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 08/21מס'פומבי  מכרז 
   

 לאספקת ציוד מחשוב ומתן שירותי תיקונים
 

 תוכן עניינים
 

 
 .הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

 
 פרטי המשתתף וניסיון קודם.  –  ( 1מסמך א)
 אישור רו"ח. – ( 2מסמך א)
 . 1996-תצהיר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו  –  ( 3מסמך א)
 . מכרזל  בנקאית נוסח ערבות –  ( 4מסמך א)
 מכרז.ב הצעות  תצהיר על אי תיאום –  ( 5מסמך א)

 

 
  

 
  

 המשתתף הצהרת –מסמך ב' 
 

 .הצעת המשתתף –(  1מסמך ב')
 

 

 ההסכם –מסמך ג' 
 

 . ציוד ומתן שירותים מפרט –  נספח א'
 . אישור על קיום ביטוחים –  נספח ב'
 נוסח ערבות ביצוע.  –  נספח ג'
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 08/21מכרז מס' 
 מסמך א' 

 הזמנה להציע הצעות 

 
 

 21/08מכרז מס'  –הזמנה להציע הצעות  
 

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

תיקונים בזה קבלת הצעות מחיר לאספקת ציוד לחברה ומתן שירותי    ותמזמינ  ,("המזמינהאו "  "החברה"
 -" והציוד, הכול כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם )להלן ובהתאמה: "ידי היצרן-על וטיפול בתקלות

 "(. השירותים"
 

 פרטים כלליים  .1

 
הצדדים רק הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את 

במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות 
 אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.

 

אריאל א' הינה תאגיד עירוני המקיים אירועי תרבות ופנאי שונים ברחבי העיר ירושלים. אריאל  .1.1
תאגיד עירוני המקיים גם הוא אירועי תרבות, פנאי וספורט בעיר ירושלים וכן מנהל עבור ב' הינה  

"( מבני ציבור שונים, בהם: היכל הפיס ארנה, אצטדיון טדי, העיריהעיריית ירושלים )להלן: "
 בריכת הסולטן וכו'.

 

שירותי תיקונים וטיפול רכישת ציוד ומתן  מעוניינת לקבל מהמציעים הצעות מחיר עבור  החברה   .1.2
 במפרט אשר מצורף כנספח א' להסכם לרבות ,במסמכי המכרזכמפורט  ,ידי היצרן-על בתקלות

או ספק, מובהר בזה כי כל התיקונים יבוצעו במעבדות היצרן  רלמען הס המצ"ב למכרז דנן.
 בלבד.המוסמכות ע"י היצרן 

 
מצד החברה, מצורף להסכם )הנלווה להזמנה זו( מפרט ובו הציוד   מבלי שהדבר יהווה התחייבות .1.3

"( לספק הספקהזוכה )להלן גם: "-הדרוש לחברה, אותו יידרש המציע)אך לא מחייב( המוערך 
פי -ידי הספק במסגרת הצעתו. החברה תהיה רשאית לשנות על-אשר יוצע על לחברה, במחיר

שיקול דעתה את הציוד ו/או את הכמות הנדרשת, והספק יידרש לספקו בתמורה הנקובה 
 בהצעתו.

 
מובהר כי ייתכן שבמהלך תקופת ההתקשרות יידרש לחברה ציוד אשר אינו מופיע בכתב הכמויות  .1.4

ע ציוד בכתב הכמויות לו לא תזדקק המזמינה. לפיכך מובהר כן, ייתכן שמופי-המצ"ב. כמו
ידי החברה, וכן ייתכן -ומוסכם כי ייתכן שלא כל הציוד המופיע בכתב הכמויות אכן יוזמן על

שהספק יידרש לספק ציוד לחברה אשר אינו מופיע בכתב הכמויות, ובמחירי שוק )אשר ייקבעו 
 ידי היועץ מטעם החברה(.-על

 
 -)להלן Hewlett Packard Enterprisחברת על המציע להיות ספק מורשה מטעם היצרן  .1.5

HPE  )  ,וכן להיות בעל מלאי זמין לאספקת כל הפריטים המופיעים או מפיץ מטעם משווק מורשה
ההזמנה  ביצועממועד  יום לכל היותר 30במפרט המצורף למכרז זה )או ביכולתו לספקם בתוך 

 . ידי החברה-על
 

להביא לידי זכות  –ולה בלבד  –כאשר לחברה  שנים( 6למשך שש )תקופת ההתקשרות הינה  .1.6
, ועם מתן ההודעה תבוטל ומכל סיבה שהיא הפסקת ההתקשרות בכל עת בהודעה בכתב
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ההתקשרות, מבלי שתהיה לספק ו/או למי מטעמו כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין 
 זה.

 
ידי המשתתף יהא ציוד חדש ומקורי של היצרן המוצע וכולל אחריות -המוצע עלמובהר כי הציוד   .1.7

 פי המפורט במפרט המצורף כנספח א' להסכם המצ"ב. -, ועלידי היצרן או נציגו בארץ-ושירות על

 
-מובהר בזה כי במשך תקופת ההתקשרות ייתכן ויחולו שינויים ועדכונים בציוד אשר יוזמן על .1.8

יהא מחויב למתן הנחות באותו השיעור הנקוב בהצעתו נשוא הליך זה,  די החברה, אולם הספקי
 והוא לא יהא רשאי לחרוג משיעור הנחה זה. 

 
, לרבות דגמים ועדכונים חדשים למפרט כפי שיהיו מעת השונים הפריטים תמחור כיעוד מובהר 

 יועץ של הסופית להחלטתו כפוף יהיה שיעור ההנחה, ר, לאחההתקשרות תקופת במשך לעת
של היועץ  שלשיטתו. ככל המחירים להוגנות בנוגע"היועץ"(  –) להלן  החברה מטעם המיחשוב

 אחר הנחה יהיו גבוהים מן המקובלמחירי הספק לו/או לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, 
טכנית מבחינה או לא יהיו ברשות הספק הדגמים המתאימים ביותר ו/בשוק באותו מועד 

גורם   תהא החברה רשאית להתקשר עם כל,  )לפי שיקול דעתו של היועץ(למערכת הקיימת חברה  
 אחר, לרבות עם זוכה נוסף במכרז דנן )ככל שתחליט על כך החברה(, ללא צורך בהודעה כלשהי

 מי מטעמה בעניין זה. ולא תהא לספק כל טענה כנגד החברה ו/או 

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

 
 במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המפורטים להלן: מי שעומדרשאי להשתתף במכרז 

 

ובעל גישה או מפיץ מטעם משווק מורשה,      HPEחברת    מורשה מטעם היצרןהוא משווק  המציע   .2.1

  ;HPEחברת  במעבדותהתיקונים  לשירות

 
מורשה משווק לצרף העתק אסמכתא בדבר היותו  המציעלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על 

 .לעיל כאמור, מורשה משווק מטעם מפיץ או, HPEחברת מטעם 

 

, ₪ 5,000,000בהיקף של ושירותים שנים, לפחות, במכירת ציוד  3המציע הוא בעל ניסיון של  .2.2
וכמו כן הינו בעל מחזור בכל אחת משנים אלו   .2020,  2019, 2018מהשנים    אחת  כלעבור    לפחות,

 .HPEבמכירת שרתים של חברת במכירת )לפני מע"מ( ₪  500,000של לפחות 

 
 :המציעלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על 

  -ובנוסף; 1א'לפרט אודות ניסיונו בטבלה המצ"ב כנספח   •

 .2א'כנספח  בנוסח המצ"ברו"ח  יצרף אישור  •

 

 להלן. .103כמפורט בסעיף ₪  00025,בסך של מקורית ערבות בנקאית צירף להצעתו המציע  .2.3
 

 להלן.  5.1בתוספת מע"מ כמפורט בסעיף  ₪ 500רכש את מסמכי המכרז בסך של המציע  .2.4
 

 מסמכי ההצעה  .3
 

בסעיף זה, ובהתאם המסמכים המפורטים  כלמציע יצרף להצעתו את מבלי לגרוע באמור לעיל, ה
 : להלן 4.2להנחיות המפורטות בסעיף 

 
 ידו.-כשהם חתומים על כל מסמכי המכרז .3.1
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 לעיל. 2כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .3.2

 

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

הוא מנהל את   מס, או העתק ממנו המעיד כי  ספקמפקיד שומה, מרו"ח או מתקף  ישור  א .3.3.1
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 

הוא נוהג לדווח לפקיד וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם - להלן) 1976התשל"ז 
 "מ.השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע

 

 .(3מסמך 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(.

 

 על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.תקף אישור  .3.5
 

 העתק תעודת עוסק מורשה על שם המשתתף. .3.6
 

 הוגשה הצעה על ידי תאגיד יצורפו: .3.7
 

 ההתאגדות של המשתתף.העתק של תעודת  .3.7.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  .3.7.2
 המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(.

החתימות על גבי מסמכי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי  או רו"ח המאשר כי אישור עו"ד   .3.7.3
לכל דבר וענין וכי  תףומחייבות את המשתמטעם המשתתף המכרז הן של מורשי חתימה 

נוסף או על כל מסמך מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו 
 )בשולי טופס ההצהרה או במסמך נפרד(.  שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועלאחר  

 
יצורף להצעה העתק של תעודת הזהות של המציע וכן אישור  -הוגשה הצעה ע"י עוסק מורשה  .3.8

 עו"ד או רואה חשבון כי המציע חתם בפניהם על גבי מסמכי המכרז וההצעה.

 

 העתק קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. .3.9

 

, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית מקורערבות  .3.10
 1981  -לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א  שיון  ישברשותה ר

עשרים וחמישה ₪ )  00025,בסך של    (3מסמך א)בנוסח    החברהלבקשת המשתתף במכרז, לפקודת  
 .הצעתו במכרז וזאת להבטחתבדיוק,  20219.22.בתוקף עד ליום  , ף ₪(לא

 
 :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.
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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  .3.10.1
 בכל דרך שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .3.10.2

 דע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק. כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מי .3.10.3

כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות  .3.10.4
ו/או לא חתם על הסכם ההתקשרות  הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות

ידי -ימים ממועד הכרזה על הצעתו כהצעה הזוכה )או במועד שייקבע על 7בתוך 
 החברה(.

 
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  
 .שיציין המציע בשולי הצעתולכתובת 

 

, מטעם זה בלבד ולפי החברהלא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית   .3.11
לבקש כי יוסיף ו/או  ול את הצעתו של המציע או לחלופיןדעתה הבלעדי והמוחלט, לפס שיקול

ים בה וכן ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורט
 .להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי החברהרשאית 

 

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

ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא  החברהה עם והמציע מתחייב לשתף פעול
 .ידם, כאמור-כל מסמך שיידרש על

 
 

 ההצעההגשת  ומועד אופן .4

 

או  "המשתתףלהלן: "לעיל והמגיש יכונה , תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ההצעה .4.1
וכל המסמכים הנדרשים במכרז כולל הערבות הבנקאית )ומסמכים נוספים אם  ,"המציע"

 .  אלא אם נאמר אחרת במפורש יצורפו(, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד

  
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת  .4.2

מעטפת המכרז תכלול שתי מעטפות שונות   אחרים(.)ללא שום סימני זיהוי    08/21מס'  מכרז  ציון  
 וסגורות, כלהלן:

 
. ההצעה הכספית ללאלעיל, אך  3-2ובה כל המסמכים המפורטים בסעיפים  –א'"  מעטפה" .4.2.1

 ;ידי המציע "מעטפה א'"-על מעטפה זו יירשם על

, 1גבי מסמך ב'-על מעטפה סגורה הכוללת את הצעתו הכספית של המציע –"מעטפה ב'"  .4.2.2
 ;או "מעטפה ב'" "הצעת מחיר" כאשר על המעטפה תצוינה המילים:

 
דרך היכל הפיס ארנה ירושלים רחוב  בתיבת המכרזים במשרדי החברהמעטפת המכרז תופקד  .4.3

הצעה  .בדיוק 12:00בשעה   19.7.21שני ליום , עד סמוך לאיצטדיון טדי ירושלים 1בנבנישתי 
שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה 
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 אליו( ולא תידון 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 

רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או,   החברהפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( תהיה ה
לראות את הצעתו כאילו הוגשה , או לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו

לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את  חברה. בכל מקרה )גם אם הללא הסתייגות כאמור
 למציעים. וכפי שנמסר חברההצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י ה

 

מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד  .4.5
 .הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין

 

מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין  .4.6
וח אדם, על פי תנאי המכרז, לרבות כ במתן השירותיםהרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות 

 .אחריות ושירות מלאים וכיו"ב, ולמעט מע"מהובלה, ציוד, 

 

או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת  רבדואמשלוח ההצעה  .4.7
, מכל סיבה שהיא, בתיבת תמצא אהמכרזים, אינם עונים על דרישות המכרז, והצעה של

 .  לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז –עד למועד האחרון להגשת הצעות המכרזים 
 

 .  בכתב למשתתפים להגשת הצעות בהודעה האחרון רשאית להאריך את המועד החברה .4.8
 

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל ע בהגשת הצעתו מבי .4.9
 .זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות

 
 

 הוצאות המכרז  .5
 

במשרדי החברה. בתוספת מע"מ    ₪  500המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של  את חוברת מסמכי   .5.1
  סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.

 

, ובכלל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכל  .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  שאלות  12:00בשעה   13.7.21עד יום  .6.1
 , בדואר אלקטרוני לפי הכתובת:דנה מלכה לויגב' הבהרה בכתב, אל 

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

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

 

mailto:mldana@jerusalem.muni.il
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 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
 .החברהתחייבנה את  –בכתב 

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

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

שינויים, הבהרות ותיקונים ימסרו למשתתפים  .לתי נפרד מתנאי המכרזחלק ב והתיקונים
  שימסרו על ידם. הפרטיםלפי  או בדוא"ל, פקסימיליהבאמצעות 

 
 

 שמירת זכויות  .7
 

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

 

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
 . ההסכםבמכרז  בהתאם לתנאי 

 

 בדיקת ההצעות   .8
 

 שלבים כלהלן: לושההמכרזים תבחן את ההצעות בשועדת  .8.1

לעיל ותיבדק שלמות  4.2.1בשלב זה תיפתח "מעטפה א'" בלבד, כאמור בסעיף  –שלב א'  .8.1.1
מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הצעת המציע ועמידתו בתנאי הסף. 

 .הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן

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

מהציון הסופי של המציע והוא ינוקד על פי הקריטריונים  25%מרכיב האיכות המהווה 
  הבאים כדלקמן:

 
הניקוד  הקריטריון

 המירבי
 אופן ביצוע הניקוד

מקום עסקו של המציע 
וכתובתו הרשומה הם בעיר 
ירושלים במועד הגשת 

 ההצעות

ו/או בעל שלוחה מציע אשר מקום עסקו וכתובתו הרשומה  נק' 5
 5במועד הגשת ההצעות, יקבל רשמית שכתובתה בעיר ירושלים, 

נק'. מציע שאינו עומד בתנאי זה לא יקבל ניקוד כלל במסגרת 
 קריטריון זה
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 24 -מציע אשר שימש ב
החודשים שקדמו להגשת 
ההצעה, כספק של החשב 
הכללי או החברה למשק 

 וכלכלה

  נק' 10
החודשים שקדמו להגשת ההצעה, כספק  24 -מציע אשר שימש ב

נק'. מציע  10של החשב הכללי או החברה למשק וכלכלה, יקבל 
 שאינו עומד בתנאי זה לא יקבל ניקוד כלל במסגרת קריטריון זה

 )יש לצרף אישור מתאים להוכחת האמור(
וועדת המכרזים של המזמינה ו/או מי שימונה על ידה, ייצור קשר  נק' 10 התרשמות מן המציע 

ובלבד שמדובר בלקוחות , עם ממליצים שהם לקוחות של המציע
שהם: מוסדות ציבור, חברות עירוניות, חברות ממשלתיות, או 

הטבלה )על בסיס מידע שיסופק על ידו לפי  רשויות מקומיות
( לצורך התרשמות מהמציע, ועל בסיס זה 1השנייה בנספח א'

 ( בקריטריון הנוכחי.10 -ל 0יקבל המציע דירוג )בין 
 

"( על מנת לעבור לשלב הניקוד המזערי)להלן: "נקודות במרכיב האיכות   10על המשתתף לקבל לכל הפחות  
 .שלא יקבל את הניקוד המזערי הנדרש הצעתו תפסלג' של המכרז. משתתף 

 

פי -והוא ינוקד על 75%בחינת הצעת המחיר: למרכיב זה יהא משקל יחסי של  –שלב ג'  .8.1.3
 הנוסחה הבאה:

 
 

 

 

 

 
חיבור ניקוד   -בכפוף לאמור לעיל ולהלן, המציע שיקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר, דהיינו

 האיכות עם ניקוד הצעת המחיר, יוכרז כזוכה במכרז. 

 

להתנות את הזכיה בתנאים, ללא חובת הנמקה, כן רשאית ועדת רשאית ועדת המכרזים  .8.2
לא תהא למשתתף כל דרישה כי  . מובהר בזאת מפורשות,  שלא לבחור הצעה בשלמותה  המכרזים

עקב אי קיבול ההצעה או ביטול בקשר עם כל האמור לעיל ו/או מהחברה,  -כספית ו/או אחרת  -
 המכרז.

 

 שני בין ההתקשרות את ולפצל אחת מהצעה יותר לבחורהמכרזים תהיה רשאית גם  ועדת .8.3
תתקשר עם שני מציעים או יותר בנוגע להזמנות עתידיות,  שהחברה, באופן יותר או מציעים

מול כל אחד מן המציעים לפי שיקול  ו/או לבצע תיקונים והיא תהא רשאית להזמין את הציוד
, ולא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה דעתה

 בעניין זה.

 
יל, המזמינה תהא גם רשאית להתקשר עם מציע אחד וכן עם כן, ומבלי לגרוע באמור לע-כמו .8.4

 ת רצון מן המציעועי( בלבד, למקרה שבו לא תהא שבStand-By -מציע נוסף )אשר ישמש כ
שלא לשביעות רצון החברה וכיו"ב מקרים נוספים, בכל , בשל העדר מלאי, שירות  זוכההראשון ה

זמינה תהא רשאית לפנות למציע השני לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה של חוסר מה שלב.
שביעות רצון כאמור, או במקרה שהמציע הראשון לא יספק את המוצרים ו/או יעניק את 

לפי שיקול דעתה )בלוחות הזמנים הנדרשים לחברה או /וכנדרש ברמה מקצועית השירותים 
ביחס   שבו המחירים אשר יוצעו על ידו בעתיד לא יהיו הוגנים, ו/או במקרה  (הבלעדי של המזמינה

 .ל היועץ מטעמהלפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה ו/או ש למקובל בשוק
 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או  .8.5
שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי  לחשושסלה אם יש לה יסוד סביר ולפ

שכוונתו היתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי מכרז, או 
תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות 

 ם.בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירי

 הצעת המחיר הנמוכה ביותר
______________________________ 

 הצעת המחיר הנבחנת
 75 × 

 
להצעה= ניקוד מרכיב מחיר   

 הנבחנת
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רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,   טעמה(מו מי  )אעדת המכרזים  ו .8.6
לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר 
פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, 

תאימות, בין אם מולבקש מהמשתתפים, שהצעותיהם נמצאו  ,חות ניכוייםדו"חות מע"מ ודו"
לרבות עם חלק מהמשתתפים בלבד(, )מדובר במשתתף בודד ובין אם מדובר במספר משתתפים 

לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין 
לבקש הצגת בפועל של יכולות המערכת או בחינת המערכת וכן  לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן

סדרי הדיון ורשימת המשתתפים עימם ינוהל הדיון  עצמה ע"י ועדת המכרזים )או מי מטעמה(.
 ייקבעו על ידי ועדת המכרזים.

 

שאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או לשפר את ר, ועדת המכרזים הזוכהגם לאחר קביעת  .8.7
 הצעתו.

 

מען הסר ספק, אין בסמכות זו של ועדת המכרזים כדי לחייב את ועדת המכרזים לנהל מו"מ ל .8.8
דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר  בכלכאמור, כדי לאפשר למשתתף להסתייג 
 .למשתתף לחזור בו ממה שכתב בהצעתו

 

תוספת שייעשו  ו/או כל שינוי או אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי .8.9
המסמכים ובין בין על ידי שינוי או תוספת בגוף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, 

ו/או להשלמתה ע"י ועדת  במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה
 . המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 

 מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעהאי הגשת   .8.10
 או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  ועדת המכרזים .8.11
ועדת התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת  מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר

 .מונע הערכת ההצעה כדבעי המכרזים
 

אמינותו ניסיונו חשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את ועדת המכרזים תהא רשאית לקחת ב .8.12
 המציע בעבר. עם  וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונה של החברה

 

 וההתקשרות הודעה על הזכייה  .9
 

 על כך הודעה בכתב.  ובמכרז תימסר ל הזוכהעם קביעת  .9.1

 

וערבות את ביטוחיו ( ימים 7תוך שבעה ) להעביר לחברה המציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב .9.2
  .בהתאם להוראות ההסכםביצוע 

 

לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב והערבות הבנקאית שהוצאה על ידו  הצעתומציע אשר  .9.3
 . אליובקשר עם השתתפותו במכרז תוחזר 

שם  לעיל, תוך התקופה האמורה 9.2 כל התחייבויותיו כמפורט בסעיףלא מילא הזוכה אחר  .9.4
 , אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בומציא אחד או יותר מהמסמכיםולרבות אם לא ה

ולחלט את הערבות, אשר במכרז,  תו של הזוכהלבטל את זכיי החברה, תהא רשאית מהצעתו
הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות 

תהא רשאית החברה כן  ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה.  
מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה מכל  ביצוע השירותיםן את הזמילבמקרה זה 

 כל דין.פי -עלפי המכרז ו/או -על חברהאחרים להם זכאית ה
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כאמור   קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכיההזוכה לא  שמבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה   .9.5
זכאית לסך של   חברה, תהא הוהחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכיה

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום )אלף שקלים חדשים(  ₪ 1,000
מועד המצאת כל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או  לעיל 9.2בסעיף הנקוב  המועד

  .האישורים

 

   אישור תקציבי .10

 

, החברמובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים ב .10.1
 לבטל את המכרז. חברהלמכרז, רשאית ה חברהובמידה וההצעה גבוהה מתקציב ה

 

עד להיקף  ף השירותיםרשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היק חברהכן תהיה ה .10.2
 והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז.  התקציבי המתאים והמאושר

 

למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי  .10.3
 בזכויותיה אלו.   חברהבשל שימוש ה חברהה

 

 ביטול המכרז  .11
 

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש   החברה .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   –תהא רשאית    החברהי כל דין, מובהר בזאת, כי "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .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
 .לשירותיםכמחיר הוגן וסביר  לחברהו/או מהמחיר שנראה 

 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או  .11.2.2
מכים, או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במס

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

 

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  .11.2.3
 בניסיון ליצור הסדר כובל.

 

מרוכשי מסמכי  עים במכרז ו/או למייעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ החברההחליטה  .11.3
 ו/או כלפי מי מטעמה. החברההמכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 הוראות כלליות  .12
 

, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר לחברההתברר   .12.1
 החברהבמסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית  החברהשהציג המציע כלפי 

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

 



 חתימה וחותמת: _____________________ 

12 

 

, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. החברההרוחני של  מסמכי המכרז הם קניינה   .12.2
 אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

 

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

 
        ______________ 
 , מנכ"לאורי מנחם        
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 08/21מס'  מכרז
 (1מסמך א)

 וניסיון קודםפרטי המשתתף 
 
 

  פרטי המשתתף וניסיון קודםטופס 
 

 פרטים על המשתתף   .1
 

       שם המשתתף: .1.1

         :מס' הזיהוי .1.2

       :מען המשתתף )כולל מיקוד( .1.3

 )יחייב את הספק במסגרת ההתקשרות  שם איש הקשר אצל המשתתף .1.4

         :מול המזמינה(

        תפקיד איש הקשר:  .1.5

          טלפונים: .1.6

         פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני: .1.8

 איזה מן הפריטים ןהחודשים האחרונים ספק משכ"ל או חשכ"ל לעניי 24 -היה ב םבא .1.9

 עיגול את הרלוונטי()הקף ב לא / כן: מכרזהמצורף לבמפרט המופיעים 

 

 עמידה בתנאי הסף 
 

שנים, לפחות, במכירת ציוד  3המציע הוא בעל ניסיון של  – 2.2 הקבוע בסעיף תנאי סף .1.10
. 2020,  2019,  2018מהשנים    אחת  כל, לפחות, עבור  )לפני מע"מ(  ₪  000,0005,ושירותים בהיקף של  

במכירת שרתים   )לפני מע"מ(  ₪  500,000וכמו כן הינו בעל מחזור בכל אחת משנים אלו של לפחות 
 HPEשל חברת 

 
היקף מכירות   שנה

 שנתי שרתים 
סה"כ היקף 

 מכירות
איש קשר אצל המזמין  

 ומספר טלפון
2018    

2019    

2020    

 
 

 
 :במסמך ההזמנה 8.1.2הקריטריון השלישי בסעיף רשימת ממליצים לפי 

 

 פרטי איש קשר וטלפון שם חברה / לקוח
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 ____________________שם המשתתף: _       
      

 חתימת וחותמת המשתתף: ____________       
         

 _______________________תאריך:        

 

 

 עו"ד אישור

 

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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 08/21מכרז מס' 
 (2מסמך א)

 אישור רו"ח על מחזור כספי 
 

 לכבוד
___________________ 

 
 אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו הנדון : 

 .201831.12,  .201931.12, .202031.12 ביום
  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 

 . הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________ . א

 

וליום  31.12.2019וליום  31.12.2018ליום הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם  . ב
 בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. 31.12.2020

 
 לחילופין:

 
( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון 1ם המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )הדוחות הכספיי

 אחרים. 

 

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

(2.) 
 

 לחילופין:
( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )

_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' 
 להלן.

 
 לחילופין:

( 1המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים 
_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט 

 בסעיף ד' להלן.

  

וליום  31.12.2018( ליום 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) . ד
וליום  31.12.2019וליום  31.12.2018המחזור הכספי של חברתכם ליום  31.12.2020וליום  31.12.2019

, 2019, 2018מהשנים  אחת כל₪ )לפני מע"מ(, לפחות, עבור  000,0005,עולה על היקף של  .202031.12
 , בגין מכירת ציוד ושירותים.2020

 

ני מע"מ( לפחות, ₪ )לפ 500,000כן, הריני לאשר כי חברתכם היא בעלת מחזור כספי בהיקף של -כמו .ה

 .HPEשל חברת , בגין מכירת שרתים 2020, 2019, 2018בגין כל אחת מהשנים 
 

 
 ,בכבוד רב

 
______________________  

 רואי חשבון                  
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 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1

יראו אותן  ,99בדוגמאות לתקן ביקורת מספר לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות  .2
 כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 
 הערות: 

בישראל  אי החשבון ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רו  ל ידינוסח דיווח זה נקבע ע •
 .  2009אוגוסט  -

   יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. 
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 08/21מכרז מס' 
 (3מסמך א)

 דיני עבודהקיום 
 

  
 ציבורי  גוף עם להעסקה תנאי  - עבודה דיני קיום תצהיר  בדבר  נוסח

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

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  
 

"( הגוף" –נותן תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  הנני .1
  הנני  כיה /מצהיר אני. של החברה הכלכלית אריאל ________ למכרז צעהה  להגיש המבקש הגוף שהוא

 . הגוף בשם זה תצהיר לתתת /מוסמך

 

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

"קיום דיני עבודה   הכותרת  תחת"(,  החוק"  -)להלן   1976  –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  2בסעיף  

 תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. –

 

 : 1אליו הזיקה ובעל מצהיר בזאת כי הגוף  הנני .3
 

 

  לפחות   חלפוהורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד ההתקשרות,    אוביותר משתי עבירות    והורשע  לא
 ממועד ההרשעה האחרונה.  שנים שלוש

 

 

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

 

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

 

 

מועד ל שקדמו השנים בשלושהוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה  לא
 .ההתקשרות

 

 
מועד ל שקדמו השנים בשלושהוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה 

 (. ומועדם מהותם לרבות העיצומים בדבר פרטים. )מצ"ב ההתקשרות
 

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

 המצהיר חתימת                                                                                                            
 אישור 

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

 וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר,  אישי  פןבאו  לי  המוכרגב' ____________,  /מר____________, 

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

__________________

 חותמת + חתימת עוה"ד  

 

  

 
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 1
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 2
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 08/21מס'  מכרז
 (4מסמך א)

 נוסח ערבות בנקאית
 

 נוסח הערבות הבנקאית
 

 תאריך _____________
 לכבוד

 החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ
 חברה עירונית לניהול קרית ספורט תרבות ופנאי בירושלים בע"מ -חברת אריאל 

 
 ערבות בנקאית מס' ______________ הנדון:

 
 

בזה  "( אנו ערביםףהמשתת_____________ )להלן: " מספר זיהוי   על פי בקשת _____________
סכום )להלן: " (שקלים חדשיםעשרים וחמישה אלף )₪  25,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .שפורסם על ידכם ________מס'  במכרז להבטחת הצעתווזאת  "(הערבות
 

יום מקבלת דרישתכם  7תוך  סכום הערבותאנו 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 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  ףכלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתת
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ףכלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת

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

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

 ועד בכלל. 22.9.2021ליום עד ל ותישאר בתוקפה ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטו
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

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

 
 ____________ בנק / חברת ביטוח:  ___________                        תאריך:                   
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 08/21מכרז מס' 
 (5מסמך א)

 אי תיאום הצעות במכרז
 תצהיר

__________ ______הח"מ ________________________ מס ת"ז ____________ נושא משרה באני 
 "( מצהיר בזאת כדלקמן:המשתתףמספר זיהוי _______________________ )להלן: "

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע ההצעה הוגשה על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא  .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

 עת המשתתף.המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום לגוף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצ .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

 במקום המתאים  Vיש לסמן 
o  בחשד לתיאום מכרז. אם כן, נא פרט:המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

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

 אם כן, אנא פרט:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

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

 
____________        ___________     ____________    ___________     __________ 

 תאריך            שם התאגיד        חותמת התאגיד    שם המצהיר ותפקידו       חתימת המצהיר       
 

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

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

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

 
______________________                               ________________________ 

 
 ך                                                שם מלא + חתימה +  חותמת                                                        תארי  
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 08/21מכרז מס' 

 מסמך ב'
 המשתתף הצהרת

 
           כבודל

 החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ
 "(החברה)להלן: " תרבות ופנאי בירושלים בע"מ חברה עירונית לניהול קרית ספורט, -אריאל 

 
 א.נ., ג.
 

 21/08 מכרז מס'  - הצהרת המשתתף
 

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

 
 , על נספחיהם.ם לכל האמור במסמכי המכרזמימסכי ווהננקראנו בעיון, בחנו בקפידה  .1

 

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

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

גורם שאישורו נדרש כל , תיאום עם את החוקים, הדרישות והנהלים של כל הרשויות המוסמכות
לצורך קיום התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז וכן את כל הגורמים, אשר יש או עשויה להיות להם 
השפעה על הצעתנו. כן הננו מאשרים כי קביעת התמורה בהצעתנו זו נעשתה בהתחשב בכל הנתונים 

 יל ו/או עם הצעתנו.שלעיל וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האמור לע
 

. בידינו כל המידע לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו  הגשנו את הצעתנו בהתאם .3
ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות  הדרוש לנו

 על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 

ו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות הרשויות הננ .4
 המוסמכות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת, ללא כל תמורה נוספת שהיא.

 
לבצע את כל אנו מקבלים על עצמנו ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז  .5

 .ז בלא כל הסתייגותההתחייבויות והתנאים הכלולים במכר
 

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

וכן כל הנדרש והמתאים וכל הציוד  , כוח האדםהטכניים, המקצועייםאמצעים כל האת יש לנו  .7
במועדים הנקובים  הוראות המכרזעל מנת לבצע תרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין ההי

 אם נזכה במכרז. חייבים לעשות כןואנו מתבמסמכי המכרז, 
 

העניק את ספק את הציוד וללבהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, הננו מציעים  .8
 להלן. 1מסמך ב'להצעתנו שבנשוא המכרז בתמורה השירותים 

 
זכות להביא  –ולה בלבד  –( שנים כאשר לחברה 6ההתקשרות הינה למשך שש ) תקופתידוע לנו כי  .9

לידי הפסקת ההתקשרות בכל עת בהודעה בכתב ומכל סיבה שהיא, ועם מתן ההודעה תבוטל 
 כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה. לנו ו/או למי מטעמנוההתקשרות, מבלי שתהיה 

 
ידי -שרות ייתכן ויחולו שינויים ועדכונים בציוד אשר יוזמן עלבמשך תקופת ההתק כיידוע לנו  .10

ולא נהיה השיעור הנקוב בהצעתו נשוא הליך זה,    באותואנו נהיה חייבים למתן הנחות  החברה, אולם  
 משיעור הנחה זה.  לחרוגרשאים 

 
 לעת  מעת  שיהיו  כפי  למפרט  חדשים  ועדכונים  דגמים  לרבות,  השונים  הפריטים  תמחור  כיידוע לנו    עוד .11

המיחשוב  יועץ שלהסופית  להחלטתו כפוף יהיה, ההנחה שיעור לאחר, ההתקשרות תקופת במשך
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. ככל שלשיטתו של היועץ ו/או לפי שיקול המחירים להוגנות בנוגע"( היועץ" –) להלן  החברה מטעם
י או לא יהיו ברשות/ו  מועד  באותו  בשוק  המקובל  מן  גבוהים  יהיוהמחירים  דעתה הבלעדי של החברה,  

המתאימים ביותר מבחינה טכנית למערכת הקיימת חברה )לפי שיקול דעתו של היועץ(, תהא   הדגמים
וכה נוסף במכרז דנן )ככל שתחליט על כך החברה רשאית להתקשר עם כל גורם אחר, לרבות עם ז

 טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.  כללנו החברה(, ללא צורך בהודעה כלשהי ולא תהא 
 

ידוע לנו כי החברה רשאית להתקשר גם עם שני מציעים או יותר, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין  .12
תים, ולא תהיה לנו כל טענה כנגד החברה ו/או מכל אחד מהם )או מכולם יחד( ציוד ו/או מתן שירו

 מי מטעמה בעניין זה.

 

יום ( תשעים) 90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .13
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף  חברהידוע לנו, כי המהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

והכל )שישים( יום נוספים וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש תיפסל הצעתנו  60ההצעה למשך  
 כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על חברהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

 

ם המופיעים במפרט המצורף אנו מתחייבים לספק לחברה את כל המלאי הדרוש לה וכן את הפריטי .14
 ידי החברה.-יום ממועד ביצוע ההזמנה על 30למכרז זה, לכל היותר בתוך 

 
חוזרת כאמור -משום הצעה בלתיכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .15

ינינו מחייב בהסכם  תייכרובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3בסעיף 
 נכם. ילב

 
 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז. .16

 
, נפקיד בידי העל הזכיי חברההיה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך המועד שייקבע בהודעת ה .17

צוע בביכתב ערבות ואישור על עריכת פוליסות ביטוח הכל כנדרש במסמכי המכרז וכן נתחיל    חברהה
 תורה לנו.  חברהביום שה השירותים

 
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם  .18

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

 
והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, אנו הצעתנו הינה בגדר המטרות  .19

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

 
במסמכי  מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .20

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

ין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר י, לפי הענבמסמכי המכרזהנזכרים 
 .שביניהם

 
 

   _______________  __________________ 
 חתימת המשתתף          תאריך    

 
 
 

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.  -__________________ ת.ז. ______________ ווההצעה ה"ה 
_____________ 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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 הצעת המשתתף  –   1מסמך ב'
 

 יש למלא את טופס ההצעה אך ורק בעט / בדפוס. אין לבצע מחיקות בטיפקס. .א

 מחיקה יש לחתום בחתימה מלאה.ליד כל תיקון או  .ב
 

וכן ליתן את המפורט במפרט המצ"ב להסכם כנספח א', הציוד את  לספקאנו מציעים 
ידנו בטבלה אשר תישלח אלינו לאחר  -, בשיעור הנחה אשר ימולא עלהשירותים נשוא המכרז

 חוברת המכרז, לכתובת הדוא"ל: _______________________.
 

 -ובנוסףבמסמך ההזמנה(,  4.2.2טבלת האקסל תודפס על ידנו ותצורף למעטפה ב' )לפי סעיף 
 קי שיצורף למעטה ב' לעיל -און-גבי דיסק-תועבר במדיה דיגיטלית על

 
בלבד. מובהר כי התמורה למציע תשולם לו בשקלים לפי שער  בדולר אמריקאיהמחירים ירשמו  .ג

 ידי המזמינה. -ביום הוצאת ההזמנה על יציגחליפין 

 לכל המחירים לעיל יתווסף מע"מ כדין. .ד

 

           



 חתימה וחותמת: _____________________ 

24 

 

 08/21מס'  מכרז
 מסמך ג'             

 הסכם                  

 
 הסכם 

 
 2021שנת  ______חודש   ____מיום  בירושליםשנערך ונחתם 

 
 

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

 
 אוו/
 

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

    (""החברה)להלן: 
 
 

 בין:

   מצד אחד
   

 בע"מ __________________ 
 ______________ח.פ 

 ______________מרחוב 
 ______________; פקס _____________טל' 

 ("הספק")להלן: 
 
 

 לבין:

   מצד שני
 
 

 קבלת)לרבות אספקת ציוד ומתן שירותי מחשוב ל 21/08מס' מכרז את פרסמה  והחברה  הואיל
כמפורט במסמכי המכרז   הכל  "(המכרז)להלן: "חברה  היצרן( עבור ה  ע"י  תיקונים  שירות  

 ובהסכם זה להלן;
 

את , את צרכיה והחברהאת דרישות  את מסמכי המכרז, הבין , לאחר שקראוהספק  הואילו
 במכרז; והגיש את הצעת למתן השירותיםהתנאים הפיסיים והכלכליים 

 
לספק את הציוד מוכן הוא ספק מורשה מטעם היצרן וכי מצהיר ומתחייב כי  והספק  הואילו

רשאי לעשות כן בהתאם לכל דין, וכי בידיו כי הוא  ונשוא המכרז,    להעניק את השירותיםו
פי -מצויים כל האישורים וההיתרים החוקיים הנדרשים למלא את התחייבויותיו על

 ;הסכם זה
 

ו החליטה כמו גם המצגים שהציג במסגרת בחינת הצעת ווהצהרותי ועל יסוד הצעתו  הואילו
 ;לבחור בהצעת הספק ולהתקשר עמו בהסכם זהוועדת המכרזים של החברה 

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים 
 מבוא .1

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

 
 לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של ההסכם.כותרות וכותרות המשנה בהסכם זה נועדו  .1.2
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עדיף על האמור   בהסכםלבין נספחיו יהא האמור   ההסכםבמקרה של סתירה או אי התאמה בין   .1.3
 .בנספחים, אלא אם נאמר אחרת

 הנספחים להסכם זה הינם: .1.4
 

 מפרט השירותים. – נספח א' .1.4.1

 אישור על קיום ביטוחים. – נספח ב' .1.4.2

 ערבות בנקאית לביצוע. – נספח ג' .1.4.3
 

 הגדרות .2
 

 :שמאליה דבצ זה המשמעות המיוחסת להם סכםלמונחים המופיעים בצד ימין תהיה בה
 
 

 ; כהגדרתה בכותרת הסכם זה - "החברה"
 

כל הבאים , וו, מנהליו, מועסקיולרבות עובדי________________  - "הספק"
 .ואו מטעמ ובשמ

 
ומתן שירותי המחשוב נשוא המכרז על נספחיו, ולרבות אספקת הטובין   - "השירותים"

 .פי המפרט המצורף להסכם זה-על
 

   

 הספקהצהרות  .3
 

 כדלקמן: בזאתמצהיר הספק 
 

, לרבות ובהמפורטים לאשורם התנאים והדרישות  ו, כי ידועים וברורים לההסכםכי קרא את  .3.1
במקצועיות, לשביעות   לקיימם ולבצעם  ווכי יש ביכולת  ,היותו משווק מורשה מטעם יצרן הציוד

במסגרת מסמכי והליכי המכרז ו/או  חברהוכי כל המצגים שהציג ל החברהרצונה המלא של 
 .הינם מצגי אמת ומדוייקים והצעת

 

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

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

 .באם הופסק ו/או תם תוקפו

 

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

 
 והמידע  לצורך כך קיבל את כל התשובותכי      א מצהירווה  ווהם ברורים ל  צרכי החברהאת    ןכי בח .3.4

לציוד המסופק   או ביחס  חברהכל תביעה או טענה כלפי ה  ול  יוהיועל כן לא    חברהמה  ול  יםהנחוצ
 .שיינתנו על ידו שירותיםל על ידו ו/או ביחס

 
כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים  .3.5

ה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה במלוא הסעדים העומדים ל החברהיזכו את 
 .ותשלום פיצויים

 
כנספח א'(, וימשיך להיות ספק מורשה בכל  )המצ"ב HPEהיצרן כי הוא ספק מורשה מטעם  .3.6

 משך ההתקשרות עם החברה. ככל שיחול שינוי בעניין זה על הספק להודיע מיידית לחברה. 
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כי הוא בעל מלאי זמין לאספקת כל המוצרים הקבועים במפרט ובכל משך ההתקשרות יוכל  .3.7

ידי -ע ההזמנה עלביצו יום ממועד 30לספק את כל המלאי הדרוש לחברה, לא יאוחר מתום 
 החברה.

 

 ההסכם .4
 

ותים כהגדרתם לעיל לבצע את השיר ,מקבל על עצמולספק, והספק החברה מוסרת בזאת  .4.1
 במועדים ובתמורה המפורטים בהסכם זה להלן.

בקשר עם השירותים  ספקמובהר ומודגש כי החברה אינה מתחייבת למתן בלעדיות ל .4.2
האמורים בהסכם זה והיא תהיה רשאית בכל עת להתקשר עם גופים ו/או אנשים אחרים 

 . כמפורט בתנאי המכרז בקשר עם השירותים האמורים בהסכם זה
 

יבצע את השירותים המפורטים בהסכם זה תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם  ספקה .4.3
 החברה וכל מי מטעמה.

 
ידי -ביצוע ההזמנה עליום ממועד  30הספק יספק לחברה את הציוד בתוך עד ולא יאוחר מתום  .4.4

 30מתום ימים  7 החברה. עיכוב במסירת הציוד יהווה הפרה של הסכם זה. עיכוב העולה על
הימים הנ"ל יהווה הפרה יסודית של הסכם זה, אשר תזכה את החברה בכל הסעדים הנתונים לה 

 פי כל דין.-מכוח הסכם זה ועל
 

 כנספח א'. תיקונים יבוצעו בלוח הזמנים המפורט במפרט המצ"ב .4.5
 
 

 

 וביטול ההסכם תקופת ההסכם .5

 

 . מאותו המועדשנים  6המועד שבו חתמה החברה על החוזה ועד תום הסכם זה בתוקף מ .5.1

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

לספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .באופן מיידיבמתן הסבר ו/או נימוק וזאת 
א יהא זכאי לכל תשלום, זולת עבור ציוד כנגד החברה במקרה של ביטול כאמור, והוא ל

ידי החברה, ובכפוף לזכות -עד למועד מתן הודעת הביטול עלבפועל  ושירותים אשר סופקו על ידו  
 פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.-החברה לקיזוז ו/או לכל סעד אחר על

 
 

 תמורה .6
 

המגיעה את התמורה    ספקל  החברהפי הסכם זה תשלם  -על  ספקביצוע כל התחייבויות ה  תמורת .6.1
  למסמכי המכרז. 1פי הצעתו אשר צורפה כמסמך ב'-ועל בהתאם להצעתו במכרז ספקל

 

בידי מס ממועד קבלת חשבונית יום  45שוטף+בתנאי דין, וככנגד חשבונית מס יבוצע  התשלום .6.2
 .החברה

 

 חשבונית מס כחוק.וסף מע"מ כנגד הגשת תודלעיל י למחירים .6.3
 

מובהר כי הצעתו הכספית  ., התמורה הינה סופית ולא תשתנה מכל סיבה שהיאספקהסר  למען .6.4
. התמורה למציע הזוכה תשולם לו בשקלים לפי דולר אמריקאי בלבדשל הספק תוגש במטבע 

ההסכם התמורה נשוא עוד מובהר כי  .ידי המזמינה-ביום הוצאת ההזמנה על יציגשער חליפין 
  .במסגרת הסכם זה ולצורך ביצועו ספקאת כל הוצאותיו של ה כוללת
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 .לא יקבל החזר הוצאות משום מין וסוג שהוא ספקה .6.5
 

 שניתנה  לזו  זהה  הנחה  למתן  הספק  של  התחייבותו  תחול  ההסכם  בתקופת  עתידיות  רכישות  לגבי .6.6
 לרבות, השונים הפריטים תמחורכי  מובהרואולם,  .במפרט המופיעים מקבילים פריטים על

 שיעור לאחר, ההתקשרות תקופת במשך לעת מעת שיהיו כפי למפרט חדשים ועדכונים דגמים
 בנוגע"היועץ"(    –) להלן    החברה  מטעםהמיחשוב    יועץ  שלהסופית    להחלטתו  כפוף  יהיה,  ההנחה

מחירי  . ככל שלשיטתו של היועץ ו/או לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,המחירים להוגנות
הספק לאחר הנחה יהיו גבוהים מן המקובל בשוק באותו מועד ו/או לא יהיו ברשות הספק 
הדגמים המתאימים ביותר מבחינה טכנית למערכת הקיימת חברה )לפי שיקול דעתו של היועץ(, 
תהא החברה רשאית להתקשר עם כל גורם אחר, לרבות עם זוכה נוסף במכרז דנן )ככל שתחליט 

(, ללא צורך בהודעה כלשהי ולא תהא לספק כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה על כך החברה
 בעניין זה. 

 

 

 אחריות  .7

 

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

או  ספקשלישי כלשהו, עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה או שגיאה מקצועית של ה
ובכל הנובע,  ספקהזנחה במילוי חובתו המקצועית או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד ה

לרבות עובדיו,  - ספקקיפין מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. למען הסר במישרין או בע
 .שלוחיו או מי מטעמו

 

מאחריות לכל נזק או אובדן שהם ו/או מי מטעמה עובדיה או /ו החברהפוטר את  ספקה .7.2
, ומתחייב בזה לפצות ולשפות או ברשלנות באחריותו כאמור, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

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  ספקנזק שהם באחריות ה
על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניהם, על  ספקתודיע ל החברהעקב כך. 

 . חשבונו

 

בגין כל נזק שייגרם   , מיד עם דרישתה הראשונה,יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את החברה  ספקה .7.3
כל דרישה ו/או כל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל ואו כל הפסד  ישיר או עקיף, כאמור לעיל,

, קנס או תשלום חובה לרבות הוצאותתביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, 
לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה או  מתחייב ספקהומנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, 

 .אות ושכר טרחת עורך דיןלחברה, וכן, לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצ
 

 ביטוחים .8

 
ימלא אחר הוראות הביטוח  ספקה ,כל דין על פיהסכם זה או  על פי ספקהמבלי לגרוע מאחריות 

 ב"נספח " המצורפים להסכם זה ומסומנים כ"אישור עריכת הביטוח" וב"נספח הביטוחהמופיעות ב"
 בהתאמה. –" 1בספח ו"נ

 
 

 שמירת סודיות  .9

 

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, להעביר, לשתף, ו/או  ספקה .9.1
להביא לידיעת כל אדם אחר כל מידע ו/או מסמך ו/או נתון ו/או ידיעה ו/או תוכנית ו/או 
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מפרט ו/או קובץ מחשב אשר הגיעו לידיו ו/או נמסרו לו ו/או נוצרו על ידו בעת ביצוע חוזה 
ביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע ילא  ספקה. ("המידע" – להלן)זה ו/או בקשר עמו 

 אליו אגב או בקשר עם ביצוע השירותים נשוא חוזה זה.

 

מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח קיום הוראות סעיף זה באמצעות  ספקה .9.2
 עובדיו והפועלים מטעמו.

 

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

 ו/או מידע אשר על פי דין, אינו סודי. לחוזה

 

 

 איסור העברת זכויות ו/או התחייבויות הספק  .10

 

ו/או לשעבד לאחר או  אינו רשאי ולא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ספקה .10.1
לאחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, את זכויותיו ו/או התחייבויותיו ו/או הנובעים מן 

, כולן או מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לו מאת החברהההתקשרות בינו לבין 
עפ"י התקשרות זו ו/או חובותיו כלפיו, אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת  החברה
 .החברה

 

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

 
 

 
 ערבות לקיום ההסכם  .11

 
בידי  ספקה, יפקיד ההסכםפי -זה ולהבטחת מילוי התחייבויותיו על הסכםהחתימה על עם  .11.1

, בסכום של כנספח ב'להסכם זה (, בנוסח המצורף "הערבות")להלן:  ערבות בנקאית החברה
 3תום אשר תוקפה מיום חתימת ההסכם ועד ל שקלים חדשים(, אלף ₪ חמישים)₪  50,000

 .חודשים מיום סיום ההסכם

 

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

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

 
 

 .ספקההקשורות במתן הערבות, יחולו על  ההוצאותכל   .11.3

 
ערבות   ספקהבמקרה בו חולטה הערבות, כולה או חלקה, אשר לא לוותה בביטול ההסכם, ימציא   .11.4

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

אינה פוטרת אותו ממילוי כל חובותיו  ספקהידי -למען הסר ספק יודגש, כי המצאת הערבות על .11.5
על פי הסכם זה, וממילא, גביה ומימוש של הערבות, כולה או חלקה,   החברהוהתחייבויותיו כלפי  

כל נזקים והפסדים נוספים וכן סעדים   ספקמהלתבוע    החברהאינה גורעת מזכות    החברהעל ידי  
מעשה ו/או   אותונוספים ואחרים על פי הסכם זה או על פי דין, ובלבד שלא ייווצר כפל פיצוי בגין  
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רבות כדי לשמש פרשנות כלשהו באשר להיקף התחייבויותיו של מחדל. אין בקביעת גובה הע
פי הסכם -הכספי של התחייבויותיו על , ואין בכך כדי ליצור כל הגבלה או תקרה להיקףספקה

 זה.

 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .12

 

מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי עליו  ספקה .12.1
נזק או הפסד , בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה

או   –ו/או לצד שלישי כלשהו תוך כדי או עקב ביצוע    הו/או לעובדי  לחברהשיקרו או שיגרמו  
 פ"י הסכם זה.ע ספקהתחייבויות ה –אי ביצוע 

 

או מישהו מטעמו  ספקמצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין ה ספקה .12.2
יחסי עובד מעביד, וכי כל העובדים  החברהלרבות עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, לבין 

לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יהיו וייחשבו כעובדים  ספקשיועסקו מטעם ה
כל יחסי עובד ומעביד, וכל ההוצאות בגין  החברהבלבד ולא יהיו בינם ובין  ספקשל ה

לרבות תשלום שכר עבודה וכל תשלום סוציאלי וכל תשלום אחר אשר מעביד  –העסקתם 
 ספקכמו כן לא תעמוד ל .חולו עליו בלבדוי ספקתהיינה על חשבון ה -פי כל דין -חייב בו על

 על פי כל דין. בחברהולעובדיו כל זכות מהזכויות הניתנות או המוקנות לעובד שכיר 
 

בכל מקרה של תביעה של מי מעובדיו ו/או סוכניו ו/או  החברהמתחייב לשפות את  ספקה .12.3
ת ספקהנובעת במישרין ו/או בעקיפין מה הו/או מי מטעמ החברההפועלים מטעמו כנגד 

על ידי  ספקימים מדרישה בכתב שתופנה אל ה 24השירותים נשוא חוזה זה, וזאת תוך 
 מן התביעה האמורה.  ההנובעות מהתגוננות החברהשל  הן הוצאותיובכלל זה בגי החברה

 
 

 קיזוז .13

 
, כנגד כל סכום המגיע לפי החוזה ספקימים מראש ל  7בכפוף למתן הודעה בכתב  רשאית לקזז,    החברה

. ספקל החברהוכן כל חוב קצוב אחר של  ספק, כל חוב לפי חוזה זה או לפי כל חוזה אחר עם הספקל
לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות  החברההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות 

מכוח חוזה זה  ספקכלפי ה החברהסעד, ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות  ו/או גורעות מכל
זכות קיזוז ללא כל צורך בהתראה מראש  לחברהעל אף האמור לעיל, עומדת  ו/או הוראות כל דין.

שירותים שלא בוצעו או שבוצעו חלקית או שבוצעו שלא בהתאם להוראות במקרה של קיזוז בגין 
 .הסכם זה

 

 

 שונות .14

 

 .1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א יחולו הוראות זה הסכם על .14.1

 

 .כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כקבוע ברישא של הסכם זה .14.2
 
אי תגובה ו/או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה על ידי  .14.3

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

 .לא יגרעו מחמת כך לחברה
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כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד הנמען  .14.4
( ימי עסקים, מרגע הימסרה למשלוח רשום בבית הדואר. כל הודעה אשר נשלחה 3בתוך שלושה )

רה תקינה ואשרור טלפוני על קבלת בפקס מיד עם שליחתה, ובלבד שהתקבל אישור על העב
 .ההודעה; הודעה שנמסרה ביד תחשב כנתקבלה מיד עם מסירתה

 
כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות ההסכם ו/או נספחיהם, לא יהא להם כל תוקף, אלא אם  .14.5

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג שהוא,  ספקנעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים, וה
 . עשה לא בדרך האמורה בסעיף זהבעניין שנ

 
סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לגבי עניין, הנובע מהסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז  .14.6

 .ירושלים בלבד
 
 
 

 
________________ __________________ 

 ספקה החברה
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 מפרט:  –נספח א'  
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 ביטוחים   -נספח ב'
 
 
 

 מצ"ב בקובץ נפרד  
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 נוסח ערבות ביצוע – נספח ג' 

 לכבוד
 חברה עירונית לניהול קרית  -חברת אריאל 

 ספורט תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
 

 ערבות בנקאית מס' ______________ הנדון:
 
 

בזה כלפיכם  "( אנו ערביםספקה_____________ )להלן: " מספר זיהוי   על פי בקשת _____________
וזאת  "(סכום הערבות)להלן: " (שקלים חדשיםחמישים אלף )₪  50,000 לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .מילוי כל התחייבויות מכוח הסכם למתן שירותי ייעוץ בטיחות שנחתם עימכםלהבטחת 
 

יום מקבלת דרישתכם  7תוך  סכום הערבותאנו 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 

לפיכם בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כ  ספקהכלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת  
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. ספקלטענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד 

 
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. __________עד ל ותישאר בתוקפה ת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטוערבות זו הנה בלתי חוזר
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

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

 
 ____________ בנק / חברת ביטוח:  ___________                        תאריך:                   

 

 


