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 קול קורא  

במרכז העיר  במרחב הציבורי ויזואליים זמניים   םלקבלת הצעות למיצבי

 ירושלים 
  

 כללי  .1

או   "החברהבע"מ )להלן: "החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות 
זמניים    מיצבים  להכנת ורכישתמבקשת לקבל הצעות  עדן  בשיתוף עיריית ירושלים וחברת  (  "אריאל"

העיר מרכז  של  הציבורי  "  ירושלים  במרחב  ב"(,  התכנית)להלן:  המפורטים  בתנאים  מסמכי  והכל 
 הקול קורא שלהלן. 

 

בזאת    אריאל אומנים,  מזמינה  אמנים,  יוצרים,  אמנים,  מפיקיםאדריכלים,  יזמים,  ,  קבוצות 
לאלמנטים אומנותיים זמניים אשר    להציע הצעותוסטודנטים לאומנות ועיצוב אשר יהיו מסוגלים  

חיצוני    יתלו תליה  ספק  העירבאמצעות  מרכז  של  הציבורי  )כדוגמת    םמייצביכגון    , במרחב  פיזיים 

  י אשר יציעו לעובר   ויזואליים ועוד,  םמייצביברחוב יואל סלומון בירושלים(,  שהוצב  מיצב המטריות  
בני רחובות,  ותייחס  תאפיין  אשר  ייחודית  ויזואלית  חוויה  ומתחמ י אורח  העיר  נים  במרכז  ים 

 המתחדש של ירושלים.  

 .  אריאלנטרנט של יפורסמו באתר האי זה קול קוראם והנחיות בהתאם ל טפסי

כי   יובהר  שומרת על זכותה    אריאלאין הגבלה על מספר ההצעות אותם מציע רשאי להגיש, ואולם 
לחברה   .קול הקוראהשל מציע שזכו על פי  םהמייצבי להביא בין שיקוליה לבחירת הצעות, את מספר 

ידי מס' מציעים, שמורה הזכות לבחור מס' מיצבים, בין אם הוגשו על ידי מציע אחד ובין אם על  
    לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להתרשמות הוועדה מכל מיצב.

קול קורא  שהוגשו במועד מוקדם יותר אך לא עמדו בכל תנאי    הצעותניתן יהיה להגיש פעם נוספת  

תיחשב  זה כזה,  במקרה  תנאים.  באותם  לעמוד  מנת  על  הנדרש  כל  לתיקון  בכפוף  וזאת    ההצעה , 
 .מחויבת, והיא כפופה לקיומה של יתרה תקציבית בלתי חדשה כהצעההמתוקנת 

במועד    התקפות  הקול הקוראתידון בהתאם להוראות    אשר,  כל מיצב טעון הצעה נפרדתמובהר כי  

 . הצעההגשת אותה 

של חברת    בשיקול דעתה הבלעדימותנים  שכר  למען הסדר הטוב יובהר כי הפעלת התוכנית ותשלום ה 
התקציבים ו/או    , וכי בכל מקרה של אי קבלתבפועל באריאל  אימיםבקבלת התקציבים המתאריאל ו

העברתם השהיית  ו/או  להשהות   אריאלתהא    ,הפסקת  או  להפסיק  תשלומי    רשאית  העברת  את 
 , לפי העניין. שכרה

פי   על  הנדרשים  המסמכים  כל  בהגשת  אין  כי  קורא מובהר  כי    קול  אישור  להוות  כדי    ההצעה זה 
ו/או  תיכלל   קוראבתנאי    תעומד הינה  כי  בגדר התוכנית  בקול  ליצור    המפורטים  כדי  בכך  ואין  זה, 

   . התקשרותלמתן האריאל מחויבות כלשהי מצד 
אלו. יודגש כי    ם מייצבי  תליית יובהר להלן כי במקביל להליך זה, עתיד להתפרסם קול קורא לעניין  

,  בשטח  ם המייצבית  להשתתף גם בהליך לתליי  רשאי מציע אשר הגיש הצעתו במסגרת קול קורא זה,  

   .לכשיתפרסם
 

 הגדרות .2

של    –הפעילותאזור   .א הפעילות  ירושליםאריאל  גבולות  העיר  למפה במרכז  בהתאם   ,
 . לנוהל זה נספח א'כהמצ"ב 
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מטעם  ועדה    –  הוועדה .ב ועדן  מקצועית  ירושלים  עיריית  את ותאשר  שתבחן  אריאל, 

 ההצעות.  

ט, שתיקבע מראש פרויקלהפעלת ה  מאושרת  מסגרת תקציבית  –תקציבית  המסגרת ה .ג
 לכל שנת תקציב בה יפעל הפרויקט. 

ידי    –  התשלום .ד על  שייקבע  המכרזיםהסכום  של  ועדת  לתקרה  ועד  כולל  ₪    60,000, 
בסעיף  מע"מ   להלן6)כמפורט  בסעיף  )א(  כאמור  חריגים  מיצבים  ולמעט  להלן 7,  (, )ב( 

   הוועדה. האומנותי בהתאם לכלל התנאים וההוראות של  לתשלום כנגד הצבת המיצב

 

   תנאי סף  .3

 על המגיש מענה לקול קורא זה לעמוד בתנאים שלהלן: 

 חברה, שותפות או עוסק מורשה הרשומים כדין; , על המציע להיות יחיד  .א

או  התאגדות  אישור  )ת"ז,  זה  סף  תנאי  להתקיימות  אסמכתאות  להצעתו  לצרף  המציע  על 

 רשה(;תעודת עוסק מו

 ותיקונים שאלות הבהרה .4

, באמצעות   לחברהיהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות    12:00בשעה      4.1.222שני    יוםעד   .א
אל   בכתב,  הבהרה  לפי  דנה  מלכה'  גבשאלות  אלקטרוני  בדואר  הכתובת:  , 

 mldana@jerusalem.muni.il  .שינויי  ככל ב שיהיו  קוראם  רוכשי    קול  לכל  הודעה  תופץ 
או באתר האינטרנט של החברה והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  /ו  קול קוראוברת הח
 . קול קוראה

 בלבד, בפורמט להלן: WORDשאלות ההבהרה יש להגיש בקובץ  את .ב

 

"דמס  
 הנספח  או  המסמך

 מתייחסת אליו 
 ההבהרה 

 וסעיף פרק
 רלבנטיים 

השאלה  נוסח  

    

 

 ת הבהרה כלל.  אלולש לענות חייבת תהאלא  החברהגש, כי יוד .ג

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

ב  החברה .ה הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  עת,  בכל  קורארשאית,  שינויים  קול  להכניס   ,
ה במסמכי  קוותיקונים  המשתתראקול  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  השינויים  ,  פים. 
, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי  קול קוראוו חלק בלתי נפרד מתנאי הוהתיקונים כאמור יה

ה קוראמסמכי  ויצורפו  החברה  של  האינטרנט   אתר  באמצעותאו  /ו  קול  ע"י המציע  יחתמו   ,
 ידו להצעתו. -על

 והגשת בקשות  תוקף .5

  10.2.22חמישי  ם  גורה ליובמעטפה סשיוגשו  הצעות  על  תחול    קוראבחינת ההצעות לקול ה .א
אישית    12:00בשעה   ארנה  במסירה  הפיס  בהיכל  החברה,  של  המכרזים  ברחוב לתיבת 

ירושלים1בנבנישתי    ,  " ההרשמה)להלן:  לו,  "(תקופת  של  בכפוף  תקציביתקיומה    מסגרת 
 .  הצעהמתאימה במועד הגשת ה 

וף למחיר  חד מהרחובות השונים במתחם, בכפהצעת המחיר תכלול מחיר למ"ר בכל א .ב
 ; בהמסגרת שנקבע לכל רחו
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מהג .ג תקציבי  לאישור  בכפוף  תתקיים  הזוכה  מציע  עם  ההתקשרות  כי  ים ורמ מובהר 

המוסמכים בחברה ובעירייה. למען הסר ספק, מובהר כלל ההתקשרות מכוח הליך זה 
 מותנית בקבלת תקציב עירוני.       

ו/או    אריאל .ד זה, קול הקורא  תנאי    ו/או  קול הקוראלבטל בכל עת את  רשאית לשנות 
לרבות בטרם הסתיימה התקופה האמורה בס"ק )א( לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי  

 . והמוחלט

ליזום בהודעה בכתב למשתתפים כמו כן    תקופת ההרשמה להאריך את  רשאית  אריאל   .ה
לכך, והודעה   תקופת הרשמה נוספת לאחר תום תקופת ההרשמה ולייעד תקציב נוסף

 .אריאלידי על כך תפורסם על 

 

   כללי: .6

, המצ"ב אמנים שהצעתם התקבלה יתבקשו לחתום על הסכם אמנים מול חברת אריאל א.

 . כנספח ה'

במהלך                הפעלתה  האמנות,  יצירת  מימוש  של  ההיבטים  כל  את  יכלול  האמנים  הסכם 
 צרים, תקציב ותנאי התשלום. זכויות הקניין וזכויות היו במידת הצורך הפסטיבל

לפי  ותקבע  והמיצב המוצע,  קול הקורא  ההצעה, עמידת המציע בתנאי  בחן את  הוועדה ת ב. 
דעתה הבלעדי   זכאותשיקול  בתכנית,    את  להיכלל  גובה ההמציע  ת המאושרהצעה  את 

 . ואת יתר תנאי ההתקשרות

ל .ג רשאית  הבהרוהוועדה  מידע,  לקבלת  שלישי  צד  ולכל  למציע  וכן  פנות  והשלמות,  ת 
 את הצעתו בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.  קן ו/או לשפר אפשר למציע לתל

אף אם עמדו    ,שלא לאשר הצעות  , על פי שיקול דעתה הבלעדי  ,יובהר כי הוועדה רשאית .ד
 בכל התנאים המפורטים בנוהל זה.  

ם לגבי מיקום מסע ומתן עם המציעילקיים הליך של  הוועדה שומרת לעצמה את הזכות   ה. 
 המבוקשת. תו ועלו המיזם המוצע

 

 תקציב גובה ה .7

  00060,בגובה של עד    הינו  , לכל רחוב,המיצב האומנותיעבור    תקציב העומד לרשות המציעה .א
מע"מ  ש"ח ויחול  )כולל  הוועדה.כפי  ו  ,(במידה  ידי  על  כי    שיוחלט  יודגש  ספק,  הסר  למען 

תליית  הקול הקורא שיפורסם לעניין  רת  המחיר הנ"ל אינו כולל את התמורה שתשולם במסג
 .המיצבים

התקציב  ואולם בכל מקרה סכום    יותר,שעלותם גבוהה    ם מייצביל אין מניעה להגשת הצעות   .ב
יעלה   הצעה  כאמור  ש"ח  60,000על  לא  כל  המציע  עבור  על  יחולו  המיצב  עלויות  יתר  וכל   ,

ריגים באיכותם, הוועדה על אף האמור לעיל, ובמקרים של מיצבים ח .ממקורותיו העצמאיים
שרות עם מציע להקמת מיצב בתמורה הגבוהה  פי שיקול דעתה הבלעדי לאשר התקרשאית ל

 ₪. הודעה על היקף התמורה שאושר לכל מציע תימסר למציע הרלוונטי. 60,000-מ

במיצב   .ג ותקלות  ונדליזם  נזקי  תיקון  בגין  המציע)תשלומים  מרשלנות  כתוצאה  נגרמו    שלא 
, ישולמו בנפרד  צבה והתחזוקה של המיצב( ובגין הארכת תקופת ההו במיצבו/או פגם כלשה

 .  , ובכפוף לתנאי האישור העקרונילהחלטת הוועדה המקצועיתבהתאם 

 

 בחינת ההצעות   .8

 יובהר כי הליך בחירת המציע אינו הליך מכרזי והוא במסגרת פטור ממכרז.
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המסמו  לעיל,  3עיף  בסהמנויים    בתנאי הסףעמידת המציע    תיבחן בשלב הראשון   .א כל  הוגשו  כים  כי 

 . הנדרשים

יוזמנו המציעים להגיש פרזנטציה של המיצב המוצע ולמסירת מידע נוסף אודות הצעתם.  בשלב השני   .ב
 תיעשה באמצעות וועדה מקצועית מטעם החברה כדלקמן:  בחינת ההצעה והמציע

 

 אופן הניקוד ניקוד מירבי  אופן הבחינה  מושא הבחינה 

התוכן ואופי  
 המיצב 

יצירתיות  תיבחן  
,  של ההצעהוחדשנות 
  ,םהמייצבימורכבות  

, על  פם ואיכותםהיק
פי שיקול דעתה של  
 הוועדה המקצועית 

התרשמות הוועדה   35
המקצועית מהתוכן  

 המיצב המוצע ומאופי 

פוטנציאל המיצב  
להוות מוקד  

משיכה לתושבים  
 ותיירים 

,  יצירתיותתיבחן  
וחדשנות של    עיצוב 

ות  מורכב, ההצעה
פם  היק  ,םהמייצבי

י שיקול  ל פ , עואיכותם
דעתה של הוועדה  

 המקצועית 

התרשמות הוועדה   30
המקצועית מהתוכן  

 המיצב המוצע ומאופי 

התרשמות כללית  
 מהמציע 

,  ניסיון, מוניטין  וותק,
שביעות  והמלצות,  

ו/או  אריאל  רצון של 
גופים אחרים  

משירותים קודמים  
 שניתנו על ידי המציע 

הוועדה  התרשמות  15
, כולל  מהמציע
ל המציע  מהסבריו ש

 בעל פה. 

 ההצעה הכספית 

 

העלויות  ייבחנו 
הנקובות בהצעה  
הכספית ולוחות  
הזמנים שנכללו  

   בהצעה

ההצעה הכספית   20
ביחס להצעה הזולה  

 ( ביותר

  

הבלעדי,    השיקול דעתועל פי    ה הזכות,שמורמובהר כי לוועדה  על אף הניקוד המפורט לעיל,   .ג
וכן לקבוע את תנאי  , ובאיזה היקפים,  ודחותל  או   העומד בתנאי הסף,  ם כל מציע להתקשר ע

     ללא כל זכות ערעור על החלטתה., שכרתשלום ה

ש .ד כלל  יהמועמד  את  ויכיל  החברה  ידי  על  שינוסח  חוזה  על  יחתום  ההליך  בסיום  יבחר 
לקול   הצעתו  והצהרותיו במסגרת  קורא  במסגרת מסמכי הקול  קורא.  התחייבויות המועמד 

 ביחס לחוזה ותנאיו.   מובהר כי לא יתקיים מו"מ

 

 הצעה הגשת אופן  .9

ה  מציע .א טופס  את  ימלא  לעיל,  המפורטים  הזכאות  תנאי  בכל  הקוראל   הצעההעומד    קול 
  , ויצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:'ב נספחכהמצורף 
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מוש .1 השירותים  ויכולתו לספק את  כישוריו  ניסיונו,  אודות המציע,  רקע  נוהל א  חומר 

 י הנוהל; נטי להוכחת עמידת המציע בתנאזה, וכל מידע נוסף הרלב

 ; אמנותיים מיצביםרם וציע הקים עב המלצות מלקוחות קודמים שהמ .2

 :  , כוללתיאור המיצב .3

i. תיאור מילולי של המיצב . 

ii.   .הדמיה צבעונית של המיצב ביחס למיקום המוצע שלו 

iii.  רים הוא עשוי. מפרט טכני של מה המייצב כולל ומאיזה חומ 

iv.   לדוגמא:  הצבת  הנדרשים לשם  טים  ורמפצרכים טכניים( המייצב 
, נקודות עיגון  )כמות(  נקודות עיגון על קירות הרחוב  ,חיבור חשמל

   .וכו'(  )כמות(בקרקע

   :מוצעים זמניםלוחות      .4

i. 28.2.2022-   אישור עקרוני לתחילת עבודה 

ii. 13.3.2022  -  נותני השיר כולל מנהל    ותתיאום אופן התלייה מול   (
 , העברת אפיון תלייה  (מטעם הפרויקט טכניאומנותי ומפיק 

iii. 1.5.2022 -  העברת האלמנטים לספק התלייה 

iv. 2.6.2022  -    ואישור התלייה  ספק  מול  אל  ההתקנה  ליווי  סיום 
 עקרוני 

v. 5.6.2022- חזרה גנרלית בהשתתפות בעלי תפקידים. 

ל  מוכנים  להיות  המייצבים  על  כי  בחשבון  לקחת  לכל  יש  תלייה 
 .  2022 יוני   חודש  אמצעהמאוחר עד 

הבאים: .5 לנושאים  להיות    התייחסות  מיועד  המייצב  אשר  הזמן  למשך  התייחסות 
במרחב במרחב    פעיל  מוצב  להיות  יכול  שהמיצב  בשנה  המועדים  הציבורי  ומה 

בחורף גשם   -)עמידות  רוח    ,שלג,  אחרותו  שמש,  לקחת  .  וכדומה(  מגבלות  יש 
בתכנון המי לפחות  בחשבון  לעמוד בשטח  עליו  כי  או    5-כיצב  בלאי  ללא  חודשים 

 ;תקלה

 לוחות הזמנים מפורטים למשך הזמן הנדרש להקמת המיצב ולהצבתו.   .6

ידי   .7 על  יבוצעו  אשר  המיצב,  תחזוקת  של  הזמנים  ולוחות  אופן  תליה  תיאור  ספק 

טפל  אשר יידרשו למציע ל זמני טיפול , כולל במסגרת הליך מכרז נפרד חיצוני שיבחר
 בתקלות במקרי חרום. 

 : פיתס כעלות  .8

i.   האלמנטעלות השו  הצבתוליווי  ,  רכישת  הצורך   פתט ותחזוקתו    במידת 
   . למשך זמן ההצעה

ii. במקרי חרום למיצבשיבוצעו ע"י  ספק התלייה לתיקון נזקים ליווי    עלות. 

 . 050-9100676, בטלפון אריאלמטעם  הגב' לירז נקדאילפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם  .ב

 

 שלבי הביצוע  .10

האישור .א קבלת  ובהתא  עם  לתנאיו,  העקרוני  עם  ם  ההתקשרות  הסכם  על  חתימה  ולאחר 
, ובכלל זאת, יבצע את כל  הצבתוליווי  ו  המיצב  קידום תהליכים לצורךיחל המציע בהחברה,  

עם   בתיאום  והכל  הנדרשים  הגורמים    , אריאלהתיאומים  ולהנחיות  להנחיותיה  בהתאם 
   העירוניים המוסמכים.

ת ההצבה, תחזוקה ופירוק של המיצב, וימסור  שורים, עבודויבחן את האי  אריאלמטעם מפקח  .ב
 לוועדה המלצה על אופן ביצוע והתקדמות הפרויקט.  
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  תקצוב ולוחות זמנים לתשלום .11

לאבני    התשלום .א בהתאם  הבלעדי,  שיקבעו  דרך  בישולם  דעתה  שיקול  לפי  הוועדה,  ידי  על 
הנחיות    ,ל, האישור העקרוניוף לעמידת המציע בכל תנאי הנוהובכפפרטני לכל הצעה,  באופן  
 .והמלצת המפקח לאישור כל תשלום  אריאל

המלצוה .ב את  שקיבלה  לאחר  הטכנית  ו ועדה,  ומנהל  האומנותי  את    , מטעמה  מנהל  תאשר 
, תדחה אותו או תתנה אותו בתנאים בהתאם לצורך, והחלטתה  כל חלק ממנו או  /ותשלום  ה

 תהיה סופית. 

המנהל  שלאחר רק  שכר , ישולם הוכל חלק ממנו תשלוםהעדה לאשר בתנאים את ו הו  החליטה .ג
 . ורצונמולאו לשביעות התנאים הנ"ל כי  רואש י האומנותי ומנהל הטכני 

ה .ד כי  בזאת  בגין    תשלום מובהר  ליווי  ישולם  תחזוקתו  ליווי  והצבת המיצב  רכישת האלמנט, 
רצון   ההצבה  אריאללשביעות  תקופת  תשלום  .  לכל  מותנכל  תשלום  הינו  הדרך  אבני  ה  לפי 

  הנוהל. לא עמד המציע בכל הוראות  והאישור העקרוני  הוראות הנוהלבוכפוף לעמידת המציע  
לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את האישור העקרוני ו/או    אריאל, רשאית  והאישור העקרוני

ה כספי  יתרת  את  לשלם  שקיבל  שכרלא  התשלומים  השבת  את  מהמציע  לדרוש  פי    ו/או  על 
   .   הנוהל

 

 ספים תשלומים נו .12

הוועדה מוסמכת לפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע למציע בכתב על הארכת תקופת ההצבה   .א
שלא  ליווי  ו לתקופה/ות  המיצב,  של  במסגרת  יעלו  תחזוקה  המציע  ציין  אותה  התקופה  על 

נוספת  הצעתו תמורה  ללא  בשינו   . וזאת  ההארכה  תקופת  על  יחולו  זה  נוהל  יים  הוראות 
 פורטים בהודעת הוועדה בכתב.המחויבים ובהתאם לתנאים המ

בגין   .ב נזקיתשלומים  חירום  תיקון  מרשלנות המציענגרמו ששם במקרי  כתוצאה  ישולמו  לא   ,
ה לאישור  ול   פרויקטורבכפוף  תיקון  לכל  ומראש  התיקון, בכתב  עלות  לגבי  ובכפוף    הערכתו 

 לאישורה הסופי של הוועדה לכל תשלום כאמור.  

תשלוםמוד .ג כל  למציע  ישולם  לא  כי  ל  גש  מעבר  תשהצעתונוסף  כן  אם  אלא  אושר  ,  זה  לום 
 מראש ובכתב כאמור. 

 

 בברכה,

 אורי מנחם, מנכ"ל                  
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 רשימת נספחים 

 ;פעילות ופירוט הרחובות הנדרשיםמפת אזור ה  – נספח א'

 ;הצעהטופס הגשת  – נספח ב'

   תצהיר היעדר קירבה; –( 1נספח ד)

   ;צעותתיאום ה תצהיר אי –( 2ספח ד)נ

 הסכם ההתקשרות. –נספח ה' 

 

 

 

 

   –נספח א'  
 : םשימת רחובות אופציונלייר

 
 שושן.1
 בן סירא .2
 בן שטח .3
 דורות ראשונים .4
 לונץ.5
 ריבלין .6
 ההסתדרות .7
 בצלאל הקטן .8
 
 

רשימת הרחובות הינה אופציונלית והבחירה תיעשה בהתאמה ע"י הועדה  
 האומנותית. 

 מרכז העיר.  חובות נוספים ברחביהמציע רשאי להציע ר
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 הצעה טופס הגשת    –נספח ב' 
 

 

 הצעת מחיר, הצהרה והתחייבות 

 
 לכבוד 

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

 

ת.ז._________  הח"מ,__________________________  את  _______,  הנני  לייצג  המוסמך 

"מציע ____________ה )להלן:  בזאת  "(,  המציע____________  ומתחייב  ,מצהיר   בשם המציע 

 כדלקמן: 

 "(.   המיצב________ )להלן: "_______שם המיצב האומנותי המוצע: ______  .1

יר  זמניים במרחב הציבורי במרכז הע   מייצביםלהצבת    קול קוראזו על בסיס    הצעההנני מגיש   .2

"    ירושלים שפרסמה  "הנוהל)להלן:  רווחה,  (  חינוך,  חברה,  לתרבות,  אריאל  העירונית  החברה 

 "(. החברה )להלן: "בע"מ ספורט ואומנויות 

 קראתי את הנוהל ואני מסכים לכל תנאיו.  .3

 . הליך שנקבעו ב להיכלל בתכנית כפי קול הקורא תנאי עומד בכל  מציעהנני מצהיר כי ה  .4

 . וראקול הק תנאי עומד בכל המוצע המיצב הנני מצהיר כי  .5

הקורא  תנאי  לי    יםידוע  .6 המציעסכום  וקול  לרשות  העומד  ההמסגרת  גובה  קביעת  וכי    הצעה, 

ייקבעו  , שכר, ככל שיינתן, אבני הדרך לתשלום ויתר התנאים למתן הקול הקוראשיינתן לי על פי 

 . והבלעדי  מוחלטה, בהתאם לשיקול דעתה הוועדה המקצועיתע"י 

הם פרי עבודת המציע, וכי לאף גורם אחר אין כל זכויות    ,הצעה ומסמכיהמיצב, ה צהיר שהאני מ .7

 בהצעה ו/או בכל חלק שלה.  

כי   .8 מצהיר  לרבות  הנני  זו,  הצעה  ונספחי  פרטי  וביתר  במיצב  הזכויות  בכל  כדין  מחזיק  המציע 

 ובמפורש, בכל זכויות היוצרים במיצב.  

יכולת  .9 בעל  כי המציע הינו  כל    הצבתו   ך כל תקופתהמיצב למש  תזוקתחלוות את  ל   הנני מצהיר 

 . שיבחר באמצעות הליך מכרז נפרד את בליווי ספק תלייה חיצוניז

  כפי שנמסר על ידו המיצב,  ליווי, פיקוח ונראות  לוהוא בלבד, הינו האחראי    ,מציעידוע לי כי ה .10

וכן לטיב  וכפי שיאושר במסגרת האישור העקרוני ה,  המיצב,  באחריות המלאה    א ייש  מציעוכי 

ו/או נזק  פיצוי שת   לכל  דרישת  ו/או  כתוצאה  תביעה  וכל  יתכן  תפעולו  הצבתו  מהקמת המיצב, 

  והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת נזק כאמור.הכרוך בו,  
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כל אחריות לנזק ו/או תביעות  ומי מטעמה, מ  אריאלהמציע פוטר בזאת במפורש וללא סייג את   .11

, ומתחייב לשפות אותה  ו כל הקשור בנוהל זהא /ו  בקשר עם המיצבישות פיצוי  כספיות ו/או דר 

 באופן מלא בגין כל נזק ו/או תביעה כאמור. 

 :עבור המיצב המוצע  כספיתההצעה להלן פרטי ה .12

הצעת המחיר הכספית תהיה בסך כולל וסופי של ___________ ₪, בתוספת מע"מ. סכום זה  

 מורכב מהפרמטרים הבאים:

שלא נגרמו  )מקרי חרום  נזקים למיצב ב  תיקון צורך  ל  ספק תלייה  ליוויל  וקשתמב  עלות .א

( כולל עלויות החלקים וכל הוצאה הכרוכה ו/או פגם במיצב  המציעכתוצאה מרשלנות  

 לכל תיקון. בתוספת מע"מ    ₪ _ _________ -בתיקון 

 : המציע של  וזו המסמכים שלהלן לשם ביסוס זכאות  הצעהמצורפים ל  .13

ישוריו ויכולתו לספק את השירותים מושא נוהל זה,  אודות המציע, ניסיונו, כ חומר רקע   .א

 וכל מידע נוסף הרלבנטי להוכחת עמידת המציע בתנאי הנוהל; 

 ;)במידה וישנם( אמנותיים צביםימי רם והמלצות מלקוחות קודמים שהמציע הקים עב  .ב

 בנוהל; המפורטיםפרטים התייחסות לה  תיאור המיצב, כולל .ג

 פעלתו; להקמת המיצב וה ם מוצעיםלוחות זמני .ד

 אישור מחברת ביטוח או סוכן ביטוח כי המציע מחזיק בפוליסת ביטוח חבות מעבידים. .ה

 

 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע  המציע בשם החותם של מלא שם תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1)ד  נספח  
 תצהיר היעדר קרבה 
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 לכבוד  
 מ  החברה העירונית אריאל לתרבות,חברה, חינוך, רווחה ספורט ואומנויות בע"

 
 

לעובד חברת אריאל או לדירקטור בחברת  הצהרה בדבר היעדר קירבה  הנדון:
 אריאל 

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

בן זוג, הורה,    –"קרוב" לצורך זה פירושו  .  או לדירקטור בחברת אריאל או שותף או סוכן בקרב הנ"ל
 .בת, אח או אחות בן או

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

לצורך   אריאל  בחברת  דירקטור  או  עובד  לבין  שבשליטתו  תאגיד  או  המציע  בין  משפחתית  קרבה 
זים  תו מציע שלו קרוב כאמור חלק העולה על עשרה אחוהאמור תאגיד בשליטת מציע הוא אם לאו

 . בהונו או שהוא מנהל או עובד אחראי בו
 

ידי החברה,  -שפורסם על  קול קורא המעוניין להשתתף ב  אני הח"מ _____________בהתאם לכך   .3
 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

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

 .ףאו אחות ואף לא סוכן או שות
המיותר(  .3.2 את  )מחק  יש/אין  הצעתי,  את  הגשתי  באמצעותו  ואשר  שבשליטתי  בתאגיד 

אחוזים בהון או    10לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  
 .ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי

 . ובד באריאלזוג, שותף או סוכן הע-( לי בןמחק את המיותרן )יש/אי .3.3

כי   .3.4 לי  אריאלידוע  משפחתית    חברת  קרבה  לי  יש  אם  הצעתי  את  לפסול  רשאית  תהיה 
 . כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה

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

 
 
 
 

  יה באתי על החתום : ולרא
 

 ___________ _________  שם המציע : 
 

 ____________________   תאריך : 
 

 ____________________  חתימת המציע : 
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 ( 2)ד  נספח               
 תצהיר אי תיאום הצעות 

 
 תצהיר 

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

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

ההצעה הוגשה על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר   .2
 או עם מציע פוטנציאלי אחר.
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 אחר בכוח או בפועל.  ל משתתףהצעת המשתתף לא הוצגו בפני כ  .3

 זה.  קול קוראהמשתתף לא היה מעורב בניסיון להניא גוף אחר מלהגיש הצעות ב .4

המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום לגוף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת   .5
 המשתתף.

  המשתתף לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג .6
 שהוא. 

הצעת המשתתף מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם  .7

 זה.  קול קוראב )משתתף אחר )בכוח או בפועל

 במקום המתאים  Vיש לסמן 

 . אם כן, נא פרט: קול קוראהמשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום  .8
 ______________________________________________ _______ _________________

 ______________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות   .9
 ים.קול קוראעבירות של תיאומי  

 אם כן, אנא פרט:  
 _______________________________________________ ____________________

 __________________________________________________________________ 
 

 יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. קול קוראאני מודע לכך כי העונש על תיאום 
 

   ___________     __________       ____________            ___________     __________ __ 
 חתימת המצהיר  חותמת התאגיד    שם המצהיר ותפקידו         שם התאגיד          תאריך                  

 
 

 אישור 
 

התייצב    _____________ ביום  כי  מאשר,   _______________ רו"ח   / עו"ד  מטה,  החתום  אני 
ל והמוסמך   ___________ שמספרה  זהות  תעודת  הנושא   _______________ מר  התחייב  בפני 

בשם __________________  מספר זיהוי ________________ והמוכר לי אישית/אותו זיהיתי  
לפני ת.ז. מספר _____________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי  
אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה  

 בפני. 
_ ______________________                               _______________________ 
         שם מלא + חתימה +  חותמת                                                        תאריך                                           

 

 הסכם התקשרות –נספח ה' 

 בירושלים 2022דש ________ לשנת  ___ בחושנחתם ביום __

 

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

 ("אריאל"או  "החברה)להלן: "

 ;  מצד אחד

 _________   ת.ז. _____________________,  לבין:
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 "(הספק )להלן: "

 ;  מצד שני

 

מעוניינת   הואיל  הציבורי    םצבימייצבת  לה  בשירותיםוהחברה  במרחב  זמניים  ויזואליים 

ירושלים העיר  ע"פ  במרכז  קורא  למסמכי    המצורפת   ההצעה,  הצעות "קול  קבלת 

 ;  (הקול קורא –)להלן  "במרחב הציבורי במרכז העיר ירושלים למייצבים ויזואליים

ה והואיל במסמכי  והתנאים  ההנחיות  בכל  שעיין  לאחר  קוראוהספק,  צרופותיה   קול  ם, על 

 ;  לקול קוראהצעתו  הגיש

על  והואיל ובהתבסס  נכונות הצהרותיו  על  ובהסתמך  ובחינה של הצעת הספק  ולאחר בדיקה 

  ;הנתונים שבהצעתו הסכימה החברה לקבל את הצעת הספק

 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא ונספחים    1

יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם עותיו,  המבוא להסכם זה ונספחיו, על כל הצהרותיו וקבי  1.1
 זה ויקרא בכפיפה אחת עם תוכנו.  

מצורפים   1.2 זה  א'להסכם  ה  כנספח  קוראמסמכי  לרבות  קול  ו,  הספק  ההבהרות  הצעת 
 . קול קורא שניתנו למציעים ב

 הגדרות מונחים   2

אין   2.1 אם  לצידם,  כהגדרות  להלן  המפורטים  המונחים  הגדרות  יהיו  זה  הסכם  לצורך 

 שרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.  או בהק בעניין הנדון

מסמכי   " הסכם זה" או "ההסכם" כל  ו/או  נספחיו  כל  על  זה  הסכם 

שניתנו   ההבהרות  לרבות  קורא,  הקול 

 .  למציעים

החברה ו/או כל מי שמונה על ידי החברה   "  החברה"
 לצורך יישום הסכם זה. 

 

ה "המיצב האומנותי" " אוהשירותים" והשלמת  הא הכנת  ברחוב  מיצב  ומנותי 
כלל   עם  יחד  הספק,  התחייב  אליו 
בפני   שהוצגו  האומנותיים  האלמנטים 
ליווי   לרבות  פה,  בעל  או  בכתב  החברה 
כפי   המיצב,  תליית  ספק  של  מקצועי 

 שייבחר באופן נפרד על ידי החברה;

 

 תקופת ההתקשרות   3

מתחייב 3.1 השירותים  הספק  את  הזמנים    ,לספק  ללוחות    8סעיף  ב  המפורטים בהתאם 
תקופת )להלן: "מיום תליית המיצב    חודשים  6למשך תקופה של  ו  ,למסמכי הקול קורא
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אלו    דהיינו,  "(.ההתקשרות ברחוב  ותלייתו  האומנותי  המיצב  והשלמת  הכנת  לאחר 

וליווי לתליית, אחזקת ותיקון של התחייב הספק,   ייעוץ  הספק מתחייב לספק שירותי 
 מיום תליית המיצב. חודשים  6, למשך תקופה של  המיצב האומנותי

ההתקשרות   3.2 תקופת  את  להאריך  רשאית  ל  6-בהחברה  ועד  נוספים,   12-חודשים 
בסה"כ,   עד  חודשים  הודעה  מתן  ותוך  הבלעדי  דעתה  שיקול  תום   7לפי  לפני  ימים 

תקופת ההתקשרות הראשונית. יובהר להלן כי בגין הארכת תקופת ההתקשרות, הספק  
 .התקשרות המקוריתלתקופת הלתמורה שנקבעה  יהיה זכאי  

 הצהרות והתחייבויות הספק 4

ומתחייב  הספק   4.1 השירותיםמוכן  את  על  לספק  גבוהה,  מקצועית  וברמה  פי  -במיומנות 

 . כללים שנקבעו ופורטו בקול הקוראתנאי הסף וה

ייבחר   הספק 4.2 אשר  תלייה  ספק  ידי  על  תתבצע  האומנותי  המיצב  תליית  כי  לכך  מודע 
ל החברה בלבד וכי הוא מתחייב לספק שירותי ליווי  ל דעתה שבהליך נפרד ועל פי שיקו

עד  התלייה,  ספק  ידי  על  האומנותי  המיצב  תליית  השלמת  לשם  מקצועיים  וייעוץ 
 השלמת הצבת המיצב האומנותי לשביעות רצונה המלא של החברה. 

כלפיו,  ספק הזכויות   4.3 זה   והחובות  בהסכם  המפורטים  השירותים  למתן  הנוגע  בכל 
יהא מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או סמכות    ספקה.  ובו בלבדהסכם זה  מעוגנים ב

 פרסום,  הגנה,  הצעה,   מצג,  התחייבות,  הבטחה,  שלו או חובה כלפיו בהתבסס על מידע, 
זה,  פרוטוקול, להסכם  מחוץ  שנעשו  הצהרה  או  פה,  דיון  בעל  ובין  בכתב  לפני    בין  בין 

 שנחתם ההסכם ובין לאחר שנחתם. 

להעאינו    ספקה 4.4 הקורא רשאי  הקול  תנאי  לפי  זכויותיו  את  לאחר  להמחות  או  ביר 
מראש ובכתב ובתנאים     החברהללא הסכמת    כולן או חלקן,  שפורסם ולפי הסכם זה,

 .קבעתש

ידוע   4.5 או  לספק  לא  קיים  עניינים  ניגוד  מילוי  על  בין  בו,  לעמוד  עלול  שהספק  עתידי 

, לאלתר חברהייב להודיע להספק מתח, ולבין עניין אחרפי הסכם זה  -התחייבויותיו על
שייווצר.   ככל  כאמור  עניינים  ניגוד  כל  על  דיחוי,  מקרה  וללא  את בכל  הספק  שיפר 

כנגד הספק, מבלי לגרוע ביתר זכות תביעה נפרדת ועצמאית    חברהא לתה  חובתו לעיל,
 פי כל דין. -פי הסכם זה ו/או על-על   חברההסעדים הנתונים ל

ידי  כנים המפמוצהר ומוסכם בזאת כי הת 4.6 "( הינם  התכנים)להלן: "  הספקורסמים על 
של   ביחס    הספק.  הספקבאחריותו הבלעדית  ובלעדית  באחריות מלאה  בזאת  מתחייב 

האמורים.   את    הספקלתכנים  לשפות  מתחייב  ו/או     החברהכאמור  תביעה  כל  בגין 
ו/או   ו/או נזק ו/או הפסד שייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תנאי זה  הפרת דרישה 

הוצאות החו לרבות  וזאת  ומטעה,  ו/או מפרסום מוטעה  ג' כלשהו  צד  ו/או מדרישת  ק 
וזאת מבלי לגרוע     החברהמשפטיות. השיפוי כאמור, ישולם עם דרישתה הראשונה של  

 מכל סעד אחר העומד לחברה על פי כל דין. 

מוס  הספק 4.7 לא  ו/או  חוקי  לא  פרסום  ו/או  מידע  כל  לפרסם  רי  מתחייב מפורשות שלא 

שיש בו פגיעה בטעם טוב ו/או פגיעה ברגשות הציבור, ו/או משום פגיעה בכל קניין  ו/או  
הספק מתחייב לשפות את החברה באופן    של צד ג' כלשהו.ו/או בעל זכות יוצרים  רוחני  

טענות  בשל  החברה  כלפי  שיופנו  טענה  ו/או  דרישה  ו/או  תביעה  כל  בגין  ומיידי  מלא 
 להפרת הוראות סעיף זה. 

 מורה הת 5
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תשלם החברה לספק סך  ,לשביעות רצונה המלא של החברהו מורה למתן השירותים,  בת 5.1

 התשלום יבוצע לפני אבני הדרך הבאים:  ₪ בתוספת מע"מ כדין. ____________של 

יום מסיום תליית המיצב באופן מלא ותקין,    30תוך  –מהתמורה  50% 5.1.1
 לשביעות רצונה המלא של החברה;

 ום סיום ההתקשרות. יום מי  30תוך  –מהתמורה  50% 5.1.2

החברה תהיה רשאית לקזז כל סכום שהוא בגין כל חוב של הספק לחברה ו/או דרישת  5.2
ג' ואשר האחריות על תשלום זה מוטלת על הספק לפי הוראות הסכם  תשלום של צד 

 זה.

הרלוונטיים.  5.3 הגורמים  ידי  על  תקציבי  לאישור  כפוף  התמורה  תשלום  כי  להלן  יובהר 
הסכם זה והספק לא   תקצוב, אך לא רק, רשאית החברה לבטל  שלילת ה  בכל מקרה של

 יהיה זכאי לכל תמורה שהיא, אף אם מתן השירותים הושלם.

מוצהר בזה כי הספק לא יהיה זכאי לכל תמורה, הטבה   על מנת למנוע כל ספק אפשרי, 5.4
 או זכות אחרת, פרט לזכויות המפורטות בהסכם זה.  

 שיק פיקדון –ת יוערבו 6

  הספקפי ההסכם, יפקיד  -ל הסכם זה ולהבטחת מילוי התחייבויותיו עלהחתימה ע  עם 6.1

 משווי ההתקשרות הכוללת  5%היקף של "(, ב הערבות)להלן: "שיק פיקדון  החברה בידי  
יובהר להלן כי שווי ההתקשרות   . למשך כל תקופת ההתקשרות, אשר תוקפה מול הספק

מה  התמורה  בצירוף  התמורה  שווי  הינו  ספק תקשרויות  הכוללת  אותו  עם  נוספות 
 לאספקת השירותים ברחובות נוספים, כחלק מהקול קורא.

הוארך תוקף הסכם זה על ידי החברה כאמור לעיל, יאריך הספק את תוקף הערבות עד  6.2
 לחודש לאחר תקופת ההארכה בכל פעם, ובהתאם להנחיות החברה. 

 ישראל.   חו של בנקידי מוסד בנקאי ישראלי הנמצא תחת פיקו -הערבות תוצא על  6.3

 . הספקכל ההוצאות הקשורות במתן הערבות, יחולו על   6.4

יובהר להלן כי החברה תהיה רשאית לחלט את כל הערבות, או מקצתה, בשל כל הפרה   6.5
להבנת   הספק  באחריות  ונכלל  נגרם  אשר  נזק  בשל  ו/או  זה  הסכם  מהוראות  מי  של 

 החברה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

בו 6.6 הע  במקרה  ימציא  חולטה  ההסכם,  בביטול  לוותה  לא  אשר  חלקה,  או  כולה  רבות, 
ימים מהיום בו קיבל הודעה   7ערבות חדשה בתנאים זהים לערבות שחולטה תוך    הספק

 שהערבות חולטה. 

 אינה פוטרת אותו ממילוי כל  הספקידי  -למען הסר ספק יודגש, כי המצאת הערבות על  6.7
כלפי   והתחייבויותיו  הס  החברהחובותיו  פי  של על  ומימוש  גביה  וממילא,  זה,  כם 

כל מהספק  לתבוע    החברההערבות, כולה או חלקה, על ידי אריאל אינה גורעת מזכות  
דין,  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על  ואחרים  נוספים  סעדים  וכן  נוספים  והפסדים  נזקים 

 יווצר כפל פיצוי בגין אותו מעשה ו/או מחדל. יובלבד שלא  

לשמש פרשנות כלשהו באשר להיקף התחייבויותיו של   ערבות כדיאין בקביעת גובה ה 6.8
פי  -, ואין בכך כדי ליצור כל הגבלה או תקרה להיקף הכספי של התחייבויותיו על הספק

 הסכם זה. 

 אחריות לנזקים ושיפוי   7
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שייגרם לחברה או לצד שלישי כלשהו עקב או עקיף שא באחריות לכל נזק ישיר יהספק י 7.1

מחדל   או  הספמעשה  של  קשל  או  פי  ,  על  פעולתם  במסגרת  שלוחיו,  או  מעובדיו  מי 
 .  , לרבות נזק שייגרם בשל טיב החומרים שנבחרו על ידי הספקהסכם זה

כל 7.2 בגין  מטעמה  הפועל  מי  את  או  החברה  את  לשפות  מתחייב  פיצוי,    הספק  תשלום, 
שיוגשו בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה    ,עורכי דין ומומחים  פיצויים, שכר טרחת

 ברה מצד כל גורם שהוא, לרבות צדדים שלישיים ועותרים / תובעים ציבוריים.לח

 

  ביטוח 8

יהיה אחראי כלפי החברה  לכל אובדן ו/או נזק שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או    הספק 8.1

ו/או   לעובדיה  ו/או  כתוצאה   לספקלחברה   מטעמו  מהפועלים  למי  ו/או  לעובדיו  ו/או 
ובדיו ו/או מי מהפועלים מטעמו בקיום הפעילות ו/או ע  הספקאו מחדל של  ממעשה ו/ 

 הסכם זה ו/או בקשר אליה. על פי 

הספק    הספק 8.2 של  מחדל  ו/או  מעשה  בגין  ותתבע  ככל  החברה  את  לשפות  מתחייב 
תודיע   עו"ד. החברה   כולל הוצאות שכ"ט  על תביעה כאמור    לספקוהפועלים מטעמו, 

 על חשבונו. ותאפשר לו להתגונן מפניה 

תק  8.3 כל  אחריותבמהלך  קיימת  עוד  וכל  ההתקשרות  על    הספק ופת  דין,  פי    הספק על 
לערוך את הביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות והיקפה. עריכת ביטוחים על ידי  

 על פי הסכם זה או כל דין.  הספקאו העדרם לא תיגרע בדרך כל שהיא מחבות  הספק

ק לרכוש מכל מין  מכל אחריות לנז  החברה ם  ואת הבאים מטע  החברהפוטר את    הספק 8.4
את   המשמש  שהוא  יחול    הספקוסוג  לא  כאמור  שהפטור  ובלבד  השירותים,  במסגרת 

 לגבי נזק בזדון.

ימים על כל הליך משפטי מכל מין וסוג שהוא    5הספק מתחייב להודיע לחברה  בתוך   8.5

לקוח להמציא  ו/או מכתב התראה בקשר ללקוח, בין כתובע ובין כנתבע וכן מתחייב ה
 דרישתה את כל עותקי המסמכים הללו. לחברה  עם 

 כללי  9

בין   9.1 היחסים  כי  בזה  מוצהר  ספקות  למנוע  מנת  בין    חברהוה  הספקעל  יחסים  הינם 
ו/או מי מטעמה     החברהלבין    הספקוכן לא יהיו בין  ,  שירות לבין נותן השירות  מזמין

 . שהואכל יחסי שותפות ו/או יחסי עובד מעביד מכל מין וסוג 

"( מצידה של החברה ויתורה או הנחה או הימנעות או שיהוי )להלן: "כל ויתור או אורכ  9.2
ונחתם  נעשה  כן  אם  אלא  תוקף  בר  יהא  לא  ההסכם  פי  על  מזכויותיה  זכות  במימוש 

ויתור על כל ובכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם החברה, ולא יחשב ויתור כזה כ 
 או זכות אחרת.   הפרה שלאחר מכן, של אותה זכות

תהא רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנה לספק כל סכום אשר מגיע לחברה, החברה   9.3

עפ"י הסכם זה או על פי דין. כמו כן, החברה רשאית להמחות זכויותיה על פי הסכם זה, 
 כולן או מקצתן, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו. 

לעיל, מוס 9.4 לפגוע באמור  כי החברה תהא רשמבלי  בזה  בהודעה  כם  להודיע לספק  אית 
ומבלי    7מוקדמת של   וזאת מכל סיבה שהיא  זה  פי הסכם  על  על הפסקת פעילות  יום 

שהחברה תהא חייבת לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. מוסכם ומוצהר כי לא  
הפסקת  עם  בקשר  החברה  כלפי  אחרת  או  כספית  דרישה  או  תביעה  כל  לספק  תהא 

 ו על פי הסכם זה.  פעולת 
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לפנות    בוטל 9.5 החברה  רשאית  תהא  זה,  סעיף  הוראות  פי  על  החברה  ידי  על  ההסכם 

. הספק יהיה חייב לשפות את קול קורא בבקשה להצעות מחיר לספקים זוכים אחרים ב
בשאר  יפגע  שהדבר  בלי  כך,  בגין  לה  שנגרמו  הישירות  ההוצאות  כל  בגין  החברה, 

 ל פי כל דין.  ל פי הוראות הסכם זה ועהסעדים העומדים לרשות החברה ע

 שונות  10

והעניינים  10.1 לנושאים  הקשור  בכל  הייחודית  השיפוט  סמכות  כי  מסכימים  הצדדים 

 ולהם ירושליםבמחוז הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 
 . בלבד

תוקף   בכפוף לאמור לעיל, הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה  10.2
 שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.  לכל חוזה או הסדר

כל  10.3 ידי  על  ונחתמו  בכתב  נעשו  אם  ורק  אך  הצדדים  את  יחייבו  זה  בהסכם  שינויים 
 הצדדים להסכם.  

הודעה על פי כתובות הצדדים המפורטות בהסכם זה או תחשב כאילו הגיעה לתעודתה  10.4
 בעת מסירתה.   –ימים מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד   3תוך 

 
 באו הצדדים על החתום: ולראיה 

 

 

 ___________________      ___________________ 

 הספק       החברה 
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