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 02/2020מכרז מס' 
 מסמך א'

 הזמנה להציע הצעות
 
 

 02/2020מכרז מס'  –הזמנה להציע הצעות 
 

 

"( אריאל א'חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ )להלן: " החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה,
בזאת  מזמינות, '"(אריאל בחברה עירונית לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ )להלן: " -ואריאל  

 ,  הכל כמפורט במסמכי המכרז להלן.אירועים שיתקיימו על ידןלתפקיד קב"ט בהצעות מחיר 
 

 ם נפרד עם כל אחת מהחברות למתן השירותים. הזוכה במכרז יחתום על הסכ
 

 ".אריאל" או "החברה" להלן יחד "אריאל ב'" ו"אריאל א'לצורך הנוחות לאורך מסמכי המכרז יקראו "
 

 פרטים כלליים .1
 

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק 
אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות במקרים אשר בהם אין התייחסות 

 אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
 

, כמפורט במסמכי המכרז באירועים אשר יתקיימו מטעם החברהישמש כקב"ט הזוכה במכרז  .1.1
 .2כמסמך ב'בלוח האירועים המצורף אירועים דומים ו/או זהים לאלו המפורטים לרבות 

 
הצעה כוללת ( 1: )פי הרכיבים שלהלן-על 1במסמך ב'כהצעה כספית נפרדת הצעת המציעים תוגש  .1.2

גבי -על)תוגש  אצטדיון טדיאו /מתחם היכל הפיס ארנה ו)"ריטיינר"( לאירועים שיתקיימו ב
בטבלה התחתונה הצעה כספית ביחס לכל אחד מן האירועים ( 2; )(1מסמך ב'הטבלה העליונה ב

 .1במסמך ב'
 
. פרטייםמובהר בזה כי ביחס לאצטדיון טדי, שירותי המציע יהיו רלוונטיים רק בנוגע לאירועים 

 אירועים בשנה, בלבד.  2-3צפי האירועים הפרטיים שיתקיימו באצטדיון טדי אינו עולה על 
 

החברה תהא רשאית להתקשר עם מציע אחד ו/או עם מספר מציעים ו/או שלא מובהר כי  .1.3
להתקשר עם מציע כלשהו. בחרה החברה להתקשר עם מספר מציעים, תהא רשאית היא 

 ידי החברה. -פי שיקול דעתה בתנאים ובאופן שייקבעו על-להתקשר עם כל אחד מהם על
 

המפורטים בסעיף  במתחמים/אירועיםם ייתכן שיתקיימו אירועים מקביליכן, מובהר כי -כמו .1.4
במקרה שיתקיימו אירועים מקבילים, כאמור, יידרש הקב"ט להעמיד לרשות לעיל. לפיכך,  1.2

 המזמינה קב"ט נוסף אשר עומד בתנאי הסף, לאירוע המקביל.
 

מובהר כי המציע הזוכה מתחייב שלא להימצא בניגוד עניינים, ולרבות במצב בו ישמש כקב"ט  .1.5
זמינה בעודו קשור במישרין ו/או בעקיפין לחברות אבטחה המועסקות באירועים מטעם המ

ידי החברה או עבורה. לפיכך המציע מתחייב כי אם יזכה במכרז זה, לא יספק ולא -שיקוימו על
יהיה קשור באספקת חברות האבטחה ו/או שירותי האבטחה/סדרנות/שמירה שיסופקו במסגרת 

 אירועים כאמור.
 

 :אצטדיון טדיאו /והגדרות תפקיד הקב"ט לעניין אירועים במתחם היכל הפיס ארנה ומטלות 
 :מטלות שוטפות

 בניית נהלי אבטחה;  .1.5.1
 בדרכה שוטפת לאנשי האבטחה במתקן; .1.5.2
 מטלות נוספות בהתאם לבקשה הממונה על הקב"ט .1.5.3
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 :מטלות בעת קיום אירועים במתחם היכל הפיס ארנה ו/או אצטדיון טדי
אחראי למערך הסדרנות והאבטחה בכל האירועים והפעילויות המתקיימות הקב"ט יהא  .1.5.4

 בחברה ו/או מטעמה;
 אחראי לארגון הביטחון השוטף ולקיום האבטחה באירועים הנ"ל; .1.5.5
 אחראי להפעלת מערך הביקורים והביקורות; .1.5.6
הכנת תכנית אבטחה לכלל האירועים המתקיימים בחברה ו/או מטעמה, לרבות קבלת  .1.5.7

 טרת ישראל ומכל הגורמים הרלוונטיים;אישור מאת מש
ליווי האירוע מראשיתו ועד סופו, תוך שמירת על קשר ישיר ורציף עם כלל גורמי הביטחון  .1.5.8

 הרלוונטיים;
 בניית נהלי אבטחה לאירועים; .1.5.9

אחריות למערך הסדרנות והאבטחה בכל האירועים והפעילויות המתקיימות  .1.5.10
 בחברה ו/או מטעמה והכנת פק"מ אבטחה;

השתתפות בישיבות הפקה ובישיבות אשר תתקיימנה בהשתתפות ו/או בהוראת  .1.5.11
 משטרת ישראל;

 שמירה על קשר שוטף ורציף מול חברות האבטחה; .1.5.12
 קליטה של צוות האבחה, תדרוך ופיזור בהתאם לפק"מ; .1.5.13
הכנת תכנית אבטחה לכלל האירועים המתקיימים בחברה, לרבות קבלת אישור מאת  .1.5.14

 הרלוונטיים;משטרת ישראל והגורמים 
ליווי ונוכחות באירוע מתחילתו ועד סופו, תוך שמירה על קשר ישיר ורציף עם גורמי  .1.5.15

 הביטחון, המשטרה וההפקה.
 חתימה מול גורמי המשטרה על נספח "מינוי בעלי תפקידים לאירוע ארעי" .1.5.16
 ביצוע מטלות נוספות בהתאם לבקשת הממונה מטעם החברה; .1.5.17

 
אחרים אשר יתקיימו מטעם החברה, כמפורט במסמך גע לאירועים בנומטלות והגדרות תפקיד הקב"ט 

 :2ב'
 

 בניית נהלי אבטחה לאירועים; .1.5.18
 אחריות למערך הסדרנות והאבטחה בכל האירועים והפעילויות אותם מקיימת החברה; .1.5.19
 אחריות כוללת לארגון הביטחון באירועים; .1.5.20
אישורים ממשטרת ישראל הכנת תכנית אבטחה לכל אירוע העתיד להתקיים, לרבות קבלת  .1.5.21

 והגורמים הרלוונטיים;
 השתתפות בישיבות הפקה, משטרה וכיו"ב .1.5.22
 קליטה של צוות האבטחה, תדרוך ופיזור בהתאם לפק"מ; .1.5.23
ליווי האירוע מראשיתו ועד סופו, תוך שמירה על קשר ישיר ורציף עם גורמי הביטחון  .1.5.24

 וההפקה;
 דים לאירוע ארעי"חתימה מול גורמי המשטרה על נספח "מינוי בעלי תפקי .1.5.25
 מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים מטעם החברה. .1.5.26

 
לחברה זכות הברירה להאריך את תקופת משך שנה אחת, כאשר תקופת ההתקשרות הינה ל .1.6

 ."(התקופות הנוספות)להלן: " כל אחת לכל היותר, ההתקשרות בארבע תקופות נוספות של שנה
 ים לתנאי המכרז ולהסכם שייחתם מכוחו. תנאי ההתקשרות בתקופות הנוספות יהיו זה

 
תקופת בכל עת שהיא במהלך  עם הזוכה לחברה תהא שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות .1.7

לא תהא כל טענה ולזוכה מכל סיבה שהיא, ההתקשרות ו/או התקופות הנוספות )לפי העניין(, 
 כנגד החברה בעניין זה.

 
, ובמקרה שהמציע הוא תאגיד שירותים עצמאינותן יהא של מובהר בזה כי מעמדו של הקב"ט  .1.8

. הקב"ט לא ייחשב בשום מקרה כעובד של החברה, ולא יתקיימו כעובדו של המציע, ושלו בלבד –
לבין החברה. תנאי זה הוא בבסיס  ו/או המציע ו/או מי מטעמםמעביד בין הקב"ט -יחסי עובד

 ההתקשרות שבין הצדדים.
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ה כלשהי ו/או לבחור בהצעה זוכה ביחס לכלל השירותים החברה תהא רשאית שלא לבחור בהצע .1.9

פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך -ו/או לפצל את ההתקשרות בין מס' מציעים, הכל על
 בהנמקה.

 
לתמורה אשר הוצעה על ידו במסגרת הזוכה יהא זכאי , בתמורה לביצוע כלל התחייבויות הזוכה .1.10

יגיש הצעתו ביחס לכל אחד מן המתחמים בסעיף מובהר כי הזוכה  המכרז ועל פי תנאי ההסכם.
לעיל, והחברה תהא רשאית להתקשר עם מציעים שונים ביחס למתחמים שונים ו/או שלא  1.2

 להתקשר כלל בהסכמים עם מציעים כלשהם. 
 

פי שיקול דעתה, ובמקרה -החברה תהא רשאית לדרוש מאת המציע קב"ט אחד או יותר, על .1.11
פי הסכום הנקוב בהצעתו במכפלת מס' -ישולם למציע בהתאם, על -שיידרש יותר מקב"ט אחד

 הקבט"ים בנוגע למתחם הרלוונטי.
 

יהיו כמפורט  המציעיתר תנאי ההתקשרות, לרבות ביטוחים, מועדי תשלום, זכויות וחובות  .1.12
 בהסכם על נספחיו.

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

 

 במכרז בכל התנאים המפורטים להלן:רשאי להשתתף במכרז מי שעומד במועד הגשת ההצעות 
 

"(, מועמד התאגידהתאגיד )להלן: "המועמד מטעם יהא על  ,בכל מקרה של הגשת הצעה על ידי תאגיד
וככל שמציע כאמור )דהיינו  בעצמואשר הינו עובד ו/או מנהל ו/או בעלי התאגיד, לעמוד בכל תנאי הסף 

מציע שהינו תאגיד( ייבחר כזוכה במכרז, יוענקו השירותים על ידי "מועמד התאגיד" שהוצג במסגרת 
. הפסקת העבודה של "מועמד התאגיד" אצל התאגיד מכל סיבה שהיא תביא לביטול בלבדמכרז זה 

 .ההסכם עם הזוכה
 .סעיף זה, תהא "מועמד התאגיד"משמעות המונח "המציע", לצרכי  -במקרה של תאגיד

 

 . הוא בעל תעודת בגרות מלאההמציע  .2.1
 

  .לצרף העתק מתעודת הבגרות של מועמד התאגיד המציעלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על 
 

בהם (. 2017-2019לפחות בתפקיד קב"ט ראשי )בשנים  שנים  3ניסיון קודם של בעל  המציע הינו .2.2
 משתתפים בכל אירוע 5,000אירועים מעל  12 -סיפק שירות לפחות ב

 
 בדבר ניסיונו הקודם.  המציע לצרף אסמכתאותלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על 

  
 מנהלי אבטחה מונחה משטרה.בוגר קורס הינו המציע  .2.3

 
ו/או  ת סיום הקורס האמורלצרף העתק של תעוד המציעזה, על להוכחת עמידתו בתנאי סף 

 .תעודת רענון אחרונה
 

 המציע הוא בעל ניסיון קודם בתחום אבטחת מתקנים. .2.4
 

אודות ניסיונו הקודם בתחום אבטחת לפרט המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על 
 המתקנים )משך תקופת ניסיונו בתחום ופירוט הנוגע לעבודה בתחום המבוקש(.

 
 .המציע הוא בעל רישיון נהיגה .2.5

 
 המציע לצרף העתק מרישיון הנהיגה.לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על 
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 .המציע בעל עבר פלילי נקי וללא הרשעות קודמות בפלילים .2.6
 

אישור בדבר היעדר מרשם פלילי )תעודת יושר( המציע לצרף להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על 
 משטרת ישראל.מאת 

 
 .1949-לחוק כלי היריה, התש"ט המציע הוא בעל היתר לנשיאת נשק בהתאם .2.7

 
 .לצרף היתר לנשיאת נשק כאמור לעיל המציעעל 

 
( 1גבי הטבלה העליונה במסמך ב'-מציע המגיש הצעתו ביחס לאירועים בהיכל הארנה )הצעה על .2.8

 מנהל אירועים בספורט. קורסבוגר  נדרש להיות –
לצרף המגיש הצעתו ביחס לאירועים בהיכל הארנה, עמידתו בתנאי סף זה, על המציע  להוכחת

 .בספורט אירועים מנהלקורס אישור בדבר סיום 
 

 .על המציע להיות בעל תעודה לביצוע אירועים תחת כיפת השמים .2.9
תעודה/אישור לביצוע אירועים תחת כיפת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף  להוכחת
 השמים.

 
פי כל דין, לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה. המציע יצרף -עלעל המציע להיות בעל רישיון  .2.10

 פי כל דין כאמור לעיל.-רושים עללהצעתו את הרישיונ/ות הד
 

ובהתאם להוראות  במדויק (6מסמך א)מציע יצרף להצעתו, ערבות מקור אוטונומית, בנוסח  .2.11
 .3.8סעיף 

 
  15.בתוספת מע"מ כמפורט בסעיף  ₪ 005רכש את מסמכי המכרז בסך של המציע יצרף קבלה כי  .2.12

 להלן.
 

 מסמכי ההצעה .3
 

 המסמכים המפורטים להלן:  כלכל מציע יצרף להצעתו את  
 

, לרבות מסמכי הבהרות ו/או מענה לשאלות שהופצו ידו-כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על .3.1
 .על ידי החברה

 
 לעיל. 2כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .3.2

 
 , דהיינו:1976התשל"ו  -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים   הנדרשים האישוריםכל  .3.3

 
אישור תקף מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את  .3.3.1

פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 
חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד  - להלן) 1976התשל"ז 

 השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 

 .(2מסמך א)תנאי לעסקה עם גוף ציבורי, בנוסח  -עבודה  דיניתצהיר על קיום  .3.3.2
 

המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד  משלטונות עדכניאישור  .3.4
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק,  –

 אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(.
 

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף. .3.5
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 יצורפו:הוגשה הצעה על ידי תאגיד  .3.6
 

 העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות של המשתתף. .3.6.1
תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות  .3.6.2

 של המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(.
אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  .3.6.3

המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי 
מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או 
אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה או במסמך 

 נפרד(.
 

להצעה העתק של תעודת הזהות של המציע וכן אישור  יצורף -הוגשה הצעה ע"י עוסק מורשה  .3.7
 עו"ד או רואה חשבון כי המציע חתם בפניהם על גבי מסמכי המכרז וההצעה.

 

, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית מקורערבות  .3.8
 1981 -שיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א ישברשותה ר

 עשרת אלפים) ₪ 00010,של בסך  (6מסמך א)בנוסח  החברהלבקשת המשתתף במכרז, לפקודת 
 .הצעתו במכרזוזאת להבטחת בדיוק,  24.3.20בתוקף עד ליום  שקלים חדשים(, 

 
 :מובהר כי 

 

לתקופה נוספת והמציע יאריך את תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות וועדת המכרזים 
הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת -תוקף הערבות עפ"י הדרישה. אי

 . המשתתף
 

וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז 
 זה.

 

לפירעון, כולה או חלקה, במקרים להגיש את הערבות  יהיו רשאיות חברההוועדת המכרזים ו/או 
 :הבאים

 

שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, כל אימת  .3.8.1
 בכל דרך שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .3.8.2

 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.  .3.8.3

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות  .3.8.4
 .הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות

 
עקב מעשים  לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה החברהמבלי לגרוע מזכותה של  והכל

כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק 
 ערב.

 

לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר רשום שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו משתתף 
 לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו

 
 .המצ"ב (3מסמך א)העדר קרבה, בנוסח  תצהיר .3.9

 
 .המצ"ב (4מסמך א)אי תיאום הצעות, בנוסח  תצהיר .3.10

 
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית החברה, מטעם זה בלבד ולפי  .3.11
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שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או 
הנתונים המפורטים בה וכן ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או 

 רשאית החברה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה החברה רשאית לדרוש  .3.12
מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור 

חייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא והמציע מת
 ידם, כאמור.-כל מסמך שיידרש על

 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .4
 

" או המשתתףהמגיש יכונה לעיל ולהלן: "ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד,  .4.1
וכל המסמכים הנדרשים במכרז )ומסמכים נוספים אם יצורפו(, יהיו על שם המשתתף  ",המציע"

 במכרז בלבד אלא אם נאמר אחרת במפורש.  
 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת  .4.2
ימולאו בעט בלבד, כל מסמכי המכרז  אחרים(.ללא שום סימני זיהוי  02/2020ציון מכרז מס' 

 .לרבות המחירים בטופס הצעת המציע
 

ירושלים סמוך  1רחוב דרך בנבנישתי במעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים במשרדי החברה   .4.3
הצעה שתוגש לאחר המועד  .בדיוק  12:00בשעה _11.2.20_-השלישי  ליוםלאיצטדיון טדי, עד 

שם השבת המעטפה אליו( ולא תידון האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף ל
 כלל.

 
הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי,  אתהמציע יגיש  .4.4

 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, 

לראות את הצעתו כאילו הוגשה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו, או 
. בכל מקרה )גם אם החברה לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את ללא הסתייגות כאמור

 הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י החברה וכפי שנמסר למציעים.
 

 .", בהתאם להוראות שם"הצעת המציע -(1מסמך ב')הצעות המחיר תוגשנה על גבי  .4.5
 

וקי שיהיה בתוקף במועד מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור הח .4.6
 הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

 
מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין  .4.7

הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, 
 חים, אחריות ושירות מלאים בהתאם לאמור בהסכם וכיו"ב, ולמעט מע"מ.ציוד, כלי רכב, ביטו

 
משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת  .4.8

המכרזים, אינם עונים על דרישות המכרז, והצעה שלא תמצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת 
 המכרזים בעת פתיחתה, לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.  

 
 שתתפים.  החברה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למ .4.9

 
בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל  .4.10

 זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.
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על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם  .4.11
 ההתקשרות, ונספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל דף.

 

 המכרזהוצאות  .5
 

בתוספת מע"מ במשרדי החברה.  ₪ 005את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של  .5.1
 סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. 

 
כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל  .5.2

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

 הבהרות ושינויים .6
 

יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לחברה, באמצעות   12:00בשעה   2.2.20 -_ראשון העד יום  .6.1
 , בדואר אלקטרוני לפי הכתובת:דנה מלכה לויגב' שאלות הבהרה בכתב, אל 

mldana@jerusalem.muni.il . ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז ו/או
 באתר האינטרנט של החברה והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 
 בלבד, בפורמט להלן: WORDאת שאלות ההבהרה יש להגיש בקובץ  .6.2

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

 פרק וסעיף

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

 
לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט ובמבנה,  תהא חייבת לענותלא  החברהיודגש, כי  .6.3

 .אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו החברהכן יודגש, כי  המוכתבים לעיל.
 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .6.4
 תחייבנה את החברה.  –בכתב 

 
החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .6.5

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. לא יהיה תוקף לשינויים, הבהרות 
ותיקונים, כאמור, אלא אם נמסרו למשתתפים בכתב ובמקרה כאמור, יהיו השינויים, ההבהרות 

לתי נפרד מתנאי המכרז. שינויים, הבהרות ותיקונים ימסרו למשתתפים והתיקונים חלק ב
 באמצעות פקסימיליה או בדוא"ל, לפי הפרטים שימסרו על ידם. 

 

 שמירת זכויות .7
 

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  .7.1
 במכרז זה.שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה 

 

אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של החברה להזמין את מלוא הכמויות ו/או  .7.2
 מרביתן מהמציע/ים שיקבע/ו כזוכה/ים במכרז זה. 

 
אין בקביעת זוכה/ים כלשהו/ם במכרז כדי להטיל על החברה חובה או להעניק למי שנקבע/ו  .7.3

 . כזוכה/ים זכות להתקשרות עם החברה בהיקף כלשהו
 

החברה תהא רשאית לאכוף על המציע/ים שהצעתו/ם תיקבע כזוכה את קיום תנאי הצעתו/ם  .7.4
 במכרז  בהתאם לתנאי ההסכם. 

 

mailto:mldana@jerusalem.muni.il
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 בדיקת ההצעות  .8
 

 שלבים כמפורט להלן:  בארבעהועדת המכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים  .8.1
 

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר  – שלב א' .8.1.1
 הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.

 
 שלב בדיקת מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז. –שלב ב'  .8.1.2

 
פי הקריטריונים מהציון הסופי של המציע והוא ינוקד על  40%מרכיב האיכות המהווה 

 הבאים כדלקמן:
 

הניקוד  הקריטריון
 המירבי

 אופן ביצוע הניקוד

 כקב"טליווי אירועים 
 

, של תרבות ו/או 2017-2019בין השנים  הקב"טשליווה כל אירוע  20
יזכה את , אנשים 7,000אומנות ו/או ספורט בו נכחו לכל הפחות 

 נקודות אפשריות. 20-עד ל בנקודה אחתהמשתתף 
 

מקום מושבו של  -מציע המתגורר בירושלים )ובמקרה של תאגיד 0-5 בירושלים משרד /מגורים
 נקודות 5התאגיד הוא בירושלים( יקבל 

 
הניקוד נקודות במרכיב האיכות )להלן: " 15על המשתתף לקבל לכל הפחות 

"( על מנת לעבור לשלב ג' של המכרז. משתתף שלא יקבל את הניקוד המזערי המזערי
 תו תפסל.הנדרש הצע

   
בפני ועדת איתור נקודות בשלב ב' לעיל יזומן לראיון  15משתתף שקיבל לפחות  –שלב ג'  .8.1.3

לצורך התרשמות אישית מן המשתתף. במסגרת ידי ועדת המכרזים( -)שתאושר על
פי התרשמותם -דות נוספות שתינתה עלנקו 0-15הראיות יינתן ניקוד נוסף למשתתף, בין 

 .מן המשתתף, אישיותו ומקצועיותוהאיתור חברי ועדת הבלתי אמצעית של 
והוא ינוקד על פי  %60בחינת הצעת המחיר: למרכיב זה יהא משקל יחסי של  – 'דשלב  .8.1.4

 הבאה: הנוסחה
 
 
 
 
 

נו חיבור ניקוד יבכפוף לאמור לעיל ולהלן, המציע שיקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר דהי .8.2
 עם ניקוד הצעת המחיר יוכרז כזוכה במכרז. עם ניקוד הריאיון האישי וכן האיכות

 
פי שתי החלופות -תיבחנה עלפי שלב ד' לעיל, -על ים,ת של המציעוהכספיההצעות יובהר כי  .8.3

 לעיל 1.2חלופה הראשונה בסעיף דהיינו, תיבחנה כל ההצעות המתייחסות ל, בנפרד. 1.2בסעיף 
המפורטים בטבלה אירועים ביחס לההצעות הכספיות ממוצע ייבחן  -ובנפרד ,)"ריטיינר"(

 חלקי כמות האירועים(. חיבור הסכומים ) 1התחתונה במסמך ב'
 

לעיל, כל  1.2פי סעיף -ת עלדין זה יחול גם בנוגע למציעים אשר הצעתם מתייחסת לשתי החלופו
 אחת מהן תידון בנפרד ביחס למציעים הרלוונטיים בכל חלופה.

 
כדי לגרוע מזכותה של החברה להתקשר עם מציעים שונים )גם בתוך כל מובהר כי אין באמור 
פי שיקול דעתה של החברה ובאופן אשר -לעיל(, הכול על 1.2פי סעיף -אחת מן החלופות על

 החברה.ימקסם את טובת 
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה  .8.4

 הצעת המחיר הנמוכה ביותר
______________________________ 

 הצעת המחיר הנבחנת
 06 × 

 
להצעה= ניקוד מרכיב מחיר   

 הנבחנת
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ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת  בבחירת
 ניסיונה של החברה או עיריית ירושלים ושל גופים אחרים עם המציע בעבר. 

 
 חוסרב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל החברה רשאית לא להתחש .8.5

התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה 
 כנדרש. 

 
 מהתקציבכמו כן, רשאית החברה לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה ו/או  .8.6

העומד לרשות החברה. כמו כן תהיה החברה רשאית  להקטין או לצמצם את היקף העבודות לפי 
 שיקול דעתה וצרכיה.

 
מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  והיא  .8.7

 רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 
 

 לאחרמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם החברה רשאית לדרוש מה .8.8
פתיחת ההצעות. כמו כן, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לערוך ביקורים במשרדי המציעים 

 לצורך בחינת ההצעות.
 

למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל  .8.9
רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכיה בתנאים, ללא חובת הנמקה,  הצעה שהיא כזוכה. כן

כן רשאית ועדת המכרזים שלא לבחור הצעה בשלמותה. מובהר בזאת מפורשות, כי לא תהא 
מהחברה, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי  -ו/או אחרת  כספית -למשתתף כל דרישה 

 קיבול ההצעה או ביטול המכרז.
 

בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או מבלי לפגוע  .8.10
לפוסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי 
מכרז, או שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי 

ו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעת
 בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

 

גם לאחר קביעת הזוכה, ועדת המכרזים רשאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או לשפר את  .8.11
 הצעתו.

 

ים לנהל מו"מ למען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרז .8.12
למשתתף להסתייג בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר  לאפשרכאמור, כדי 

 למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו.
 
אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  .8.13

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין  במסמכי
במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת 

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

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .9
 

 במכרז תימסר לו על כך הודעה בכתב.  הזוכהעם קביעת  .9.1
 

אישור קיום ( ימים את 7המציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב להעביר לחברה תוך שבעה ) .9.2
 בהתאם להוראות ההסכם. ביטוחים וערבות ביצוע 

 
לעיל, תוך התקופה האמורה שם  9.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .9.3

ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 
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מבלי לגרוע מכל זכות וזאת  מהצעתו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז
זכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה ו/או סעד העומדים ל

במקרה זה להזמין את ביצוע השירותים מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה 
 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-אחרים להם זכאית החברה על

 
ו בעקבות הזכייה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותי .9.4

כאמור והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא החברה זכאית 
)אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד ₪  1,000לסך של 

דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל  9.2הנקוב בסעיף 
 האישורים. 

 

 ידי החברה.  -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .9.5

 
ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את  .9.6

כל מקרה של במכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. 
בנסיבות  לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.סתירה בין נוסח מכרז זה 

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.

 

 אישור תקציבי  .10
 

ו/או  מהגורמים המוסמכים בחברה מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי .10.1
, ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב החברה למכרז, רשאית החברה לבטל את בעיריית ירושלים

 המכרז.
 

כן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היקף השירותים עד להיקף  .10.2
 התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז. 

 
למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי  .10.3

 החברה בשל שימוש החברה בזכויותיה אלו.  
 

 ביטול המכרז .11
 

החברה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש  .11.1
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. 
 

 -אך לא חייבת  –מור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית בנוסף לאמור לעיל ולא .11.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 

 
ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך  .11.2.1

 ו/או מהמחיר שנראה לחברה כמחיר הוגן וסביר לשירותים.
 

פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או התברר לעורך המכרז, לאחר  .11.2.2
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.
 

מחיר ו/או פעלו  יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות .11.2.3
 בניסיון ליצור הסדר כובל.
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החליטה החברה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי  .11.3
 המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 הוראות כלליות .12
 

הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר התברר לחברה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי  .12.1
שהציג המציע כלפי החברה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית החברה 

 לבטל את הזכייה. –לפסול את ההצעה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה 
 

מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של החברה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד.  .12.2
 ן לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.אי
 

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  .12.3
 למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

 
        ______________ 
                                                                                                      ציון תורג'מן, מנכ"ל         
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 02/2020מכרז מס' 
 (1מסמך א)                                                                                               

 ותנאי סף טופס פרטי המשתתף
 ק

 טופס פרטי המשתתף וניסיון קודם 
 

 פרטים על המשתתף .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           :מס' הזיהוי .1.2

         :מען המשתתף )כולל מיקוד( .1.3

         שם איש הקשר אצל המשתתף: .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

           דואר אלקטרוני: .1.8

 

 עמידה בתנאי הסף .2
 

 .2019-2017פירוט ניסיון קודם בשנים  – 2.2תנאי סף  .2.1
 

 פירוט ניסיון קודם בתחום אבטחת מתקנים. – .42תנאי סף  .2.2
 

 אישור עו"ד

 

אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________, אשר רשאים לחתום 
ולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ ]המשתתף[ וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה 

 מחייבות את המשתתף לכל דבר ועניין.
 
 

      ____________  ___________ 
 עו"ד          תאריך            
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 קיום דיני עבודה
 תנאי להעסקה עם גוף ציבורי -נוסח תצהיר  בדבר 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: 
 
 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  .1

. העירונית אריאל בע"משל החברה ___________ש הצעה למכרז "( שהוא הגוף המבקש להגיהגוף"
 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

 
" הינו מועד ההתקשרות"-" והרשעה"; "עבירה" ; "בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

"(, תחת הכותרת החוק" -)להלן 1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2כהגדרתם בסעיף 
תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים  –"קיום דיני עבודה 

 אלה וכי אני מבין/ה אותם.
 
 :1הנני מצהיר בזאת כי הגוף ובעל הזיקה אליו .3

הורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד ההתקשרות,  אוהורשעו ביותר משתי עבירות  לא 
 לפחות שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה. חלפו

 

הורשעו ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד ההתקשרות.  
 )מצ"ב פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(. 

 
 :2אליו עוד אני מצהיר כי על הגוף או על בעל זיקה .4

 

הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד  לא 
 ההתקשרות.

 

הוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד  
 ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר העיצומים לרבות מהותם ומועדם(.

 
 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, להלן  .5
 

                                                                                               ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                                

 
 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
אחר שהזהרתיו כי עליו ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ול

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 
  וחתם עליו בפני.

__________________
 חותמת + חתימת עוה"ד 

                                                 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 1
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 2

 
 02/2020מכרז מס' 

 (2מסמך א)
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 02/2020מכרז מס'                                                                                               

 (3מסמך א)
 העדר קרבה משפחתית

 הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד חברת אריאל או לדירקטור בחברת אריאל
 

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

ד שבשליטתו לבין עובד או דירקטור בחברת אריאל לצורך האמור קרבה משפחתית בין המציע או תאגי

תאגיד בשליטת מציע הוא אם לאותו מציע שלו קרוב כאמור חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 

 שהוא מנהל או עובד אחראי בו.

 

ידי החברה, -אני הח"מ ___________________ המעוניין להשתתף במכרז שפורסם עלבהתאם לכך  .3

 ר ומתחייב בזאת כדלקמן :  מצהי

 

( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות מחק את המיותרבין חברי דירקטוריון אריאל יש/אין ) .3.1

 ואף לא סוכן או שותף.

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לאחד מאלה  .3.2

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד  10ה על המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העול

 מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.

 זוג, שותף או סוכן העובד באריאל.-( לי בןמחק את המיותריש/אין ) .3.3

ידוע לי כי ועדת המכרזים של חברת אריאל תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .3.4

 הצהרה לא נכונה.משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3.5

 

  ולראיה באתי על החתום :

 ____________________ שם המציע :

 ____________________ תאריך :

 ____________________ חתימת המציע :
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 02/2020מכרז מס' 

 (4א)מסמך 
 אי תיאום הצעות במכרז

 

 אי תיאום הצעות תצהיר

אני הח"מ ________________________ מס ת"ז ____________ נושא משרה ב________________ 
 "( מצהיר בזאת כדלקמן:המשתתףמספר זיהוי _______________________ )להלן: "

 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1
הוגשה על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע  ההצעה .2

 פוטנציאלי אחר.
 הצעת המשתתף לא הוצגו בפני כל משתתף אחר בכוח או בפועל. .3
 המשתתף לא היה מעורב בניסיון להניא גוף אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .4
 אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף.המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום לגוף  .5
 המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6
הצעת המשתתף מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם משתתף אחר )בכוח  .7

 במכרז זה. )או בפועל
 איםבמקום המת  Vיש לסמן 

o :המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. אם כן, נא פרט 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

o ות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונ
 תיאומי מכרזים.

 אם כן, אנא פרט:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי 

 
____________        ___________     ____________    ___________     __________ 

 תאריך            שם התאגיד        חותמת התאגיד    שם המצהיר ותפקידו       חתימת המצהיר       
 

 אישור
_______________ מאשר, כי ביום _____________ התייצב בפני מר אני החתום מטה, עו"ד 

_______________ הנושא תעודת זהות שמספרה ___________ והמוסמך להתחייב בשם 
__________________  מספר זיהוי ________________ והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי לפני ת.ז. 

יו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן מספר _____________ ולאחר שהזהרתיו כי על
 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 
______________________                               ________________________ 

 
 תאריך                                                                               שם מלא + חתימה +  חותמת                           
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 02/2020מכרז מס' 
 (6מסמך א)

 נוסח ערבות הגשה 
 

 תאריך _____________
 לכבוד

 החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ
 לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מחברה עירונית  -ואריאל  

 
 

 ערבות בנקאית מס' ______________ הנדון:
 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם מציעהמספר זיהוי _____________ )להלן: "   על פי בקשת _____________
"( וזאת סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: " אלפים ת)עשרש"ח  10,000לסילוק כל סכום עד לסך של  

 שפורסם על ידכם. 02/2020לעמידתו במכרז מס' 
 

יום מקבלת דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך סכום הערבות תוך 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

ת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מא
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 תיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישו
 

 ועד בכלל. ________ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד ליום  
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 ות זה.דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערב
 

 דרישה לחילוט הערבות יכולה להגיע על ידי כל אחד מהמוטבים על פיה בנפרד.
     
 

       
 

 ____________ בנק / חברת ביטוח:  ___________                        תאריך:                   
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 02/2020מכרז מס' 
 מסמך ב'

 הצהרת המשתתף
 

           לכבוד
  בע"מהחברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות 

 חברה עירונית לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -ואריאל  
 

 "(החברה)להלן: "
 

 ג.א.נ., 
 

 02/2020מכרז מס'  -הצהרת המשתתף 
 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 
 כדלקמן: 

 
 קראנו בעיון, בחנו בקפידה והננו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז. .1

 
בדקנו, לפני הגשת הצעתנו למכרז, את כל הנתונים המתייחסים לשירותים המבוקשים במכרז ואת  .2

  ההתקשרות.חוזה 
 
כן בחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז,  כמו

את החוקים, הדרישות והנהלים של כל הרשויות המוסמכות, תיאום עם כל גורם שאישורו נדרש 
להיות להם לצורך קיום התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז וכן את כל הגורמים, אשר יש או עשויה 

השפעה על הצעתנו. כן הננו מאשרים כי קביעת התמורה בהצעתנו זו נעשתה בהתחשב בכל הנתונים 
 שלעיל וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האמור לעיל ו/או עם הצעתנו.

 
כל המידע הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו. בידינו  .3

הדרוש לנו ואנו 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.

 
הננו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות הרשויות  .4

 שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא. המוסמכות, כפי
 

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל  .5
 ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.

 
 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .6

 
הטכניים, המקצועיים, כוח האדם וכל הציוד הנדרש והמתאים וכן כל יש לנו את כל האמצעים  .7

ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין על מנת לבצע הוראות המכרז במועדים הנקובים 
 במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.

 
להעניק את השירותים נשוא בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים  .8

 להלן. 1המכרז בתמורה להצעתנו שבמסמך ב'
 
)תשעים( יום  90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .9

מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף 
וספים וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש תיפסל הצעתנו והכל )שישים( יום נ 60ההצעה למשך  

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על
 

חוזרת כאמור -אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה בלתי .10
ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו   1973 –י(, תשל"ג לחוק החוזים )חלק כלל 3בסעיף 

 לבינכם. 
 

 .להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז .11
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היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך המועד שייקבע בהודעת החברה על הזכייה, נפקיד בידי  .12

וההסכם מכוחו החברה כתב ערבות ואישור על עריכת פוליסות ביטוח הכל כנדרש במסמכי המכרז 
 וכן נתחיל בביצוע השירותים ביום שהחברה תורה לנו. 

 
נו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותי .13

, וסכום הערבות יחולט על ידה כפיצויים מוסכמים המועצההצעתנו במכרז תוגש לגבייה על ידי 
 .וקבועים מראש

 
הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, אנו  .14

חתימתנו מחייבת את המשתתף ואין כל מניעה על פי כל זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו, 
 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 
אנו מצהירים ומסכימים, כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים במסמכי   .15

המכרז ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו למתן השירותים בהתאם להצעתנו, תהא החברה זכאית לסך 
אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים )₪  1,000של 

הנזכרים במסמכי המכרז, לפי העניין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר 
 שביניהם.

 
 :זו הצהרתנו של המלאה משמעותה את שהבנו לאחר החתום על באנו ולראיה .16

 
 

 ____________________ מס' זיהוי: _____________שם המשתתף: 

 כתובת )כולל מיקוד(: _________________ טל: ______________ פקס: _______________
 איש קשר: ______________ טל' נייד : __________________ דוא"ל: ____________________ 

 :______________________חתימה  ________  תאריך
 
 

 עו"ד ראישו
 

אני הח"מ _______________________, עו"ד של _________________________ )להלן: 
"( מאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפני על הצעה זו דלעיל ועל כל יתר מסמכי המכרז המשתתף"

________________ ת.ז.  -וההצעה ה"ה __________________ ת.ז. ______________ ו
_________ 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.
 

      ___________________ 
 ,עו"ד                       
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 מסמך ב'1 – הצעת המשתתף
 
 יש למלא את טופס ההצעה אך ורק בעט / בדפוס. אין לבצע מחיקות בטיפקס. .א
 ליד כל תיקון או מחיקה יש לחתום בחתימה מלאה. .ב

 

הצעתנו הכספית למתן שירותים באופן כולל )"ריטיינר"( במתחם מתחם היכל הפיס ארנה ו/או אצטדיון 
 כדלקמן:היא  טדי

 

 לחודשההצעה  השירות
בשקלים חדשים 

 ללא מע"מ
 הפיס ארנה ו/או אצטדיון טדי למתחםשירותי קב"ט 

 
 

. צפי פרטייםמובהר בזה כי ביחס לאצטדיון טדי, שירותי המציע יהיו רלוונטיים רק בנוגע לאירועים 
 אירועים בשנה, בלבד.  2-3האירועים הפרטיים שיתקיימו באצטדיון טדי אינו עולה על 

 
וכי לא נקבל תשלום בנוגע לכל אחד  חודשיתהצעתנו הכספית לעיל היא הצעה כספית  אנו מבינים כי .ג

  ידי החברה.-מן האירועים אשר ייערכו על
ככל שנזכה במכרז, הצעתנו הכספית תחייב אותנו לתקופה של שנה, ואנו יודעים כי לחברה נתונה  .ד

ך שנה בכל פעם, במחירים פעמים נוספות למש 4זכות ברירה )אופציה( להמשיך ההתקשרות עמנו 
 החודשיים הנקובים לעיל. 

הצעתנו הינה כי ו במסמכי המכרזהמפורטים ידוע לנו כי הצעתנו הכספית כוללת את כל השירותים  .ה
סופית וכוללת את כלל ההוצאות שלנו ביחס לשירותים והיא תהווה תמורה סופית וכוללת עבור 

 השירותים והיא לא תשתנה מכל סיבה שהיא.
 

 במסמך ההזמנה: 1.2פי החלופה הקבועה בסעיף -הצעה כספית לכל אירוע, על

 תאריך האירוע שם האירוע
 2020בשנת 

הצעתו 
הכספית של 

 המשתתף

ערבים בחודש  11 חוצות היוצר
 אוגוסט

 

   חד פעמי אירוע יום

 אוקטובר -אפריל מופעי בריכת הסולטן
)יש לתמחר אירוע 

 בודד(

 

מופעי מתחם הרכבת 
 הישנה / האנגר

  

  ערבים ביוני/יולי 8 פסטיבל האור

  ערבים בחודש מרץ 4 פסטיבל הצלילים

קיץ או  -במשך חודשיים החלקה על הקרח 
חורף)במידה ולא 

יתקיים בארנה אלא 
 במתחם אחר(

 

ידי החברה ושאינם -ידוע למציע כי הצעתו אינה רלוונטית ביחס לאירועים נוספים שיתקיימו על
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מפורטים לעיל. ביחס לאירועים אלו תהא החברה רשאית להתקשר עם קב"טים אחרים ו/או 
 לשכור את שירותיו של המציע בתמורה לסכום עבור "אירוע יום חד פעמי" כקבוע בטבלה לעיל.
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 02/2020מכרז מס' 
 (2ב)מסמך 

2019לוח אירועי החברה לשנת 

 

 

 2019מרץ 

 כינוס איחוד מוסדות גור  -יום א' -03/03/2019

 איש 1,000 -כ -גלובל אינטרפייס בלובי המערבי -יריד אסופה -יום א' -31/03/2019

 

 2019אפריל 

 איש 1,000 -כ -ובי המערביגלובל אינטרפייס בל -יריד אסופה -יום א' -01/04/2019

 איש 1,000 -כ -יריד מכירות וכנס נשים -בניין שלם -יום ה' -04/04/2019

 איש 6,300-כ -משה פרץ, אייל גולן וקונסטנטינוס ארגירוס -יום ה' -11/04/2019

 הקבלת פני רבו -יום ב' -22/04/2019

 

 2019מאי 

 איש 2,500 -כ -ציון בנחל צפית עצרת זיכרון לנספי מכינת בני -יום א' -19/05/2019

 

 2019יוני 

 איש 3,000 -כ -דינר ישיבת מרכז הרב -יום ה' -27/06/2019

 

 2019יולי 

 כנס חב"ד לזכר הרבי מלובביץ' -יום ב' -01/07/2019

 נינג'ה ישראל -23-31/07/2019

 

 2019אוגוסט 

 נינג'ה ישראל -01-30/08/2019

 מים בחצר המשקמתנפחי  -ירושלמים -12-25/08/2019

 

 2019ספטמבר 

 מסיבת קיץ בחצר המשק -יום ו' -20/09/2019
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 אירוע עובדי עיריית ירושלים -מצוינות פרס מנכ"ל -יום ב' -23/09/2019

 כנס התעוררות לחודש אלול -יום ג' -24/09/2019

 

 

 2019אוקטובר 

 אירועי השגרירות הנוצרית  -ה'-ימים ב' -14-17/10/2019

 

הפועל שחקי מ עים הנ"ל התקיימו משחקי הפועל ירושלים בכדורסל בהיכל הפיס ארנה.בנוסף לאירו

  ט"אינם כלולים בשירותי הקב

 , לא התקיימו אירועים להם נדרשו שירותי קב"ט באצטדיון טדי. 2019מובהר כי בשנת 

 

 

אירועי 

2019 

   

    

 משתתפים קצת על האירוע מועד אירוע 

-פברואר קרח

 אפריל

ראשון מסוגו  IceEat בלונדון, הוקם מתחם SkyLight -בהשראת ה

חגיגת החורף ייחודית.  המשלב החלקה על הקרח, קולינריה והופעות.

במתחם הוצבו ארבע כיפות איגלו ענקיות, מוארות ומחוממות, בהן ניתן 

ה. עוד במתחם היה ליהנות מארוחה רומנטית, או בילוי עם חברים ומשפח

האירוע  ברים ירושלים מוכרים, משאיות אוכל, סדנאות קולינריה ועוד.

 התקיים במשך חודשיים.

100,000 

מייוון לירושלים : אייל גולן, קונסטנטינוס ארגירוס ומשה פרץ על במה  אפר-11 מופע יאסו

אחת.   הכוכב היווני, קונסטנטינוס ארגירוס ביקר בישראל להופעה חד 

פעמית בירושלים עם אייל גולן ומשה פרץ, השלושה הופיעו על במה אחת 

בפיס ארנה ירושלים במופע מיוחד, "יאסו", כלל שלוש הופעות בערב 

חד עם ביצועים חדשים ומשותפים למיטב הלהיטים של גולן, פרץ אחד י

וארגירוס. לאחר שבינואר האחרון התארח פרץ במופע של ארגירוס 

באתונה, וגולן ביקר בטברנות מקומיות, החליטו השלושה לשתף פעולה 

 ולהביא את יוון לבירת ישראל בערב מוזיקלי חד פעמי בניחוח יווני. 

8,000 

פסטיבל 

 םצלילי

פסטיבל צלילים בעתיקה, שכבר הפך למסורת מבורכת בלוח השנה  אפריל-מרץ

התרבותי של העיר, מזמין בחום את כל חובבי המוזיקה ואוהבי ירושלים 

לחוות מחדש את הקסם והיופי של העיר העתיקה לצד שפע מסחרר של 

מופעים ואירועים עם מיטב המוזיקאים של ישראל. הפסטיבל מציע 

קה מעולים לצד הפקות מקור, תערוכות, מופעי אור, הקרנות אירועי מוזי

ועוד. כל אלו טבולים בתוך היופי ההיסטורי והאינסופי של ירושלים, 

ומחכים לחבר את הלבבות והרוח של באי הפסטיבל מכל המגזרים 

 ימים. 4האירוע התקיים במשך  והגילאים.

40,000 

פסטיבל 

 האור

חלק מרשימה יוקרתית של פסטיבלי אור ברחבי פסטיבל האור, שהינו  יולי-יוני

העולם, התקיים זו השנה האחד עשר בעיר העתיקה בירושלים. הקהל 

מוזמן לטייל במסלולים המוארים ולהשתתף באירוע מיוחד המשלב בין 

האווירה הקסומה של העיר העתיקה לבין אמנות חדשנית מאתגרת. ניתן 

היבות מהארץ ומחו"ל ולצפות לשוטט בסמטאות הציוריות, בין יצירות מר

גבי -במיצבים ומיצגים אמנותיים מרתקים ובהקרנות ענק של וידאו על

400,000 
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האירוע התקיים במשך  מבניה המרשימים של העיר העתיקה ועל חומותיה.

 ימים. 8

    

    

    

בריכת 

 הסולטן 

   

אירוע 

 זוכרים

שרים, מספרים וזוכרים" עצרת הזיכרון המרכזית בבריכת הסולטן לזכר   מאי-07

 גיבורי ישראל, חיילי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה 

6,000 

שנים להיווסדות בסימן  47כנס הנוער הארצי לאיחוד ירושלים יציין  יונ-20 שלח

מנהיגות פורצת דרך, הכנס יכלול מספר אירועים אשר יתקיימו ברחבי 

מנחלאות, ארמון הנציב, גבעת התחמושת והר הצופים לגיא בן העיר 

ישתתפו אלפי בני נוער מכל רחבי הארץ אשר יבקרו   הינום .בסיורים

באתרים השונים ברחבי העיר, ויסיימו את היום בעצרת נוער בבריכת 

 הסולטן.

6,000 

אופרה 

 נבוקו

שנה,  2600בהפקת ענק בבריכת הסולטן לאחר  נבוקו בירושלים יונ-26

נבוכדנצר מלך בבל שב לירושלים, והפעם בהפקה מרהיבה של האופרה 

"נבוקו" מאת ג'וזפה ורדי. אין מקום הולם יותר להעלאת האופרה 

העוסקת בחורבן בית המקדש הראשון, מהעיר ירושלים, ואין מקום יפה 

יותר מבריכת הסולטן לאופרה אהובה זו, הנחשבת לאחת האופרות 

ר בכל רחבי העולם. לצורך העלאת "נבוקו" בבריכת הפופולריות ביות

הסולטן תקים האופרה הישראלית במת ענק שתכיל את התפאורה גדולת 

 !150-למעלה מ –המימדים ואת כמות המשתתפים הרבה 

6,000 

לייב 

 פסטיבל 

 LIVEלמעלה משישים אלף איש חוו בקיץ שעבר את ה יול-18

FESTIVAL   פארק בראשל"צ. הפסטיבל של עידן רייכל באמפי לייב

שנרקם כפרי דמיונו של רייכל ומשלב מוסיקה, קולינריה ואומנות, יצא 

לדרך בקיץ הקרוב במתכונת מורחבת שנדדה ברחבי הארץ. ירושלים 

נבחרה לארח את הפסטיבל בהרכבו המלא הכולל את שף יובל בן נריה 

כיום  (, אחד השפים המובילים ופורצי הדרך הפועליםYA-PAN)טאיזו, 

בישראל, והצלם זיו קורן, הידוע בתיעוד דוקומנטרי נועז ועוצר נשימה 

בארץ ובעולם וכן בשילוב של מוסיקאים מקוריים ומתחלפים אותם בוחר 

רייכל על פי סגנונות מעולמות מוסיקאליים חדשים, כשבכל אלה נמצא ה 

DNA  של הפרויקט המדובר שלו שיעלה בהפקה המושקעת כמופע

 המרכזי.

8,000 

מופע ישי 

 ריבו

ישי ריבו בהופעת קיץ חגיגית במגרש הביתי: ירושלים. אחרי הופעת סולד  יול-25

אאוט מוחץ בקיסריה, ריבו הציג את מופע הלהקה המצוין שלו בבריכת 

הסולטן. שורת הלהיטים של ריבו הולכת כשלאחרונה ״הלב שלי״ הצטרף 

רצוף אהבה״, ״מציל אותי כל ל"הנה ימים באים", "לשוב הביתה", ״תוכו 

 יום״ ושאר השירים האהובים והמוכרים.

6,000 

פסטיבל 

 הקולנוע

ומאז הפך לאירוע  1984פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ירושלים נוסד ביולי  אוג-25

החשוב והמרכזי בישראל ליוצרי קולנוע ושוחריו. מידי קיץ, במהלך 

ים לצד מגוון עשיר סרט 200-עשרה ימים מוקרנים בפסטיבל למעלה מ

של אירועים ומפגשים עם יוצרים ידועים מהארץ ומהעולם וסדנאות 

מקצועיות לתעשיית הקולנוע המקומית. כמידי שנה אירוע הפתיחה 

מתקיים בבריכת הסולטן שכולל טקס בהשתתפות מכובדים והקרנת הסרט 

 הזוכה

4,000 

מופע 

אברהם 

 פריד

פותח את סיבוב הופעות הקיץ שלו בבריכת כמיטב המסורת אברהם פריד  אוג-26

הסולטן, במופע חגיגי לרגל ט"ו באב. על במה מעוצבת ומרשימה, מציג 

פריד מופע חדשני ומפתיע בו הוא מבצע את מיטב להיטיו ושירים חדשים 

 מהאלבום שבדרך, "ירושלים שבלב".

6,000 

אירוע 

עובדי 

 מכבי

האמנים שלומי שבת, עדן בן זקן אירוע סגור לעובדי מכבי בהשתתפות  אוג-27

 ולהקת שלווה

5,000 
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מופע 

שלמה 

 ארצי

ההופעות של שלמה ארצי הן שם דבר וחובה לכל חובב מוסיקה ואולי  אוג-29

ממשיך להיות מהיוצרים המשובחים והפוריים  בעצם לכל ישראלי. ארצי 

עשורים של קריירה מפוארת,כל מי  5במוסיקה הישראלית גם אחרי 

בהופעה של שלמה ארצי יודע שכל הופעה שונה מקודמתה, מה  שכבר היה

  שהופך את החוויה לחד פעמית כל פעם מחדש.

6,000 

אירוע 

 סליחות

5/10/2019      

3/10/2019 

למוקד לעלייה לרגל.  חודש אלול הפכו רשמית לילות הסליחות במהלך

ת רוח השכינה עוטפת את ירושלים וזמן הסליחו –בשעה שהלילה יורד 

מתחיל. זוהי הזדמנות לחוות מעט מהאווירה המיוחדת של 

בתקופה זאת של השנה, להסתובב בסמטאות העיר הקסומות,  ירושלים

לשמוע על מקור אמירת הסליחות ועל מנהגי החודש ולהאזין לקול 

המתפללים.דוד ד'אור ,זמר נשמה מהייחודיים והמוערכים בארץ, במופע 

 הסולטן בירושלים. סליחות חגיגי שיתקיים בבריכת

במופע יוצר דוד מפגש מוזיקלי נדיר, בסימן הסליחות, עם אמנים מהשורה 

הראשונה: אמיר דדון, בניה ברבי, עידן עמדי, ליאור אלמליח וג'קי לוי. 

 לאור הביקוש הרב נפתח מופע נוסף.

12,000 

מופע אייל 

 גולן

במופע ענק ומיוחד  גולןאייל גולן במופע חדש וסוחף 'מגיע הביתה' אייל  אוק-17

 במינו. מארח את הזמר רותם כהן

6,000 

יריד 

חוצות 

 היוצר

פסטיבל התרבותי  -הפסטיבל הבינלאומי לאומנות ולאמנות ירושלים  אוגוסט

הגדול בישראל. הפסטיבל כולל מופע מרכזי בבריכת הסולטן  של אמן 

אומנים ישראלים  150 -אחר בו משתתפים מיטב אמני ישראל, למעלה מ 

שמציגים ומוכרים את יצירותיהם. אמנים מחו"ל שמציגים את יצירותיהם, 

 ימים. 11היריד מתקיים במשך ות, יריד אוכל ססגוני ועוד. בתי ספר לאמנ

100,000 

 
 דני, גידי וחברים אוג-12

 

 
 שלומי שבת מארח את נסרין אוג-13

 

 
 ברי סחרוב מארח את מוש בן ארי אוג-14

 

 
 עדן בן זקן אוג-15

 

 
 איתי לוי אוג-17

 

 
 חנן בן ארי & עדן חסון אוג-18

 

 
 אביתר בנאי אוג-19

 

 
 משה פרץ אוג-20

 

 
 לירן דנינו & סטטיק ובן אל תבורי אוג-21

 

 
 יהודה פוליקר מארח את יובל דיין אוג-22

 

 
 עידן עמדי  אוג-24
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 02/2020מכרז מס' 
 מסמך ג'
 הסכם

 הסכם
 

 0202שנת  ______חודש   ____שנערך ונחתם בירושלים מיום 
 

העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט החברה  
 ואמנויות בע"מ

 
 חברה עירונית לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ  -אריאל  ו
 
 (או "אריאל" "החברה": יחדיו )להלן 

 

 בין:

   מצד אחד
   
 __________________  

 ______________ח.פ 
 ______________מרחוב 

 ______________; פקס _____________טל' 
 ("הספק")להלן: 

 

 לבין:

   מצד שני
 
 

לקבלת שירותי קב"ט באירועים שונים מטעם  ________והחברה פרסמה את מכרז מס'   הואיל
 "( הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה להלן;המכרז)להלן: "החברה 

 
, לאחר שקרא את מסמכי המכרז, הבין את דרישות החברה, את צרכיה ואת והספק  והואיל

 התנאים הפיסיים והכלכליים למתן השירותים הגיש את הצעתו במכרז. 
 

מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן להעניק את השירותים כאמור בהסכם זה ורשאי  והספק  והואיל
רים וההיתרים החוקיים הנדרשים לעשות כן בהתאם לכל דין, וכי בידיו מצויים כל האישו

 פי הסכם זה.-למלא את התחייבויותיו על
 

ועל יסוד הצעתו והצהרותיו כמו גם המצגים שהציג במסגרת בחינת הצעתו החליטה   והואיל
כזוכה במכרז ולחתום עימו על  הספקוועדת המכרזים של החברה לקבוע את הצעתו של 

 הסכם התקשרות;
 

 והוסכם בין הצדדיםלפיכך הוצהר, הותנה 
 
 מבוא .1

 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו. .1.1

 
 כותרות וכותרות המשנה בהסכם זה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של ההסכם. .1.2

 
במקרה של סתירה או אי התאמה בין ההסכם לבין נספחיו יהא האמור בהסכם עדיף על האמור  .1.3

 .נאמר אחרתבנספחים, אלא אם 
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 הגדרות .2
 

 למונחים המופיעים בצד ימין תהיה בהסכם זה המשמעות המיוחסת להם בצד השמאלי:
 

 ;כהגדרתה לעיל - "החברה"
 

לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה  כהגדרתו לעיל - "הספק"
שיועסקו על ידו )ככל ולאחר שינתן אישור החברה להעסקתם, כמפורט 

 בהסכם זה(, וכל הבאים בשמו או מטעמו.
 

במסמך ההזמנה וכל מטלות/שירותים נוספים ככל  1.2בסעיף כמפורט  - "השירותים"
 ידי החברה. -שיידרשו בעתיד על

 
   
היועצים "

 "והמומחים
אדם או גוף אשר יועסק ע"י החברה ו/או ע"י המשתמשים בקשר עם  

 האירועים מטעם החברה. 
 

גופי  עיריית ירושלים,משטרת ישראל, משרדי ממשלה, רשויות אכיפה,   "הרשויות"
 ;סמך ממונים וכיו'

 
 הספקהצהרות  .3

 
 מצהיר בזאת כדלקמן:הספק 

 
שורם התנאים , כי ידועים וברורים לו לא, על נספחיהםהסכםמסמכי המכרז וכי קרא את  .3.1

וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם במקצועיות, לשביעות רצונה המלא  הםוהדרישות המפורטים ב
ז ו/או הצעתו הינם מצגי של החברה וכי כל המצגים שהציג לחברה במסגרת מסמכי והליכי המכר

 יקים.אמת ומדו
 

בחוזה ו/או במסמכי ההתאגדות להתקשרות בהסכם זה, להעניק את כי אין לו כל הגבלה בדין,  .3.2
כי במשך כל תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה זה, יהיו ברשותו,  הספקהשירותים. כמו כן מתחייב 

על שמו ובתוקף כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י כל דין, לרבות המנויים 
תוקפם של כל רישיון, היתר, אישור כלשהו באם הופסק להלן, וכן מתחייב לפעול מיידית לחידוש 

 .ו/או תם תוקפו
 

כי יש לו ידע, יכולת, כישורים, מקצועיות, משאבים כספיים, מיומנות, ניסיון, ועובדים מיומנים  .3.3
 .ומהימנים, וכל האמצעים הדרושים והמתאימים, במספר ובכמות, שידרשו להענקת השירותים

 
ברורים לו והוא מצהיר כי לצורך כך קיבל את כל התשובות והמידע  כי בחן את צרכי החברה והם .3.4

 הנחוצים לו מהחברה ועל כן לא יהיו לו כל תביעה או טענה כלפי החברה או ביחס לשירותים.
 

כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים  .3.5
ומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה יזכו את החברה במלוא הסעדים הע

 .ותשלום פיצויים
 

מובהר כי הספק מתחייב שלא להימצא בניגוד עניינים, ולרבות במצב בו ישמש כקב"ט מטעם  .3.6
המזמינה בעודו קשור במישרין ו/או בעקיפין לחברות אבטחה המועסקות באירועים שיקוימו 

לפיכך, עם חתימתו על הסכם זה, מתחייב הספק שלא יספק ולא יהיה ידי החברה או עבורה. -על
קשור באספקת חברות האבטחה ו/או שירותי האבטחה/סדרנות/שמירה שיפעלו במסגרת 

 אירועים כאמור. הפרת הוראה זו תהווה הפרה יסודית של ההסכם דנן.
 
 

 ההסכם .4
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השירותים כהגדרתם לעיל מקבל על עצמו לבצע את והספק  לספקהחברה מוסרת בזאת  .4.1
 במועדים ובתמורה המפורטים בהסכם זה להלן.

 
הספק יעניק את השירותים מעת לעת את תוכנית האירועים המתוכננת,  לספקהחברה תמסור  .4.2

 לספקזמין לכל אירוע מבוקש גם אם על אירוע כאמור הודיעה החברה נשוא הסכם זה ויהא 
 בהתראה קצרה.

 
בקשר עם השירותים האמורים  לספקמובהר ומודגש כי החברה אינה מתחייבת למתן בלעדיות  .4.3

בהסכם זה והיא תהיה רשאית בכל עת להתקשר עם גופים ו/או אנשים אחרים בקשר עם 
 השירותים האמורים בהסכם זה. 

 
יבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם היועצים  הספק .4.4

והמומחים, מנהל האירוע, מנכ"ל החברה ו/או מי מטעמו, מפיקים ומשתמשים אשר עורכים 
 אירועים מטעם החברה.

 
 תקופת ההסכם וביטול ההסכם .5

 
ועד זה. לחברה עומדת הסכם זה בתוקף מהמועד שבו חתמה החברה על החוזה ועד תום שנה ממ .5.1

לכל היותר, כל אחת, שנה  בנותתקופות נוספות  4-זכות הברירה להאריך את תקופת ההסכם ב
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
החברה תוכל להביא את ההסכם לכלל סיום טרם תום תקופת ההתקשרות בכל עת ללא צורך  .5.2

שתהיה לספק כל טענה כספית , מבלי ימים 45מוק וזאת בהתראה מראש של במתן הסבר ו/או ני
 ו/או אחרת כנגד החברה.

 
החברה תהא רשאית להפסיק הסכם זה לאלתר בקרות אחד לגרוע מכלליות האמור לעיל,  מבלי .5.3

 :או יותר מהמקרים הבאים
 

ו/או לעסקיו מפרק זמני או קבוע או ניתן נגדו צו פירוק או צו קבלת  לספקאם מונה  .5.3.1
נכסים בפשיטת רגל, או אם מונה לו כונס נכסים או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק ו/או 

 יום ממועד הגשתה. 30פשיטת רגל ו/או בקשה לאכיפת אג"ח, והיא לא הוסרה תוך 
פיו לאחר, בין -ת ו/או חובות עלהעביר הסכם זה כולו או חלקו ו/או זכויוהספק אם  .5.3.2

, או אם העסיק קבלני החברהבתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה מראש ובכתב של 
 משנה או עובדים בניגוד לתנאי הסכם זה.

 הסתלק ו/או מתרשל בביצוע החוזה. החברה סבורה כי הספק .5.3.3
 .הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה הפרה יסודיתהספק  .5.3.4
אמור, מוסכם כי במקרה של הפרה יסודית ו/או אי קיום תנאי או מבלי לגרוע מן ה .5.3.5

אי תיקון כי  לספקרשאית להודיע בכתב החברה , הספקהתחייבות בהסכם זה, על ידי 
לסיים את ההתקשרות החברה , תהא רשאית החברהימים ממועד הודעת  3ההפרה תוך 
לקבל כל סעד ותרופה אחרים לפי הוראות החברה מבלי לפגוע בזכות  -וזאת באופן מידי,

 כל דין.פי -הסכם זה ו/או על
 

 תמורה .6
 

תשלם החברה פי מסמכי ההזמנה, -ועלפי הסכם זה -על הספקביצוע כל התחייבויות  תמורת .6.1
 .למסמכי המכרז 1, כמפורט במסמך ב'בהתאם להצעתו במכרזלו את התמורה המגיעה לספק 

 

 החברה.על ידי  חשבונית אישורימים ממועד  45שוטף+יבוצע בתנאי  התשלום .6.2
 

 דלעיל יתווסף מע"מ כנגד הגשת חשבונית מס כחוק. למחירים .6.3
 

, התמורה הינה סופית ולא תשתנה מכל סיבה שהיא )לרבות שינויי מדד( וכוללת ספקהסר  למען .6.4
  במסגרת הסכם זה ולצורך ביצועו. הספקאת כל הוצאותיו של 
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 .לא יקבל החזר הוצאות משום מין וסוג שהוא הספק .6.5
 

 אחריות  .7
 

לבדו אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל הוצאה, הפסד, אובדן, חבלה, קלקול או נזק  הספק .7.1
, עובדיה, שלוחיה, למי מטעמה או לצד לחברהכלשהם, לגוף או לרכוש מכל סוג שהוא, שיגרמו 

הספק ו/או מי שלישי כלשהו, עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה או שגיאה מקצועית של 
הספק או הזנחה במילוי חובתו המקצועית או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד  מטעמו ו/או

ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. למען ו/או מי מטעמו 
 .או מי מטעמוו/לרבות עובדיו, שלוחיו  - ספק""הסר ספק, 

 
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם  החברהפוטר את  הספק .7.2

באחריותו כאמור, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון או ברשלנות, ומתחייב בזה לפצות ולשפות 
או מי מטעמה על כל נזק או אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש  החברהאת 

על ידי אדם כלשהו, נגדה או נגד מי מעובדיה, שלוחיה, או מי מטעמה, בגין כל אבדן, חבלה או 
על פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו  הספקנזק שהם באחריות 

על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניהם, על לספק ודיע ת החברהעקב כך. 
 . חשבונו

 
יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שייגרם הספק  .7.3

כאמור לעיל, ישיר או עקיף, או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל דרישה ו/או 
החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, לרבות הוצאות, קנס או תשלום חובה  תביעה שתוגש נגד

מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה או  והספקמנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, 
 .לחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין

 
 ביטוחים .8

 ןהספק לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .8.1
 מקצועית אחריות ביטוח)ולעניין  קיימת הספק אחריות עוד וכל ההסכםתקופת  כל, למשך הספק
באישור עריכת  המפורטים, את הביטוחים (ההסכם תקופת תום לאחר נוספים חודשים 24 למשך

 הספק" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,X1 כנספחזה  להסכם הביטוח המצורף
 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו

 ניתן,  הספק ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .א
 . הביטוח אישור מתוך" מעבידים חבות" ביטוח סעיף למחוק יהיה

, הספק ידי על נערכת לא והפוליסה ככל כי מוסכם -מקצועית אחריות ביטוח .ב
 כלפי אחריות בביטוח,  גוף נזקי לעניין מקצועית אחריות חריג לבטל הספק על
 . שלישי צד

 ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא הספק על -הפוליסות נוסחי .ג
 (. הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי באמור אין) הספק

השירותים  מתןלהמציא לידי המזמין, לפני תחילת  הספק עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .8.2
או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא  התקשרותוכתנאי מוקדם ל

המזמין אישור  ידיל להמציאהספק  עלבתום תקופת הביטוח,  מידחתום בידי מבטח הספק. כמו כן, 
נוספת, ומדי תקופת ביטוח,  ביטוחעריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת 

 לעיל.  1כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 

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

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

המוטלת  ,כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית מובהר .8.3

ואין בה דין כל פי על או/ו ההסכם לפי הספק של התחייבות מכל לגרועה כדי , שאין בעל הספק
כל טענה כלפי לא תהיה ספק ול כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,או מי מטעם המזמין המזמין

כאמור הספק שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .8.4
את ביטוחי על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הספקלעיל, 
 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויותהספק 
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מטילות אינן  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהמזמין זכויות מוצהר ומוסכם כי  .8.5
, טיבם, היקפם, ביטוחי הספקכל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המזמין כל חובה על או המזמין על 

זה  הסכםעל פי הספק המוטלת על  ,ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
אישור  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,
 .ובין אם לאועריכת הביטוח 

לרכוש או ציוד אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם המזמין את המזמין  פוטר הספק .8.6
כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים 

בגין אובדן נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה ספקולא תהיה ל (,ה"וצמ רכב כלי לרבות)
 , ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ו/או נזק כאמור

: ביטוח חובה , בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים לערוך הספקבנוסף, על  .8.7
רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי  כנדרש על

ביטוח ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו ,בגין נזק אחד₪  400,000עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 
 לעניין ציוד מכני הנדסי. במתכונת "כל הסיכונים"

( ביטוח אחריות צד שלישי)למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות, ספק לעל אף האמור לעיל,  .8.8
כו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף רטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בהמפו

  ם.במלואהאמורים  יםהביטוח

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות שייערך על ידי הספק, כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8.9
כאמור לא יחול לטובת  על זכות התחלוף ויתורוה וכלפי הבאים מטעם המזמין;התחלוף כלפי המזמין 

 אדם שגרם לנזק בזדון. 

או חלק השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8.10
המשנה פוליסות ביטוח  קבלניהספק לדאוג כי בידי על משנה מטעם הספק,  ניקבלעל ידי  ינתנוי םמה

ולסכומים הנדרשים על פי הסכם  לתנאיםבהתאם נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם/ 
 . זה

שירותים לרבות שירותים במלואם, ביחס ל אחריות כלפי המזמיןמוטלת ההספק על כי  ,מובהר בזאת .8.11
 .משנה  שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני

י המצאת על אף האמור לעיל, א .ההסכם של הפרה מהווה והפרתו ההסכם מעיקרי הינו הביטוח נספח .8.12
ימים ממועד בקשת המזמין  10אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 .מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור

 
 

 
 

 
 

 שמירת סודיות  .9
 

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, להעביר, לשתף, ו/או להביא  הספק .9.1
לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או מפרט ו/או 
קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה זה ו/או בקשר 

לא יביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם  הספק"(. המידע" – עמו )להלן
 ביצוע השירותים נשוא חוזה זה.

 
מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות עובדיו  הספק .9.2

 מטעמו. והפועלים
 

כאמור לעיל לא תחול על מידע אשר הזוכה יוכיח כי היה מצוי בידיו ערב הגשת  הסודיותחובת  .9.3
הצעתו למכרז ו/או הנו נחלת הכלל ו/או פותח על ידי הזוכה באופן עצמאי וללא קשר לחוזה ו/או 

 מידע אשר על פי דין, אינו סודי.
 

 איסור העברת זכויות ו/או התחייבויות הספק .10
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רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר או אינו רשאי ולא יהיה  הספק .10.1
לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים מן 
ההתקשרות בינו לבין החברה, כולן או מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לו מאת החברה 

 אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת החברה.עפ"י התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא 
 

לא לשתף איש אחר או גוף אחר זולת עובדיו או שליחיו במתן השירותים  הספקכמו כן מתחייב  .10.2
 הסכם זה, והכל אלא אם קיבל על כך הסכמת החברה בכתב מראש. לפי

 
 ערבות לקיום ההסכם .11

 

בידי  הספק, יפקיד ההסכםפי -זה ולהבטחת מילוי התחייבויותיו על הסכםהחתימה על עם  .11.1
, בסכום של ג'  כנספח(, בנוסח המצורף להסכם זה "הערבות")להלן:  ערבות בנקאית החברה
 3תום (, אשר תוקפה מיום חתימת ההסכם ועד לחדשים שקליםעשרת אלפים )₪   10,000

 .חודשים מיום סיום ההסכם

 

את  הספקמוסכם כי ככל ותוארך תקופת ההתקשרות בהתאם להוראות הסכם זה, יאריך  .11.2
חודשים מיום סיום תקופת ההארכה, וזאת במועד שיקבע  3תום להערבות כאמור לעיל וזאת עד 

ערבות כנדרש, רשאית החברה לחלט את הערבות אשר  הספקעל ידי החברה. ככל ולא ימציא 
 כל סעד נוסף על פי הוראות כל דין.תמצא בידיה וכן תהא זכאית ל

 
המדד הידוע במועד  -ה למדד המחירים לצרכן )המדד הבסיסי צמודהערבות תהיה אוטונומית,  .11.3

הנמצא תחת  ידי מוסד בנקאי ישראלי-על ותוצא  (,2019_____  מדד חודש  חתימת ההסכם,
 פיקוחו של בנק ישראל.

 
 .הספקהקשורות במתן הערבות, יחולו על  ההוצאותכל   .11.4

 
ערבות  הספקבמקרה בו חולטה הערבות, כולה או חלקה, אשר לא לוותה בביטול ההסכם, ימציא  .11.5

 חולטה. ימים מהיום בו קיבל הודעה שהערבות 7חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה תוך 

 
אינה פוטרת אותו ממילוי כל חובותיו  הספקידי -למען הסר ספק יודגש, כי המצאת הערבות על .11.6

על פי הסכם זה, וממילא, גביה ומימוש של הערבות, כולה או חלקה,  החברהיותיו כלפי והתחייבו
כל נזקים והפסדים נוספים וכן סעדים  מהספקלתבוע  החברהאינה גורעת מזכות  החברהעל ידי 

מעשה ו/או  אותונוספים ואחרים על פי הסכם זה או על פי דין, ובלבד שלא ייווצר כפל פיצוי בגין 
ן בקביעת גובה הערבות כדי לשמש פרשנות כלשהו באשר להיקף התחייבויותיו של מחדל. אי

פי הסכם -הכספי של התחייבויותיו על , ואין בכך כדי ליצור כל הגבלה או תקרה להיקףהספק
 זה.

 
 אי תחולת יחסי עובד מעביד .12

 
מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו בלבד  הספק .12.1

תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או 
 –או שיגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע  שיקרוהפסד 

 עפ"י הסכם זה. הספקהתחייבויות  –או אי ביצוע 
 

או מישהו מטעמו לרבות  הספקמצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין  הספק .12.2
עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, לבין החברה יחסי עובד מעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם 

בלבד ולא  הספקכעובדים של  לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יהיו וייחשבו הספק
לרבות תשלום שכר  –יהיו בינם ובין החברה כל יחסי עובד ומעביד, וכל ההוצאות בגין העסקתם 

תהיינה על  -פי כל דין -עבודה וכל תשלום סוציאלי וכל תשלום אחר אשר מעביד חייב בו על
זכות מהזכויות הניתנות ולעובדיו כל  לספקויחולו עליו בלבד. כמו כן לא תעמוד  הספקחשבון 

 או המוקנות לעובד שכיר בחברה על פי כל דין.
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מתחייב להמציא לפי דרישת החברה בכל עת דו"ח רו"ח על אישור ביצוע כל התשלומים  הספק .12.3

 פי כל דין לעובדיו. -חייב על בהם
 
מתחייב לשפות את החברה בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או  הספק .12.4

עלים מטעמו כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעת במישרין ו/או בעקיפין ממתן השירותים הפו
על ידי החברה ובכלל זה  הספקימים מדרישה בכתב שתופנה אל  14חוזה זה, וזאת תוך  נשוא

 בגין הוצאותיה של החברה הנובעות מהתגוננותה מן התביעה האמורה. 
 

 קניין רוחני וזכויות במסמכים .13
 

או מי מטעמו עבור  הספקכל תרשים ו/או סקיצה ו/או חישוב ו/או חוו"ד ו/או מסמך אשר הוכנו על ידי 
החברה יהיו שייכים לחברה, יהוו את קניינה וזו תוכל לנהוג בהם מנהג בעלים לרבות עשיית שימוש 

 בהם לצרכיה, מסירתם לאחרים וכיו'. 
 

 קיזוז .14
 

, כנגד כל סכום המגיע לפי החוזה לספקימים מראש  10רשאית לקזז, בכפוף למתן הודעה בכתב  החברה
. לספק החברהוכן כל חוב קצוב אחר של  הספק, כל חוב לפי חוזה זה או לפי כל חוזה אחר עם לספק

או /לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו החברההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות 
מכוח חוזה זה ו/או  הספקכלפי  החברהגורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות 

זכות קיזוז ללא כל צורך בהתראה מראש במקרה  לחברההוראות כל דין. על אף האמור לעיל, עומדת 
 .זה של קיזוז בגין שירותים שלא בוצעו או שבוצעו חלקית או שבוצעו שלא בהתאם להוראות הסכם

 
 שונות .15

 
 .כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כקבוע ברישא של הסכם זה .15.1
 
אי תגובה ו/או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה על ידי  .15.2

החברה, לא יחשבו ולא יתפרשו, בשום פנים ואופן, כויתור מצד החברה ו/או כעובדות היוצרות 
ושום זכות ו/או יתרון שיש  הספקכנגד החברה מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותה ביחסיה עם 

 .ו מחמת כךלחברה לא יגרע
 

כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד הנמען  .15.3
( ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית הדואר. כל הודעה אשר נשלחה 3בתוך שלושה )

בפקס מיד עם שליחתה, ובלבד שהתקבל אישור על העברה תקינה ואשרור טלפוני על קבלת 
 .הודעה שנמסרה ביד תחשב כנתקבלה מיד עם מסירתהההודעה; 

 
או שינוי מהוראות ההסכם ו/או נספחיהם, לא יהא להם כל תוקף, אלא אם  הסכמהכל ויתור,  .15.4

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג שהוא,  הספקונעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים, 
 . בעניין שנעשה לא בדרך האמורה בסעיף זה

 
יפוט המקומית הבלעדית לגבי עניין, הנובע מהסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז סמכות הש .15.5

 .ירושלים בלבד
 

________________ __________________ 
 הספק החברה

 
 

 



 חתימה וחותמת: _____________________

34 

 

 

 

 

 

 

 

 
 אישור עריכת הביטוח -X'1 נספח

 
)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
יסת הביטוח במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולהפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבוטחה מבקש האישור העסקה אופי  האישור מבקש מעמד   
 : _________שם

ו/או חברות האם ו/או חברות 
 בנות ו/או חברות קשורות

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☒

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 

 כיסויים
הביטוח סוג  

 
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 סכומי
 ביטוח

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
ומהדור

 ת
הפוליס

 ה

תארי
 ך

תחיל
 ה

תארי
 ך

 סיום

 סכום /האחריות גבול
 ביטוח

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
  X לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

 רכוש 
 

      ₪   

  

  

  

  

  

  

   

       
       
       

'ג צד (צולבת אחריות|) 302  ₪ 2,000,000        

(שיפוי הרחב) 304   

305  

322  

328  

329  

  

   

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪ 302     304 
309    319 

328 

אחריות 
 המוצר

      ₪  

אחריות 
 מקצועית

    1,000,000  ₪ 301 326 

303 327 

304 328 

320  
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 כיסויים
325  

332  (01.11.2019)    

        אחר

:*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת לציין את קוד השירות )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, ישפירוט השירותים   
047 ,001 ,084 ,092  

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

בדבר השינוי או הביטול. האישור  
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ב'נספח 
 מכרזנוסח ערבות 

 
 
 
 

 נוסח הערבות הבנקאית
 

 תאריך _____________
 לכבוד

 החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ
 חברה עירונית לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -ואריאל  

 
 

 ערבות בנקאית מס' ______________ הנדון:
 
 

"( אנו ערבים בזה המשתתףמספר זיהוי _____________ )להלן: "   _____________ על פי בקשת
"( סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: " ת אלפים)עשרש"ח  10,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

 שפורסם על ידכם. 02/2020במכרז מס'  עמידתוחת הבטוזאת ל
 

יום מקבלת דרישתכם  7סך סכום הערבות תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד ל
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 
כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף 
 

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.

 
 ועד בכלל. 24.3.20וקפה עד ליום  ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בת

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 כתב ערבות זה. לענייןדרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה 

 
 דרישה לחילוט הערבות יכולה להגיע על ידי כל אחד מהמוטבים על פיה בנפרד.

     
 

       
 

 ____________ בנק / חברת ביטוח:  ___________                        תאריך:                   
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 'גנספח 
 ביצוענוסח ערבות 

 
 
 
 

 נוסח הערבות הבנקאית
 

 תאריך _____________
 לכבוד

 החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואמנויות בע"מ
 חברה עירונית לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -ואריאל  

 
 

 ערבות בנקאית מס' ______________ הנדון:
 
 

"( אנו ערבים בזה המשתתףמספר זיהוי _____________ )להלן: "   _____________על פי בקשת 
"( סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: " פיםאלת )עשרש"ח  10,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  

 שפורסם על ידכם. 02/2020במכרז מס'  עמידתווזאת ל
 

יום מקבלת דרישתכם  7סכום הערבות תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 
כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 שר לחיוב כלשהו כלפיכם.כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בק
 

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.

 
 ועד בכלל._______פה עד ליום  ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוק

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 כתב ערבות זה. לענייןדרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה 

 
 דרישה לחילוט הערבות יכולה להגיע על ידי כל אחד מהמוטבים על פיה בנפרד.

     
 

       
 

 ____________ בנק / חברת ביטוח:  ___________                        תאריך:                   
 
 
 


