
 

 

 קול קורא 
 

 לקבלת הצעות לעיצוב, ייצור ואספקה של מיצג תאורה אומנותי על גבי אצטדיון טדי בירושלים 
 

 מסמך הבהרות ושינויים
 

חברה עירונית  –אריאל  בזאת    השבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעלהליך  בהמשך   .1

 "(, על שינויים בהליך כדלקמן.החברהבע"מ )להלן: " ספורט, תרבות ופנאי בירושלים לניהול קרית

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין  .2

 .משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל

 
 תשובה שאלה מס

1   
תקציב הפרויקט: קיימות מגוון האפשרויות בתקציבים  

  האצטדיון שונים וכן לא ברור האם המיצג מכסה את כלל  
אודה על קבלת אומדן תקציב  .מסוימים אזוריםאו 

 שאליו יש לכוון  
 

גג של בהמייצג אמור לכסות את החלק העליון )הכחול(  
שונות, ואולם הדגש החברה פתוחה לקבלת הצעות  .האצטדיון

יושם על מענה ראשית לדרישות החברה ורק לאחר מכן להצעות 
וכל החברה תקורא הוא כללי על מנת שה. הקול אלטרנטיביות

 .תקציב מוצע שעומד לכךהגדרת  לקבל רעיונות שונים ולכן אין  

 םלא ברור לי בתנאי הסף ובמסמכי המכרז האם את 2
מתכוונים לקבלן מבצע או למעצב אשר גם הוא מנהל 
פרויקט או שיש ליצור קבוצה של קבלן ומתכנן המגישים 
יחדיו  בד"כ ניסיון ביצוע בסדר גודל כזה יש לקבלן )ואם 
כן מה תנאי הסף והסיווג הקבלני הנדרש ( ואילו למעצבים 
ומנהלי פרויקטים  יכול ניסיון בעיצוב וניהול פרויקטים  

 גודל כזה אך לא ניסיון בביצוע  בסדר

 2ודיעה על תיקון מסמכי ההליך באופן בו יתקבלו החברה מ 
)ניתן להציע הצעת מחיר לאחד מהרכיבים או  הצעות מחיר

 : לשניהם לפי שק"ד המציע(
 (.ללא התקנה( הצעת מחיר לעיצוב, יצור ואספקה בלבד )1)
ואספקה החל מהעיצוב, עבור בייצור    –( הצעה בשיטת מפתח  2)

 . וכלה בהתקנת המיצג והפעלתו
 

 ?האם הכוונה למיצג וידאו 3
 

החברה אינה מגדירה את אופן המיצג ופתוחה לקבלת הצעות 
 בעניין זה מכל סוג ובלבד שיענו על תנאי ההליך. 

 לעיל.  3ר' תשובה לשאלה  האם ההקרנה באמצעות מקרני ווידאו?  4

פרויקטים, אנו מספקים  20,000כיצרן, לאחר שבצענו  5
ומפקחים באמצעות חברות שהן צד שלישי, בדרך כלל אנו 
לא הולכים ישירות לפרויקטים של בעלים פרטיים או 
פרויקטים ממשלתיים, אנו תומכים בהצעה ללקוחות  

 .בפרויקט. כך אנו עובדים
 

 .בקבצים המסופקים, התנאים אינם מתאימים ליצרנים
ייצור מוצרים ואספקה, אנו   כיצרן, העסק שלנו מבוסס על

מספקים את ההצעה החל מהעמקת העיצוב ועד לשירות 
 הנדסי. אבל איננו מתחייבים בהתקנה אפילו בסין.

 לעיל וכן התיקונים להלן.  2ר' תשובה לשאלה 

 

 בהתאם לאמור לעיל, יחולו השינויים הבאים במסמכי הליך הקורא קורא שבנדון: .3

 ימחק ובמקומו יבוא: –למסמכי ההליך  1.4.7סעיף  .3.1

התקנת המיצג על גבי האצטדיון )הזמנת ההתקנה בפועל נתונה לשיקול דעתה  -אופציה של החברה . 1.4.7

הבלעדי של החברה, בהתאם להצעת המחיר לפי שיטת מפתח(. מובהר כי ניתן להציע הצעה לאיצוב, יצור 

 ב'. ואספקה וללא התקנה, כמפורט במסמך

 

 ובמקומו יבוא: -יימחק 6.3סעיף  .3.2



 חתימה וחותמת: _____________________ 
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למעט המציע יציע מחיר עבור כלל השירותים הנדרשים לעיצוב, ייצור ואספקת המיצג ) – הצעה כספית. 6.3

. כמו כן, רשאי המציע להציע הצעת מחיר מלאה לעיצוב, הצעה פאושלית כוללת ומלאההמיצג( ב התקנת

. ניתן להציע הצעת מחיר עבור אחד מהרכיבים פאושלית כוללת ומלאההצעה  ייצור, אספקת והתקנת המיצג ב

 או שניהם לפי שק"ד המציע(

 

 ובמקומו יבוא מסמך ב' מתוקן המצורף כנספח להודעה זו. –מסמך ב' למסמכי ההליך יימחק  .3.3

 

מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או כתשובה שלילית מאת  .4

 .החברה

  ו/או דרישותיו. ההליךאין שינוי ביתר מסמכי  .5

 .12:00בשעה  20191.142.המועד האחרון להגשת הצעות בהליך זה נדחה ויהיה עד ליום שלישי  .6

, על המשתתפים לחתום בכל עמוד בחתימה ההליך, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מסמך זה, על צרופותיו .7

 .ההליךוחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 
 
 

        ________________ 
 החברה העירונית אריאל
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 קול קורא מיצג תאורה  
 מסמך ב' 

 הצעה והצהרת המציע 
 

 הצעה והצהרת המציע 
 

מגישים בזאת הצעתנו לביצוע עבודות מכוח הליך ,  ההליךאנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי  
של מיצג תאורה אומנותי על גבי אצטדיון טדי בירושלים מצהירים ואספקה לקבלת הצעות לעיצוב, ייצור קול קורא 

 ומתחייבים בזה כדלקמן: 
 

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי  ,ננו מצהירים בזהה .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות אלה הנוגעות למקום העבודה, 

הוצאות הולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על  אתר העבודותלטיב 
העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, ביצוע הכרוכות ב

ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא החברה פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 
 ולאעל האמור במסמכי ההליך בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההליך  

נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות 
 כאמור. 

 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא  .2
 ליך.ההליך, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי הה

 

הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בהליך  .3
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור   ההליך

הזכות לחקור  מן המפורטים דלעיל, החברה עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לחברה שמורה
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 

 סול את ההצעה. מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפ
 

 .  לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים בהליך בלא כל הסתייגותעל עצמנו  מקבליםאנו  .4
 

הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .5
אם נזכה  כן לעשות ואנו מתחייביםלבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי ההליך, 

   בהליך.
 
הננו מתחייבים כי במידה ונזכה בהליך והחברה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות נשוא ההליך  .6

בשלמותן, בהתאם למסמכי ההליך, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים בהצעתנו 
 להלן, לשביעות רצון החברה.

 
ת המופיעה בחוברת הליך זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה כן ידוע לנו כי כל התחייבו .7

 במפורש במסמך זה.
 
 אום עם משתתפים אחרים. יבזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת מצהיריםאנו  .8
 
מהמועד   יום)תשעים(    90ותהא תקפה במשך    ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי  נההצעתנו זו הי .9

 30ידוע לנו, כי החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך האחרון להגשת הצעות בהליך. 
, והכל מבלי )שלושים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו

  דין.  כלפי -עלפי ההליך ו/או -על החברהלגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 
 

 בסעיףחוזרת, כאמור   -משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו    ,אנו מסכימים .10
 לביניכם.  מחייב בינינויכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3

 
 מציא את כל המסמכים נ כי במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .11

לרבות הסכם, חתום כדין, ערבות ביצוע ואישור על  ,להמציא בהתאם למסמכי ההליךנו והאישורים שעלי
 עריכת ביטוחים, בנוסח שיקבע על ידי החברה. 
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 ללא) עיצוב, ייצור שירותי לבצע מציעים הננו, ההליך מסמכי בכל ולהלן לעיל האמור כל על בהסתמך .12

בתמורה לסך סופי ומוחלט  במלואושל מיצג תאורה אומנותי על גבי אצטדיון טדי בירושלים ( התקנה
 של ________ ₪, בתוספת מע"מ כדין. 

 

עיצוב,  שירותי לבצע מציעים הננו, ההליך מסמכי בכל ולהלן לעיל האמור כל על בהסתמך, לחלופין
בתמורה לסך סופי  במלואוהתקנה של מיצג תאורה אומנותי על גבי אצטדיון טדי בירושלים כן ייצור ו

 ומוחלט של ________ ₪, בתוספת מע"מ כדין. 

 
 ובכלל,  ההליך  שבמסמכי  לתנאים  בהתאם  העבודה  לביצוע  והסופית  המלאה  התמורה  את  כוללת  זו  הצעתנו .13

 תנאי פי על העבודות בביצוע הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות בין, ההוצאות כל זה
, אביזרים, ציוד, אדם כוח לרבות, החוזה נשוא התחייבויותינו לכל מלא כיסוי ומהווה, בשלמות ההליך

 העבודה ביצוע לצורך המתחייבות ההתאמות, והיתרים רישוי, ביטוחים, רכב כלי, עבודה כלי, חומרים
 . ההליך במסמכי הנדרשת והאחריות הבדק תקופת ולרבות

 
, דלעיל ידינו על הנקוב לסכום מעבר העבודות ביצוע בגין נוספת תמורה כל לנו תשולם לא כי לנו ידוע .14

 .וכדומה תשומות, תקורות, במיסים שינוי כל בגין לא לרבות, למדד הצמדה הפרשי בגין לא לרבות
 

 ביצוע על בעתיד יחולו אשר או החלים, שהוא סוג מכל, חובה תשלום, היטל, מס כל כי לנו מובהר כן .15
 כל לנו שיגיעו מהסכומים החברה תנכה, כך לצורך. ידינו על וישולמו עלינו יחולו, זה חוזה י"עפ העבודות

  .לנו תשלום תהווה לזכאי אלו סכומים והעברת, דין כל לפי לנכות שעליה סכום
 

במסמכי  ההליך מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .16
 3,000₪זכאית לסך של  החברה, תהא נמלא אחר התחייבותנו לביצוע העבודה בהתאם להצעתנוו/או לא 

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים )שלושת אלפים ש"ח( 
 ין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם. י, לפי הענבמסמכי ההליך

 

בהגשת מסמכי ההליך וחתימת ההסכם אנו מתחייבים לעשות כל פעולה הצריכה לסיום העבודות עד ולא  .17
יאוחר מתקופת ביצוע העבודות או מועד סיום העבודות לרבות העמדת כוח אדם נוסף, כלים נוספים, 

 הארכת ימי העבודה וכיו' הכל באחריותנו ועל חשבוננו. 
 

 

 
 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו בנעל החתום לאחר שהנו ולראיה בא

 
  

 חתימה:______________________
  

 
 

 להגשת הצעה ע"י תאגיד  -אישור עו"ד 
 

"( המשתתף)להלן: "ח.פ. ___________________       עו"ד של  אני הח"מ
, כי נתקבלו בשם המשתתף___________________  על הצהרה זו ה"ה    בפני  חתמו__________    יוםבמאשר בזה כי  

אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת 
 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.המשתתף על הצהרה זו 

 
__________________ _____________________             

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך
 
 

 להגשת הצעה ע"י יחיד  -אישור עו"ד 
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)להלן: ________________ ת.ז. ________________ עו"ד של ___________________  אני הח"מ
  על הצהרה זו.המשתתף  בפנים חת_________________  יוםב"( מאשר בזה כי המשתתף"

__________________   _____________________             
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                        תאריך

 


