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מסמך א'

הזמנה להציע הצעות
מכרז 15/2021

הזמנה להציע הצעות

לרכישת ,אספקת והתקנת מושבים לאצטדיון טדי
בירושלים
 .1כללי ומהות ההתקשרות
.1.1

אריאל  -חברה עירונית לניהול קרית ספורט ,תרבות ופנאי בירושלים בע"מ (להלן" :החברה"),
מזמינה בזאת הצעות מחיר לרכישת ואספקת מושבים לאצטדיון טדי בירושלים (להלן:
"המושבים") הכל בהתאם למפרט הטכני המצ"ב כנספח א' להסכם המצורף למכרז זה ובהתאם
לתנאים המפורטים במכרז זה.

.1.2

החברה מנהלת עבור עיריית ירושלים ,בין היתר ,את אצטדיון טדי בירושלים (להלן" :העירייה"
ו"-האצטדיון" ,לפי העניין) ומעוניינת לחדש את האצטדיון כחלק מעבודות שונות הנערכות
באצטדיון ובהתאם להחליף את המושבים המצויים באצטדיון במועד זה ,כולם ו/או חלקם.

.1.3

מובא לידיעת המשתתפים כי החברה מתעתדת להזמין את המושבים מיד עם תום המכרז ועל כן
על המציע להערך לאספקת מיידית של המושבים כאמור.

.1.4

המציעים המכרז זה רשאים להציע מושבים אשר יעמדו בתנאים כמפורט להלן בלבד:
.1.4.1

המושבים עשויים מחומרים העומדים בדרישות  III.1.1לפי התקן הישראלי ת"י .755

.1.4.2

על אף האמור בסעיף  1.4.1לעיל ,ניתן להציע מושבים אשר מחזיקים בכל התקנים
האנגליים כדלקמן:
עמידה ברמת דליקות  0לפי ;BS EN 1021-01
.1.4.2.1
עמידה ברמת דליקות  1לפי ;BS EN 1021-2
.1.4.2.2
עמידה ברמת דליקות  5לפי Section 4 of BS 5852: 1990
.1.4.2.3
לחילופין ,ניתן להציע מושבים אשר עומדים בתקן בינלאומי המקביל לתקנים המצוינים
לעיל.

.1.4.3

בנוסף על האמור לעיל ,מובהר כי המושבים המוצעים ייוצרו בהתאם למפרט הטכני
המצ"ב כנספח א' להסכם וייוצרו בצבע המתאים לגוון הכחול באצטדיון ובהתאם לאישור
האדריכל.

.1.5

על הזוכה במכרז יוטל להוביל את המושבים ולספקם לחברה בשטח האצטדיון ,במועד אשר יקבע
על ידי החברה אשר יהא לא יאוחר מתום  120ימים מיום החתימה על ההסכם בין הצדדים ,וכן
להתקין את המושבים הנ"ל בתיאום עם מנהל אצטדיון טדי ,ולא יאוחר מ 14-ימים מיום אספקת
המושבים.

.1.6

כמו כן ,יספק הזוכה במכרז כתב אחריות למושבים כדלקמן:
.1.6.1אחריות כללית וכוללת לתקופה של  48חודשים ממועד אספקת המושבים.
.1.6.2אחריות לתקופה שלא תפחת מ 3-שנים במקרה שבר ,סדיקה ,כיפוף ,שקע או כשל אחר במושב
בגב.
.1.6.3אחריות לתקופה שלא תפחת מ 10-שנים כשלון של חומרי הבסיס ,קורוזיה ושינויי צבע.

חתימת המשתתף._______________ :
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.1.7

בתמורה לביצוע כלל התחייבויות הזוכה יהא זכאי הזוכה לתמורה אשר הוצעה על ידו במסגרת
המכרז בתנאי ההסכם .תנאי התשלום יסוכמו בין החברה למציע הזוכה לאחר הבחירה בו ובסמוך
להזמנת המושבים נשוא המכרז.

.1.8

תקופת ההסכם הינה ל 12-חודשים כאשר החברה תוכל להאריך את תקופת ההסכם בארבע
תקופות ( 12חודשים בכל פעם) עד לתקופה כוללת של  5שנים.

.1.9

במהלך תקופת ההתקשרות תהא שמורה לחברה הזכות לבצע הזמנות נוספות של רכישת ואספקת
מושבים מהזוכה .יחד עם זאת ,מובהר כי איך בכך כל התחייבות מצד החברה לבצע הזמנות כאמור
מהזוכה במכרז והיא תוכל ,לפי שיקול דעתה לפרסם מכרזים אחרים או הליכים תחרותיים אחרים
לרכישת מושבים לפי הצורך והעניין.

 .1.10מועדים:
פעילות
סיור מציעים
המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לחברה
המועד האחרון להגשת הצעות

תאריך
10.1.22
12:00
13.1.22
12:00
25.1.22
12:00

בשעה
בשעה
בשעה

 .2תנאי סף
רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים העומדים בכל הדרישות המצטברות הבאות:
.2.1

סיפק מושבים לכל הפחות ל 5-אצטדיונים ו/או היכלי ספורט/או אולמות בארץ ו/או בחוץ לארץ
בהיקף כולל של לפחות  50,000מושבים בסך הכל וזאת במהלך חמש ( )5השנים שקדמו למועד
פרסומו של המכרז.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה בתנאי סף זה על המשתתף לפרט על ניסיונו במסגרת מסמך א'(.)1

 .1.1ערבות בנקאית ,מקור ,ע"ס של ( ₪ 10,000עשרת אלפים שקלים חדשים) בהתאם להוראות סעיף 4.7
להלן להבטחת הצעתו במכרז.
על המציע להגיש ערבות מקור בנוסח המצורף כמסמך א(.)3
.2.2

מובהר כי החברה רשאית לפסול הצעות במסגרתן יוצעו מושבים אשר אינם עומדים בתנאים
הקבועים בסעיף  1לעיל ו/או במסגרת הנספח הטכני להלן.

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז ,רשאית ועדת המכרזים ,מטעם זה בלבד ולפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן
ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

 .3הצעת המשתתף:
.3.1

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד( ,המגיש יכונה לעיל ולהלן" :המשתתף" או
"המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

.3.2

הצע ת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה
ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו .מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה
הכספית (מסמך ב' )1בשני עותקים.

.3.3

המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז ,מבלי לבצע בהם כל תיקון ,שינוי ,תוספת
או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים שעליו לצרף כאמור לעיל.

חתימת המשתתף._______________ :
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על המציע לרשום את המחיר המוצע על ידו בטופס הצעת מחיר ללא מע"מ .הצעת המשתתף כאמור
תכלול את את כל הוצאותיו של המציע בייצור ,הובלת ואספקת המושבים לחברה ואת כל
ההוצאות והרווח ,לרבות מיסים ,פחת ,היטלים ,הובלות וכיוצא בזה אשר יידרשו לשם אספקת
המושבים.
.3.4

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם בדרך של תוספת
בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה
ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י החברה ,ללא כל שינוי ,תוספת או הסתייגות.

.3.5

על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז ,לרבות הצעת המשתתף ,הסכם
ההתקשרות ,נספחיו ,במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

 .4מסמכי ההצעה
כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:
.4.1

כל מסמכי המכרז ,בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י החברה) ,כשהם חתומים
על-ידו (כשכל דף חתום ע"י המשתתף ,בשוליו).

.4.2

כל המסמכים המפורטים בסעיף  2לעיל.

.4.3

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו :1976
.4.3.1

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

.4.3.2

תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו1976-
חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח מסמך א(.)2

.4.4

העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של משתתף
המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל בתיק
המאוחד של העוסק ,אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).

.4.5

אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המשתתף.

.4.6

ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:
 .4.6.1העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 .4.6.2תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של
המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים).
 .4.6.3אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי
המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי
מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר
שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה (מסמך ב') או במסמך
נפרד).

.4.7

ערבות מקור ,אוטונומית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל לבקשת המשתתף במכרז ,לפקודת החברה
בנוסח מסמך א )3בסך של ( ₪ 10,000עשרים וחמש אלף שקלים חדשים) ,בתוקף עד ליום
 13.3.2022בדיוק ,וזאת להבטחת הצעתו במכרז.

.4.8

הצעת המחיר – בנוסח מסמך ב' ,1בשני עותקים.

חתימת המשתתף._______________ :
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מובהר כי:
ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף
הערבות עפ"י הדרישה .אי-הארכת הערבות כנדרש תהווה ,כשלעצמה ,עילה לפסילת הצעת
המשתתף.
ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה.
וועדת המכרזים ו/או החברה יהיו רשאיות להגיש את הערבות לפירעון ,כולה או חלקה ,במקרים
הבאים:
 .1.1.1כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות ,בכל
דרך שהיא.
 .1.1.2כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 .1.1.3כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.
 .1.1.4כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז ,הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות
במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
 .1.1.5כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  14ימים ממועד הכרזה
על זכייתו במכרז.
והכל מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור
לעיל .למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.
משתתף שהצעתו לא זכתה ,ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז ,בדואר רשום
לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.
לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית החברה ,מטעם זה בלבד ולפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן
רשאית החברה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית
לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו
כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם וועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת
ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם ,כאמור.

 .5אופן ומועד הגשת ההצעה
.5.1

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז ,תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת
ציון מכרז מס' ( 15/2021ללא שום סימני זיהוי אחרים).

.5.2

מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים במשרדי החברה ,עד ליום  ,25.1.22בשעה  12:00בדיוק.
הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת
המעטפה אליו) ולא תידון כלל.

.5.3

משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים,
אינם עונים על דרישות המכרז ,והצעה שלא תמצא ,מכל סיבה שהיא ,בתיבת המכרזים בעת
פתיחתה ,לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

.5.4

כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של ( 90תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
החברה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך ( 30שלושים) יום נוספים והמציע
מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

.5.5

מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז .הודעה על מועד פתיחת המעטפות
תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.

.5.6

החברה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.

.5.7

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

חתימת המשתתף._______________ :
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 .6הוצאות
.6.1

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,ובכלל
זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז ,תחולנה על המציע.

 .7סיור מציעים ,הבהרות ושינויים
 .7.1סיור מציעים יתקיים ביום שני  10.1.22בשעה  12:00באצטדיון טדי  ,ליד שער  ,4ההשתתפות בסיור
המציעים הינה חובה.
 .7.2עד יום שלישי  13.1.22בשעה  12:00יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לחברה ,באמצעות
בדוא"ל mldana@jerusalem.muni.il :שאלות הבהרה בכתב .ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה
לכל המשתתפים במכרז וכן באתר החברה והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .מובהר כי
מוטלת על המציעים החובה להתעדכן בפרסומים כאמור באתר החברה.
 .7.3להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:
מס"ד

המסמך או הנספח
אליו מתייחסת
ההבהרה

פרק וסעיף
רלבנטיים

נוסח השאלה

 .7.4המתכונת היחידה להעברה של השאלות היא כמסמך  Wordבלבד.
 .7.5יודגש ,כי החברה לא תענה לשאלות הבהרה ,אלא אם נשלחו לנציג החברה ,בפורמט ובמבנה,
המוכתבים לעיל.
 .7.6כן יודגש ,כי החברה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.
 .7.7כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.
 .7.8כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב
– תחייבנה את החברה.
 .7.9החברה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .לא יהיה תוקף לשינויים ,הבהרות
ותיקונים ,כאמור ,אלא אם נמסרו למשתתפים בכתב ובמקרה כאמור ,יהיו השינויים ,ההבהרות
והתיקונים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז .שינויים ,הבהרות ותיקונים ימסרו למשתתפים באמצעות
פקסימיליה או בדוא"ל ,לפי הפרטים שימסרו על ידם.

 .8שמירת זכויות
.8.1

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

.8.2

החברה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם
לתנאי ההסכם.

חתימת המשתתף._______________ :
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 .9בחינת ההצעות
.9.1

ככלל ,תבחר החברה בהצעה שתהיה ההצעה המיטיבה והיעילה ביותר מבין ההצעות שתוגשנה.

.9.2

מובהר כי אין ולא יהא באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להתחשב בכל שיקול רלוונטי
אחר ,על פי מסמכי ההצעה ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה ,לרבות נסיון המציע וחוות דעת
מזמיני שירותים קודמים על המציע.

.9.3

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות
ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת,
עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה
אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

.9.4

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

.9.5

למרות כל האמור לעיל ,ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה ,כן רשאית
ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים ,ללא חובת הנמקה.

.9.6

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או
לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז,
או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים
בלתי הוגנים ,או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות
או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.

.9.7

ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,
לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת
ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור ,לרבות מאזנים ,דו"חות,
מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו'.

.9.8

וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו ,ניסיונו,
כישוריו ,יכולתו הפיננסית של המציע ,ואת ניסיונה של החברה ושל רשויות מקומיות וגופים
אחרים עם המציע בעבר .לצורך כך ,תהא רשאית החברה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא
ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם החברה ,ככל שיידרש.

 .10הודעה על זכייה וההתקשרות
 .10.1עם קביעת הזוכה במכרז ,תודיע על כך החברה לזוכה.
 .10.2המציע שייקבע כזוכה במכרז מתחייב להעמיד תוך  7ימים את ערבות הביצוע כמפורט בהסכם
ולהעביר לחברה את האישור על קיום ביטוחים כמפורט בהסכם.
 .10.3עד המועד שיהיה נקוב בהודעת החברה על הזכייה במכרז כאמור ,ימציא הזוכה את כל המסמכים
והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות אישור קיום ביטוחים וכן יחתום על
ההסכם המצורף למכרז (מסמך ג').
 .10.4לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  10.2לעיל ,תוך התקופה האמורה שם
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו
מהצעתו ,תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות
ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן תהא רשאית החברה
במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון ,והכל
מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .10.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור
והחברה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החליטה שלא לבטל את הזכייה ,תהא החברה זכאית לסך של
חתימת המשתתף._______________ :
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( ₪ 1,000אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב
בסעיף  11.2דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים.
 .10.6החברה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.
 .10.7ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי החברה.
 .10.8ההסכם המצורף למסמך פנייה זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה .יש לראות את
מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו ,על נספחיו ,כמסמך אחד המשלים זה את זה .בכל מקרה של
סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם ,ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים .בנסיבות שבהן
לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם ,יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח
המחייב את המציעים ,וכנוסח הכתוב במכרז זה.

 .11אישור תקציבי
 .11.1מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים בחברה,
ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב החברה למכרז ,רשאית החברה לבטל את המכרז.
 .11.2כן תהיה החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להזמין חלק מהטובין ו/או להזמינם בשלבים,
או לצמצם את היקפם עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר
ולתוצאות המכרז.
 .11.3למציע ו/או למי מטעמו ,לא תהיינה כל טענות ,דרישות ,ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי
החברה בשל שימוש החברה בזכויותיה אלו.

 .12ביטול המכרז
 .12.1החברה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת למכרז חדש
מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות ,או שלא יעמדו
בדרישות הסף ,או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים ,בעיות תקציב וכיוצא באלה.
 .12.2בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין ,מובהר בזאת ,כי החברה תהא רשאית – אך לא חייבת -
לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:
 .12.2.1ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי
שנערך ו/או מהמחירים שנראים לחברה כמחיר הוגן וסביר עבור השירותים ואספקת
המושבים נשוא המכרז.
 .12.2.2התברר לעורך המכרז ,לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר
פתיחת ההצעות ,שנפלה טעות במפרטים או בדרישות המפורטות במסמכים ,או שהושמטו
נתונים  /דרישות מהותיים מההסכם ו/או נספחיו ,או שאלה בוססו על נתונים שגויים ,או
בלתי שלמים.
 .12.2.3יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון
ליצור הסדר כובל.
 .12.3החליטה החברה על ביטול המכרז ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי
המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה.

 .13הוראות כלליות
 .13.1התברר לחברה ,בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת ,כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר
שהציג המציע כלפי החברה במסגרת הצעתו ,אינם נכונים ,מלאים או מדויקים ,רשאית החברה
לפסול את ההצעה ואם בחרה בהצעה כהצעה זוכה – לבטל את הזכייה.

חתימת המשתתף._______________ :
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 .13.2מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של החברה ,אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד.
אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.
 .13.3סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז
זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

______________
אורי מנחם ,מנכ"ל

חתימת המשתתף._______________ :
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מכרז מס' 15/2021
מסמך א()1
מסמכי הערכה
מסמכי הערכה ופרטי המשתתף
 .1פרטים על המשתתף
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
.1.8

שם המשתתף:
מס' הזיהוי:
מען המשתתף (כולל מיקוד):
שם איש הקשר אצל המשתתף:
תפקיד איש הקשר:
טלפונים:
פקסימיליה:
דואר אלקטרוני:

 .2ניסיון -עמידה בתנאי סף הקבוע בסעיף 2.1
סיפק מושבים לכל הפחות ל 5-אצטדיונים ו/או היכלים ו/או אולמות בארץ ו/או בחוץ לארץ בהיקף כולל
של לפחות  50,000מושבים בסך הכל וזאת במהלך חמש ( )5השנים שקדמו למועד פרסומו של המכרז

שם הגוף לו מקום
התקנת
סופק
המושבים
המושבים

מספר
המושבים

ותפקיד מס' טלפון
מועד התקנת שם
איש הקשר
המושבים
(חודש ושנה)

שם המשתתף_____________________ :
חתימת וחותמת המשתתף____________ :
תאריך________________________ :

חתימת המשתתף._______________ :
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מכרז מס' 15/2021
מסמך א()2
תצהיר קיום דיני עבודה

תצהיר קיום דיני עבודה
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________
(להלן – "הגוף" או "המשתתף") המבקש להגיש הצעה למכרז מס'  15/2021של החברה העירונית
אריאל .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
 .2בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1976להלן" -החוק") ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה –
תנאי לעסקה עם גוף ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני
מבין/ה אותם.
 .3הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המשתתף לא הורשע
בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א-
 1991או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום  )31.10.02או ,לחלופין,
המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) ,הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי
עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום
 ,) 31.10.02אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר
משרדי ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו
כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות
תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_________________
תאריך

חתימת המשתתף._______________ :

_______________________
עו"ד חותמת  +חתימת
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מכרז מס' 15/2021
מסמך א'()3
נוסח ערבות בנקאית
לכבוד
אריאל  -חברה עירונית לניהול קרית ספורט ,תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל
לתרבות ,חברה ,חינוך רווחה ספורט ואומנויות בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית למכרז
על פי בקשת ____________________ ח.פ ______________ (להלן" :המבקשים") ,אנו ערבים בזאת
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  10,000ש"ח (במילים :עשרת אלפים שקלים חדשים) ,שתדרשו מאת
המבקשים בקשר למכרז מס'  15/2021שפורסם על ידכם.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,
מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה
בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה משפטית
נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  13.3.22ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
__________________________
בנק

חתימת המשתתף._______________ :
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מכרז מס' 15/2021
מסמך א'( )4
הצהרת המשתתף

הצהרת המשתתף
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס'
 15/2021מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
 .1הננו מצהירים בזה ,כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל ,כי
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו ,וכן בחנו את כל הגורמים האחרים
המשפיעים על ההוצאות הכרוכות באספקת המושבים ובביצוע השירותים וכי בהתאם לכך ביססנו את
הצעתנו.
 .2לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים ,פרסומים ,אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי החברה
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד .כן הננו מצהירים בזה ,כי אנו
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי
הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .3אנו בעלי הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת להגשת נשוא
המכרז ,הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים .ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור
מן המפורטים דלעיל ,וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו .עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה
הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע /מסמך נוסף אשר יידרש
להוכחת כשירותנו ,ניסיוננו ,מומחיותנו ,אפשרויות המימון ,התאמתנו למתן השירותים וכיו"ב .אם נסרב
למסור מידע או מסמך כאמור ,רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 .5אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.
 .6המחירים הכוללים בהצעתנו ,כפי שנרשמו על ידינו בהצעתנו ,כוללים את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין
כלליות ,מכל מין סוג הכרוכות במתן השירותים נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז ,עפ"י הכלול במפרט
הטכני לרבות רווח ,וכל הוצאה אחרת ,לא כולל מע"מ.
 .7כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ,לרבות בהסכם ,מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה
במפורש במסמך זה.
 .8אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .9בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,הננו מציעים לייצר ולספק את המושבים ,כמפורט
בהצעתנו ובהתאם למסמכי המכרז וההסכם ,בתמורה למחירים המפורטים בהצעתנו המצ"ב כמסמך ב'1
להלן.
 .10הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ( 90תשעים) יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 30
(שלושים) יום נוספים ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,נחשב כמי שחזר בו מהצעתו ,והכל מבלי
לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
 .11אנו מסכימים ,כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא-חוזרת ,כאמור בסעיף
 3לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג –  1973ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו לביניכם.

חתימת המשתתף._______________ :
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 .12להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז.
 .13היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם ,נמציא את כל המסמכים
והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,חתום כדין ,ערבות הביצוע
והאישור על עריכת ביטוחים ו/או כל מסמך שתדרוש החברה ,ובהתאם למועד שיקבע על ידה.
 .14היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם הצעתנו
במכרז תוגש לגבייה על ידי החברה ,וסכום הערבות יחולט על ידה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 .15בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת
ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות
דרישותיו.
 .16הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה ,אנו זכאים
לחתום בשם המשתתף על הצעה זו ,חתימתנו מחייבת את המשתתף ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם
לחתימתנו על הצעה זו.
 .17אנו מצהירים ומסכימים ,כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים במסמכי המכרז
ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו לאספקת הטובין בהתאם להצעתנו ,תהא החברה זכאית לסך של 1,000
( ₪אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים במסמכי
המכרז ,לפי העניין ,ועד למועד המצאת כל האישורים ,לפי המועד המאוחר שביניהם ,זאת מבלי לגרוע מכל
סעד העומד לזכותה ,לרבות חילוט הערבות.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
פרטי החותם מטעם המציע :
שם פרטי _____________ משפחה______________ ת.ז _________________
תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
תאריך _______________ :חתימה  +חותמת _________________ :
אישור עו"ד
(להלן:
________________
ח.פ/.ע.מ
עו"ד של
אני הח"מ
"המשתתף") מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ בשם
המשתתף ,כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של
המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את
המשתתף.
__________________
תאריך

חתימת המשתתף._______________ :

_____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מכרז מס' 15/2021
מסמך ב'1
הצעת המשתתף

טופס הצעת מחיר
אנו הח"מ __________________ מספר זיהוי _____________________ ,המשמשים כמורשי חתימה
של ____________________ ,מספר זיהוי __________________ ,לאחר שקראנו את מסמכי המכרז
וחתמנו על ההצהרה שבמסמך ב' לעיל ,מגישים את הצעתנו הכספית כדלקמן:
ההצעה:
תיאור הפריט
מושב יחיד בהתאם למפרט הטכני המצ"ב כנספח א' להסכם
ובהתאם לתנאי המכרז וההסכם ,לרבות סעיף  1.4למכרז.
המחיר כאמור כולל אחריות כמפורט בסעיף  1.7למכרז.

מחיר יח' ₪

כמות

מחיר לכמות ₪

7,000

סה"כ

הערות:
 .1ההצעה להלן הינה בשקלים חדשים .אין להציע הצעה במטבע אחר.
 .2המחירים ינתנו בשקלים ובעשרות אגורות (עד ספרה אחת לאחר הנקודה העשרונית) .הצעה שתנתן באגורות
בודדות (שתיים או יותר ספרות לאחר הנקודה העשרונית) תעוגל כלפי מטה באמצעות מחיקת הספרות עד
ספרה אחת לאחר הנקודה העשרונית ,בהתאם להחלטת ועדת המכרזים.
 .3המחירים אינם כוללים מע"מ .מע"מ יתווסף עפ"י חוק וישולם כנגד הגשת חשבונית מס כחוק .
 .4כל הכמויות הנקובות לעיל הן בגדר הערכה בלבד ,לשם השוואת ההצעות למכרז ,ואין בהן כדי לחייב או
להגביל את החברה בדבר היקף הטובין שיוזמנו בפועל.
 .5בגין מתן השירותים ינוכה מס כחוק.
________________
חתימת המשתתף

חתימת המשתתף._______________ :
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מכרז מס' 15/2021
מסמך ג'
ההסכם

חוזה התקשרות
שנערך ונחתם בירושלים ביום ______ לחודש __ שנת 2022
בין-אריאל  -חברה עירונית לניהול קרית ספורט,
תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
(להלן" :החברה" )
מצד אחד;
לבין-________________________
_________________________
_________________________
(להלן" :הספק")
מצד שני;
הואיל

והחברה פרסמה את מכרז פומבי  15/2021לרכישת ואספקת מושבים לאצטדיון טדי
בירושלים (להלן" :המכרז" ו"-המושבים" ,לפי העניין);

והואיל

והספק ,לאחר שקרא את מסמכי המכרז ,הבין את דרישות החברה ,את צרכיה ואת התנאים
הפיסיים והכלכליים לאספקת המושבים והגיש את הצעתו במכרז;

והואיל

והספק מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן לספק את המושבים כאמור בהסכם זה ורשאי לעשות
כן בהתאם לכל דין ,וכי בידיו מצויים כל האישורים וההיתרים החוקיים הנדרשים למלא
את התחייבויותיו על-פי הסכם זה;

והואיל

ועל יסוד הצעתו והצהרותיו כמו גם המצגים שהציג במסגרת בחינת הצעתו החליטה וועדת
המכרזים של החברה לקבוע את הצעתו של הספק כזוכה במכרז ולחתום עימו על הסכם
התקשרות לאספקת המושבים נשוא הסכם זה;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1מבוא
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.
חוק הפרשנות יחול על החוזה .לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.
כל האמור בחוזה זה בלשון רבים ,משמעו אף כאילו נאמר בלשון יחיד ,ולהיפך.
המסמכים המפורטים להלן ,בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו ,מהווים חלק בלתי נפרד
מחוזה זה:
.1.5.1
.1.5.2

מסמכי המכרז כולם והצעת הספק.
נספח א' –מפרט טכני.
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.1.5.3
.1.5.4

נספח ב' – נוסח ערבות ביצוע.
נספח ב' – אישור קיום ביטוחים.

כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות חוזה זה ,יכונו להלן ולשם הקיצור "החוזה".
.1.6

בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:
"תנאי המכרז"

 -התנאים הכלליים של המכרז.

"הספק"

 -לרבות נציגיו של הספק ,עובדיו ,שליחיו ומורשיו.

"המושבים"
ו/או "הטובין"

 המושבים כפי שהוצעו על ידי הספק במכרז ואושרו על ידי החברה ,ובלבדשאלו עומדים בתנאי המפרט הטכני.

 .2הצהרות הספק
הספק מצהיר בזאת כדלקמן:
.2.1

כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,לרבות אלה שלא צורפו ,כי קרא אותם,
הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב ליתן את השירותים על פי כל האמור
בהם.

.2.2

כי ידוע לו כי החוזה על כל נספחיו הינם רכוש החברה ,כי הוא אינו רשאי לעשות בהם שימוש אלא
לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.

.2.3

כי יש לו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הניסיון ,הכישורים המקצועיים והטכניים וכוח
העבודה המיומן הדרושים לביצוע התחייבויותיו בהתאם להוראות חוזה זה ועל פי כל דין וכי אין
מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום
פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

.2.4

כי בידיו ,ובידי כל הגורמים למיניהם שיפעלו מטעמו במסגרת האספקה ,כל האישורים ,הרישיונות
וכיו"ב הדרושים לצורך אספקת המושבים ,במידה שרישיונות כאמור נדרשים על-פי הדין ,וכי ידאג
לביצוע כל הפעולות הנדרשות לקיום רישיונות כאמור.

 .3מהות ההתקשרות
.3.1

החברה תזמין מאת הספק מעת לעת לפי צרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מושבים התואמים
את דרישות המפרט הטכני ואת הצעתו של הספק במכרז (או מושבים דומים במקרה הצורך) וזאת
בתמורה ובמועדים שייקבעו בכל הזמנה והזמנה.

.3.2

כמו כן ,תזמין החברה מהספק מושבים לצורך התקנתם באצטדיון טדי בירושלים בכמות שתקבע
על ידי החברה ,אשר יסופקו לחברה בתוך  120ימים מיום ביצוע ההזמנה ,הכל כפי שמפורט במפרט
הטכני (נספח א' להסכם) ועל פי הוראות ו/או הנחיות החברה .המושבים הנ"ל יותקנו בתיאום עם
מנהל אצטדיון טדי ,ולא יאוחר מ 14-ימים מיום אספקת המושבים.

.3.3

הספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתחייבויותיו לפי הסכם זה ,לרבות הוצאות הובלת
המושבים לחברה וכן כל הוצאה אחרת אשר יחולו במלואן על הספק וישולמו על ידו.

.3.4

עם סיום אספקת המושבים ,יהיה אחראי הספק לקבלת טופס אספקה חתום על-ידי החברה.
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.3.5

הספק מצהיר כי המושבים שיסופקו על ידו הינם חדשים באיכות מעולה ואשר עומדים בכל
דרישות המפרט הטכני וכן בתנאים שנקבעו בפרק  1למסמכי המכרז ,לרבות תקן ,צבע ומידות.

.3.6

הספק מסכים ,כי המושבים יבדקו על ידי החברה במועד אספקתם .ככל שיוחלט על ידי החברה כי
קיים פגם או ליקוי או אי התאמה ,תודיע החברה לספק על הצורך בהחלפת המושבים הפגומים
והספק מתחייב להחליפם לאלתר.

.3.7

במידה והספק לא יחליף טובין פגומים כאמור לעיל ,תהא החברה רשאית לבצע אחת או יותר
מהרשום להלן ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי:
 .3.7.1להחזיר את המושבים לספק ולקזז מחשבונו של הספק את הסכום בגין המושבים ,שלא
סופקו או שהוחזרו לו.
 .3.7.2לבצע את התיקון בעצמה ו/או באמצעות ספק אחר ,לעניין זה לרבות רכישת המושבים
מספק אחר ,ולנכות מסכום החשבון הסופי ,את מחיר התיקון שנעשה או צריך להיעשות
ו/או הפרש המחיר בין הטובין אשר היו אמורים להיות מסופקים על ידי הספק לבין
המחיר ששולם בפועל.
 .3.7.3לנקוט בכל סעד אחר על פי דין לרבות תביעה לפיצוי מוסכם.

.3.8

כמו כן ,יספק הספק כתב אחריות למושבים כדלקמן:
 .3.8.1אחריות כללית וכוללת לתקופה של  48חודשים ממועד אספקת המושבים.
 .3.8.2אחריות לתקופה שלא תפחת מ 3-שנים במקרה שבר ,סדיקה ,כיפוף ,שקע או כשל אחר
במושב בגב.
 .3.8.3אחריות לתקופה שלא תפחת מ 10-שנים כשלון של חומרי הבסיס ,קורוזיה ושינויי צבע.

.3.9

במקרים כאמור יחליף ו/או יתקן הספק את המושבים הפגומים בעצמו ,באחריות ועל חשבונו.

 .3.10הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הובא לידיעתו כי אי אספקת המושבים ,כולם או חלקם ,על פי
לוח הזמנים כאמור בהסכם זה ,עלול להסב לחברה נזקים כבדים ולרבות תביעות ו/או דרישות
מצד ג' ,וכן מתחייב לשאת בכל נזק ,הפסד ,הוצאה או תביעה שתוגש נגדה עקב אי עמידת הספק
בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,זאת מבלי לפגוע בזכות החברה להודיע לספק על ביטול ההזמנה.
במקרה של ביטול ההזמנה כאמור ,תהיה החברה פטורה מתשלום התמורה.
 .3.11יובהר ,כי איחור בן  7ימי עבודה באספקת המושבים כולם ו/או חלקם יגרור אחריו קנס בסך 500
 ₪לכל יום איחור ,אשר יקוזז מהתמורה המגיעה לספק במסגרת הסכם זה.
 .3.12הספק יסתייע בעובדים מיומנים ומקצועיים בעלי ניסיון מוכח בכל הנוגע לביצוע תיקונים בתקופת
האחריות ,אשר יופעלו על ידו בהתאם להוראות הדין.
 .3.13מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה הספק ייחשב כמפר תנאי אם סיפק מושבים או חלקים מהם
ה שונים מאלה שהוזמנו ו/או שאינם מתאימים בשל היותם פגומים ו/או לקויים ו/או מכל סיבה
אחרת ,אשר בגין כך לא ניתן לעשות בהם שימוש מניח את הדעת ו/או שימוש שאינו בטיחותי ("אי
התאמה").

 .4אי קיום יחסי עובד מעביד
.4.1

הספק מצהיר בזה כי בהתקשרותו עם החברה הוא יפעל כספק עצמאי המעסיק עובדים ועובדיו
שיועסקו במתן השירותים לא ישתלבו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם החברה.
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.4.2

הצדדים מצהירים בזה כי התמורה שתשלם החברה לספק בעד שירותיו נקבעה בהתחשב בעובדה
שהספק הינה גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל
מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למי מעובדיו תוך כדי או עקב
ביצוע או עקב אי-ביצוע התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

.4.3

עוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו לחברה ,בגין ההתקשרות עם הספק ו/או בגין סיומה ,כל עלויות
נוספות ,לרבות עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד" ,מכל מין וסוג שהוא .הצדדים
מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה העלות המלאה ,הכוללת והבלעדית שתהיה
לחברה בכל הקשור להתקשרות עם הספק ו/או לסיום ההתקשרות.

.4.4

היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת ,בין על פי פנייה שתוגש על ידי
הספק ובין על פי פניית כל גורם אחר ,כי בין מי מעובדי הספק לבין החברה נוצרו יחסי עובד
ומעסיק ,ישפה הספק את החברה בגין כל הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק שייגרם לה.

 .5התמורה לספק
.5.1

בתמורה לאספקת המושבים ומתן השירותים על פי הסכם זה לשביעות רצון החברה ,תשלם
החברה לספק תמורה כמפורט בהצעתו שהוגשה ואושרה במכרז .תנאי תשלום התמורה ,לרבות
מועדי ,היקף ופריסת התשלומים יסוכמו בנפרד בין הצדדים ,לאחר הבחירה בספק הזוכה במכרז.

.5.2

למען הסר ספק ,התמורה הינה סופית ולא תשתנה מכל סיבה שהיא וכוללת את כל הוצאותיו של
הספק במסגרת הסכם זה ולצורך ביצועו.

 .6תקופת ההסכם
.6.1

הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו ולמשך  12חודשים לאחר המועד הנ"ל (להלן" :תקופת
ההתקשרות") ,כאשר במהלך תקופת ההתקשרות החברה רשאית ,אך לא חייבת ,לבצע הזמנות
של רכישת ואספקת המושבים על ידי הספק.

.6.2

החברה תוכל להאריך את תקופת ההתקשרות ב 4-תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת עד
לחמש שנים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.6.3

הארכת ההסכם כפופה לחתימת הצדדים על נספח להארכת ההסכם ,ובמקרה של הארכה יאריך
המציע את תוקף הערבות ואת פוליסות הביטוח בהתאמה.

.6.4

על אף האמור לעיל ,החברה תוכל להודיע לספק בכל עת בהתראה של  30ימים מראש על סיום
ההסכם וזאת מבלי שיידרש ממנה נימוק ו/או הסבר על דבר ביטול ההסכם כאמור וללא שתהא
לספק כל טענה ו/או תביעה בעניין.

.6.5

בוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל ,כי אז תהיה החברה רשאית למסור את השירותים
לאדם אחר ,והספק ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה לשביעות רצונו המלאה של המפקח ,והדבר
יהווה תנאי לביצוע כל תשלום המגיע לספק מהחברה בגין השירותים שבוצעו על ידו טרם ביטול
ההסכם או הבאתו לידי גמר.

 .7אחריות
.7.1

הספק לבדו אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל הוצאה ,הפסד ,אובדן ,חבלה ,קלקול או נזק
כלשהם ,לגוף או לרכוש מכל סוג שהוא ,שיגרמו לטובין ,לחברה ,עובדיה ,שלוחיה ,למי מטעמה או
לצד שלישי כלשהו ,עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה או שגיאה מקצועית של הספק או
הזנחה במילוי חובתו המקצועית או כתוצאה או עקב שימוש או אספקה של טובין או ציוד או
אביזרים לקויים או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד הספק ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין
מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה .למען הסר ספק  -לרבות עובדיו ,שלוחיו או מי מטעמו.
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.7.2

הספק פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם באחריותו
כאמור ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון או ברשלנות ,ומתחייב בזה לפצות ולשפות את החברה או
מי מטעמה על כל נזק או אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם
כלשהו ,נגדה או נגד מי מעובדיה ,שלוחיה ,או מי מטעמה ,בגין כל אבדן ,חבלה או נזק שהם
באחריות הספק על פי כל דין ועל פי חוזה זה ,לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו עקב כך .החברה
תודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניהם ,על חשבונו.

.7.3

הספק יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את החברה ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל נזק שייגרם
כאמור לעיל ,ישיר או עקיף ,או כל הפסד וכל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל כל דרישה ו/או
תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה ,לרבות הוצאות ,קנס או תשלום חובה
מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה ,והספק מתחייב לשלם כל סכום כאמור ,במקום החברה או
לחברה ,וכן ,לשאת בכל ההוצאות שנגרמו לחברה ,לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין.

.7.4

אחריותו הספק לטובין תחול גם לגבי נזקים כאמור ,שיתגלו לאחר תום תקופת החוזה.

 .8ביטוחים
.8.1

מבלי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב הספק למלא אחר
הוראות הביטוח המופיעות ב"נספח הביטוח" וב"-אישור עריכת הביטוח" המצורפים להסכם זה
ומסומנים כ"נספח ג'" ו"-נספח ג' – "1בהתאמה.

 .9העברת זכויות
.9.1

הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו
על-פי הסכם זה ,כולן או מקצתן .כמו כן ,הספק לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או
למסור את ביצוע השירותים ,כולה או מקצתה ,לכל צד ג' שהוא.

.9.2

במידה ויפר הספק את האמור בסעיף זה ,תהא החברה רשאית לדרוש את הסעדים והתרופות
המוקנים לה על-פי חוזה זה או על פי כל דין ,לרבות חילוט הערבות במלואה ,ומבלי לגרוע מסעדים
ותרופות אלו תהיה החברה זכאית לבטל את החוזה.

 .10הפרות ופיצויים
 .10.1אם הספק יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין ,ולאחר התראה של  7ימים
לא תיקן את ההפרה ,תהיה החברה רשאית ,מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבל כל סעד או
תרופה אחרים ,לבטל הסכם זה ,כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכויותיה האחרות
של החברה לפי הסכם זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הספק.
 .10.2בנוסף לאמור בכל מקום בהסכם זה ,התרחשות כל אחד מן במקרים שלהלן תחשב להפרה יסודית
של ההסכם של ידי הספק:
.10.2.1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק,
כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  14יום
ממועד ביצועם.

.10.2.2

ניתן נגד הספק צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקים ,או נתקבלה על ידו החלטה
על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע
לפשרה או סידור עם נושיו כולם ,או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או
פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף  233לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג.1983-

.10.2.3

מונה לנכסי הספק ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.
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.10.2.4

הוכח להנחת דעתה של החברה כי הספק הסתלק מביצוע החוזה.

.10.2.5

כשיש בידי החברה הוכחה ,להנחת דעתה ,כי הספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע
שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

.10.2.6

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה ,או
שהספק לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר ,לדעת החברה ,היה בה כדי להשפיע על
ההתקשרות עמו.

 .10.3מבלי לגרוע מכל האמור לעיל בהסכם זה ,בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם או של ביטול
ההסכם מחמת הפרתו על ידי הספק ישלם הספק לחברה פיצויים מוסכמים בסך של ,₪ 30,000
וכן תהא רשאית החברה לחלט את הערבות במלואה וכן להפסיק שירותי הספק לאחר מתן הודעה
על כך  14יום מראש ומבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים.
 .10.4תשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים לספק ,לא ישחררו את הספק מאחריותו
ומהתחייבויותיו עפ"י החוזה.
 .10.5ספרי החברה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם,
לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.
 .10.6לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי החברה אלא אם החברה
הודיעה על כך במפורש ובכתב לספק ,והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה,
כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.
 .10.7במידה והספק לא ימלא את אחת מחובותיו לבצוע השירותים בהתאם לחוזה זה ונספחיו כולם או
חלקם ,או לא ימלא את הוראות המנהל ,מוסכם כי החברה לפי שיקול דעתה רשאית לקנוס את
הספק ולקזז מחשבונותיו עבור ביצוע האספקה כולה/חלקה ,וכן לחלט את הערבות במלואה.
 .10.8שום וויתור ,הנחה או הימנעות מפעולה במועדה ,או מתן ארכה ,לא ייחשבו כוויתור של החברה על
זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על-ידיה ,אלא אם כן נעשה ויתור כזה
במפורש ובכתב.
 .11ערבות לקיום ההסכם
עם החתימה על הסכם זה ולהבטחת מילוי התחייבויותיו על-פי ההסכם ,יפקיד הקבלן בידי
.11.1
אריאל ערבות בנקאית (להלן" :ערבות הביצוע") ,בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ב',
בסכום של  25,000ש"ח (עשרים וחמישה אלף ש"ח) ,אשר תוקפה מיום חתימת ההסכם
ולמשך  12חודשים מסיום ההתקנה.
.11.2

הוארך תוקף הסכם זה על ידי החברה כאמור לעיל ,יאריך הקבלן את תוקף הערבות עד לחודש
לאחר תקופת ההארכה בכל פעם ,ובהתאם להנחיות החברה.

.11.3

הערבות תהיה אוטונומית ,צמודה למדד המחירים לצרכן (המדד הבסיסי  -המדד הידוע
במועד חתימת ההסכם ,דהיינו מדד חודש ______  ,2021על סך _____ נקודות) ,ותוצא על-
ידי מוסד בנקאי ישראלי הנמצא תחת פיקוחו של בנק ישראל.

.11.4

כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ,יחולו על הקבלן.

.11.5

בגין הפרה יסודית של הסכם זה ו/או הפרה שאינה יסודית ,אשר לא תוקנה בתוך  7ימים מיום
שליחת דרישת תיקון ההפרה על ידי החברה ,תהיה רשאי החברה לחלט את מלוא הערבות
והקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה בגין שימוש החברה בזכות זו.
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.11.6

במקרה בו חולטה הערבות ,כולה או חלקה ,אשר לא לוותה בביטול ההסכם ,ימציא הקבלן
ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה תוך  7ימים מהיום בו קיבל הודעה שהערבות
חולטה.

.11.7

למען הסר ספק יודגש ,כי המצאת הערבות על-ידי הקבלן אינה פוטרת אותו ממילוי כל
חובותיו והתחייבויותיו כלפי אריאל על פי הסכם זה ,וממילא ,גביה ומימוש של הערבות ,כולה
או חלקה ,על ידי אריאל אינה גורעת מזכות אריאל לתבוע מהקבלן כל נזקים והפסדים נוספים
וכן סעדים נוספים ואחרים על פי הסכם זה או על פי דין ,ובלבד שלא יווצר כפל פיצוי בגין
אותו מעשה ו/או מחדל.

.11.8

אין בקביעת גובה הערבות כדי לשמש פרשנות כלשהו באשר להיקף התחייבויותיו של הקבלן,
ואין בכך כדי ליצור כל הגבלה או תקרה להיקף הכספי של התחייבויותיו על-פי הסכם זה.

.11.9

מוסכם כי הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

.12קיזוז
החברה רשאית לקזז ,בכפוף למתן הודעה בכתב  10ימים מראש לספק ,מכל סכום המגיע לפי החוזה לספק,
כל חוב לפי חוזה זה או לפי כל חוזה אחר עם הספק וכן כל חוב קצוב אחר של הספק לחברה .הוראות סעיף
זה אינן גורעות מזכות החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד,
ו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות החברה כלפי הספק מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין .על אף
האמור לעיל ,עומדת לחברה זכות קיזוז ללא כל צורך בהתראה מראש במקרה של קיזוז בגין טובין שלא
סופקו בפועל או שסופקו פגומים.

 .13סודיות
הספק מתחייב לשמור בסוד ,ולא ולמסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה ו/או מסמך שיגיעו
אליו בקשר שירותים ,וזאת במהלך מתן השירותים ולאחריהם .הספק מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור
תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו.

 .14שונות
 .14.1החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק על פי חוזה זה ,כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו
קצוב ,המגיע לה מהספק על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין .הוראות
סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.
 .14.2הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  -אין
בה ולא תפורש בשם אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,ואין ללמוד מהתנהגות זו
ויתור כלשהו על זכויותיה לפי חוזה זה.
 .14.3הסכמה מצד החברה ו/או המנהל לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא
ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
 .14.4כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה לא יפגעו
בזכויותיה של החברה ,לא ישמשו לספק צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הספק,
ולא ייחשבו כויתור מצד החברה על זכות מזכויותיה.
 .14.5כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים
והספק יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.
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 .14.6תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין החברה לספק במלואו ,וכי החברה לא
תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל פה,
שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
 .14.7הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה .כל הודעה שתישלח
לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  72שעות ממסירתה למשרד הדואר.
 .14.8סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לגבי עניין ,הנובע מהסכם זה ,תהיה לבתי המשפט במחוז
ירושלים בלבד.

ולראיה באו הצדדים על החתום
___________
החברה
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נספח א'

מפרט טכני מיוחד לאספקה והתקנה של כסאות קבועים
ליציע הצפוני באיצטדיון טדי
כסאות האצטדיון יורכבו בשלמותם ויהיו תואמים באופן מלא לכל הדרישות המפורטות במפרט המיוחד
שלהלן
חלק  1כללי
כל קבלן יתקין כמות של  10כסאות לפחות כמודל מדגמי בלבד ( )SAMPLEשל המוצר אותו הוא רוצה לספק.
הדגם יכלול את כל מרכיבי הכסא בצבע כחול כהה התואם את הגוונים של הכסאות ביציע.
1.1

תמצית

מפרט מיוחד זה מתייחס לכסא קהל רגיל עם מושב קבוע ומשענת בגובה של לפחות  40סמ' ,בעל דופן כפולה,
או דופן אחת להתקנה חיצונית עם מושב וגב מעוצב (  )contouredוקשיח.
•
•
•
•
•
•
•

מרכיבי הפלסטיק יהיו ברמה מתאימה להתקנה בחוץ במקום חשוף לפגעי מזג אוויר
מערכות הצבע – יהיו מתאימות לחשיפה בחוץ
מערכת חיבור בנויה מפלדה מכאנית מורכבת מחומרים לא קורוזיביים
מכלול ברגים וחיבורים  -מחומרים לא קורוזיביים
חיבורים – יבוצעו כולם בהברגות (חוץ מלוחיות המספור)
התכנון וההרכבה מותאמים לדרישות בתקנות לגבי רחבים פנויים הדרושים למעברי קהל.
הרכבה של מקסימום כסאות למילוי כל שורה וכל גוש ואולם לא פחות מהמפורט בתכניות
האדריכל.

1.2

שלבי ביצוע

בהתאמה לשלבי הביצוע המתוכננים בעבודות להחלפת הכיסאות ביציע הצפוני העבודה של אספקה והרכבת
הכסאות הרגילים באצטדיון תתבצע במספר שלבים כמפורט במסמכי המכרז והחוזה
1.3

שרטוטי בית מלאכה

על הקבלן יהא להכין בלוח הזמנים שייקבע על ידי מנהל הפרויקט באמצעות היצרן שרטוטי בית מלאכה
הכוללים :
תכנית היציע – תכנית מלאה עם פרטי חיבור שלח ומיקום מעברים ביציע כולל הצגת תפרים בפריקסטים
אופקיים ואנכיים חיבור כסאות במצבים מיוחדים כגון זוויות פינות וליד תפרים בפריקסטים בכל המצבים
השונים הקיימים שביציעים..
העיצוב הסופי כולל לוגו ואלמנטי מספור הכסא והשורה.
טבלת כסאות הכוללת כמויות סופיות של הכיסאות ,רחבי כסאות רחב מעברים ,ותנאי הרכבה .
תכנון מפורט של מספור שורות וכסאות ,על פי הנחיית המזמין.
תכניות בית המלאכה יכללו אם וכאשר יידרש את פרישת הצבעים אם יידרשו על ידי המזמין.
קנה המידה של התוכניות יהא 1:100לפחות ופרטים בק.מ  1:20לפחות.
הגשת דוגמאות (פיזיות) של הצבע הכחול לתיאום בחירת הגוון על ידי האדריכל.
על הקבלן יהא להכין ולהגיש את החישובים ההנדסיים של קונסטרוקציית המושב והמחברים לבדיקת מהנדס
הקונסטרוקציה של האצטדיון  ,לרבות הקדוחים ,המיתדים ,הברגים וכל מרכיב אחר שיידרש .על התכניות
להתייחס בפירוט מלא למיקום ההתקנות והקידוחים ביחס לתפרים ומחברים במבנה.
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תכניות בית המלאכה ילוו במדידות באתר,שיבוצעו על חשבון הקבלן המבצע לפני הייצור – לאשרור המידות.
1.4

דרישות אבטחת איכות

תכנית הכסאות וההרכבה תתאם לדרישות הבטיחות כמפורט בתקנות התכנון והבניה למקומות התקהלות .
היצרן יפעל למיקסום כמות הכסאות במבוסס על הנתונים.
המזמין רשאי לדרוש לבצע בדיקות נוספות לדוגמאות שייבחרו על ידי מנהל הפרויקט מהכיסאות שסופקו
לאתר בפועל  .לרבות משלוח דגמים לבדיקה ע"ח הקבלן ועל הקבלן יהא להציג אישור מכון התקנים לבדיקת
עמידות באש לדוגמאות אלה כנדרש במפרט המיוחד
כל הכיסאות יסופקו ממקור אחד ועל יד יצרן אחד.
חלק  2דרישות מפורטות
דרישות חוזק ויציבות
2.1
התאמה לתקן הבריטי (והאירופי)  BS (EN) 12727-2000 – LEVEL 4ביחס לחוזק והיציבות או תקן בינלאומי מוכר,
שווה ערך אחר .על האישורים לעמידה בתקנים להיות עדכניים.
לא יתקבלו אישורים של מעבדות מקומיות או של עמידה בתקנים שאינם תקנים בינלאומיים.
לצורך בחינה מפורטת של הנושא יכול שיידרש הקבלן בנוסף לאמור לעיל,לביצוע בדיקות נוספות של המזמין
כדוגמת בדיקת שבירה ולחץ על גבי המושב וגב המושב.
הקבלן ער לכך כי הנהלת הפרויקט עשויה לדרוש בדיקות חוזק נוספות על פי שיקול דעתה הבלעדי או לבצע
בדיקות כאלה להבטחת עמידות הכסא בוונדליזם.
כל הנ"ל יהא על חשבון הקבלן.
עמידות בקרינת UV
.2.2
נדרשת התחייבות לנושא העמידות
היצרן כדלקמן :
על כל מרכיבי הכסא להיות עמידים בקרינת  100%( UVבאישור מעבדה מוסמכת) אישור זה חייב להיות
מותאם ,על פי סטנדרטים בינלאומיים כדוגמת  CIBAאו שו"ע לקרינת השמש בישראל( .בערך שלא יפחת
מקרינה ישירה של  10 -שנים.
עמידות זו תהא לעניין אי דהיית הצבע בכל המרכיבים.
בדיקה לאישור העמידות בקרינת  UVתבוצע לפי ISO 4892/2או תקן בינלאומי מאושר אחר על פי קביעת מכון
המוסמך לבדיקה.
בקרינת UV

מהקבלן  ,למשך  10שנים לפחות  -אחריות זו תגובה באחריות

לרשות המזמין נקבע מנגנון ברור לפסילה של מוצר שאיננו עומד בדרישה לאורך תקופות
האחריות והתחייבות להחלפתו אם יידרש כתוצאה מכך על ידי ועל חשבון הקבלן ראה גם פירוט נוסף בסעיפי
האחריות .
קריטריון לשינוי צבע ,כשל בצבע או ציפוי גמר יימדד כדלקמן :
דהיית צבע של יותר מ  5יחידות של דלתא  Eכפי שנבדק בהתאם ל
היווצרות משקעים או כתמים בהירים ( (

D 4214

chalking

ASTM D 2244

ברמה גבוהה יותר מאשר מס'  8כאשר נבדק בהתאם

ASTM

סדיקה או קילוף של צבע או פגיעה בהדבקות של צבע למתכת
במקרים אלה יידרש הקבלן להחליף את המוצרים הפגומים ולהתקין מוצרים חדשים בתוך תקופות האחריות
המוגדרות לעיל ,על חשבונו.
 2.3עמידות באש
נדרש אישור של מכון התקנים הישראלי ואישור כיבוי אש לשימוש בכסא ,על פי ת.י  755או כל תקן מאושר
אחר בזמן האספקה.
על הכסא לעמוד בדרישות תקנות התכנון והבניה ובתאמה לתקן הישראלי 755 .בסיווג לפי .3.1.1
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מידות
2.4
רחב צירי לכיסאות  48ס"מ
•
עומק מושב לא פחות מ 42.5 -ס"מ
•
גבה משענת גב לא יפחת מ  40 -ס"מ תואם במלואו את דרישות ההתאחדות הישראלית לכדורגל
•
ואת דרישות פיפ"א אופ"א.
על המציע לספק שרטוט המראה פתרון מובנה על ידי היצרן לשינוי מרווחים בין כסאות לאורך
•
שורה על מנת לאפשר יצירת תכנית הרכבה אחידה במקומות בהם השורות משתנות ,זאת ללא תוספת עלות
כלשהי.
שילוט
2.5
על הכסא לכלול פתרון עמיד נגד ונדליזם של מספור כל כסא ,מורכב על גבי לוחית עמידה המורכבת במגרעת
מתאימה בגב המושב וניתנת לתחזוקה פשוטה .באמצעות הדבקה ו/או באמצעות מסמרות.

על פי בחירת המזמין יי דרש הקבלן להכין בנוסף לוחית עם לוגו האצטדיון או כל תכן גרפי אחר לבחירת
המזמין  ,אשר תותקן גם היא במגרעת מתאימה נוספת בכסא.
יש להציג לאישור  ,פתרון מתאים למספור שורה בקצה שורה בסמוך למדרגות ביציע .
ביצוע מספור ושילוט הכסאות והשורות כלול במחירי היחידה של הכיסאות.
מגוון צבעים
2.6
צבע הכסא יהא כחול כהה ועם טקטסורה בהתאמה מלאה לגון הכסאות הקיימים היום באיצטדיון.
דרישות נוספות
2.7
חלקי הפלסטיק יהיו מפוליאתילן עם מעכבי בעירה ומוספים לעמידות בקרינת

UV

תושבת הפלדה של הכסא תבטיח שימוש מוגבר ללא תקלות ויימנע תפישת אצבעות ויתאים גם לשימוש ילדים
.
תושבת הפלדה תהא מגלוונת על פי הנחיות הגלוון של חב' החשמל.
עוגני החיבור יהיו מסוג כימי או מתרחבים מנירוסטה ובהתאמה לדרישות התכן והנחיות ואישור
הקונסטרוקטור ,במידה ומצב הבטון של היציעים יוצר בעיות בחיבורי הברגים הקבלן יציע על חשבונו וייתן
אחריות לחיבורים המכניים ללא תוספת כל תשלום נוסף.

אחריות
2.8
האחריות לכיסאות תהא בנוסף ולא כהגבלה כלשהי לזכויות אחרות ככל שישנן למזמין מול הקבלן המרכיב
או היצרן בהתאמה למסמכי החוזה.
על הקבלן לספק אחריות חתומה של יצרן הכיסאות והתחייבות להחלפה (בתוך חודשיים מיום ההודעה על
פגם כלשהו) של כסאות שיימצא על ידי מנהל הפרויקט כי הינם פגומים במראה או לא ניתנים לשימוש בשל
אי התאמה לדרישות או פגמים בביצועים .האחריות תכסה גם חומרים וגם את ההרכבה.
האחריות הכללית תהא להרכבה לתקופה של  60 -חודשים לאחר השלמת וקבלת הכיסאות.
בתקופה זו יתקן הקבלן באחריותו ועל חשבונו בתוך  15ימי עבודה מן המועד בו נדרש לכך כל ליקוי ו/או פגם
ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא אשר נגרמו במהלך תקופת האחריות לכיסאות ו/או למנגנון חיבור הכיסאות
ליציע ו/או לאתר בגין ובקשר לכיסאות ובכלל זה יחליף במידת הצורך כל כסא פגום בכסא חדש .וזאת למעט
במקרה בו נגרם הנזק או הליקוי כתוצאה משימוש בלתי סביר בכסא אשר לא היה בשליטת הקבלן .במקרה
של מחלוקת לגבי סיבת הנזק יכריע מנהל הפרויקט מטעם המזמין והחלטתו תהא סופית ומחייבת.
אחריות מיוחדת נוספת תינתן כדלקמן
 10שנים אחריות כנגד כשלון של חומרי הבסיס ,קורוזיה ,שינויי צבע (בהתאם למנגנון הבדיקה שנקבע) ,סדיקה
כיפוף שקיעה או כשל אחר במושב ו /או בגב הכסא.
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חלק  3הרכבה
שיטות הרכבה
3.1
באצטדיון ידרשו התקנה לשלח המושב וכן התקנות מיוחדות אחרות .על הקבלן לתת דעתו כי ישנו שוני
בגיאומטריה של מדרגות היציע במקומות שונים באצטדיון. .
על הקבלן לקחת בחשבון כי יכול ויידרש להכנת פתרון הרכבה מיוחד במקרים מסוימים בהתאמה לתנאים
באצטדיון .
כל פתרונות ההרכבה ככל שיידרשו כלולים במחירי היחידה של הכסאות ולא תשולם שום תוספת בגין הצורך
באלמנט הרכבה נוסף או מיוחד מכל סוג שהוא.
שיטת ההרכבה תהא  -כל כסא וכסא בנפרד ,באמצעות קונסטרוקציה נפרדת התואמת את כל דרישות החוזק
והיציבות.
על הקבלן יהא להציע את פרטי החיבור ,להבטיח המשכיות הרכבה ,כמות החיזוקים נדרשת לבטון וכל פתרון
טכני אחר שיידרש למצבי ההרכבה השונים באצטדיון ,כל זאת לאישור מוקדם של האדריכל ,המהנדס והנהלת
הפרויקט.
קונס טרוקציית ההרכבה תהא מגולוונת ו/או מגולוונת וצבועה ברמה מתאימה ו/או צבועה בצבע איכותי
בהליך מאושר על ידי המנהלת לרבות אחריות לעמידות הצבע בהתקלפות ובקרינת  UVלאורך  10שנים
על הקבלן להציע התאמה של אביזרי החיבור בהתייחס למידות שונות של אלמנטי הבטון והרומים ,לעובי
מותר על ידי המהדס לקידוח בספסלי הבטון ,למרחקים מותרים לקידוח משפת אלמנטים שונים מבטון
ומקצוות ותפרים ,כל אלה חייבים גם לקבל את אישור ממהנדס הקונסטרוקציה כמו גם אישור מפורט של
סוגי הברגים ומאפייניהם ההנדסיים.
 3.2עבודת הקבלן כוללת התקנה מושלמת של הכיסאות על פי כל הנדרש במפרטים ומסירתם עם סיום
ההתקנה לפי הנחיות המפקח באתר.
שיטת ההרכבה תבטיח כי כל כסא בודד יעמוד בנוסף לכל ייתר הדרישות שבמפרט המיוחד גם בעומס מחולק
באחידות של  270ק"ג ללא כשל וכל בכל התנאים האחרים על מנת להבטיח שימוש איכותי בכסא.
 3.3רוחב הכיסאות יותאם בתוך שורה כך שהקצוות ההרכבה יהיו מיושרים בין שורה לשורה
 3.4עוגני החיבור או ראשי ברגים או ברגים לא יבלטו מפני אזור החיבור יותר מאשר "  3/8ללא קצוות
חדים.
עם השלמת ההרכבה יש לבצע ניקוי יסודי של הכיסאות בהתאם להוראות היצרן לא ייתקבלו
3.5
כסאות שניזוקו אן נשרטו בזמן ובתקופת ההרכבה.
 3.6הקבלן יפעיל מפקח על ביצוע העבודה מטעמו ,שיהא בקשר רצוף עם הנהלת האיצטדיון ועם האדריכל.
לוחות הזמנים
3.7
מועדי הביצוע יתואמו עם מנהל הפרויקט ,ביצוע עבודות גמר אחרות ,איטום ,והרכבת מעקות ומאחזים ביציע.
על הקבלן להציג את לוחות הזמנים להרכבה תוך בחינת הנקודות הקריטיות לייצור ולהתקנה,תוך התחשבות
בלוח משחקי הליגה ,וארועים המתקיימים באיצטדיון.
אספקה אחסון וטיפול
3.8
הכיסאות יסופקו באריזות קרטון סגורות של היצרן מסומנות בבהירות עם שם היצרן ותוכן האריזה,
האריזה תמנע מחלקים הצבועים באריזות מגע בין אחד לשני על ידי ציפוי מגן מתאים ציפוי מגן זה יושאר
במקומו עד לאחר השלמת ההרכבה של חלקים אלה .חלקים שנפגעו בשל אריזה או ציפוי מגן לא מתאים,
יוחלפו לפני התקנת חלקי הפלסטיק  .יש להגן על הכיסאות המותקנים מפני פגיעה של עבודות אחרות
באצטדיון על כן הכיסאות המותקנים יכוסו למניעת פגיעה או לכלוך עד לקבלת הנחיה ממנהל הפרויקט
להסרת הכיסוי.
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 3.9הקבלן יפרק באופן זהיר ומושלם את הכסאות הקיימים ולא ייגרם כתוצאה מהפרוק כל נזק למושבי
הבטון ,הפרוק ייכלול פירוק הפלסטיק הברגים ואלמנטי הפלדה ,הקבלן יעביר את הכסאות אל אזור חצר
המשק באיצטדיון ומשם יסיע אותם על חשבונו אל מחסני העירייה בעטרות ירושלים ,ויפרוק אותם שם
למקום שיורה לו על כך המנהל.
 3.10תחזוקה
על הק בלן לספק למזמין הנחיות לתחזוקה של הכיסאות כולל תהליכי ניקוי ושירות לכיסאות וכן רשימת
מספרי חלקי חילוף ופרוצדורות להחלפה.
אספקת חלפים
3.11
במחירי היחידה של הכיסאות כלול מלאי לתחזוקה אשר יימסר לאחסון במחסן המזמין על פי הפירוט הבא :
 5%מהכסאות ,תושבות ההרכבה ,מושב וגב קומפלט
 5%מאביזרי הפרזול ברגים עוגנים וכד'
 5%של סטים של מספור כסאות ושורות
פירוק כולל על פי סעיף 3.9
3.12

מלאי במחסן הקבלן  2% -מכמות הכסאות הברגים והתושבות שיסופקו.

מושב דגם אלגנס:
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נספח ב'  -נוסח ערבות בנקאית לקיום ההסכם
לכבוד
אריאל  -חברה עירונית לניהול קרית ספורט ,תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו/או החברה העירונית אריאל
לתרבות ,חברה ,חינוך רווחה ספורט ואומנויות בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית לחוזה
על פי בקשת ____________________ ח.פ / .ת.ז( _____________ .להלן" :המבקשים") ,אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  25,000ש"ח (במילים :עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים),
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד ,כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה"),
שתדרשו מאת המבקשים בקשר להסכם לרכישת ואספקת מושבים לאצטדיון טדי בירושלים
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,
מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה
בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה משפטית
נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
במכתבנו זה:
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי
נק'
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______ שפורסם בתאריך ______ דהיינו _____
(להלן" :המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין
כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ______________ ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
_________________________
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נספח ג'  -ביטוח
.1

.2

.3

.4
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מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הספק לערוך ולקיים,
על חשבון הספק ,למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת (ולעניין
ביטוח חבות מוצר ,למשך  3שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם) ,את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ג' ,1והמהווה חלק
בלתי נפרד ממנו (להלן" :ביטוחי הספק" ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העניין),
אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
א .חבות מעבידים -מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק ,ניתן יהיה
למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח החתום על ידי
המבטחים.
ב .ביטוח אחריות מקצועית -מוסכם כי ככל והפוליסה לא נערכת על ידי הספק ,על
הספק לבטל חריג אחריות מקצועית לעניין נזקי גוף  ,בביטוח אחריות כלפי צד
שלישי.
ג .נוסחי הפוליסות -על הספק לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי
הספק (אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין).
ללא צורך בכל דרישה מצד החברה ,על הספק להמציא לידי החברה ,לפני תחילת מתן
השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור
עריכת הביטוח ,כשהוא חתום בידי המבטח .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על
הספק להמציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן ,בגין חידוש תוקף ביטוחי
הספק לתקופת ביטוח נוספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או
לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח הספק יודיע לחברה ,כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או
עומד לחול בו שינוי 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.
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה
מזערית ,המוטלת על הספק ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי
ההסכם ו/או על פי כל דין ,ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם
זה ו/או על פי דין ,ולספק לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם החברה ,בכל
הקשור לגבולות האחריות כאמור.
לחברה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על
ידי הספק כאמור לעיל ,ועל הספק לבצע כל שינוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה,
שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.
מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל,
אינן מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי
ביטוחי הספק ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל
חובה שהיא ,המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם נדרשה
עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין
אם לאו.
הספק פוטר את החברה ואת הבאים מטעם החברה מאחריות לכל אובדן או נזק
לרכוש או ציוד כלשהו ,המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי החברה ו/או
המשמש לצורך מתן השירותים (לרבות כלי רכב וצמ"ה) ,ולא תהיה לספק כל טענה,
דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור ,ובלבד שהפטור
כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
בנוסף ,על הספק לערוך את הביטוחים הבאים ,בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו:
ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב ,ביטוח
אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  ₪ 400,000בגין נזק
אחד ,ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני
הנדסי.
על אף האמור לעיל ,לספק הזכות ,שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט ביטוח
אחריות צד שלישי) המפורטים בסעיף זה ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט
בסעיף  6לעיל יחול ,כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.
בכל ביטוח רכוש שייערך על ידי הספק ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות
התחלוף כלפי החברה וכלפי הבאים מטעם החברה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור
לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
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 .9מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו
השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק ,על הספק לדאוג כי
בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
מובהר בזאת ,כי על הספק מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים
במלואם ,לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .
 .10נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף
האמור לעיל ,אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא
אם חלפו  10ימים ממועד בקשת החברה מאת הספק בכתב ,להמצאת אישור עריכת
הביטוח כאמור.
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נספח ג' -1אישור עריכת הביטוח
תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי
הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת
הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור
שם :אריאל -חברה
עירונית לניהול קרית
ספורט תרבות ופנאי
בירושלים ו/או עיריית
ירושלים
ו/או חברות האם ו/או
חברות בנות ו/או חברות
קשורות

שם

ת.ז/.ח.פ.
514970185

ת.ז/.ח.פ.

מעמד מבקש האישור

אופי העסקה
☐נדל"ן

☐משכיר

☒שירותים

☐שוכר

☐אספקת מוצרים

☐זכיין

☒אחר :רכישת אספקת והתקנת

☐קבלני משנה

מושבים
בירושלים

לאיצטדיון

טדי

☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

מען:דרך בנבישתי 1י -מען
ם

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי
גבולות
אחריות או
סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

רכוש

מט
בע

כיסויים נוספים בתוקף
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח X

₪

 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 – 328ראשוניות

צד ג'

2,000,000

₪

 – 302אחריות צולבת
 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 – 315כיסוי לתביעות מל"ל
 - 321מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח
 – 328ראשוניות
 – 312כיסוי לנזק משימוש בצמ"ה
 – 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד שלישי

חבות
מעבידים

20,000,000

₪

 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור
 – 319מבוטח נוסף – היה וייחשב מעבידו של מי
מעובדי המבוטח
 – 328ראשוניות

חבות
המוצר

1,000,000

₪

 – 302אחריות צולבת
 – 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
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אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

 - 321מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי
המבוטח
 – 328ראשוניות
 – 332תקופת גילוי ( 12חודשים)
אחר
פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה
המפורטת בנספח ג')*:
 -046מכירת /רכישת /השכרת ציוד
 -100תפעול ציוד
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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