאל ולהסירם לפי  איתור מודעות .5.5

 .עזר על לוחות מודעות, וטיפול בהןה

 .פת המודעות במקרה של בלאי / נזק/ פגיעה/ הסרה/ ונדליזםהחל .5.6

פעמים בשנה לפי דרישת החברה, כגון: חיפוי  3על הקבלן לבצע עבודות תחזוקה על הלוחות  .5.7

כולל  שלט קיים ע"י פח לוקה בונד נגד חלודה, הצמדה ע"י סיליקון הייטק+בורג שטוח.

חות אחת לרבעון או במועד מוקדם תחזוקה שוטפת של ניקוי הלוחות ממודעות ישנות לפ

 יותר  כדי שמודעות חדשות ידבקו כיאות

 

 תקופת ההסכם .6

לחודש שאחרי חתימת הסכם זה, והיא  1-החל מה חודשים 12-תקופת ההסכם תהיה ל .6.1

 שנים 4תוארך בתקופות נוספות לפי שיקול דעתה של אריאל. אולם לא יותר מאשר 

 ה, בכתב, על רצונאריאל האלא אם הודיעם(, שני 5שנה אחת בכל פעם )בסה"כ נוספות, 

 שלא להאריך או להמשיך את ההסכם.

על אף האמור לעיל תהיה לאריאל הזכות להפסיק את ביצוע העבודה על ידי הקבלן מכל  .6.2

יום מראש. כן  30סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה המוחלט של אריאל וזאת בהודעה בכתב 

ר אם הקבלן יפר תנאי יסודי ודה לאלתתהא אריאל רשאית להפסיק את ביצוע העב

 .בהסכם

עם סיום ההתקשרות הקבלן יכסה את כל הלוחות במדבקה לבנה או יסיר את כל   .6.3

 המודעות ע"ג הלוחות. 

 

  התחייבויות הקבלן  .7

  :הקבלן מתחייב בזה כלפי אריאל

לבצע את העבודה בתקופת ההסכם לפי כל התנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו,  .7.1

 ומהימן, במועד הדרוש, ולשביעות רצון מרכז היחידה ו/או אריאל. , מקצועיראויבאופן 

 לבצע את העבודה עפ"י הוראות כל דין. .7.2

לדרישות והיקף  פר הדרוש לשם ביצוע העבודה בהתאםלהעסיק עובדים מיומנים במס .7.3

 העבודה וביחס למספר לוחות המודעות.

העבודה.  ם השונים הדרושים לביצועלספק על חשבונו את כל הכלים, האביזרים והחומרי .7.4

כל הציוד אשר יהיה בשימוש הקבלן יהיה מסוג טוב אשר ימנע או יצמצם למינימום 

 אפשרות היווצרותם של מפגעים ומטרדים כגון: אבק, רעש או לכלוך.

ושלא להדביק ע"י אריאל הקבלן מתחייב שלא להדביק מודעה במקום שלא אושר ונקבע  .7.5

ושלא נתקבלה וטופלה  בלן הזמנת עבודה חתומה ע"י אריאלקיבל עליה הקמודעה שלא 



 

 

 

. כן מתחייב הקבלן לוודא ולהיות אחראי שלא תבוצע 2-לפי ההליכים המפורטים בנספח א'

 הדבקה כאמור אלא על ידי מי מעובדיו או המועסקים על ידו.

קשר באופן מיידי, להחזיק ולהפעיל אמצעי קשר אמין וזמין, כדי שניתן יהא ליצור עמו  .7.6

ולהיות ערוך לבצע משימת הדבקה דחופה ו/או עבודת כיסוי/הסרת מודעות בלתי חוקיות 

. 

ימים מחתימת ההסכם, רשימה שמית של אנשים  7מרכז היחידה בתוך להמציא לאישור  .7.7

ביצוע העבודה, ולעדכן את הרשימה מעת לעת. כן מתחייב הקבלן בשיועסקו על ידו 

 כל עובד, אם יידרש לכך על ידי מרכז היחידה.להפסיק עבודתו של 

להיות אחראי באופן בלעדי לכל התנאים הסוציאליים ותנאי העסקתם של עובדיו או  .7.8

הפועלים מטעמו בביצוע העבודה, ולמתן כל ההדרכה וההוראות לעובדיו לשם ביצוע נכון 

 וראוי של העבודה.

 זה. םלהסכ 2-, כמפורט בנספח א'דו"ח על ביצוע העבודה חודשמדי  למסור למרכז היחידה .7.9

להיות אחראי לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד או לכל אדם אחר  .7.10

 הנמצא בשרותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודה.

אל להיות אחראי לכל נזק או אובדן שייגרמו במישרין או בעקיפין לגוף או לרכוש של ארי .7.11

ו/או העירייה ו/או עובדיהם ו/או לצד ג' בשל מעשה או מחדל שלו או של המועסקים על 

 ידו בביצוע העבודה.

להתלוות למרכז היחידה לסיורי ביקורת של לוחות המודעות ולבדיקת עמידת הקבלן  .7.12

 בתנאי ההסכם, לפי דרישת מרכז היחידה.

דרש ע"י מרכז היחידה או מי יילטפל בכיסוי/הסרת מודעות בלתי חוקיות כפי שיקבע ו .7.13

 .3-בנספח א' 1.1שעות מעת קבלת הדרישה בהתאם לסעיף מספר  5-8מטעמו, תוך 

לשתף פעולה ולהישמע להוראות הפיקוח העירוני בעירייה ולסייע להם בכל דרך אפשרית  .7.14

 למילוי תפקידם על פי דין.

 החברה  לבצע את כל עבודות התחזוקה המפורטות לעיל על חשבונו עפ"י דרישת .7.15

 

  אחריות וביטוח .8

ממועד החתימה על ההסכם ועד לתום תקופת ההסכם יהיה הקבלן בלבד אחראי כלפי כל  .8.1

אדם ורשות לכל נזק שייגרם לאדם ו/או לרכוש כתוצאה מההסכם וכתוצאה מכל פעולה 

 או מחדל של הקבלן, בקשר לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

ו/או העירייה לשפותן בקשר לכל תביעה שתוגש מי מהן  הקבלן יהיה אחראי כלפי אריאל .8.2

אם הוגשה, ושעילתה נזק שנגרם לאדם או גוף כלשהו, או שעילתה נובעת מהפרת 

 התחייבות מהתחייבויות הקבלן בהסכם זה.

לעיל היא שהמפעיל ישלם תחת העירייה ו/או אריאל כל סכום  8.2משמעות השיפוי בסעיף  .8.3

ו לשלם, או יחזיר לעירייה ו/או לאריאל כל סכום שהעירייה שהעירייה ו/או אריאל ידרש

ו/או אריאל יוציאו בקשר לנ"ל כולל קנס, פיצויים, הוצאות ושכ"ט עו"ד, בין עפ"י פסק דין 

 .ובין עפ"י פסק בורר, וזאת מיד לדרישת אריאל



 

 

 

וח מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביט .8.4

כנספח אשר יחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספח הביטוח המצורף להסכם זה 

 , ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.'ה

 

 התמורה .9

 שלבתמורה למילוי התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה תשלם אריאל לקבלן סך  .9.1

 –מזמינים )להלן ה, שייגבו ע"י אריאל מלפרסום ע"ג לוח שלםש"ח ___________

 "(.התמורה"

ווסף כשיעורו ביום התשלום כנגד תהתמורה איננה כוללת מס ערך מוסף. מס ערך מוסף י .9.2

 הוצאת חשבונית מס כדין.

ימים מיום שהקבלן יעביר לאריאל  30לקבלן ייעשה בסוף כל חודש ובתוך התמורה  תשלום .9.3

 דו"ח עבודות שבוצעו בצירוף הזמנות העבודה ותמונות של לוח המודעות. 

ורה הנ"ל מהווה תשלום מלא וסופי וכוללת תמורה נאותה והוגנת לקבלן עבור ביצוע התמ .9.4

העבודה, על כל מרכיביה, ולרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע 

העבודה, ובין היתר מהווה תשלום עבור אספקת הציוד, החומרים, העסקת עובדים 

יעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא והוצאות למיניהן. הקבלן לא יבוא בכל תב

 לאריאל מעבר לתמורה הנקובה לעיל.

 

 תנאים נוספים  .10

או ידביק  ,שלםגבי לוח מודעה שנמסרה לו להדבקה על  פיק וידביקבמקרה והקבלן לא י .10.1

לכל מודעה כפיצוי ₪  200של , מתחייב הקבלן לשלם לאריאל סך לוח שלםמודעה שלא ע"ג 

  .מוסכם

יאל ו/או העירייה לפצות ו/או לשפות מזמין שניזוק עקב אי הדבקת מודעה אם תאלץ אר .10.2

במועדה, או הדבקה שלא בהתאם לתכנית שנמסרה על ידי מנהל היחידה מתחייב הקבלן 

לשלם לאותו מזמין פיצוי מלא על הנזק שנגרם וזאת נוסף לכל תרופה אחרת לפי החוזה 

ים שיגיעו לקבלן בתמורה לעבודה הנ"ל או לפי הדין. אריאל תהא רשאית לנכות מהסכומ

כל תשלום שייעשה כאמור. קביעת גובה הסכומים שינוכו על ידי אריאל, נתונה לשיקול 

 דעתה הבלעדי של אריאל, תהא סופית ותחייב את הקבלן.

הקבלן יפצה את אריאל ו/או העירייה בגין כל הוצאה שיהא עליה להוציא לשם תיקון או  .10.3

ע"י הקבלן או עובדיו או מי שיבצע את העבודה בשמו ומטעמו כאמור, שיפוי כל נזק שנגרם 

או בקשר לתביעה שתוגש נגד אריאל ו/או העירייה על ידי צד ג' כלשהו. לא יסלק הקבלן 

את התביעה או הדרישה בתוך שבוע ימים מתאריך קבלתה, תהא אריאל רשאית לבוא לידי 

הקבלן ישפה את אריאל על מלוא הסכם עם התובע באותם תנאים שייראו בעיניה, ו

 הוצאותיה, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עו"ד ומע"מ כדין על סכומים אלה.

אסור לקבלן להסב את ההסכם כולו או חלקו לאדם אחר, או כל זכות הניתנת לו על פי  .10.4

 החוזה, אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת אריאל.



 

 

 

סכום עבור ביצוע העבודה או בקשר לכך, הקבלן מתחייב שלא לקבל מכל אדם אחר כל  .10.5

 מלבד הסכומים שיקבל מאריאל לפי סעיף זה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהיה אריאל זכאית לקבל כנגד הקבלן כל סעד משפטי  .10.6

 מעמד צד אחד בלבד.באחר, לרבות צו מניעה וצווי ביניים 

אריאל זכאית לקזזו מכל  כל סכום שהקבלן חייב בו על פי הסכם זה ולא שילמו, תהא  .10.7

 סכום המגיע ממנה לקבלן, ובצרוף ריבית והצמדה כדין.

 

 ערבות בנקאית .11

להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימציא הקבלן לאריאל, לא יאוחר מעת  .11.1

חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאית בלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן, על סך 

, ואם יוארך יום לאחר מכן 45-ו במשך כל תקופת ההסכם שתהא בתוקף ₪, 50,000

ההסכם כאמור לעיל יהא הקבלן חייב להאריך את הערבות בהתאם. נוסח הערבות מצ"ב 

 (.ב'מהסכם זה )נספח נפרד כחלק בלתי 

 :לעניין סעיף זה .11.2

מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  –"מדד המחירים לצרכן" 

 ר כלכלי.לסטטיסטיקה ולמחק

אם לדעת אריאל לא קיים הקבלן אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, תהא  .11.3

אריאל לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות, כולה או חלקה, ולקבלן לא תהיינה 

כל טענות או תביעות כלשהן כלפי אריאל בשל כך. חולט חלק מהערבות או מלוא סכום 

 לים מיד את הערבות לסכומה הקבוע לעיל.הערבות, מתחייב הקבלן להש

 

 הימנעות מפרסומים אסורים .12

ידוע לקבלן כי בהתאם לחוק חל איסור על הדבקת מודעה שיש בה משום פגיעה בתקנת  .12.1

, הציבור או ברגשותיו. לפיכך ידאג הקבלן להימנע מהדבקת מודעה יש בה משום הסתה

ה מראש ובמפורש ע"י מרכז הוצאות דיבה, פורנוגרפיה וכד' אלא אם אושרה הדבקת

היחידה. פורסמה מודעה כנ"ל ע"י הקבלן. ומבלי שניתן לכך אישור מראש של מרכז 

היחידה, יהא הקבלן חייב לדאוג להסרה מיידית ודחופה של אותן מודעות מלוחות 

 המודעות עליהן הודבקו, וזאת לפי דרישת מרכז היחידה וללא כל תשלום או תמורה נוספת.

 זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.הפרת סעיף  .12.2

 

 .1970 -תשל"אה ,חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(על הפרת הסכם זה יחולו הוראות  .13

אריאל תהיה רשאית לקזז מהכספים שיגיעו ממנה לקבלן כל סכום המגיע לה מאת הקבלן  .13.1

ור בנספח הסרתן של מודעות כאמ –מכל סיבה שהיא ובכללם קיזוז סכומי הקנסות בגין אי 

 .3-א'

בנוסף לאמור לעיל הרי במקרה שהקבלן יפר הסכם זה הפרה יסודית תהיה אריאל זכאית  .13.2

לבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות העומדות לרשות אריאל בגין ההפרה 



 

 

 

כולל סילוק ידו של הקבלן מביצוע ההסכם. כמו כן תהיה אריאל רשאית לבקש צווי מניעה, 

 .עמד צד אחדצו אחר כנגד הקבלן במצווי עשה וכל 

 

מובהר ומוצהר בזה כי מבלי לגרוע מהתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו יחולו על הסכם זה  .14

שנקבעו במכרז, כאילו היו חלק  לוח מודעות שלםגם שאר התנאים הכלליים להדבקת מודעות ע"ג 

מיטיבות עם אריאל מתנאי הסכם זה. במקרה של סתירה או אי התאמה יחולו ההוראות ה

 וזכויותיה.

 

חודית בכל הקשור להסכם זה ו/או כפועל יוצא ממנו מסורה לבתי המשפט יסמכות השיפוט הי .15

 בירושלים ולהם בלבד.

 

 כתובות הצדדים .16

 ירושלים  1דרך בנבנישתי  –"אריאל"  .16.1

 ____________________________________ -"הקבלן"  .16.2

שעות  72חד למשנהו תראה כאילו הגיעה לתעודתה  כעבור כל הודעה בכתב שתישלח על ידי צד א

מתאריך משלוחה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאפשרות מרכז היחידה לפנות לקבלן, לצרכי 

 .העבודה, בטלפון או בפקס או בכל דרך דחופה אחרת שתיקבע

 

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

__________________     __________________ 

 הקבלן        אריאל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 אריאל
 בקשה להשתתף במכרז והצהרה

 

 א. פרטי הקבלן המבקש )במקרה והמבקש איננו חברה או שותפות(

 שם פרטי שם משפחה

 טלפון מען

 

 ב. פרטי הקבלן המבקש )במקרה והמבקש הינו חברה או שותפות( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רף לבקשה :חובה לצ

אישור על רישום אצל רשם החברות / השותפויות ורישומה של חברה פרטית ו/או ציבורית /  .1

 השותפות.

אישור מרשם החברות/השותפויות בדבר מנהלי החברה/השותפות ומי מומך לחתום בשם החברה  .2

 השותפות ולחייבה. /

 ה צ ה ר ה

 אני)ו( החתום)ים( מטה מצהיר)ים(

 רתי)נו( לעיל הינם נכונים.כי הפרטים שמס

 

1____________________ . 2_____________________ . 3___________________. 

 

  חתימת הקבלן / החברה / השותפות 

 

 שם החברה / השותפות ______________________________________
 

 _____________________________________מען החברה / השותפות :
 

 שם/ות מנהלי החברה / השותפות : 

1 _________________ . 2_________________ . 3___________ ._____ 

4_________________ . 5_________________ . 

 שם/ות בעלי המניות :

1 _________________ . 2_________________ . 3________________ . 

4_________________ . 5_________________ . 

 שמות מורשי החתימה : 

1 _________________ . 2_________________ . 3________________ . 

4_________________ . 5_________________ . 

 

 

 חותמת החברה / השותפות
 

 )במידה ויש(

 
 חותמת 



 

 

 

 חובה למלא טופס זה

 

 

 

 

 

 

 ________________________________   שם המציע :

 

 ________________________________  מס' עוסק מורשה :

 

 ________________________________   מס' חברה :

 

 ________________________________   כתובת :

 

 ________________________________    טלפון :

 

 ________________________________   טלפון סלולרי :

 

 _______________________________    פקס :

 

 ________________________________    דוא"ל:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טופס פרטים מזהים של המציע



 

 

 

 1 –נספח א' 

 

 לוחות המודעות המאושרים לפרסום ע"ג לוח שלם 

 בנייני האומה .1

 בנייני האומה .2

 ממילא .3

 ממילא .4

 ממילא .5

 ממילא .6

 המלך דוד .7

 המלך דוד .8

 המלך דוד .9

 הלל פינת מנשה בן ישראל .10

 צומת רחל אימנו -עמק רפאים  .11

 צומת רחל אימנו -עמק רפאים  .12

 צומת רחל אמנו -עמק רפאים .13

 עמק רפאים צומת רחל אמנו .14

 צומת אורנים .15

 צומת אורנים .16

 צומת אורנים .17

 צומת אורנים .18

 קניון הדר -פייר קינג פינת פועלי צדק  .19

 כיכר פינת הסדנא -האומן  .20

 דב יוסף פינת דרך בנישתי .21

 דב יוסף פינת דרך בנישתי .22

 הרצוג פינת טשרניחובסקי .23

 הרצוג פינת טשרניחובסקי .24

 ון ישראלמוזיא .25

 עזה קרן היסוד .26

  עזה קרן היסוד .27

 עזה קרן היסוד .28

 גולומב מתחת לגשר רמת שרת .29

 רח' עין כרם  .30

 רח' עין כרם  .31

 קניון מלחה מול הכניסה הראשית .32

 קניון מלחה מול הכניסה הראשית .33



 

 

 

 כיכר -אגודת הספורט פינת אייל  .34

 צומת הבנקים -דרך חברון  .35

 דרך חברון פינת ינובסקי .36

 פינת דוד רמז דרך חברון .37

 דרך חברון פינת דוד רמז .38

 גן הפעמון .39

 גן הפעמון .40

 תחנה -גן הפעמון .41

 תחנה -גן הפעמון .42

 אלעזר המודעי פינת חזקיהו המלך  .43

 רח' הפלמ"ח פינת נילי .44

 הנביאים פינת מונבז .45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2 –נספח א' 

 

  שלם לוח מודעות עירוניכללי הדבקת מודעות ע"ג 

 

 ע"י הקבלן משרד ניהול  .1

 

 .לוח מודעות שלםלהדבקת מודעות ע"ג ו )הדפסה(להפקה הקבלן יחזיק אמצעים מתאימים  .1.1

הקבלן יחזיק ויפעיל מכשיר טלפון סלולרי לכל צוות הדבקה שיאפשר העברת פניות דחופות .1.2

 להדבקת מודעות דחופות, מאת מרכז היחידה.

הדבקה שתאפשר צילום הלוחות לפני הקבלן יחזיק ויפעיל מצלמה דיגיטאלית אחת לכל צוות  .1.3

 ואחרי הדבקת המודעות וצילום מודעות בלתי חוקיות ע"ג לוחות לפני הסרתן.

 

  קבלת הנחיות מאת אריאל .2

 .18:00ועד שעה  07:30ה' : משעה  –בימים א'  .2.1

 .14:00ועד שעה  07:30בימי ו' וערבי חג : משעה  

הקבלן זמין לקבלת הודעות ו/או הנחיות הקבלן ידאג ויוודא כי בשעות העבודה הנ"ל יהיה   .2.2

 ו/או בירורים הדרושים מאת מרכז היחידה.

בדואר אלקטרוני מאת אריאל אחת לחודש גרפיקה מוכנה להדפסה, המזמין הקבלן יקבל  .2.3

בפני תנאי מזג גובה. המדבקה תהיה  1.9רוחב על  2.5בגודל את המודעות ע"ג מדבקה ידפיס 

לכל חודש  15-ב לוח מודעות שלםדביק את המודעות ע"ג ויהאוויר, תאורת הלוח ועוד. 

 ובהתאם לדרישות אריאל ובכפוף להזמנת עבודה חתומה. 

לכל חודש, ההזמנה  15-באין חברת אריאל מתחייבת להחלפת כל לוחות המודעות בעיר  .2.4

 התרבות בעיר.ממוסדות תתבצע בכפוף להזמנת עבודה 

במידה של בלאי או הסרה או  ח מודעות שלם.לומובהר כי הקבלן יחליף את המודעות ע"ג  .2.5

 .על חשבונו וונדליזם של המודעות

 

 קבצים להפקה והדבקהנוהל קבלת  .3

מאת מרכז היחידה לשם  קובץ להדפסה בהתאם למפרט הפרסום,הקבלן ו/או עובדיו יקבלו  .3.1

 הדבקה ע"ג לוחות המודעות.

 לולים:הזמנת העבודה ובה יהיו כאריאל תדאג לרישום מלא ונכון של   .3.2

 תאריך ההזמנה. (א)  

   

 .מוסד התרבות או המינהל הקהילתישם  (ב)  

 תאריכי הפרסום )מיום ______ עד יום _______(. (ג)  



 

 

 

 המודעההמקום שנקבע לפרסום  (ד)  

 קובץ גרפי של המודעה. (ה)  

 כמופרט בהזמנת העבודההקבלן ידאג ויוודא כי המודעות יודבקו ע"ג כל לוחות המודעות  .3.3

  בהתאם למועדים שנקבעו בהזמנה.א' בהתאם לנספח 

, הפרסום ע"ג הלוחלאחר הדבקת הקבלן ידאג לצלם במצלמה דיגיטאלית את לוח המודעות  .3.4

  ויעביר את התמונות למרכז היחידה. 

כן יהא הקבלן אחראי לכך שהדבקת המודעות תבוצע באופן מסודר וראוי ומבלי שייגרמו  .3.5

בור או לשכנים. מודעות ישנות שיהיה צורך בהסרתן לצורך לכלוך, מטרד או הפרעה לצי

הדבקת מודעות חדשות לא יושלכו ולא יושארו ברחוב או בסמוך ללוחות המודעות אלא יפונו 

 ע"י עובדי הקבלן לפחי אשפה ציבוריים.

במידה והקבלן לא צילם לוח מודעות אחרי הדבקת המודעות או במידה והקבלן לא הדביק  .3.6

דרושות ע"י מרכז היחידה או לא טיפל במודעות הלא חוקיות כפי המתבקש את המודעות ה

 על כל לוח מודעות.₪  200בחוזה זה ייקנס הקבלן בסך של 

  לוח מודעות שלם.עם סיום ההתקשרות, על הקבלן להסיר את כל המודעות ע"ג   .3.7

 

 תשלום לקבלן .4

ן את הסכום המגיע יום מקבלת הדו"ח החודשי מאת אריאל, תעביר אריאל לקבל 30בתוך  .4.1

 .לוחות המודעותעל גבי  דבקת המודעותפקה והלו בגין עבודות ה

יועבר  –נתעוררו חילוקי דעת בין מרכז היחידה לקבלן בעניין התקבולים או הרישומים  .4.2

ימים מגמר הבירור באותו  10לקבלן אותו חלק שאינו שנוי במחלוקת, והיתרה תשלום בתוך 

  עניין.

אריאל תהא זכאית לעכב או לקזז כספים המגיעים לקבלן מכח הסכם  מובהר במפורש כי רק .4.3

 זה ו/או מכל מקור אחר לפי שיקול דעתה של אריאל.

 

 

 

 



 

 

 

 לכבוד
 נספח ב' 

 

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית

 לעובד חברת אריאל או לדירקטור בחברת אריאל

 

לעובד בחברת אריאל או אריאל מביאה לידיעת כל מציע כי עליו למסור אם יש לו קרוב משפחה  .1

 לדירקטור בחברת אריאל או שותף או סוכן בקרב הנ"ל.

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

 

מטרתה של ההצהרה בדבר קרוב משפחה היא למנוע התקשרות שבין מציע לבין אריאל אם קיימת  .2

לבין עובד או דירקטור בחברת אריאל לצורך קרבה משפחתית בין המציע או תאגיד שבשליטתו 

ק העולה על עשרה אחוזים האמור תאגיד בשליטת מציע הוא עם לאותו מציע שלו קרוב כאמור חל

 או שהוא מנהל או עובד אחראי בו.בהונו 

 

 ה צ ה ר ה 

 

 ידי אריאל, מצהיר ומתחייב-אני הח"מ ___________________ המעוניין להשתתף במכרז שפורסם על

 בזאת כדלקמן :  

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר : .1

בין חברי דירקטוריון אריאל יש/אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  )א(

 אחות ואף לא סוכן או שותף.

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לאחד  )ב(

אחוזים בהון או ברווחים,  10רים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על מאלה המוגד

 ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.

 זוג, שותף או סוכן העובד באריאל.-יש/אין )מחק את המיותר( לי בן )ג( 

קרבה משפחתית  ידוע לי כי ועדת המכרזים של אריאל תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי .2

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

 הינו אמת.

  ולראיה באתי על החתום :

 חתימת המציע:________________ ____________________ שם המציע :

 ____________________ תאריך :

 

 



 

 

 

 

 'גנספח 

 

 ערבות בנקאית למכרז: הנדון
 

"(, אנו ערבים בזאת המבקשים)להלן: "ח.פ ______________  על פי בקשת ____________________
שתדרשו מאת , (שקלים חדשים עשרת אלפים)במילים:  ש"ח 10,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

 .כםשפורסם על יד 18/2018מס' המבקשים בקשר למכרז 
 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

 
תכם על פיה ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דריש

בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית 
 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים. 

  
 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.   25.1.19שאר בתוקפה עד יערבות זו ת

 
 נת להעברה או להסבה. ערבות זו אינה נית

 
 
 

 בכבוד רב,                  
 

       __________________________ 
 בנק         

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 'דנספח 

 מפרט

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמא לפרסום ע"ג לוח שלם



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמא לפרסום ע"ג לוח שלם



 

 

 

 ' הנספח 

 הצעת מחיר 

 

 עלות ליחידה בש"ח  תיאור העבודה 

 ע"ג מדבקה עמידה של מודעההפקה )הדפסה( 

בגודל  קה מוכנה שתשלח ע"י אריאלבהתאם לגרפי

 רוחב 2.5גובה על  1.9

 

  לוח מודעות שלםהדבקת מודעה ע"ג 

  להפקה והדבקהמוצע סה"כ מחיר 

 

o  המחיר לא כולל מע"מ 

 

 

 חתימת המציע _______________

 

 חותמת המציע_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ביטוח -' ונספח 

ל פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן לערוך ולקיים, על חשבון מבלי לגרוע מאחריות הקבלן ע .1

הקבלן, למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף 

"אישור עריכת ו "ביטוחי הקבלן", והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: כנספח ה'להסכם זה 

 מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.  , לפי העניין(, אצל חברת ביטוחהביטוח"

"(, על הקבלן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת המזמיןללא צורך בכל דרישה מצד אריאל )להלן: " .2

מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את 

מיד בתום תקופת הביטוח, על הקבלן אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, 

להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח 

 נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו 

י לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש שינו

 .ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם  .3

לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי המוטלת על הקבלן, שאין בה כדי  בבחינת דרישה מזערית

ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על ההסכם ו/או על פי כל דין 

פי דין, ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות 

 כאמור.

ת, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הקבלן כאמור למזמין תהא הזכו .4

לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את 

 הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

ינויים כמפורט לעיל אינן מטילות מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת הש .5

על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור 

עריכת הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא 

רשו עריכת שינויים כמפורט המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם ד

 לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

הקבלן פוטר את המזמין, העירייה ואת הבאים מטעמן מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד  .6

ן כלשהו המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי המזמין או המשמש את הקבלן לצורך מת

השירותים, ולא תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק 

 כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

פי דין בגין פגיעה גופנית -בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים: ביטוח חובה כנדרש על .7

יות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחר

בגין נזק אחד, וביטוח מקיף לכלי הרכב; ביטוח לציוד המשמש לעבודות ואינו מהווה ₪  400,000

 חלק מהן כנגד סיכוני "אש מורחב" וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.



 

 

 

לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט צד ג'( המפורטים בסעיף על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא 

 .יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו 6זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 

על זכות  בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים .8

התחלוף כלפי המזמין, העירייה וכלפי הבאים מטעמן; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא  .9

על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני  הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן,

המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. לחלופין, לקבלן נתונה הרשות 

לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור 

 עריכת הביטוח. 

ות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחרי .10

לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל הקבלן תחול האחריות 

לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או 

ן אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בי

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.



 

 

 

 אישור עריכת הביטוח -'זנספח 

 תאריך: ____/___/___

 לכבוד

ו/או עיריית  חברת אריאל בע"מ ו/או חברת האם ו/או חברות בנות ו/או חברות שלובות ו/או חברות קשורות

 ירושלים ו/או גופים עירוניים

 "("המזמין  ד:)להלן, ביחד ולחו

 ____________________ מרח'

 א.ג.נ.,

 ___________ )"הקבלן"(הנדון: 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם הקבלן בקשר עם ביצוע 

תר, "(, בין היהשירותיםוכן השירותים הנלווים )להלן: " הפקה והדבקת מודעות לוחות המודעות בירושלים

 "( כמפורט להלן:ההסכםבקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן )להלן: "

עד ליום  ____________ מיום ה מס' __________________ לתקופהפוליס .א

____________________ 

המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן על פי פקודת  ביטוח חבות מעבידים

, בגין מוות ו/או נזק גוף 1980 -( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם הנזיקין )נוסח חדש

ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של 

)עשרים מיליון שקלים חדשים( ₪  20,000,000 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו₪  6,000,000

ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה וייקבע, לעניין קרות תאונת  למקרה

 עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על המזמין מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הקבלן.

עד ליום  ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .ב

____________________. 

המבטח את חבות הקבלן על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל  ח אחריות כלפי צד שלישיביטו

מיליון שקלים שני )₪  2,000,000אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של 

 חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.  

לנים, קבלני משנה ועובדיהם, רכוש שהמבוטח פועל בו ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קב

ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריות שתוטל 

 על המזמין למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

 כללי



 

 

 

רמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפ .1

 הביטוח המפורטות לעיל.

הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המזמין, ואנו מוותרים  .2

 על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. 

וטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יב .3

 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום. 30המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של 

 נוסח הפוליסות הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. .4

 

שלא שונו באישור  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה

 זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 

)תפקיד   )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

 החותם(

 



 

 

 

 נספח ח'

 
 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה תנאי לעסקה עם גוף ציבורי

 
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 
"( שהוא הגוף המבקש הגוף" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן        .1

אני  .לים בע"מחברה עירונית לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירוש -אריאל  להגיש הצעה למכרז של 
 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

 
ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים "       .2

תנאי לעסקה  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 
 אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.עם גוף ציבורי". 

 
ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף        .3

או לפי  1991-עבירה על פי חוק עובדים זרים, התשנ"א -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
( או, לחילופין, המציע או בעל זיקה 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -שכר מינימום, התשמ"זחוק 

 -ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 2אליו )כהגדרתו בסעיף 
 , שנעבר1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-עבירה על פי חוק עובדים זרים, התשנ"א

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה 31.10.02לאחר יום 
 האחרונה.

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.      .4
 
 

                                                                                                ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                            

 
 אישור

 
הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 

____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ברחוב ____________, מר/גב'
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 

 וחתם עליו בפני.
 

_________________     _______________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                              תאריך            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם–'טנספח 
 

 לכבוד 
 , חינוך רווחה ספורט ואומנויות בע"מ לתרבות, חברה –החברה העירונית אריאל 

 

 

 ערבות בנקאית לחוזה : הנדון    
 

"(, אנו ערבים המבקשים)להלן: "ח.פ. / ת.ז. _____________  __________על פי בקשת __________
שקלים חדשים(, בתוספת  אלףחמישים  )במילים: ₪ 50,000בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

"(, הפרשי הצמדההפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "
להסכם להדבקת מודעות פרסום ע"ג לוחות מודעות עירוניים.ים בקשר שתדרשו מאת המבקש  

 
ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 

 מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  , אלינו
 

בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה ערבות זו הינה בלתי חוזרת ו
בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית 

 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  
 

 17במכתבנו זה: 
 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.  , מדד המחירים לצרכןמשמעו  -" מדד"
 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
"(, כי המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "

' נק דהיינו _____ ______ בתאריך שפורסם_______  המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש
הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין ( יהיו "המדד היסודי"להלן: )

 כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד היסודי. 
 

ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא ______________ שאר בתוקפה עד יערבות זו ת
 תענה.  

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. 

 
 

 בכבוד רב,         
 

_________________________ 
  



 

 

 

 
 

 

 


