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 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

1/2023מכרז מס'   

 

 

 הזמנה להציע הצעות 

 באצטדיון טדי בירושלים   מסכי תוצאותלאספקה והתקנת 
 

 כללי ומהות ההתקשרות  .1
 

"(,  החברהחברה עירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ )להלן: "  -אריאל   .1.1
והתקנת   בזאת הצעות מחיר לאספקה  תוצאותמזמינה  )להלן:    מסכי  בירושלים  טדי  באצטדיון 

להסכם המצורף להזמנה זו, ובהתאם    כנספח א'"( הכל בהתאם למפרט הטכני המצורף  המסכים"
 לתנאים המפורטים במכרז זה.

 
"  העירייה החברה מנהלת עבור עיריית ירושלים, בין היתר, את אצטדיון טדי בירושלים )להלן: " .1.2

הנערכות  האצטדיון"-ו שונות  מעבודות  כחלק  האצטדיון  את  לחדש  ומעוניינת  העניין(  לפי   ,"
 . )או חלקם( המצויים באצטדיון המסכיםבאצטדיון; בהתאם לכך, מעוניינת החברה להחליף את 

 
מיד עם תום המכרז ועל כן    מסכיםמובא לידיעת המשתתפים כי החברה מתעתדת להזמין את ה .1.3

 כאמור. מסכיםשל ה  םמיידינה והתקעל המציע להיערך לאספקה 
 

 אשר יעמדו בתנאים כמפורט להלן בלבד:  מסכיםהמציעים במכרז זה רשאים להציע  .1.4
 

, ועל הספק  EMCשיותקנו יעמדו בתקני בטיחות חשמלית ואלקטרומגנטית    LED-מסכי ה .1.4.1
,    ממעבדה מוסמכת המעיד על עמידה של המסכים בתקנים אלה  LVDאו     CBלצרף אישור  

 כמפורט להלן:  
1.4.2. ISO/IEC/11801    העדכנית במהדורה  זה  למכרז  הרלוונטים  זה  תקנה  מכון  של  התקנים  )כל 

מכון   של  קודמים  תקנים  או  מפנה אליהם,  זה  כולל התקנים הרלוונטים שתקן  ביותר, 
 תקינה שעדיין לא השתנו.( 

. "רשתות בזק 5חלק    1907כל התקנים של מכון התקינה הישראלי, לרבות תקן ישראלי   .1.4.3
" )כל התקנים של מכון תקינה זה הרלוונטים לביצוע העבודה, מערכת כבילה- בחצרי לקוח

במהדורה העדכנית ביותר, כולל התקנים הרלוונטים שתקן זה מפנה אליהם, או תקנים 
. תנאי הסף למערכת כבילה  קודמים של מכון תקינה שעדיין לא השתנו ונחשבים תקפים(

 כמפורט בנספח א'. 
תקינה   –  IEEEתקני   .1.4.4 מכון  של  התקנים  במהדורה    כל  העבודה  לביצוע  הרלוונטיים  זה 

תקנים   ו/או  אליהם  מפנה  זה  שתקן  הרלוונטים  התקנים  כולל  זאת  ביותר,  העדכנית 
 קודמים של מכון התקינה שעדיין תקפים ולא השתנו. 

אשר עומדים בתקן בינלאומי המקביל לתקנים המצוינים    מסכים, ניתן להציע  לחילופין .1.4.5
 לעיל. 

 לאחר אישור היועץ בלבד: ו ת המסכים אחד מן היצרנים הבאים בלבד על הזוכה לרכוש למערכ  .1.5
 

 מס' יצרן דגם מאושר

AX060J SAMSUNG 1 
HOA SERIES HISENSE 2 

UsurfaceIII 6 UNILUMIN 3 
NCV05S LEYARD 4 

OUTDOOR E5.8 AUTO 5 

Aurora series P6 ABSEN 6 
 
 

ה  בנוסף .1.5.1 כי  מובהר  לעיל,  האמור  הטכני    יסופקוהמוצעים    מסכיםעל  למפרט  בהתאם 
 . להסכם כנספח א'המצ"ב 
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 תכולת העבודה תכלול את כלל המרכיבים והעבודות הדרושים.  1.6

פירוק המסכים הקיימים, אספקה, הובלה, הנפה, התקנה, חיווט, כלי עבודה, רישוי ו/או כל דבר   1.7
ולהתקין את כלל המערכת בשלמותה, כולל הפעלה תקנית ושלמה של  אחר הנדרש על מנת לספק  

 המערכת כמפורט בנספח א המצ"ב להסכם. 

לפרק   1.8 המתוכננת,  הקונסטרוקציה  ייצור  ולאחר  ואישורו  התכנון  השלמת  לאחר  נדרש  הזוכה 
בתאום מלא עם הנהלת האיצטדיון את המסכים הקיימים, ולהובילם למחסן של חברת אריאל  

 בתיאום עם הנהלת האצטדיון.פינוי המסכים יתבצע  חלט על ידי המזמין.שמיקומו יו 

 

 כדלקמן: מסכיםכמו כן, יספק הזוכה במכרז כתב אחריות ל 1.9

 
  36- הזוכה מתחייב לתת אחריות מלאה וכוללת לכל המערכות ופריטי הציוד על כל מרכיביהם ל 1.9.1

המזמין. בתקופה זו, יספק הזוכה שירותי  חודשים לאחר שנת בדק החל מקבלת תעודת השלמה ע"י  
 אחזקה ותיקונים למערכות על כל רכיביהן ללא תמורה. )להלן: "אחריות ושירות"( 

האחריות תחול על הציוד ועל כל חלקיו ואביזריו, ללא יוצא מן הכלל, והכל על מנת להבטיח את   1.9.2
 תקינותו ושמישותו של הציוד לאורך כל תקופת האחריות.

  3-חודשים נוספים שיוחלקו ל 36-אפשרות להאריך את תקופת האחריות והשירות בלמזמין תהיה  1.9.3
 יום לפני תום התקופה בכל פעם.   60חודשים. וזאת בהודעה של  12תקופות של 

של   1.9.4 בגובה  לתשלום  זכאי  הזוכה  יהיה  זה  בכתב    5%במקרה  שזכתה  הצעתו  מסך  מע"מ(  )כולל 
תשלומים שווים שיתחלקו    4-ישולם לנותן השירות בההצעה, בגין כל שנת הארכה כאמור. סכום זה  

 רבעונים 4-ל
לפחות   1.9.5 של  בשיעור  זמין  מלאי  האיצטדיון  בשטח  להחזיק  הציוד  של  הספק  חילוף    5%על  חלקי 

למסכים הכוללים מודולים, יח' ספקי כוח, ממיר אופטי וכל חלק קריטי אחר הדרוש לתחזוקה  
ום ההתקנה והפעלת המערכת, ואשר יהיו בשטח  , למן היום הראשון של סי והפעלה של המסכים

 האיצטדיון. 
כל חלק רכיב בשלמותו שיוחלף במסגרת מתן האחריות )להלן: "חלק מוחלף"( יהיה חדש ותקין.   1.9.6

)שמונה( חודשים ממועד התקנתו    8בגין כל חלק מוחלף תינתן אחריות מלאה וכוללת לתקופה של  
   השניים.או עד תום תקופת האחריות לפי המאוחר מבין 

בתמורה לביצוע כלל התחייבויות הזוכה יהא זכאי הזוכה לתמורה אשר הוצעה על ידו במסגרת   1.10
 ; תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם המצ"ב כמסמך ג'.  המכרז בתנאי ההסכם

 
במהלך תקופת ההתקשרות תהא שמורה לחברה הזכות לבצע הזמנות נוספות של רכישת ואספקת   1.11

מהזוכה במחירים אשר קבועים בהצעתו. יחד עם זאת, מובהר כי איך בכך כל התחייבות    מסכים
מצד החברה לבצע הזמנות כאמור מהזוכה במכרז והיא תוכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם  

 לפי הצורך והעניין.  מסכיםהליכים תחרותיים אחרים לרכישת  מכרזים אחרים או 
 

 
 תנאי סף 2

 
 רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים העומדים בכל הדרישות המצטברות הבאות:

 
חיצוניים    LED-SMDעל הזוכה להציג ניסיון מוכח באספקה, התקנה ותחזוקה של מסכים בטכנולוגיית   2.1

  .65IPברמת איטום מינימלית 
מ"ר לפחות )ניתן להציג    100במגרשי כדורגל בגודל    שני פרויקטיםבניסיון כאמור הינו לפחות  

 יותר ממסך אחד באותו פרויקט(.
, וכן ביצע  LED-והתקין המציע את הקונסטרוקציה של מסכי הבביצוע פרויקטים אלו תכנן  

 את עבודות החשמל והתקשורת, והגיש את כלל המערכות ללקוח כשהן עבודות ותקינות.
 .2015-2022התקנות המערכות כאמור, הסתיימו בין השנים  
 , לכל פרויקט. ₪ בתוספת מע"מ 1,200,000פרויקט עמדה על כל עלות ביצוע  
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 3-ב₪    7,00,000, של לפחות  1( 1, על המציע להציג אישור רו"ח על מחזור כספי בנוסח מסמך א)    2.2  
 2017.2018.2019.2020.2021לפחות מבין השנים:          

 
בנקאית,   2.2 ערבות  להצעתו  יצרף  של  מקוריתהמציע  ע"ס  אלפים)   ₪  00010,,  חדשים(    עשרת  שקלים 

 להבטחת הצעתו במכרז. להלן  3בהתאם להוראות סעיף  
 

 להלן.   ₪6 בתוספת מע"מ כדין כמפורט בסעיף  500רכש את מסמכי המכרז בסך של  2.3
 יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז  

 
  שער ליד    10:00בשעה   1.2.23רביעי  תקיים ביום  י  באצטדיון טדי  פגישה לצרכי הבהרות וסיור קבלנים   2.4

 ותנאי להגשת ההצעה   חובהההשתתפות במפגש הינה  ירושלים.    1של האצטדיון, רח' אגודת הספורט    4
 

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי  
קן  שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או ית

 ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה. 
 

 הצעת המשתתף:  3
 
"(  המציע " או "המשתתףההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן: " 3.1

 כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 

הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה ואשר   3.2
ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש להגיש את טופס ההצעה הכספית )מסמך  

 ( בשני עותקים.  1ב'
 

ון, שינוי, תוספת או  המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיק 3.3
 הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים שעליו לצרף כאמור לעיל. 

 
ידו המציע על 3.4 על  המוצע  המחיר  את  המסכים  לרשום  מע"מ  עבור  ללא  מחיר  הצעת  הצעת    .בטופס 

כאמור  המציע    לא  המשתתף  של  הוצאותיו  כל  את  בתכלול  וכן  הקיימים,  המסכים  הובלת,  בפירוק 
)לרבות שירות, אחריות וכיו"ב( ואת כל ההוצאות והרווח, לרבות  החדשים  מסכים והתקנת האספקת  

 מיסים, פחת, היטלים, הובלות וכיוצא בזה אשר יידרשו להשלמת העבודות נשוא מכרז זה.
 

תכלול את עלות המסכים בלבד, והצעה זו בלבד תחשב כהצעתו הכספית    3.3הצעת המציע כאמור בסעיף   3.5
 המצ"ב למסמכי מכרז זה. 1פורט במסמך בשל המציע, כמ 

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף   3.6
המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה  

 י, תוספת או הסתייגות. יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י החברה, ללא כל שינו
 

הסכם   3.7 המשתתף,  הצעת  לרבות  המכרז,  מסמכי  כל  על  לחתום  המשתתף  של  החתימה  מורשי  על 
 ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

 
 

 מסמכי ההצעה  4
 

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: 
 
ידו  -ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י החברה(, כשהם חתומים עלכל מסמכי המכרז, בצירוף   4.1

 )כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו(.
 

 לעיל.  2כל המסמכים המפורטים בסעיף  4.2
 

 :1976כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו   4.3
 

כי הוא מנהל את פנקסי  אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד   4.3.1
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז  
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)להלן: "חוק מע"מ"(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על    1976
 הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ. 

 
  1976- יני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ותצהיר בדבר "קיום ד 4.3.2

 . (2מסמך א) חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח  
 

)במקרה של משתתף  4.4 עוסק מורשה  היותו  על  או אישור משלטונות המס  עוסק מורשה  תעודת  העתק 
איחוד   בתיק  בדב  –המדווח  המס  רשויות  מאת  אישור  גם  בתיק  יצורף  נכלל  המשתתף  של  היותו  ר 

 המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. 
 

 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף.  4.5
 

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:  4.6
 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. 4.6.1
 

רשם התאגידים הרלוונטי   4.6.2 בספרי  עדכני של המשתתף  נתונים  של  תדפיס  לסוג ההתאגדות 
 המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(. 

 
אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי   4.6.3

וכי   וענין  דבר  לכל  ומחייבות את המשתתף  של מורשי חתימה מטעם המשתתף  הן  המכרז 
כל מסמך נוסף או אחר    מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על

שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה )מסמך ב'( או במסמך  
 נפרד(. 

 
 . , בשני עותקים1בנוסח מסמך ב' –הצעת המחיר  4.7

 
 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית החברה, מטעם זה בלבד ולפי  
לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או   שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,

וכן   בה  המפורטים  הנתונים  ו/או  שבהצעתו  מהמסמכים  איזה  יבהיר  ו/או  יתקן  ו/או  ישלים 
 רשאית החברה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת  

לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו 
בהערכת  שיעסקו  מטעמה  מי  ו/או  המכרזים  וועדת  עם  פעולה  לשתף  מתחייב  והמציע  כאמור 

 ידם, כאמור.-ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על 
 
 ההצעה אופן ומועד הגשת  5
 

ועליה   5.1 סגורה  לדרישות המכרז, תוגשנה בתוך מעטפת המכרז כשהיא  מפורטות בהתאם  הצעות 
 .)ללא שום סימני זיהוי אחרים("  1/2023מכרז מס' רשום "

 
   12:00בשעה     14.2.23שלישי  ליום  מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד   5.2

האחרון כאמור, מכל סיבה שהיא, לא תפתח )למעט לשם זיהוי  . הצעה שתוגש לאחר המועד  בדיוק
 המשתתף לשם השבת המעטפה אליו( ולא תידון כלל. 

 
משלוח ההצעה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת שאינה שלשול מעטפת ההצעה בתיבת המכרזים,   5.3

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

 
של   5.4 לתקופה  בתוקף  במכרז.    90כל הצעה תהא  להגשת הצעות  האחרון  מהמועד  ימים  )תשעים( 

יום נוספים והמציע    30החברה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך   )שלושים( 
 ז. מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו ולהאריך בהתאם את תוקף ערבות המכר
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המעטפות   5.5 פתיחת  מועד  על  הודעה  המכרז.  מעטפות  בפתיחת  להשתתף  רשאים  ההצעות  מגישי 
 תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.

 
 החברה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.  5.6

 
בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל   5.7

 נאי הסכם ההתקשרות.זאת לכל ת 
 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות 6
 

בתוספת מע"מ כדין, במשרדי החברה,    ₪    500את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של   6.1
 , היכל הפיס ארנה, ירושלים. סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.  1דרך בנבנישתי 

 
כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל   6.2

 ציע.  ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המ
 

 הוצאות 7
 

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

 
 הבהרות ושינויים 8
 

יום 8.1 באמצעות     12:00בשעה    6.2.23שני    עד  לחברה,  להפנות  מהמציעים  אחד  כל  רשאי  יהיה 
לכל    dana@ariel.org.il:בדוא"ל הודעה  תופץ  במכרז  שינויים  שיהיו  ככל  בכתב.  הבהרה  שאלות 

כי   מובהר  המכרז.  ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  תהווה  והיא  החברה  באתר  וכן  במכרז  המשתתפים 
 באתר החברה. מוטלת על המציעים החובה להתעדכן בפרסומים כאמור  

 
 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:  8.2

 

 מס"ד

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה 

פרק וסעיף 

 רלבנטיים 
 נוסח השאלה 

    

    

 
 בלבד.  Wordהמתכונת היחידה להעברה של השאלות היא כמסמך  8.3

 
לנציג החברה, בפורמט ובמבנה, המוכתבים  יודגש, כי החברה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו   8.4

 לעיל. 
 

 כן יודגש, כי החברה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.  8.5
 

 כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.  8.6
 

. רק תשובות בכתב  פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא-כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל  8.7
 תחייבנה את החברה.   –

 
החברה רשאית בכל עת להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות   8.8

למשתתפים   נמסרו  אם  אלא  כאמור,  ותיקונים,  הבהרות  לשינויים,  תוקף  יהיה  לא  המשתתפים. 
חלק   והתיקונים  ההבהרות  השינויים,  יהיו  כאמור,  ובמקרה  המכרז.  בכתב  מתנאי  נפרד  בלתי 

הפרטים   לפי  בדוא"ל,  או  פקסימיליה  באמצעות  למשתתפים  ימסרו  ותיקונים  הבהרות  שינויים, 
 .  שימסרו על ידם
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 שמירת זכויות 9
 

כל   9.1 לעשות  רשאים  יהיו  לא  במכרז  והמשתתפים  לחברה,  שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  כל 
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  

 
החברה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  9.2

 לתנאי ההסכם.  
 

 בחינת ההצעות  10
 

נה,.  ככלל, תבחר החברה בהצעה שתהיה ההצעה המיטיבה והיעילה ביותר מבין ההצעות שתוגש 10.1
 י זמין לביצוע. ייתכן כי תינתן עדיפות לספק שיוכל לבצע את האספקה באופן מידי או בעל מלא 

 
מובהר כי אין ולא יהא באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להתחשב בכל שיקול רלוונטי   10.2

סיון המציע וחוות דעת  יאחר, על פי מסמכי ההצעה ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה, לרבות נ
 מזמיני שירותים קודמים על המציע.  

 
וי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינ 10.3

ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת,  
ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה   עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י 

 אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים. 
 

סמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה  אי הגשת מ  10.4
 או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

 
למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית   10.5

 הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה.  ועדת המכרזים להתנות את  
 

או   10.6 בהצעת משתתף  לדון  ועדת המכרזים רשאית שלא  לעיל, תהא  בכלליות האמור  לפגוע  מבלי 
לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז,  

כוון או על ידי תכסיסים  או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במת
בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות  

 או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים. 
 

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,   10.7
ם ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת  לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספי

ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו"חות,  
 מע"מ ודו"חות ניכויים וכיו'. 

 
ניסיונו,   10.8 בבחירת ההצעות את אמינותו,  וועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה 

וגופים   מקומיות  רשויות  ושל  החברה  של  ניסיונה  ואת  המציע,  של  הפיננסית  יכולתו  כישוריו, 
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. 
 
שלאחר בחירת ההצעה הזוכה תידרש המזמינה להעביר לעיון מציע/ים  ידוע לכל המציעים כי ייתכן   10.9

העתק מן ההצעה הזוכה. לפיכך, עם הגשת הצעתו, מאשרים בזה כל המציעים כי הם מסכימים  
לחשיפת הצעתם )על כל מסמכיה( לעיונו של הפונה המבקש זאת, ולא תישמע בעניין זה כל טענה  

ענה כאילו חל איסור על העברת מסמכים אלו, מכל סיבה  כנגד המזמינה ו/או מי מטעמה, לרבות ט
 שהיא. 
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 הודעה על זכייה וההתקשרות 11
 

 עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך החברה לזוכה.   11.1
 

עד המועד שיהיה נקוב בהודעת החברה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים   11.2
למסמכי המכרז לרבות אישור קיום ביטוחים וכן יחתום על  והאישורים שעליו להמציא בהתאם  
 ההסכם המצורף למכרז )מסמך ג'(.  

 
בסעיף   11.3 כמפורט  התחייבויותיו  כל  אחר  הזוכה  מילא  שם   10.2לא  האמורה  התקופה  תוך  לעיל, 

נוכח זכייתו ו/או חזר בו   ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא 
מהצעתו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  

העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה  ו/או סעד נוספים  
במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל  

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

קרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במ 11.4
והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא החברה זכאית לסך של  

₪ )אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב    1,000
 חייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים.  דלעיל ועד למועד קיום הת 10.2בסעיף 

 
 החברה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.  11.5

 
 ידי החברה - ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על 11.6

 
ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את   11.7

ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של  מכרז זה  
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, 
 יעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המצ  11.8

 
 

 אישור תקציבי   12
 

בחברה,   12.1 המוסמכים  מהגורמים  תקציבי  לאישור  כפופה  במכרז  זוכה  קביעת  כי  בזאת  מובהר 
 ובמידה וההצעה גבוהה מתקציב החברה למכרז, רשאית החברה לבטל את המכרז. 

 
ו להזמינם בשלבים,  כן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין חלק מהטובין ו/א 12.2

או לצמצם את היקפם עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר  
 ולתוצאות המכרז.  

 
למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי   12.3

 החברה בשל שימוש החברה בזכויותיה אלו.  
 
 

 ביטול המכרז  13
 
החברה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש   13.1

, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות  הצעה הזוכה(בכל עת ומכל סיבה שהיא )גם לאחר בחירת ה
יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים,  
בעיות תקציב וכיוצא באלה, ללא צורך בהנמקה. הודיעה החברה על ביטול המכרז ו/או ביטולו  

א תהיה למי מהם כל טענה כנגד המזמינה  באופן חלקי, תישלח הודעה מתאימה לכל המציעים, ול
ו/או מי מטעמה בעניין זה. מובהר כי במקרה של ביטול כאמור, תהא רשאית המזמינה לפרסם  
בעתיד הליך חדש באותו עניין, מבלי שתהיה מחויבת לתנאים הקבועים במכרז זה ו/או להצעות  

עותיהם נותנים המציעים  שהוגשו במסגרתו ו/או להצעה הזוכה במסגרת הליך זה. עם הגשת הצ
 את הסכמתם לתנאי זה. 

 
  - אך לא חייבת    – בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית   13.2

 בכל אחד מהמקרים האלה:   גםלבטל את המכרז 
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ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי   13.2.1

ו/או   ואספקת  שנערך  השירותים  עבור  וסביר  הוגן  כמחיר  לחברה  שנראים  מהמחירים 
 נשוא המכרז.  מסכיםה
 

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר   13.2.2
פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרטים או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו  

כם ו/או נספחיו, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או  נתונים / דרישות מהותיים מההס
 בלתי שלמים.

 
יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון   13.2.3

 ליצור הסדר כובל. 
 

מסמכי   13.3 מרוכשי  למי  ו/או  במכרז  מהמציעים  למי  תהא  לא  המכרז,  ביטול  על  החברה  החליטה 
 ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה. המכרז כל תביעה  

 
 

 הוראות כלליות 14
 

התברר לחברה, בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר   14.1
שהציג המציע כלפי החברה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית החברה  

 לבטל את הזכייה.   –בחרה בהצעה כהצעה זוכה לפסול את ההצעה ואם 
 

מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של החברה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד.   14.2
 אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.

 
הקשורים למכרז    סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או 14.3

 זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים. 
 

 
         ______________ 
 אורי מנחם, מנכ"ל         
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 1/2023מכרז מס'  
 ( 1מסמך א)

 מסמכי הערכה 

 פרטי המשתתף ועמידה בתנאי הסף  

 פרטים על המשתתף  .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי:  .1.2

                                 מיקוד(:מען המשתתף )כולל  .1.3

                     שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:   .1.5

           טלפונים:  .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8

 
 2.1עמידה בתנאי סף הקבוע בסעיף  -ניסיון .2

 
חיצוניים    LED-SMDעל הזוכה להציג ניסיון מוכח באספקה, התקנה ותחזוקה של מסכים בטכנולוגיית   2.5

  100במגרשי כדורגל בגודל    בשני פרויקטים ניסיון כאמור הינו לפחות  .  65IPברמת איטום מינימלית  
 מ"ר לפחות )ניתן להציג יותר ממסך אחד באותו פרויקט(.

       , וכן ביצע את עבודות LED-בביצוע פרויקטים אלו תכנן והתקין המציע את הקונסטרוקציה של מסכי ה            
ותקינות.  עבודות  כשהן  ללקוח  המערכות  כלל  את  והגיש  והתקשורת,  המע  החשמל  כאמור,  התקנות  רכות 

 , לכל פרויקט ₪ בתוספת מע"מ 1,200,000עלות ביצוע כל פרויקט עמדה על  .2022-2015הסתיימו בין השנים 
 

לו  הגוף  שם 
סופק 

 מסכים ה

מקום 
התקנת  

 מסכים ה

מספר 
 מסכים ה

התקנת   מועד 
  מסכיםה

 )חודש ושנה( 

הפרויקט   עלות 
)בתוספת  

 מע"מ( 

ותפקיד   שם 
+  איש הקשר  

 טלפון
     

 
 

     
 

 

     
 

 

  
 שם המשתתף: _____________________         

      
 חתימת וחותמת המשתתף: ____________         

         
 תאריך: ________________________         
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 1/2023מכרז מס' 
 1(1מסמך א')

 אישור רו"ח על מחזור כספי 
 לכבוד

 ___________________ 
 

 אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסתיימו הנדון : 
 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 31.12.2017ביום

  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 

  משנת_________.הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם  . א
 

חברתכם   . ב של  המבוקרים  הכספיים  , 31.12.2020ליום  ,  31.12.2019ליום    , 31.12.2018  ,   31.12.2017ליוםהדוחות 
 בוקרו על ידי משרדנו. 31.12.2021וליום 

 

 לחילופין: 
 

 ( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 1הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום/ימים ) 
 

)  . ג ליום/ימים  המבוקרים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דוח  כל  1חוות  כוללת  אינה   _________  )
 (. 2הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד )

 

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

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

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

 כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 
  

המבוקרים   . ד האמורים  הכספיים  לדוחות  ליום  בהתאם     31.12.2020וליום    31.12.2019וליום    31.12.2018ליום 
ליום   חברתכם  של  הכספי  ליום  31.12.2017המחזור  וליום   31.12.2020וליום    31.12.2019וליום    2.201831.1, 

 )יש לסמן(₪ לפחות, לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים הנ"ל.  000,0007,הינו  31.12.2021
 

למציע אין חובות קודמים לעיריית ירושלים ו/או לחברה. "חובות קודמים" לעניין סעיף זה הינם חובות שנצברו  .ה
 מהמועד שנקבע לתשלומם. חודשים  4לאחר חלוף 

 
 בכבוד רב, 

 
 ______________________  

 רואי חשבון  
 

 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.  .1

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

 

 הערות:  

 –נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל  •
 .  2009אוגוסט 

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
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 1/2023מכרז מס'  
 ( 2מסמך א)

 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:  

1.   _____________ זיהוי  מספר   ________________________ בשם  זה  תצהיר  נותן  הנני 

"הגוף"  –)להלן   או  החברה  המשתתף"  של   _________ מס'  למכרז  הצעה  להגיש  המבקש   )"

 העירונית אריאל. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. 

2. " המונחים  של  משמעותם  זה,  זיקהבתצהירי  בסעיף  עבירה"  -ו"  בעל  כהגדרתם  לחוק 2"  ב 

  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה  החוק"   -)להלן  1976  –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  

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

 מבין/ה אותם. 

)כהגדרתו   .3 ההתקשרות  עד למועד  כי  בזאת  מצהיר  הורשע  2בסעיף  הנני  לא  המשתתף  לחוק(  ב 

- עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  

התשמ"ז  1991 מינימום,  שכר  חוק  לפי  יום  1987  -או  לאחר  שנעבר  לחלופין,  31.10.02,  או,   )

ק דין חלוט ביותר משתי  ב לחוק(, הורשעו בפס2המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת   -עבירות )עבירה לעניין זה  

התשנ"א הוגנים(,  התשמ"ז  1991-תנאים  מינימום,  שכר  חוק  לפי  יום 1987  -או  לאחר  שנעבר   ,

ההר31.10.02 ממועד  לפחות  שנה  חלפה  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  במועד  אולם  שעה  (, 

 האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

                                                                                                 ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 אישור

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

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

 
 _________________     

  _______________________ 
 עו"ד     חותמת + חתימת                                                                              תאריך            
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 1/2023מכרז מס' _ 
 ( 3מסמך א)

 תצהיר היעדר קרבה 
 לכבוד  

 החברה העירונית אריאל 
 
 

 הצהרה בדבר היעדר קירבה לעובד חברת אריאל או לדירקטור בחברת אריאל הנדון: 
 
חברת אריאל מביאה לידיעת כל מציע כי עליו למסור אם יש לו קרוב משפחה לעובד בחברת אריאל או   .1

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

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

אמור תאגיד  משפחתית בין המציע או תאגיד שבשליטתו לבין עובד או דירקטור בחברת אריאל לצורך ה
בשליטת מציע הוא אם לאותו מציע שלו קרוב כאמור חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או שהוא מנהל  

 או עובד אחראי בו. 
 
על   .3 ידי החברה, מצהיר  -בהתאם לכך אני הח"מ _____________ המעוניין להשתתף במכרז שפורסם 

 ומתחייב בזאת כדלקמן: 
 

( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן  מחק את המיותריש/אין )בין חברי דירקטוריון אריאל   .3.1
 .או שותף

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר( לאחד מאלה המוגדרים  .3.2
ל מכהן בו אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעי  10במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  

 .כמנהל או עובד אחראי
 .זוג, שותף או סוכן העובד באריאל-( לי בןמחק את המיותריש/אין ) .3.3
ידוע לי כי ועדת המכרזים של חברת אריאל תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור   .3.4

 .לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה
 ינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל ה .3.5

 
 

  ולראיה באתי על החתום : 
 

 ____________________   שם המציע : 
 

 ____________________   תאריך : 
 

 ____________________  חתימת המציע : 
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 1/2023מכרז מס'  
 ( 4מסמך א)

 תצהיר אי תיאום הצעות 
 

 תצהיר

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

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

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

 במכרז זה.  )בפועל
 במקום המתאים  Vיש לסמן  

 ז. אם כן, נא פרט:המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכר .8
 _______________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ 
ל תיאומי  המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות ש .9

 מכרזים.
 אם כן, אנא פרט: 

 _______________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________ 

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

 
 ____________        ___________     ____________    ___________     __________ 

 תאריך            שם התאגיד        חותמת התאגיד    שם המצהיר ותפקידו       חתימת המצהיר        
 

 
 אישור

 
ביום   כי  מאשר,   _______________ רו"ח   / עו"ד  מטה,  החתום  מר  אני  בפני  התייצב   _____________

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

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

 
 ______________________                               ________________________ 

 תאריך                                                 שם מלא + חתימה +  חותמת                                                          
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 1/2023מכרז מס'  
 ( 5מסמך א)

 תצהיר העדר הרשעות 
 

 תצהיר

אני הח"מ ____________ ת.ז ______________ מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם _____________ מספר  
" )להלן:   _____________ למכרז   המשתתף זיהוי  הצעה  המגיש  הגוף  שהוא  חברת    __________ "(  של 

 אריאל מצהיר בזאת כדלקמן:
 
 

  10- המשתתף ו/או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירות הנוגעות לתחום הפעילות הנדרשת במסגרת מכרז וזאת ב
 השנים האחרונות שקדמו למועד פרסומו של המכרז. 

 
 ____________    ___________     __________      ____________        ___________ 

 תאריך            שם התאגיד        חותמת התאגיד    שם המצהיר ותפקידו       חתימת המצהיר        
 

 
 אישור

 
מר   בפני  התייצב   _____________ ביום  כי  מאשר,   _______________ רו"ח   / עו"ד  מטה,  החתום  אני 

הנושא   בשם  _______________  להתחייב  והמוסמך   ___________ שמספרה  זהות  תעודת 
__________________  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  

 ישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. לעונשים הקבועים בחוק, א 
 

 ______________________                               ________________________ 
         שם מלא + חתימה +  חותמת                                                        תאריך                                           
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 1/2023מכרז מס' 
 ( 6מסמך א)

 נוסח ערבות בנקאית 
 

 נוסח הערבות הבנקאית 
 

 תאריך _____________ 
 לכבוד 

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

 
 ערבות בנקאית מס' ______________  הנדון:

 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם  המשתתף_____________ )להלן: "מספר זיהוי     על פי בקשת _____________
"( וזאת להבטחת  סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "  עשרת אלפים₪ )  10,000לסילוק כל סכום עד לסך של  

 שפורסם על ידכם.  1/2023הצעתו במכרז מס' 
 

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

 הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 
 לל. ועד בכ __________ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

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

            
 

 ____________  בנק / חברת ביטוח:  ___________                         תאריך:                   
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 הצהרת המשתתף 
  _____אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס'  

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  
 

יוצא מן הכלל, כי  הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא   .1
זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים   ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו  ערכנו את כל הבדיקות הדרושות 

ב הכרוכות  ההוצאות  על  ובהמשפיעים  הקיימים  המסכים  הפירוק  והתקנת  ובביצוע    מסכיםאספקת 
 השירותים והעבודות נשוא המכרז, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  

 
כנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי החברה  לא הסתמ .2

אנו   כי  בזה,  מצהירים  הננו  כן  בלבד.  המכרז  במסמכי  האמור  על  אלא  מטעמה,  מי  ו/או  עובדיה  ו/או 
אי  מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או  

 הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.  
 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת להגשת נשוא   .3
 המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז. 

 
וה .4 במכרז  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  שבמסמכי  אנו  הדרישות  כל  על  עונה  זו  צעתנו 

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  

ו/ ולפנות לצדדים שלישיים  יידרש  הזכות לחקור  נוסף אשר  כל מידע/ מסמך  להציג  ולדרוש מאיתנו  או 
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.  
 
 צע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.   אנו מקבלים על עצמנו לב .5
 
 המחירים הכוללים בהצעתנו, כפי שנרשמו על ידינו בהצעתנו, כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין  .6

כלליות, מכל מין סוג הכרוכות במתן השירותים נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז, עפ"י הכלול במפרט  
 רבות רווח, וכל הוצאה אחרת, לא כולל מע"מ. הטכני ל

 
כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה   .7

 במפורש במסמך זה. 
 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.   .8
 

ה .9 את  ולהתקין  לספק  מציעים  הננו  המכרז,  מסמכי  בכל  ולהלן  לעיל  האמור  כל  על  ,  מסכיםבהסתמך 
כמפורט בהצעתנו ובהתאם למסמכי המכרז וההסכם, בתמורה למחירים המפורטים בהצעתנו המצ"ב 

ב' על   .להלן  1כמסמך  ובהסכם  המכרז  במסמכי  כמפורט  ואחריות  שירות  כוללת  זו  הצעתנו  כי  מובהר 
 נספחיו.

 
ם( יום מהמועד  )תשעי 90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך   .10

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

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

חוזרת, כאמור  בסעיף  - אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא .11
 ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו לביניכם.     1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3
 

ידכ .12 על  לכך  שנידרש  במועד  כי  מתחייבים  אנו  תתקבל,  והצעתנו  המסמכים   היה  כל  את  נמציא  ם, 
 והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, ואישור קיום ביטוחים. 

 

 1/2023מכרז מס'  
 מסמך ב' 

 הצהרת המשתתף 
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בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת   .13
נאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות  ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל ת

 דרישותיו. 
 

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, אנו זכאים   .14
לחתום בשם המשתתף על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המשתתף ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם  

 לחתימתנו על הצעה זו. 
 

מצהירים ומסכימים, כי במקרה שלא נמציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים במסמכי  המכרז אנו   .15
  1,000ו/או לא נמלא אחר התחייבותנו לאספקת הטובין בהתאם להצעתנו, תהא החברה זכאית לסך של  

₪ )אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים במסמכי  
 מכרז, לפי העניין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם. ה
 
 
 

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

 
 

 פרטי החותם מטעם המציע :
 

 שם פרטי _____________ משפחה______________ ת.ז _________________ 
 

 __________________ טלפון נייד _____________________ תפקיד במציע 
 

   תאריך: _______________ חתימה + חותמת : _________________
 
 

 אישור עו"ד
 

)להלן:        עו"ד של   אני הח"מ   ________________ ח.פ./ע.מ 
___________________ בשם  "( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה  המשתתף"

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

 המשתתף.
 

                                   __________________                          _____________________                     
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                       תאריך          
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 טופס הצעת מחיר 

 
הח"מ  __________________ מספר זיהוי _____________________, המשמשים כמורשי חתימה  אנו  

של ____________________, מספר זיהוי __________________, לאחר שקראנו את מסמכי המכרז  
 וחתמנו על ההצהרה שבמסמך ב' לעיל, מגישים את הצעתנו הכספית כדלקמן )שאינה כוללת מע"מ(: 

 
 :ההצעה

 
 
 

מחיר יח'   תיאור הפריט  
 ₪

בתוספת 
 מע"מ

מחיר לכמות ₪,   כמות

 בתוספת מע"מ

  כנספח א'מסך תוצאות בהתאם למפרט הטכני המצ"ב  1

להסכם ובהתאם לתנאי המכרז וההסכם, לרבות סעיף  

 למכרז.  1.4

 למכרז.   1.7המחיר כאמור כולל אחריות כמפורט בסעיף 

   

    עלות קריאת שירות טכנאי  2

    עלות ספק כוח  3

    עלות כרטיס  4

    עלות תיקון מודול  5

    סה"כ  

 
 

 :הערות
 ההצעה להלן הינה בשקלים חדשים. אין להציע הצעה במטבע אחר.  .1
אגורות )עד ספרה אחת לאחר הנקודה העשרונית(. הצעה שתנתן באגורות  המחירים ינתנו בשקלים ובעשרות   .2

בודדות )שתיים או יותר ספרות לאחר הנקודה העשרונית( תעוגל כלפי מטה באמצעות מחיקת  הספרות עד  
 ספרה אחת לאחר הנקודה העשרונית, בהתאם להחלטת ועדת המכרזים. 

וישולם כנגד הגשת חשבונית מס כחוק או  בנוגע    כוללים מע"מ. מע"מ יתווסף עפ"י חוק   אינםהמחירים   .3
 לספקי חו"ל, כנגד חשבונית ורשומון יבוא )משולם ישירות ע"י החברה לעמיל המכס(.

כל הכמויות הנקובות לעיל הן בגדר הערכה בלבד, לשם השוואת ההצעות למכרז, ואין בהן כדי לחייב או   .4
 . להגביל את החברה בדבר היקף הטובין שיוזמנו בפועל

 בגין מתן השירותים ינוכה מס כחוק.  .5
 , ורק היא תחשב כהצעת מחיר. בלבד 1, קרי סעיף  הצעת המציע כוללת את עלות המסכים בלבד .6
 

         ________________ 
 חתימת המשתתף         
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 1/2023מכרז מס'  
 מסמך ג'
 ההסכם 

 
 חוזה התקשרות 

 2023_ שנת ינוארשנערך ונחתם בירושלים ביום ______ לחודש _

 

 -בין-

 חברה עירונית לניהול קרית ספורט,   -אריאל 

 תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

 )להלן: "החברה" (  

 ;מצד אחד     

 -לבין-

 ________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 להלן: "הספק"()

 ;מצד שני            

פומבי    הואיל  באצטדיון טדי    תוצאות  מסכילאספקה והתקנת    /2023והחברה פרסמה את מכרז 
על נספחיו   זה  ובהסכם  בירושלים, לרבות מתן שירות ואחריות כמפורט במסמכי המכרז 

 ", לפי העניין(;העבודות" -" ומסכיםה"-" והמכרז)להלן: "
 

דרישות החברה, את צרכיה ואת התנאים  והספק, לאחר שקרא את מסמכי המכרז, הבין את    והואיל
 הפיסיים והכלכליים לביצוע העבודות במלואן והגיש את הצעתו במכרז; 

 
והספק מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן לבצע את העבודות במלואן ורשאי לעשות כן בהתאם   והואיל

את   למלא  הנדרשים  החוקיים  וההיתרים  האישורים  כל  מצויים  בידיו  וכי  דין,  לכל 
 פי הסכם זה;-התחייבויותיו על

 
ועל יסוד הצעתו והצהרותיו כמו גם המצגים שהציג במסגרת בחינת הצעתו החליטה וועדת    והואיל

המכרזים של החברה לקבוע את הצעתו של הספק כזוכה במכרז ולחתום עימו על הסכם 
 התקשרות לביצוע העבודות נשוא הסכם זה;

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא .1
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1
 כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם. .1.2
 חוק הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.   .1.3
 כל האמור בחוזה זה בלשון רבים, משמעו אף כאילו נאמר בלשון יחיד, ולהיפך.  .1.4
המסמכים המפורטים להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לאו, מהווים חלק בלתי נפרד   .1.5

 מחוזה זה:
 
 כולם והצעת הספק.   מסמכי המכרז .א
 מפרט טכני.  – נספח א' .ב
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 בוטל.  – נספח ב' .ג
 אישור קיום ביטוחים.  – נספח ב' .ד

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

 
 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: .1.6

 
 התנאים הכלליים של המכרז. - " תנאי המכרז"

 
 לרבות נציגיו של הספק, עובדיו, שליחיו ומורשיו.   - " הספק"

 
" ו/או  מסכיםה"
 "הטובין"

כפי שהוצעו על ידי הספק במכרז ואושרו על ידי החברה, ובלבד    מסכיםה -
 שאלו עומדים בתנאי המפרט הטכני. 

 

 הצהרות הספק .2

 הספק מצהיר בזאת כדלקמן:

כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם,  .2.1
הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב ליתן את השירותים על פי כל האמור  

 בהם. 

אלא  כי ידוע לו כי החוזה על כל נספחיו הינם רכוש החברה, כי הוא אינו רשאי לעשות בהם שימוש   .2.2
 לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים והטכניים וכוח   .2.3
המיומן המזמין,העבודה  מול  התקשרות  על  האמון  עבודה  מנהל  לרבות  לביצוע    ,  הדרושים 

זה   בחוזה  להתקשרות  מניעה  אין  וכי  דין  כל  פי  ועל  זה  חוזה  להוראות  בהתאם  התחייבויותיו 
צדדים  של  בזכויות  פגיעה  יהא משום  לא  פיו  על  ובביצוע התחייבויותיו  זה  חוזה  על  ובחתימתו 

 שלישיים כלשהם. 

הסכם, לצורך קבלת הערות  כמפורט בנספח א ל  SOWכי לצורך ביצוע הפרויקט ישי תוכניות ביצוע   .2.4
 ואישור החברה. 

כי בידיו, ובידי כל הגורמים למיניהם שיפעלו מטעמו במסגרת האספקה, כל האישורים, הרישיונות   .2.5
פי הדין, וכי ידאג  -, במידה שרישיונות כאמור נדרשים עלמסכיםוכיו"ב הדרושים לצורך אספקת ה

 לביצוע כל הפעולות הנדרשות לקיום רישיונות כאמור. 

כי עליו להתחייב לסיום עבודה מלאה הכוללת הפעלה מלאה ושלמה של שני המסכים ביציעים   .2.6
ימים קלנדריים מיום צו תחילת    60צפוני ודרומי כולל פירוק המסך הקיים ביציע המזרחי תוך  

 . למפרט הטכני המצ"ב כנספח א להסכם 7עבודה, והכל כמפורט בסעיף 

 מהות ההתקשרות  .3

התואמים את    מסכים מעת לעת לפי צרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי    החברה תזמין מאת הספק  .3.1
)או   במכרז  הספק  של  ואת הצעתו  וזאת    מסכיםדרישות המפרט הטכני  דומים במקרה הצורך( 

 בתמורה ובמועדים שייקבעו בכל הזמנה והזמנה. 
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לצורך התקנתם באצטדיון טדי בירושלים בכמות שתקבע    מסכיםכמו כן, תזמין החברה מהספק   .3.2
ימים מיום ביצוע ההזמנה או במועד אחר אשר  ___  על ידי החברה, אשר יסופקו לחברה בתוך  

ו/או   הוראות  פי  ועל  )נספח א' להסכם(  כפי שמפורט במפרט הטכני  ידי החברה, הכל  על  ייקבע 
 . הנחיות החברה

פירוק המסכים  חייבויותיו לפי הסכם זה, לרבות הוצאות  הספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהת  .3.3
לחברה והתקנתם וכן כל הוצאה אחרת אשר יחולו במלואן על הספק    מסכיםהובלת ההקיימים,  

 וישולמו על ידו. 

ה .3.4 והתקנת  אספקת  סיום  עלמסכיםעם  חתום  אספקה  טופס  לקבלת  הספק  אחראי  יהיה  ידי  - , 
 החברה. 

ל ידו הינם חדשים באיכות מעולה ואשר עומדים בכל דרישות  שיסופקו ע  מסכים הספק מצהיר כי ה .3.5
 . במפרט הטכני המצורף כנספח א להסכם.המפרט הטכני וכן בתנאים שנקבעו 

יבדקו על ידי החברה במועד אספקתם וכן לאחר התקנתם. ככל שיוחלט    מסכיםהספק מסכים, כי ה .3.6
ליקוי או אי התאמה, תודיע החב כי קיים פגם או  ידי החברה  רה לספק על הצורך בהחלפת  על 

 הפגומים והספק מתחייב להחליפם לאלתר.  מסכיםה

יותר   .3.7 לעיל, תהא החברה רשאית לבצע אחת או  פגומים כאמור  יחליף טובין  והספק לא  במידה 
 מהרשום להלן, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי:

בגין ה  מסכיםלהחזיר את ה .א ולקזז מחשבונו של הספק את הסכום  א , שלמסכיםלספק 
 סופקו או שהוחזרו לו. 

לרבות רכישת ה .ב זה  לעניין  ו/או באמצעות ספק אחר,   מסכיםלבצע את התיקון בעצמה 
מספק אחר, ולנכות מסכום החשבון הסופי, את מחיר התיקון שנעשה או צריך להיעשות  
לבין   הספק  ידי  על  מסופקים  להיות  אמורים  היו  אשר  הטובין  בין  המחיר  הפרש  ו/או 

 ועל. המחיר ששולם בפ 

 לנקוט בכל סעד אחר על פי דין לרבות תביעה לפיצוי מוסכם. .ג

 כדלקמן:  מסכיםכן, יספק הספק כתב אחריות ל  כמו .3.8

הזוכה מתחייב לתת אחריות מלאה וכוללת לכל המערכות ופריטי הציוד על כל   3.8.1
ל ע"י   36-מרכיביהם  השלמה  תעודת  מקבלת  החל  בדק  שנת  לאחר    חודשים 

זו, יספק הזוכה שירותי אחזקה ותיקונים למערכות על כל   המזמין. בתקופה 
 רכיביהן ללא תמורה. )להלן: "אחריות ושירות"(

האחריות תחול על הציוד ועל כל חלקיו ואביזריו, ללא יוצא מן הכלל, והכל על   3.8.2
 מנת להבטיח את תקינותו ושמישותו של הציוד לאורך כל תקופת האחריות. 

תהיה .א ב  למזמין  והשירות  האחריות  תקופת  את  להאריך  נוספים    36- אפשרות  חודשים 
יום לפני תום התקופה בכל   60חודשים. וזאת בהודעה של    12תקופות של    3-שיוחלקו ל

של   בגובה  לתשלום  זכאי  הזוכה  יהיה  זה  במקרה  הצעתו    5%פעם.  מסך  מע"מ(  )כולל 
  4-ישולם לנותן השירות בשזכתה בכתב ההצעה, בגין כל שנת הארכה כאמור. סכום זה  

   רבעונים. 4-תשלומים שווים שיתחלקו ל 

ה .3.9 את  הספק  יתקן  ו/או  יחליף  כאמור  חשבונו  מסכיםבמקרים  ועל  באחריות  בעצמו,  ,  הפגומים 
 כמפורט בנספח א להסכם זה.
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, כולם או חלקם, על פי לוח  מסכיםהספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הובא לידיעתו כי אי אספקת ה .3.10
מור בהסכם זה, עלול להסב לחברה נזקים כבדים ולרבות תביעות ו/או דרישות מצד ג', הזמנים כא

הספק   עמידת  אי  עקב  נגדה  שתוגש  תביעה  או  הוצאה  הפסד,  נזק,  בכל  לשאת  מתחייב  וכן 
בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, זאת מבלי לפגוע בזכות החברה להודיע לספק על ביטול ההזמנה.  

 ה כאמור, תהיה החברה פטורה מתשלום התמורה.  במקרה של ביטול ההזמנ

  1,000כולם ו/או חלקם יגרור אחריו קנס בסך    מסכיםימי עבודה באספקת ה  7יובהר, כי איחור בן   .3.11
 לכל יום איחור, אשר יקוזז מהתמורה המגיעה לספק במסגרת הסכם זה.   ₪

הנוגע לביצוע תיקונים בתקופת  הספק יסתייע בעובדים מיומנים ומקצועיים בעלי ניסיון מוכח בכל   .3.12
 האחריות, אשר יופעלו על ידו בהתאם להוראות הדין. 

סיפק   .3.13 אם  תנאי  כמפר  ייחשב  הספק  זה  הסכם  מהוראות  לגרוע  מהם    מסכיםמבלי  חלקים  או 
השונים מאלה הקבועים במפרט הטכני ו/או מאלה שהוזמנו ו/או שאינם מתאימים בשל היותם  

 ."(אי התאמה סיבה אחרת )"  פגומים ו/או לקויים ו/או מכל

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .4

הספק מצהיר בזה כי בהתקשרותו עם החברה הוא יפעל כספק עצמאי המעסיק עובדים ועובדיו   .4.1
 שיועסקו במתן השירותים לא ישתלבו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם החברה. 

הצדדים מצהירים בזה כי התמורה שתשלם החברה לספק בעד שירותיו נקבעה בהתחשב בעובדה   .4.2
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 התחייבויות הספק על פי הסכם זה. -קב איביצוע או ע

עוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו לחברה, בגין ההתקשרות עם הספק ו/או בגין סיומה, כל עלויות   .4.3
נוספות, לרבות עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד", מכל מין וסוג שהוא. הצדדים  

העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה  מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה  
 לחברה בכל הקשור להתקשרות עם הספק ו/או לסיום ההתקשרות. 

ידי   .4.4 היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, בין על פי פנייה שתוגש על 
עוב יחסי  נוצרו  החברה  לבין  הספק  מעובדי  מי  בין  כי  אחר,  גורם  כל  פניית  פי  על  ובין  ד  הספק 

  20%ומעסיק, ישפה הספק את החברה בגין כל הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק שייגרם לה בתוספת  
 בגין הוצאותיה המשפטיות של המזמינה. 

 התמורה לספק  .5

ומתן השירותים על פי הסכם זה לשביעות רצון החברה, תשלם החברה    מסכיםבתמורה לאספקת ה .5.1
לספק תמורה כמפורט בהצעתו שהוגשה ואושרה במכרז. תנאי תשלום התמורה, לרבות מועדי,  

 היקף ופריסת התשלומים הם כלהלן: 

 ________________  .א

 _________________  .ב

 _________________  .ג

א תשתנה מכל סיבה שהיא וכוללת את כל הוצאותיו של  למען הסר ספק, התמורה הינה סופית ול .5.2
 הספק במסגרת הסכם זה ולצורך ביצועו. 
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 תקופת ההסכם .6

ולמשך   .6.1 חתימתו  מיום  בתוקף  יהיה  זה  "  _____ הסכם  )להלן:  הנ"ל  המועד  תקופת לאחר 
"(, כאשר במהלך תקופת ההתקשרות החברה רשאית, אך לא חייבת, לבצע הזמנות  ההתקשרות

 על ידי הספק. מסכיםקת השל רכישת ואספ

כל אחת עד לחמש    ___תקופות נוספות בנות    ____החברה תוכל להאריך את תקופת ההתקשרות ב  .6.2
 שנים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

להודיע לספק בכל עת בהתראה של   .6.3 לעיל, החברה תוכל  על סיום    7על אף האמור  ימים מראש 
דבר ביטול ההסכם כאמור וללא שתהא    ההסכם וזאת מבלי שיידרש ממנה נימוק ו/או הסבר על

 לספק כל טענה ו/או תביעה בעניין. 

בוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תהיה החברה רשאית למסור את העבודות   .6.4
רצונו המלאה של המזמינה,   זה לשביעות  לצורך  פעולה ככל שיידרש  לאדם אחר, והספק ישתף 

ום המגיע לספק מהחברה בגין השירותים שבוצעו על ידו טרם   והדבר יהווה תנאי לביצוע כל תשל 
 ביטול ההסכם או הבאתו לידי גמר. 

 

 אחריות .7

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

ו/או עקב מעשה או מחדל או טעות או    מסכיםלצד שלישי כלשהו, כתוצאה מליקויים או פגמים ב
שגיאה מקצועית של הספק או הזנחה במילוי חובתו המקצועית או כתוצאה או עקב    השמטה או

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  

 . לוחיו או מי מטעמולרבות עובדיו, ש

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

גש על ידי אדם  מי מטעמה על כל נזק או אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתו
שהם   נזק  או  חבלה  אבדן,  כל  בגין  מטעמה,  מי  או  שלוחיה,  מעובדיה,  מי  נגד  או  נגדה  כלשהו, 

  החברה באחריות הספק על פי כל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו עקב כך.  
  . תודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניהם, על חשבונו

הספק יהיה חייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שייגרם   .7.3
ו/או   כל דרישה  וכל תשלום שיהיה עליה לשלם בשל  כל הפסד  עקיף, או  ישיר או  לעיל,  כאמור 
נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, לרבות הוצאות, קנס או תשלום חובה   תביעה שתוגש 

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

 .אחריותו הספק לטובין תחול גם לגבי נזקים כאמור, שיתגלו לאחר תום תקופת החוזה .7.4
 

 ביטוחים .8

ספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,  מבלי לגרוע מאחריותו של ה  .8.1
 ב'כנספח  מתחייב הספק, לערוך ולקיים  את הוראות הביטוח כאמור בנספח הביטוח המסומן  

 .תנאי יסודי ומהותי בהסכם האמור בסעיף זה הינווהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 העברת זכויות .9
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אחרת את זכויותיו   הספק לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך  .9.1
או מקצתן. כמו כן, הספק לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או    כולןפי הסכם זה,  -על

 למסור את ביצוע השירותים, כולה או מקצתה, לכל צד ג' שהוא. 

האמור   .9.2 ויפר הספק את  והתרופות  במידה  לדרוש את הסעדים  החברה רשאית  זה, תהא  בסעיף 
פי חוזה זה או על פי כל דין, ומבלי לגרוע מסעדים ותרופות אלו תהיה החברה  -המוקנים לה על

 .זכאית לבטל את החוזה

 

 הפרות ופיצויים .10

ימים    7אם הספק יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה של   .10.1
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. 

בהסכם זה, התרחשות כל אחד מן במקרים שלהלן תחשב להפרה יסודית    בנוסף לאמור בכל מקום .10.2
 של ההסכם של ידי הספק: 

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

 ממועד ביצועם. 

ד הספק צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה על ידו החלטה ניתן נג .ב
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  

 . 1983-לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג  233פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

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

 הוכח להנחת דעתה של החברה כי הספק הסתלק מביצוע החוזה. .ד

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

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

 ההתקשרות עמו. 

מקרה של הפרה יסודית של ההסכם או של ביטול  מבלי לגרוע מכל האמור לעיל בהסכם זה, בכל   .10.3
₪,   100,000ההסכם מחמת הפרתו על ידי הספק ישלם הספק לחברה פיצויים מוסכמים בסך של  

יום מראש ומבלי    14וכן תהא רשאית החברה להפסיק שירותי הספק לאחר מתן הודעה על כך  
 לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים. 

נ  .10.4 או  פיצויים  מאחריותו  תשלום  הספק  את  ישחררו  לא  לספק,  המגיעים  מסכומים  יכויים 
  ומהתחייבויותיו עפ"י החוזה.

ספרי החברה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם,   .10.5
 לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.
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זה על ידי החברה אלא אם החברה  לא יראו בשימוש החברה בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החו .10.6
הודיעה על כך במפורש ובכתב לספק, והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה,  

 כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 
 

במידה והספק לא ימלא את אחת מחובותיו לבצוע השירותים בהתאם לחוזה זה ונספחיו כולם או   .10.7
דעתה רשאית לקנוס את     את הוראות המנהל, מוסכם כי החברה לפי שיקול   חלקם, או לא ימלא 

    הספק ולקזז מחשבונותיו עבור ביצוע האספקה כולה/חלקה.

ה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של החברה על  שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועד .10.8
ידיה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה  -זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על 

 במפורש ובכתב. 

 קיזוז .11

ימים מראש לספק, מכל סכום המגיע לפי החוזה לספק,    3רשאית לקזז, בכפוף למתן הודעה בכתב    החברה
לחברה. הוראות סעיף    הספקכל חוב לפי חוזה זה או לפי כל חוזה אחר עם הספק וכן כל חוב קצוב אחר של  

ורעות מכל סעד,  לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או ג  החברהזה אינן גורעות מזכות  
כלפי הספק מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין. על אף    החברהו/או צעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות  

זכות קיזוז ללא כל צורך בהתראה מראש במקרה של קיזוז בגין טובין שלא    לחברההאמור לעיל, עומדת  
 .סופקו בפועל או שסופקו פגומים

 סודיות .12

ולא ולמסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל  ידיעה ו/או מסמך שיגיעו  הספק מתחייב לשמור בסוד,  
ולאחריהם. הספק מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור    השירותים, וזאת במהלך מתן  שירותיםאליו בקשר  

 תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים מטעמו. 

 שונות .13

כום המגיע לספק על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב ובין שאינו  החברה רשאית לקזז כנגד כל ס .13.1
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. 

אין    -ות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל  הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנ  .13.2
בה ולא תפורש בשם אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו  

 ויתור כלשהו על זכויותיה לפי חוזה זה. 

הסכמה מצד החברה ו/או המנהל לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא   .13.3
 זרה שווה למקרה אחר. ילמדו ממנה ג

פיו על ידי החברה או מטעמה לא יפגעו   .13.4 על  ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו  כל 
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. 

זה  .13.5 שני הצדדים    כל שינוי מהוראות חוזה  ובחתימת  נעשה בכתב  כל תוקף אלא אם  לו  יהא  לא 
 והספק יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה. 

תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין החברה לספק במלואו, וכי החברה לא   .13.6
חייבויות, בכתב או בעל פה,  תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והת 

 שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 
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הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח   .13.7
 שעות ממסירתה למשרד הדואר.  72לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  

זה, תהיה לבתי המשפט במחוז  סמכות השיפוט   .13.8 הנובע מהסכם  עניין,  לגבי  המקומית הבלעדית 
 ירושלים בלבד. 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

             ___________       ____________ 

 הספק                        החברה                       
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 מבוא: .1
 

בכוונת "החברה העירונית אריאל"  לביצוע של:  אספקה ,התקנה, תפעול שנתי  של שני   1.1
מ"ר כ"א. המסכים ימוקומו   60חדשים בגודל של  LED OUTDOOR IP65מסכי תוצאות 

מעל היציע הצפוני ומעל היציע הדרומי,מעל המסך הצפוני יותקן על קונסטרוציה קיימת 
שתעבור התאמות. מעל היציע הדרומי יותקן על קונסטרוקציה חדשה שבנייתה על אחריותו  

 המלאה של הזוכה. 

איכותי וגבוה אשר מיועד להתקנה   המסכים יהיו מתוצרת של יצרנים מוכרים בסטנדרט
 באצטדיוני כדורגל ומתאים לתקנות של אופ"א, פיפ"א וההתאחדות הישראלית לכדורגל.

מפרט זה מתאר את כלל הדרישות הטכניות והעבודות הנלוות הדרושות להתקנה, והפעלה   1.2
)להלן: "המסכים" או "המערכת"( לרבות כל הרכיבים הנדרשים  LED- של שני מסכי ה

פירוט כלל הדרישות )להלן: "המזמין" או "החברה" (. ר החברה העירונית אריאל עבו
והמפרטים הטכניים. ההנחיות לביצוע כמו שמצוין במפרט זה ותחייב את הזוכה לצורך 

ביצוע העבודה, ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה אשר ייחתם בין החברה לבין הזוכה במכרז 
 זה.

ורט של המערכת. באחריות המציע לבצע תכנון מפורט של המסך  אין לראות במפרט זה תכנון מפ
הספק יבצע את כל העבודות הנדרשות להפעלת המסך לרבות חיברי   על כל רכיביו ושילובם במבנה

 ה המפקח. חשמל ללוחות חשמל עליהם יור

 

 .מענה למפרט. .2

פי  על הזוכה לעמוד באופן מלא בכל הדרישות של המפרט הטכני הנ"מ. הזוכה יצרף ד 2.1
נתונים מלאים מקוריים של היצרן בלבד. שייבחר מבין הדגמים שאושרו במפרט זה, כמו  

 כן, יצרף הזוכה דפי נתונים של בקר המסך, וכלל הפריטים אשר מצוינים במפרט זה. 

על הזוכה לציין כל חריגה של הציוד אשר מוצע במפרט זה. אם בכלל. לא ציין המציע כל  2.2
 עניין חיובי המציע על פי מסמכי המפרט.  חריגה כאמור, ייחשב הדבר ל

בכל מקרה של אי התאמה בין מענה הספק ובין האמור במפרט הטכני, יגבר האמור במפרט   2.3
 הטכני של היצרן. 

 

 תיאור העבודה: .3

, לצורך אספקה, התקנה  Turn Key Projectברה מבקשת להתקשר עם ספק בשיטת הח 3.1
 שיותקנו באיצטדיון.  LED OUTDOOR IP65מסכי  2והפעלה של  

מעל היציע הצפוני בקונסטרוקציה קיימת. יש לבצע את כלל ההתאמות   1מסך  3.2
 בקונסטרוקציה להתקנת המסך החדש. כולל תכנון, ייצור, אספקה והתקנה.  

 מעל היציע הדרומי יש לבצע קונסטרוקציה חדשה, הכוללת תכנון, ייצור, אספקה והתקנה.    3.3

שיסופקו לאישור  3Dסטרוקטור מורשה ותוכניות + מידול את הקונסטרוקציה יתכנן קונ 3.4
 לפני ביצוע.

 למען הסר ספק, כל נושא התכנון וההתקנה עד לתוצרת מושלמת האחריות הזוכה בלבד. 3.5

 LIVEהמסכים ישמשו עבור הצגת תוצאות משחקי כדורגל הנערכים באיצטדיון, שידורי  3.6
 ים שונים בשטח האיצטדיון וכו'.של המשחק המצולם, תוכן שיווקי, שימוש עבור אירוע

 המסכים יסופקו עם מערכת שליטה ובקרה על פי המפרט. 3.7

המסכים יסופקו כולל כל הציוד הקשור בחומרה ובתוכנה הנדרשות להפעלה מלאה ותקנית   3.8
 המסכים. 2של המערכת עבור 

 

 תכולת העבודה: .4
 

 תכולת העבודה תכלול את כלל המרכיבים והעבודות הדרושים. 
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פירוק המסכים הקיימים, אספקה, הובלה, הנפה, התקנה, חיווט, כלי עבודה, רישוי או ו כל דבר  
אחר הנדרש על מנת לספק ולהתקין את כלל המערכת בשלמותה זאת כולל הפעלה תקנית ושלמה  

 של המערכת לפי המצוין במפרט זה ובכלל. 

הזוכה למחסן יעודי לפי החלטת   יש לציין, כי בשלב ראשון יפורק רק המסך הצפוני וישונע ע"ח
המזמין.  רק לאחר סיום מושלם של התקנה והפעלת המסכים ביציעים צפוני ודרומי יפורק וישונע  

 המסך שנמצא ביציע המזרחי למחסן ייעודי שהמזמין יחליט. 

 זאת גם אם ישנם מרכיבים ועבודות שאינם מצוינים במפורש במסמכי המכרז. 

ורט של כלל מרכיבי המערכת הנדרשת כולל: תכנון מפורט של  הזוכה נדרש לבצע תכנון מפ  4.1
ביציע הדרומי וכן תכנון של ההתאמות   LED-הקונסטרוקציה להתקנת מסכי ה

 לקונסטרוקציה הקיימת מעל היציע הצפוני. 

תכנון הגישה למסך הדרומי ייעשה זהה למסך הצפוני של האיצטדיון. על הזוכה לדאוג  4.2
 מלא של הקונסטרוקציה של הגישה למסכים. לאישור קונסטרוקטור ותכנון

תכנון וביצוע של לוח חשמל ייעודי אשר יותקן בסמוך לכל מסך ויכלול בקר ייעודי אשר  4.3
 מחובר למערכת של המסכים.

תכנון וביצוע כל תוואי הצנרת, התעלות, כבילת החשמל ולוחות החשמל עבור המסכים  4.4
 חברה.השונים באמצעות מהנדס חשמל, והגשתו לאישור ה 

תכנון והתקנה של ארון ציוד מערכות אשר יותקן בחדר ייעודי בסמוך לתקשורת ויחובר  4.5
 למחשב שליטה המותקן בחדר הבקרה. 

על הזוכה לדאוג לקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים, במידה ואלו קיימים, להצבת  4.6
 המסכים כולל הכנת כלל התוכניות והאישורים הנדרשים לצורך קבלת היתר. 

תוכניות עבודה ולוח זמנים מפורט לביצוע כל העבודות הנדרשרות בהתאם למה הכנת  4.7
 שמצוין במפרט זה ואושר על ידי המזמין. 

הזוכה נדרש לאחר השלמת התכנון ואישורו ולאחר ייצור הקונסטרוקציה המתוכננת, לפרק   4.8
בתאום מלא עם הנהלת האיצטדיון את המסכים הקיימים, ולהובילם למחסן של חברת 

 אריאל שמיקומו יוחלט על ידי המזמין. 

 בתיאום מראש עם הנהלת האצטדיון. פינוי המסכים יתבצע 

מ"ר כל    60בטיפול אחורי  OUTDOOR IP65מסכי תוצאות   2אספקה, התקנה והפעלה של  4.9
אחד על כל מרכיביהם, חיווט כל פרטי הציוד הנדרשים, הפעלה מלאה, תכנות, הדרכה, הכל  

 ובהתאם לתקנים הישימים. על פי דרישות המפרט 

או שווה ערך   scoreboard softwareאספקה והתקנה של מערכת ניהול משחק ותוכן  מסוג   4.10
לאישור היועץ והמזמין כולל כל החומרה והתוכנה וכולל מערכת גיבוי חם לצורך הפעלה  

 מלאה של המסכים באיצטדיון. 

 ביצוע כל העבודות הנדרשות באתר האיצטדיון לצורך הפעלה מלאה ותקינה של המערכת. 4.11

 יש לציין כי על הזוכה להחזיר את המצב באתר לקדמותו לאחר ההתקנה. 

 לת המערכת וביצוע בדיקות כולל הגשת דוח בדיקה כנדרש במפרט. הפע 4.12

 סימון ושילוט כל הכבילה והציוד המותקן.  4.13

 ביצוע הדרכה למפעילי המערכת כולל ליווי הפעלת המסכים כנדרש. 4.14

ובהעתק   ובעהתקבסיום ביצוע הפרויקט יגיש הזוכה תיק תיעוד אשר יוגש במדיה מגנטית  4.15
 מודפס ויכלול: 

, אישורים מקוריים, שרטוטי כל מרכיבי המערכת ותוואי התשתיות, מיקום הציוד  תוכניות עדות
ותכולתו, נק' החיבור התשתית והחיווט, מפרטי מערכת, תיעוד הדרכה, הוראות תפעול ותחזוקה  

 ואישורי מערכות. 

 

 ביצוע העבודה: .5
 

לצורך ביצוע הפרויקט בשלמות על הזוכה למנות מנהל העבודה שיהיה אחראי על   5.1
 תקשורת מול המזמין.זאת החל משלב הזכיה עד למסירת הפרויקט תקין ופועל בשלמותו. ה
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מפורטות של מערכת המסכים   SOWלצורך ביצוע הפרויקט יגיש הספק תוכניות ביצוע  5.2
 להלן.  6זאת לצורך הגשה לקבלת הערות ואישור החברה כמפורט בסעיף 

אל לתוכניות הביצוע המפורטות. ביצוע העבודה מותנה באישור של החברה העירונית ארי 5.3
יש לציין כי בלי אישור החברה לתוכניות הביצוע ולרשימות הציוד שבתוכן, לא יהיה רשאי  

 הספק להתחיל בביצוע הפרויקט. 

 

 לוח הזמנים לעבודות: .6

על הזוכה להתחייב לסיום עבודה מלאה הכוללת הפעלה מלאה ושלמה של שני המסכים  6.1
ימים קלנדריים מיום    60כולל פירוק המסך הקיים ביציע המזרחי תוך ביציעים צפוני ודרומי 

 צו תחילת עבודה. 
לוחות הזמנים לעבודה ייקבע ע"י המזמין בתיאום מלא מול הזוכה על מנת לאפשר המשך   6.2

 עבודה תקין ומלא של האיצטדיון ולא יפגע בההתנהלות השוטפת של האיצטדיון. 
ים ואירועים שונים המתנהלים בפעילות השוטפת של  על הזוכה לקחת בחשבון כי ישנם משחק 6.3

 האצטדיון ועל הזוכה לעשות כל שיידרש בכדי שהפעילות השוטפת לא תיפגע. 
 

 התקשרויות מחייבות עם קבלני משנה:  .7

,התקנת לוחות החשמל, תשתיות החשמל   LED-אספקה והתקנה של מסכי ה  7.1
 והקונסטרוקציה באחריות ביצוע בלעדית של הזוכה במכרז. 

במידה ויש לזוכה את הסיווג הקבלני והניסון הנדרשים בתחום החשמל/קונסטרוקציה לא   7.2
 יהיה חייב להתקשר עם קבלן משנה ויוכל לבצע את העבודה בעצמו. 

 ימים לאחר התחלת העבודה.  7- קבלני המשנה הנבחרים ע"י הזוכה כ 7.3

ן, על הזוכה במידה והזוכה ירצה להכניס קבלני משנה לעבודות שונות בשטח האיצטדיו  7.4
לקבל אישור בכתב ע"י המזמין בו הוא מאשר את אותו קבלן משנה רשום ובעל ניסיון קודם  

 בסוג עבודות אלו בכתב. 

 

 

 צוות ההתקנה: .8

הזוכה יבחר באיש קשר אחד אשר ינהל את הפרויקט ויהווה איש קשר ראשי בתקשורת  8.1
 Single point of contact -היום יום מול המזמין או נציגים מטעמו כ

 מערכת החשמל, התשתיות והתקנת המסך יבוצעו על ידי צוות טכני מוסמך.  8.2

המזמין יבחן את מנהל הפרויקט וחברי צוות ההתקנה שהזוכה יציע ויהיה רשאי לפי   8.3
שיקולי דעתו הבלעדי שלא לאשר מי מהמוצעים מטעם לזוכה. אם במידה ויקרה מקרה 

שעות לאישור  48ו/או צוות התקנה חילופי בתוך כזה, על הזוכה להמציא מנהל פרויקט 
 המזמין. 

בנוסף, המזמין יהיה רשאי לדרוש, בכל זמן שיחפוץ, תגבור עבור צוות ההתקנה, את   8.4
החלפתו של מנהל הפרויקט ו/או צוות ההתקנה או מי מהטכנאים או כל גורם אחר מטעם 

ול דעתו הבלעדי של הזוכה במכרז כתוצאה מאי שביעות רצון או מכל סיבה אחרת לשיק 
ימי עבודה ממועד קבלת הדרישה בכפוף    7מזמין.  על הזוכה להחליף את הגורם האמור תוך 

 לאישור המזמין למינוי זה. 

 

 טיב הציוד ובקרת איכות:  .9

על הציוד שיוספק לפרויקט להיות חדש ובטיב מעולה. זאת בהתאמה מלאה לקבוע במפרט   9.1
 אם לדרישות כל דין/תקן/ הנחיה ישימה. הטכני ובכל יתר מסמכי המכרז, זאת בהת

בידי הזוכה יהיו בכל זמן נתון כל האישורים/ תעודות או דוחות המוכיחים את עמידת  9.2
הציוד המסופק עבור  "החברה העירונית אריאל" בדרישות כאמור זאת כשהם תקפים 

ן  במשך כל תקופת ההסכם והזוכה יציגם ל חברה העירונית אריאל מיד עם דרישת המזמי
 לכך.
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לחברה העירונית אריאל תהיה הזכות לדרוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, לקבל  9.3
דוגמאות של כל פריטי הציוד השונים כדי לבצע בדיקה מקדימה של הפריט לעמידה  

 בדרישות המפרט הטכני. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המזמין )או מי מטעמה( רשאית להורות לזוכה, בכל עת,  9.4
אחד של הפנל שיותקן, זאת לצורך בחינה מחודשת ותקינות  ע"י    LEDלה מודול לספק 

 גורם מוסמך / מעבדה חיצונית מטעמה. 

לפיו הזוכה כשיר ומוסמך לבצע התקנה,   LED-לזוכה יהיה אישור מטעם היצרן של מסך ה  9.5
הקמה ותחזוקה של מסך זה מטעם היצרן. הזוכה יציג לחברה העירונית אריאל אישור 

 ני חתום על ידי בכל עת שהמזמין ידרוש זאת.עדכ

החברה העירונית אריאל רשאית להורות לזוכה, בכל עת,  לספק מחדש, על חשבונו, כל  9.6
כמות מן הציוד שהוזמנה ושאיכותה הייתה בניגוד לתנאי המכרז הנ"ל. ולהחליף את פריטי  

 הציוד הפגומים. 

 העירונית אריאל בנסיבות אלו.אין  באמור כדי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה 

אספקת הציוד, איכותו והתאמתו לדרישות המזמין, תהיה נתונה לפיקוחו של היועץ אשר  9.7
 ישמש כנציגו של המזמין.

 

 אישור קונסטרוקטור:  .10

, לרבות  LED-על הזוכה להמציא אישור מהנדס קונסטרוקציה רשוי לכלל הקונסטרוקציות של שני מסכי ה 

יה ואבטחת כלל האלמנטים בהתאם להנחיות נציגי הת"מת ודרישות הרשויות השונות,  עבור כלל מתקני התל 

   שנתי(. 5זאת כולל הגשה של אישור סופי של קונסטרטקטור רשוי במדור רלוונטי )אישור  

 

 

 תוכנית עבודה:  .11

התוכניות המצורפות למכרז, הן תוכניות עקרוניות מנחות והם אינן מהוות תוכנית עבודה  11.1
 לביצוע. 

באחריות הזוכה לבצע תיאום תכנון מפורט של כלל מרכיבי המערכות השונות הנדרשות.   11.2
 הכוללים בתוכם: 

תיאום התקנה מול תוכניות אדריכליות וכל אשר נדרש לצורך הכנת תוכנית מפורטת הכוללת:  
 מיקום המסכים, תוכנית קונסטרוקציה ותוכניות חיווט מסודרת. 

( 4ברה העירונית אריאל המועד שייקבע ע"י המפקח, ארבע ) באחריות הזוכה להגיש לח 11.3
מערכות של תיקי תוכניות עבודה מפורטים שיכילו פרטים מלאים לגבי כל חלקי המערכת, 

 כל מערכת ופרטי העבודה הכרוכה בביצוע המטלות, כמפורט במסמך זה. 

כה לפעולות  אישור התוכניות ע"י המזמין אינו גורע מאחריותו המלאה והבלעדית של הזו 11.4
 המערכת ולעמידתה בדרישות שנקבעו מראש. 

החברה העירונית אריאל תהיה רשאית לקבל את התכנון או לדחותו, בחלקו או בשלמותו,   11.5
ולהורות על ביצוע תיקונים ו/או השלמות, והזוכה מתחייב לבצע את תיקונים אלו  

רויקט, ומבלי שתהיה  וההשלמות ללא דיחוי, זאת מבלי לפגוע בלוח הזמנים המתוכנן של הפ
 לזוכה על טענה כספית או אחרת כלפי החברה העירונית אריאל. 

הזוכה לא יחל בביצוע עבודות הפרויקט מבלי שקיבל את אישור המזמין בכתב על גבי  11.6
התוכניות. מערכות שיותקנו לל אאישור בכתב ומראש של המזמין ביחס לתכנונם, יפורקו  

 גין הפירוק וההתקנה מחדש יחולו על הזוכה בלבד.ויבוצעו מחדש, כאשר כל העלויות ב

 

 תכנון מוקדם:  .12

ימי עסקים ממועד צו התחלת העבודה את התכנון    7על הזוכה להגיש לאישור החברה, תוך  12.1
 ( ואת מסמכי סיכוני העבודה. PDRהמוקדם )

 יכלול בתוכו:  (PDRהתכנון המוקדם ) 12.2
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יניהן, כולל חיבור לריכוזים וממשק עם מערכות  . תרשים מלבני כללי של המערכות והאינטגרציה ב12.2.1
 צד ג'.

 . תכנון עקרוני של הקונסטרוציה. 12.2.2

 . תיאור כללי של המערכת והאינטגרציה שבכוונותו להתקין. 12.2.3

 של הציוד העיקרי שבכוונתו להתקין.   DATA SHIT. מסמכי 12.2.4

 . כתב כמויות משוער למצב הסופי. 12.2.5

 סיכונים של העבודה ומהלך הזמנות ציוד. . טבלת 12.2.6

 (CDR. שאלות הבהרה ו/או נקודות לא ברורות ו/או חסרות, לצורך השלמת התכנון הסופי. ) 12.2.7

בפורמט    PDF + DWG. התוכניות יוגשו הן בעותקים מודפסים והן בקבצים דיגיטלים בפורמים 12.2.8
 פתוח וניתן לעריכה.

 

 תכנון סופי:   .13
 

ימי עסקים מיום אישור התכנון   7יש לאישור החברה העירונית אריאל, תוך על הזוכה להג 13.1
 (.CDRאת התכנון הסופי )  (PDR) המוקדם

 ( יכלול בתוכו:  CDRהתכנון הסופי ) 13.2

 (PDR. עדכון ותיקון כל הנדרש, לפי הערות המזמין לתיק התכנון המוקדם )13.2.1

מה ע"י מהנדס קונסטרוקציה חתום  של הקונסטרוקציה כאשר היא חתו CAD. תוכנית 13.2.2
 מטעם נותן    השירותים. 

. תוכנית הנפה והתקנה של הקונסטרוקציה הן של ההשלמות של מסך היציע הצפוני והן  13.2.3
תוכנית מלאה של המסך ביציע הדרומי כאשר היא חתומה ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעם  

 הזוכה ועברה אישור קונסטרוקטור מטעם המזמין. 

 . תוכניות חיווט וחיבר לכלל המערכת. 13.2.4

. תוכנית חיבור ללוחות חשמל, אשר יועבר למהנדס החשמל של האיצטדיון לאשור, ותינתן  13.2.5
 התוויה של חיווט החשמל והתקשורת למסך ביציע הדרומי.

 . מסמך מלווה מפורט אשר מתאר את כלל המערכות, האינטגרציה ואופן הפעלת המערכות.13.2.6

 . טבלאות התקנה, חיבור ותוכניות חיווט אביזרים וריכוזים. 13.2.7

 . כתב כמויות מעודכן אשר ישקף צםי לסיום העבודה.13.2.8

 מקור. -PDFשל כלל הציוד בפורמט  DATA SHIT. מסמכי 13.2.9

 

 PDF + DWGהתוכניות יוגשו הן בעותקים מודפסים והן בקבצים דיגיטלים בפורמט  13.3
 בפרומט פתוח וניתן לעריכה. 

מסמכי התכנון הסופי יוגשו, כולל סימונים של הקווים השונים כולל מספור האביזרים  13.4
 ויכללו בתוכם תוספות שונות במידה וידרשו. 

( יוגשו כאמור לעיון ואישור המזמין. מיד עם קבלת הערות CDRמסמכי התכנון הסופי ) 13.5
 הנדרש ולהגיש לאישור תיק תכנון סופי.  החברה העירונית אריאל על הזוכה לתקן את 

לאחר אישור התכנון הסופי תוקפא תצורת המערכת. התצוגה תשמש כבסיס ל"תכנית  13.6
 , בהן יסומנו כל השינויים שבוצעו בשטח. AD MADE                   עדות"

 

 תוכניות ביצוע:  .14

 על הזוכה להגיש: 

 רשימה של הציוד המויעד להתקנה, כולל:  14.1

 ות של כל מרכיבי המערכת. תכניות מפורט 14.2
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 תוכנית ייצור סופית של המסך. 14.3

 תוכניצת קונסטרוקציה וחישובים סטטיים חתומים ע"י קונסטרוקטור מוסמך.  14.4

תוכנית תשתית לוח חשמל חתומה ע"י מהנדס חשמל כולל תוכנית חיבורי המסך וחישובי   14.5
 הספק. 

 די המזמין. תוכנית תשתית כבילת חשמל ותקשורת לחיבור המסכים מאושרת על י 14.6

 אישורים נדרשים חתומים לביצוע העבודה. 14.7

 רשימת כל פרטי הציוד והמפרטים הטכניים שלהם.  14.8

 תוכנית חד קווית לחיבור כל מרכיבי המערכת.   14.9

 תכנון ארונות תקשורת וחיבורם. 14.10

 תוכנית ביצוע כולל תכנון ההתקנה של המסכים.  14.11

 תוכנית הפעלה ובדיקות.  14.12

 ובמדיה מגנטית סגור ופתוח לעריכה. תיק התוכניות יוגש מודפס   14.13

 

 לוח זמנים לביצוע העבודה בשלבים, זאת כולל בדיקות קבלה ובדיקות השלמת העבודה. 14.14

  PDF + DWGכל התוכניות יוגשו הן בעותקים מודפסים והן בקבצים דיגיטלים בפורמט  14.15
 בפרומט פתוח וניתן לעריכה. 

 

 

 דרישות חיווט והתקנה: .15

)כבלי חשמל, סיבים אופטיים וכבלי רשת( תקניים על פי הנדרש הזוכה יספק ויתקין כבלים  15.1
ובהתאם לדרישות היענות של התקנים הרלוונטים ולמרחקים בפועל ורק לאחר אישור  

 המזמין. 

 

 עמידה בתקנים ובאישורים: .16
 

כלל מרכיבי המערכת שיותקנו יהיו כאלה שנבדקו ואושרו במעבדת בדיקה ציבוריות   16.1
לתקנים והדרישות המפורטים במפרט. בכלל זה בבדיקות מעבדות מוסמכות ובהתאם  

 המאושרות לבדיקות התקנים.

, על הספק  EMCשיותקנו יעמדו בתקני בטיחות חשמלית ואלקטרומגנטית   LED-מסכי ה 16.2
ממעבדה מוסמכת המעיד על עמידה של המסמכים בתקנים   LVDאו   CBלצרף אישור 

 אלה. 

ם כל רשימת המסמכים המפורטת להלן בתוקף  המסמכים המחייבים בעבודה זו הינ 16.3
במהדורתם האחרונה, כולל עדכונים באם היו או יהיו מיום כתיבת מפרט זה ובהתאם 

 לדרישות המזמין אף במהלך ביצוע העבודה על ידי הספק.

 מסמכים ותקנים:  16.4

17.4.1. ISO/IEC/11801   כל התקנים של מכון תקנה זה הרלוונטים למכרז זה במהדורה(
ר, כולל התקנים הרלוונטים שתקן זה מפנה אליהם, או תקנים  העדכנית ביות

 קודמים של מכון תקינה שעדיין לא השתנו.( 
 

.  5חלק   1907כל התקנים של מכון התקינה הישראלי, לרבות תקן ישראלי  .17.4.2
מערכת כבילה" )כל התקנים של מכון תקינה זה  -"רשתות בזק בחצרי לקוח

כנית ביותר, כולל התקנים הרלוונטים  הרלוונטים לביצוע העבודה, במהדורה העד
שתקן זה מפנה אליהם, או תקנים קודמים של מכון תקינה שעדיין לא השתנו  

 ונחשבים תקפים( 
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כל התקנים של מכון תקינה זה הרלוונטיים לביצוע העבודה   – IEEEתקני  .17.4.3
במהדורה העדכנית ביותר, זאת כולל התקנים הרלוונטים שתקן זה מפנה אליהם  

 נים קודמים של מכון התקינה שעדיין תקפים ולא השתנו. ו/או תק
 

תקני בטיחות: הזוכה מתחייב כי כל העבודות יבוצעו בהתאם לכל הדרישות   .17.4.4
הביטחון, הבטיחות, וכל הדרישות האחרות הנדרשות על פי דין והפרקטיקה  

המקובלת בתחום העיסוק )ובכלל זה הנחיות הבטיחות מטעם משרד העבודה,  
 ת הסביבה וכו'(.המשרד לאיכו

 
 כולל חקיקת משנה.  –  1954חוק החשמל התשי"ד   .17.4.5

 
 רשימה חלקית של תקנים רלוונטים: .17.4.6
 מערכות קשר פנים במבנים.  -263מהשת"ק/מפמ"ר  ❖
 הפרעות אלקטרומגנטיות במכשירים חשמליים. – 961ת"י  ❖
 תקעים ובתי תקע למכשירי טלפון   -1154ת"י  ❖
 תקשורת. כבלים למתקני   – 1155ת"י  ❖
 מיון ציוד חשמלי בהתאם להגנה מפני הלם חשמלי.  – 734ת"י  ❖

 

 
 כבילה:  -תנאי סף  .17

 כלל הכבילה תהיה נושאת תו תקן ישראלי.  .18.1
, עבור כבלי פיקוד יותקנו בכל  65IPהחיווט יסתיים בקופסאות חיבורים חיצוני ברמת איטום  .18.2

 קופסא נק' חיבור באמצעות מהדקים אשר יסומנו. 
 הכבלים יושחלו באופן רציף, ללא כל חיבור בין שני כבלים נפרדים לצורך הארכה. כל  .18.3
באחריות הזוכה לספק ולהתקין    -הכבלים יושחלו או יונחו בתוך צנרת או תעלה מתאימה .18.4

 כחלק מתכולת העבודה. זאת ולא תשולם בגין עבודה זו תוספת תשלום. 
ת במסגרת הגשת התוכניות לאישור,  על הזוכה להגיש לאישור החברה העירונית אריאל, זא .18.5

 תכנון פריסת הכבלים באתר וכמות כבלים בכל קטע. 
החיווט לכל סוג ציוד יותאם לציוד על פי דרישות או המלצות יצרן. הזוכה יציג לאישור  .18.6

 החברה את סוגי הכבלים אשר בהם יהיה בדעתו להשתמש.
עץ עבור סיבים אופטים וכבלי  על הזוכה להכין תוכנית פריסת כבילה חד קווית לאישור היו  .18.7

 .  Ledרשת עבור שני מסכי ה
 
 
 

 סימון, שילוט והגנה מקרוזיה .18
כל צינור/תעלה וכל כבל אשר נכנס או יוצר מהארון חשמל או קופסאות חיבורים, יסומן   .19.1

 וישולט באמצעות תווית או סרט פלסטי. הסימון יהיה עמיד ובלתי מחיק. 
 ת מארונות ומקופסאות חיבורים.כבלים בתעלות יסומנו בכניסות/יציאו .19.2
 בסרגלי חיבורים יסומן כל מהדק בנפרד.  .19.3
כל המותקן בשטח יסומן בהתאם לסימונו בתוכניות המערכת. סימון ההתקנים יעשה   .19.4

  5*30ס"מ או  15*30וחרוטים. השלטים יהיו בגדלים של   PVCבאמצעות שלטים עשויים 
 ס"מ. השלטים יובאו לאישור החברה לפני ייצורם. 

  -ל האלמנטים עבור אביזרי תלייה למסכים אין להשתמש מפח מגולוון מראש בכ .19.5
.Continuous HDG pre-galvanized sheets are not allowed 

 לא מורשים. -ברגים ואלמנטים עם ציפוי אבץ קר אלקטרוליט .19.6
 . A4כולל הברגים ואומים מפלב"מ  316כל האביזרים יהיו מפלב"מ   .19.7
  45במידה ובורג מגולוון אז יאושר רק מגולוון בחום בתהליך צנטריפוגלי לעובי גלוון חם מעל  .19.8

 מעלות מיקרון. 
לאחר ייצור  918במידה ויעשה שימוש בפלדה מגולוונת, אז רק מגולוונת בחום לפי ת"י  .19.9

 רים.וריתוך, ולאחר קדיחת חו
מיקרון מעל לגלוון   250יש לצבוע בשתי שכבות אבקה או במערכת צבע אפוקסי רטוב בעובי  .19.10

 החם בטבילה. 
 פח מגולוון מראש בתהליך רציף. - אין להשתמש בפח גל .19.11
 .HDG according to I.S 918רק גלוון חם בטבילה לאחר ייצור ולאחר ריתוך וחיתוך    .19.12
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מיצרן   COC and inspection certificatesהזוכה יידרש להגיש לאישור תעודות בחינה  .19.13
 האביזרים לחומרים, ברגים, אומים וציפויים. 

 
 מיקום ציוד ותשתיות .20

הציוד באתר יותקן על פי תוכניות לביצוע מאושרות, בתאום מלא עם הקבלן של מדרך הגג   .20.1
מטעם המזמין. ייתכן ויהיה צורך בשינוי  ובהתאם להנחיות של מנהל הפרויקט באתר 

במיקומי אביזרי קצה ובהשלמת תשתית. שינויים כאמור ייחשבו כלולים בתכולת הפרויקט,  
 ולא תשולם בגינם כל תוספת לנותן השירות. 

 לא יותקן חיווט גלוי, כל החיווט יהיה במובילים תקניים.  .20.2
 

 דוגמאות ציוד .21
כה למפקח ליועץ ולאדריכל דוגמאות ציוד בהתאם להנחיות המפקח בשטח, יעביר הזו .21.1

וחוברים לאישור. כל פריט יועבר בצרוף מפרט טכני ו/או קטלוג המפרט רת תכונות השימוש,  
אופן ההתקנה של הציוד וחיבורו לרשת. לא יסופק לאתר ציוד וחומרים, לא יעשה בהם 

 שימוש, ללא אישור הציוד והחומרים לעמידה בתקן. 
האמור, הזוכה יידרש לספק דוגמאות לציוד ולחומרים הבאים לכל  מבלי לגרוע מכלליות .21.2

 מערכת:
 הנבחר למש בפרויקט.  LEDמודולים של מסך  ❖
 אביזרי חשמל ותקשורת  ❖
 אביזרי חיבור וחיזוק לקונסטרוקציה ולכל מרכיב במערכת. ❖
 כל פריט אחר לפי דרישת המזמין.  ❖

 
 ללא אישור מוקדם של המזמין בלבד. כל פריט או דגם שאושר לביצוע לא יוחלף על ידי הזוכה   .21.3
לכל פריט במערכת יוגש גם מסמך אישור תקן ו/או מעבדה מוסמכת ויישא את המספר  .21.4

 הקטלוגי של היצרן, המופיע בכתב האישור טבוע בו. 
 

 ": KEY-TURNאחריות " .22
" מערכתי,  TURN KEY PROJECTהזוכה אחראי לביצוע כל העבודות במתכונת של " .22.1

לאתר לאחר התקנה, הפעלה, הרצה והכנסה לשירות של כל הציוד המרכזי  לרבות אספקה 
וההיקפי וציוד הקצה, כל ממשקי החומרי והתוכנה למערכות הסמך וכל ממשקי החומרה  

והתוכנה למערכות מנ"מ החיצוניות. כמו כן, לפריסת רשתות הכבילה בהתאם לצורך באתר 
 בכפוף למפרט הטכני ולתכוניות. 

 
 

 ומסירה בדיקות קבלה  .23
 עם השלמת כל המערכות יבוצעו בדיקות קבלה.  .23.1
( לפני המועד שנקבע לביצוע בדיקות הקבלה. יגיש הזוכה לאישור המזמין  10כעשרה ימים ) .23.2

מערך בדיקות קבלה המבוסס על מפרט זה ותיק תיעוד מלא ומושלם. לאחר אישור מערך  
 בדיקות הקבלה והתיעוד תתבצע הבדיקה. 

והשלמת כלל הליקויים בפרויקט, במידה ויימצאו, תוכרז תקופת  עם סיום בדיקות הקבלה  .23.3
"הרצה" במהלכה תבחן המערכת תפעולית ואיכותית. שלב ההרצה יסתיים רק לאחר תיקון  

כלל הליקויים אשר יתגלו בשלב זה ולאחריו תינתן " תעודת השלמה" הלא היא אישור  
 מסירת כלל המערכת למזמין.

חודשים, כמפורט בחוזה    36תחל תקופת שירות לתקופה של ממועד קבלת "תעודת ההשלמה"  .23.4
 עבור כל הציוד והמערכות השונות של המסכים.

 מסירה ראשונית: .23.5
עם סיום ההתקנה של המערכות, יערוך הזוכה מבחן ראשוני לבדיקת המערכת ותפקוד בפועל,   .23.5.1

 וזאת לפי שנקבע מראש עם המזמין. 
)שיערך על ידי הזוכה ( יודיע הזוכה לחברה העירונית  לאחר עמידת המערכות במבחן הראשוני  .23.5.2

אריאל על מוכנות להפעלה של המערכות. יחד עם ההודעה הנ"ל יעביר הזוכה לחברה  
העירונית אריאל דו"ח בו יפורטו כלל הבדיקות שבוצעו על ידי הזוכה במסגרת המבחן 

 הראשוני ותוצותיהם. 
 הפעלה: –מבחן קבלה  .23.6

כנות המערכת להפעלה מלאה. תערוך החברה העירונית אריאל  לאחר הודעת הזוכה על מו .23.6.1
 מבחן הפעלה.

בכל מקרה, יינתן אישור עמידה במבחן הפעלה אך ורק אם כל הפונקציוות והיישומים של  .23.6.2
 המערכות ללא יוצא מן הכלל פועלים כהלכה ובאופן סדיר.
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פעלה, הוא לא  למען הסר ספק, יובהר, כי כל עוד לא קיבל הזוכה אישור עמידה במבחן ה .23.6.3
 ייחשב כמי שסיים את התקקנת המערכות. 

הזוכה יסייע לחברה העירונית אריאל בעריכת מבחני הפעלה ככל שיתדבקש על ידה באופן   .23.6.4
 סביר.

אם במהלך מבחן ההפעלה יתגלו ליקויים, תקלות או אי התאמות, תעביר החברה לזוכה  .23.6.5
ת מסירה על מנת לוודא  רשימה שלהם והוא יתבקש לתקנם בהקדם האפשרי, יבצע בדיק

שתוקנו כראוי ויודיע לחברה העירונית אריאל על מוכנות לביצוע מבחן הפעלה חוזר. האמור  
לעיל יחול ם ביחס למבחן ההפעלה החוזר, וחוזר חלילה, עד עמידת מערכת המסכים וכלל  

 המערכות במבחן הפעלה לשביעות רצונו המלא של המזמין. 
 

הליקויים לשביעות רצונה של המזמין ועמידת המערכות במבחן הפעלה,  לאחר סיום תיקון   .23.7
 תחל תקופת הרצה אשר במהלכה ייהחנו המערכות התפעוליות ואיכותיות.

במהלך תקופת ההרצה יידרש הזוכה להוכיח, לשביעות רצון המזמין, כי כלל המערכות על כל   .23.7.1
ית אחת, באופן תקין ורצוף, וזאת  חלקיהן, רכיביהן וכלוליהן השונים, פעלו כיחידה איטגרטיב

יום עוקבים ורצופים. אם במידה ויתגלו ליקויים בזמן תקופת ההרצה,   30-במשך תקופה של כ
 על הזוכה לסדרם בדחיפות ולהתחיל תקופת הרצה חדשה שיסכמו עליה מחדש עם המזמין. 

ש כזה, ככל שידר  - בסיום תקופת ההרצה, ובכפוף לעמידת המערכות במבחן ההפעלה החוזר .23.7.2
לשביעות רצונה המלאה של החברה, תאשר החברה את קבלת -ולפי שיקול דעת החברה 

 המערכות ותוציא לזוכה "תעודת השלמה" 
עם סיום העובדה ואישורה ע"י החברה, יעביר הזוכה תיעוד מלא ומפורט של כל התשתית,   .23.7.3

  של מיקום הציוד כבילה AS MADEהציוד המותקן ואופן חיבורו כולל שרטוטים 
 וקונפיגורציית המערכות בהתאם לנדרש במפרט הטכני. 

 
 תיק מתקן יוכן למסכים ויכלול: .23.7.4

 
פרטים מלאים של הקבלן ונותן השירות: שם, כתובת, טלפון, מייל וכו'. ונוהל הקריאה לנותן   ❖

 השירות בכל מצב. 
רישום בטבלה של פריסת הציוד, בחתך לפי סוג הציוד, המפרט את המיקום של כל פריט   ❖

 אם לתוכנית. בהת
 רשימת כל סוגי הפריטים שמותקנים כולל מק"טים.  ❖
מומלץ   - כולל הוראות התקנה והאחזקה DATA SHITתיקייה של הציוד המותקן בקבצי  ❖

 להגיש באנגלית. 
 תרשים חיבורי קווים לרבות חלוקה לענפים וקשר למערכות אחרות.  ❖
 בודק ללוחות חשמל אישור קונסטרוקטור לבדיקת הקונסטרוקציה ואישור מהנדס חשמל ❖
 הוראות הפעלה בעברית למערכת המרכזית ולכל ציוד קצה וציוד שליטה ובקרה אופרטיבי.  ❖
הוראות אחזקה דרג א' בעברית, לרבות טבלת זיהוי וטיפול בתקלות וכן הוראוץ לטיפול מונע   ❖

 ואחזקה שוטפת. 
 רשימת חלקי החילוף, סימונם וייעודם.  ❖
 כל תוכנית ותרשים יכללו מקרא. ❖

 
 אחריות ושירות: .24

- הזוכה מתחייב לתת אחריות מלאה וכוללת לכל המערכות ופריטי הציוד על כל מרכיביהם ל .24.1
חודשים לאחר שנת בדק החל מקבלת תעודת השלמה ע"י המזמין. בתקופה זו, יספק  36

הזוכה שירותי אחזקה ותיקונים למערכות על כל רכיביהן ללא תמורה. )להלן: "אחריות 
 ושירות"(

יות תחול על הציוד ועל כל חלקיו ואביזריו, ללא יוצא מן הכלל, והכל על מנת להבטיח  האחר .24.2
 את תקינותו ושמישותו של הציוד לאורך כל תקופת האחריות. 

חודשים נוספים שיוחלקו   36- למזמין תהיה אפשרות להאריך את תקופת האחריות והשירות ב .24.3
 לפני תום התקופה בכל פעם.  יום   60חודשים. וזאת בהודעה של  12תקופות של  3-ל

)כולל מע"מ( מסך הצעתו שזכתה בכתב  4%במקרה זה יהיה הזוכה זכאי לתשלום בגובה של 
תשלומים שווים שיתחלקו   4-ההצעה, בגין כל שנת הארכה כאמור. סכום זה ישולם לנותן השירות ב

 רבעונים. 4-ל
 

חלקי חילוף   5%ר של לפחות על הספק של הציוד להחזיק בשטח האיצטדיון מלאי זמין בשיעו .24.4
, ממיר אופטי  LED-למסכים הכוללים מודולים, יח' ספקי כוח, קבינט למודולים של מסך ה

 וכל חלק קריטי אחר הדרוש לתחזוקה והפעלה של המסכים.
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האחריות תכלול בנוסף לביצוע כל פעולות תיקון, טיפול או תחזוקה לפי הוראות היצרן. גם   .24.5
כיב, אביזר  חלק תקול או שניזוק במהלך השימוש הרגיל והטבעי  תיקון או החלפה של כל ר

בציוד שנוצר מבלאי או מכל תקלה אחרת, תיקון של כל בעיה שהתגלתה במהלך השימוש 
הרגיל והטבעי בציוד וזאת בכל היקף שהוא לרבות אם יהיה צורך בהחלפת פריט ציוד בפריט  

 חשבונו. )להלן :"הליקוי"( חדש על חשבון ספק הציוד ועל אחריותו המלאה ועל 
האחריות של הזוכה חלה בין אם הליקוי היה קיים במועד האספקה או ההתקנה ובין אם  .24.6

אירע מסיבה כלשהיא לאחר מכן, אך היא תהיה מסויגת והיא לא תחול במקרה שבו הליקוי  
של  נובע, לפי דיתו של המפקח על הפרויקט, משימוש בציוד שאינו שימוש רגיל וטבעי. במקרה 

 חילוקי דעות לגבי הסיבה לליקוי, קביעת המפקח תהיה סופית ומחייבת. 
למען הסר ספק, האחריות לתיקון הליקוי כוללת את עבודת אנשי המקצוע וכן כל עבודה או   .24.7

 פעולה נוספת שתידרשף לרבות הובלה, הרכבה, פירוק התקנה וכיוצא בזה. 
את כל האישורים השוטפים הנדרשים  האחריות תכלול בדיקות שוטפות, תיקון ליקויים והוצ .24.8

לרשויות השונות לרבות אך לא רק, כיבוי אש, משרד הבריאות, רישוי עסקים. האחריות  
 תכלול את תיקון כל הליקויים שימצאו בבדיקה של הרשויות השונות. 

כל חלק רכיב בשלמותו שיוחלף במסגרת מתן האחריות )להלן: "חלק מוחלף"( יהיה חדש  .24.9
)שמונה( חודשים  8חלק מוחלף תינתן אחריות מלאה וכוללת לתקופה של ותקין בגין כל  

 ממועד התקנתו או עד תום תקופת האחריות לפי המאוחר מבין השניים. 
הזוכה מתחייב לתת את האחריות בצורה הטובה ביותר, באמצעות בעלי מקצוע טובים  .24.10

דרשים לצורך מתן  ומקצועיים, אשר בידם כל ההיתרים, הרישיונות, הכלים והאישורים הנ
 השירותים אשר נכללים באחריות. 

במשך כל תקופת האחריות, הזוכה במכרז מתחייב להפעיל מוקד שירות טלפוני לצורך קבלת   .24.11
, וכן יתחייב  8:00-17:00ה בין השעות -קריאות שירות בנוגע לליקווים, אשר יאוייש בימים א 

חגים לתורן קבלת קריאות שירות  להחזיק מוקד זמין מחוץ לשעות הפעילות לרבות בשבתות ו
 ימים בשבוע.  7שעות   24בנוגע לתקלות 

בכל מקרה של תקלה, תועבר לספק קריאת שירות. על הזוכה להתחייב לטפל בתקלה   .24.12
 לשביעות רצונו של המזמין. 

כל קריאת שירות תטופל על ידי הזוכה באופן שטכנאי מיומן ומקצועי מטעמו יגיע לאתר  .24.13
 תאם למפורט להלן:)לאחר תיאום מראש( בה

מתן שירותי האחזקה לתקלות המשביטות את מערכת המסכים באיצטדיון  תקלה קריטית:  .24.13.1
ופוגעת בתפקוד האיצטדיון, או העלולה להפריע לקיומו במועד של משחק או אירוע המתוכנן  

 שעות מרגע קריאת השירות.  3תטופל עד באיצטדיון 
מתן שירותי האחזקה והתיקונים לתקלה המשביתה אביזר קצה תתבצע תוך   תקלה רגילה: .24.13.2

 שעות מרגע קריאת השירות. 12
 

על החברה העירונית אריאל ו/ או מנהל האיצטדיון ועל בסיס שיקול דעתם הבלעדי    .24.13.2.1
 להעביר לספק קריאת שירות קריטית. 

מקצועי יגיע  כל קריאת שירות קריטית תטופל על ידי הספק באופן שטכנאי מיומן ו .24.13.2.2
 לאיצטדיון באופן מיידי לאחר תיאום מראש עם הנהלת האיצטדיון. 

 שעות לכל היותר מרגע קריאת השירות הקריטית.  6השלמת התיקון תתבצע עד    .24.13.2.3
הזוכה יפעל ככל יכולתו ויעשה כל מאמץ על מנת לתקן את הליקוי נושא קריאת השירות   .24.13.2.4

 השעות כאמור.  6טרם חלפו  הקריטית במהירות האפשרית וללא כל דיחוי ועוד 
פעמים ו/או יותר ברבעון אחד, על הזוכה להחליף את החלק   3היה ותקלה חזרה על עצמה   .24.14

 התקול בחדש. בכל מקרה, לא יתאפשר תיקון רביעי ברצף לאותו אביזר. 
הזוכה יסיים לבצע את כל והעבודות הנדרשות לשם תיקון הליקוי לשביעות רצונה המלא של   .24.15

ימי עבודה לכל היותר ממועד הדיווח על הליקוי. לעיניין   3לא יאוחר מחלוף המזמין, בתוך ו
זה, יראו את מועד קבלת אישור סגירת הקריאה כמועד שבו יסיים הזוכה את כלל הפעולות  

 והעבודות הנדרשות לשם תיקון הליקוי.  
ים  באישור מראש מאת המזמין יהיה הזוכה רשאי להאריך את רמת זמן התגובה במקרה מסו  .24.16

 וספציפי לגופו.
לאחר סיום מתן השירותים בגין כל קריאת שירות ידווח הזוכה לחברה על כל התיקונים,  .24.17

פעולות אחזקה ו/או הפעולות האחרות שנדרשו בקשר עם קריאת השירות וכן יעביר לידיו  
מסמך המתעד את פעולות אלו שבוצעו ותוקנו. במידה ומנהל האיצטדיון אישר כי הליקוי  

 סור מנהל האיצטדיון לזוכה אישור בכתב על כך כי קריאת השירות נסגרה. טופל ימ
מובהר כי בכל מקרה אשר יסבור הזוכה כי הליקוי נושא קריאת השירות הינו ליקוי החורג   .24.18

מתחום האחריות )למשל, נזק שיגרם בזדון שאינו עולה כדי שימוש רגיל וטבעי בציוד.( הרי  
ה והשוטפת של האתר, הוא לא יהא רשאי לעכב את שעל מנת שלא לפגוע בפעילות הסדיר

 ביצוע התיקון או לסרב לבצע את הליקוי החורג. 
בכל מקרה האמור לעיל, הזוכה יבצע את כל התיקונים, פעולות התחזוקה ו/או הפעולות   .24.19

האחרות שידרשו בקשר עם קריאת השירות בהתאם לרמת זמן התגובה כמפורט לעיל. בכפוף  
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הקריאה, יפנה הזוכה בכתב למנהל האיצטדיון ויפרוש בפניו את כל לקבלת אישור סגירת 
 טענותיו בקשר לליקוי החורג.

קבע מנהל האיצטדיון כי הליקוי החורג הוחרג מתכולת האחריות, ישלם החברה לספק את  
העלות הכרוכה בתיקון הליקוי החורג, על פי בדיקה שתבצע החברה מול מחיר העבודה ו/או  

 הנחה ממחיר זה.   %15ם בניכוי  התיקונים הנדרשי
ביחס לכל ליקוי שהוחרג מתכולת האחריות, המזמין ישא רק בעלות מחיר החלפת הרכיב   .24.20

 התקול בלבד. 
במידה והחברה העירונית אריאל תבחר להאריך את השירות והאחריות לתקופות נוספות   .24.21

 , תנאים אלו יחולו במלואם בכל אחת מתקופות הארכה. 23.3כאמור בסעיף 
 

 :LEDרט דרישות למסכי מפ .25
חיצוניים בהתאם לדרישות   LED-SMDמסכי תוצאות בטכנולוגיית    2על הזוכה לספק ולהתקין 

 המפורטות להלן: 
מ"ר כל אחד אשר יחליפו את   60מסכי תוצאות בגודל של   2על הזוכה לבצע תכנון ולהתקין  .25.1

התאמות לקונסטרוקציה  המסכים הקיימים כיום באיצטדיון. במסך ביציע הצפוני יתבצעו  
הקיימת אשר תותאם למסכים החדשים. ביציע הדרומי על הזוכה לייצר קונסטרוקציה אשר  

 תעוגן לקונסטרוקציית יציע האיצטדיון ביציע הדרומי זהה ליציע הצפוני. 
 על הזוכה לעמוד באופן מלא בדרישות המפר הטכני שלהלן: .25.2

צטדיון ביציע הצפוני במיקום הקיים לאחר  המסך יעוגן אל הקונסטרוקציה העליונה של האי   .25.2.1
התאמות , על הזוכה לתכנן, לייצר להניף ולהתקין את הקונסטרוקציה ביציע הדרומי של 

האיצטדיון במיקום שווה למיקום המסך ביציע הצפוני. הקונסטרוציה תתוכנן ותאושר ע"י  
 רט זה.קונסטרוקטור מוסמך לשאת את משקל המסך והעומסים הנדרשים כמפורט במפ

הקונסטרוקציה תכלול מדרכי טיפוס המאפשרי לעמוד לצורך טיפול אחורי ללא צורך בפירוק   .25.2.2
 הקבינט. 

על הזוכה לייצר קונסטרוקציה העשויה מחדר פתוח ומאורר וסגור ע"י רשתות מתוחות  .25.2.3
 . LED-שייצרו אזור סגור ובטוח לטיפול אחורי במסך ה

המחוברים ביניהם ויוצרים  ( מאלומיניום יצוק CABINET)יורכב מקבינט   LED-מסך ה .25.2.4
יחדיו משטח עם מסך הקרנה אחיד ללא כל מרווח בין הפנלים. משקל שלכל אחד מהקבינטים  

(CABINET לא יעלה על )ק"ג למ"ר.  50 
למ"ר   250וואט למ"ר בהפעלה ועד    750הספק החשמל המקסימלי הנדרש לא יעלה על  .25.2.5

 בצריכה ממוצעת. 
> זאת IP65יהיה מתאים לעבודה בהתקנה חיצונית ברמת איטום   LED-הסוג פנל של מסך  .25.2.6

 מעלות צלזיוס בשמש ישירה.   45-מעלות עד ל  5- בטמפרטורות קיצוניות של  
על היצרן להתחייב כי דגם המסך הנבחר אשר יסופקק על ידי הזוכה עמיד לטמפרטורה  .25.2.7

 מעלות צלזיוס.   45מעלות ומקסימלית של  5-מינמלית של  
 

 :LED-טכני מסך המפרט  .25.3
 מ"מ פיזיPITCH 6.0 (6   )מסך צבע מלא ברזולוציה של  .25.3.1
 מינימום.   IP65רמת איטום ועמידות   .25.3.2
 בטיפול אחורי  LED-SMDמסך  .25.3.3
 קבינט העשוי מיציקת אלומיניום  .25.3.4
 . NITS  5,500-עוצמת הארה מינמלית של כ  .25.3.5
 LED :SMD2727/5124קונספיגורצית  .25.3.6
 3000:1ניגודיות   .25.3.7
 Bits per color 16 מינימום –הגדרת צבע  .25.3.8
 Hz3,000קצב ריענון  .25.3.9

 HZ 50 10% -/+ V220מתח הפעלה  .25.3.10
 למ"ר בממוצע.  W250למ"ר, ועד   W750הספק המקסימאלי עד   .25.3.11
 + 50-20 - טמפ' הפעלה .25.3.12
 90%-10%עמידה בתנאי לחות  .25.3.13
 שעות.  MTBF LED 100,000-פרמטר איכות ה .25.3.14
 לפחות. מעלות    140זווית צפיה אופקית של   .25.3.15
 מעלות לפחות.  70זווית צפיה אנכית של  .25.3.16

 
או  CB)יש לצרף אישורי   EMC עמידה בתקני בטיחות חשמלית והפרעות אלקטרו מגנטיות  .25.4

LVD  )לעמידה בתנאים אלו 
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מערכת המסך תכלול בתוכה מנגנון אוטומטי לאתחול המסך בזמן הדלקה או קצר/נפילה של   .25.5
פנימית של כלל הפרמטרים של המסך ורק לאחר   מערכת החשמל. מנגנון אתחול יבצע בדיקה 

 .LED-מכן יבצע הפעלה הדרגתית של כלל הפנלים עד להפעלה מלאה של מסך ה
חומרה ותוכנה אשר  NOVA Monitoring systemהמסך יכלול מערכת לניטור ובקרה:  .25.6

 מאפשרות לבצע בקרה ושליטה מלאי בכל רכיבי מערכת המסכים. 
ן לבצע כיול של הצבע והבהירות של מערכת המסך באופן ידני או  על הזוכה לוודא שיהיה נית .25.7

 אטומטי. 
על הזוכה להכניס למערכת המסכים מערכת ניטור אשר תאשפר להפיק דוחות כל כלל המידע   .25.8

 הטכני של מערכת המסכים ועל היסטורית פעולות המערכת בכל זמן נתון. 
 לבד לאחר אישור היועץ בלבד: על הזוכה לרכוש למערכת המסכים אחד מן היצרנים הבאים ב .25.9

 
 מס' יצרן דגם מאושר

AX060J SAMSUNG 1 
HOA SERIES HISENSE 2 

UsurfaceIII 6 UNILUMIN 3 
NCV05S LEYARD 4 

OUTDOOR E5.8 AUTO 5 

Aurora series P6 ABSEN 6 
 

 
 ידו. על הזוכה לצרף לאחר הזכיה את דפי הנתונים של הדגם הנבחר שהם חתומים על    .25.10

 
 

 :LED-קונסטרוקציה עבור מערכת מסכי ה .25.11
 

על הזוכה לתכנן קונסטרוקציה אשר מתאימה להתקנת מסכי התוצאות על הקונסטרוקציה  
מ"ר   60הקיימת של היציעים באיצטדיון טדי. ביציע הצפוני יש לבצע  התאמות עבור מסך בגודל 

ה ביציע הצפוני. על וביציע הדרומי יש לתכנן קונסטרוקציה חדשה זהה לקונסטרוקצי
הקונסטרוקטור מטעם הזוכה לתכנן את הקוננסטרוקציה בהתאם לעומסים הנדרשים ותתוכנן  

 לפי הדרישות הבאות: 
 

מסכי הלד יורכבו על קונסטרוקציות פלדה באופן שיוצרים קופסא שמאפשרת את חיבור    .25.11.1
המסכים בפנים החיצוני וחלל אחורי המאפשר גישה לטיפול אחורי וכולל בתוכו מדרכים 

 פנימיים לכל גובה ורוחב המסך, זאת לצורך עבודה בכל אזורי החלל. 
דט לסירוגים אשר מאפשרים לסגור  הקופסא תהיה מחופה בפנל אלומיניום/רשתות אקסטנ .25.11.2

 את החלל הפנימי אך משאירה מקומות שבהם הרשת נותנת אפשרות לאוורור פנים הקופסא. 
יש לקחת בחשבון כי בשל כך אין מערכת מיזוג פנימית עבור מערכת מסכי הלד והיא    .25.11.3

 מסתמכת על האורור של הרשתות בקופסא של המסך. 
את אישור האדריכל והקונסטרוקטור להורדה  לפני התחלת ייצור האלמנטים יש לקבל .25.11.4

 התוכניות לביצוע. 
הקונסטרוקציה תתוכנן על ידי מהנדס קונסטרוקטור בהתאם לתקנים בתאום מלא עם  .25.11.5

האדריכל והקבלן המבצע ומנהל הפרויקט. התכנון יכלול בתוכו את חתימת הקונסטרוקטור  
ור המזמין על גבי תוכניות כולל  על התוכניות ועל הדוח של ההורדה לביצוע. זאת תוגש לאיש

 . D3הדמיית 
זאת ייקבע לאחר אישור הזוכה  –והצבע הנבחר של הקונסטרוקציה  RALלגבי גימור ה .25.11.6

 ותיאום ההתקנה של הקונסטרוקציה. 
באחריות הספק לבצע בדיקות על מנת לקבוע את המיקום הסופי והגובה בו תותקן   .25.11.7

 קונסטרוקציה הראשית של האיצטדיון. הקוסנסטרוקציה וכן אופן הנפתה וחיבורה אל ה
הקונסטרוקציה תבוצע ע"י קבלן רשום בענף קונסטרוקציית ופלדה. למען הסר ספק, ומבלי   .25.11.8

   כפופה   הקונסטרוקציה,   לגרוע מהוראות ההסכם, העסקת קבלני משנה, לרבות קבלן
ובכתב, והספק לא יהא רשאי למסור את עבודות     החברה  מראש   אישור   לקבלת

 הקונסטרוקציה לקבלן אשר לא אושר מראש ובכתב על ידי החברה. 
והתקנת המסך על גבי תוכניות בקובץ  ( shop drawingהספק יגיש את תכנון הקונסטרוקציה ) .25.11.9

DWG  3-ושרטוטים מודפסים מאושרים על ידי הקונסטרוקטור, כולל מודל בD  פרטים
 . וחתכים
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בכל הנוגע למסך החיצוני, הקונסטרוקציה תתוכנן בהתאם לתקנים לעמידה בעומסי  .25.11.10
 רוח ורעידות אדמה כנדרש בתקנים הישראלים הרלוונטים לסך זה. 

הקונסטרוקציה הנ"ל תתוכנן לשאת את  משקל המסך ותעמוד בכל דרישות   .25.11.11
 הבטיחות על פי התקנים ובהתאם להנחיות הקונסטרוקטור ואדריכל המבנה. 

ותעבור תהליך "גילוון"     ST37הקונסטרוקציה תבוצע מפלדה בחוזר מינימלי של  .25.11.12
 . כל חלקי הפלדה יוחברו באמצעות ברגים ולא על ידי ריתוך. 918באבץ חם לפי התקן ישראלי  

בכל נקודות המפגש של   -מ"מ + 1על יצרן הקונסטרוקציה לוודא דיוק של  .25.11.13
 הקונסטרוקציה והמסך. 

ובילי כבילה לחיבור חשמל ותקשורת להזנת המסך כולל  הקונסטרוקציה תכלול מ  .25.11.14
 עיגון הארקה לכל המשטחים כמו שנדרש. 

 מתקן הקונסטרוקציה יותקן רק לאחר אישור המזמין ובתאום מלא עם המזמין.   .25.11.15
הזוכה יישא הכל ההוצאות הקשורות להתקנת הקונסטרוקציה כולל: תכנון, הובלה,   .25.11.16

ריתוכים, עבודת מנופים והנפה, וכן כל עבודה אחרת אשר נדרשת לביצוע הקמת מתקן  
 הקונסטרוקציה כנדרש לצורך הפעלה מלאה ותקנית של המסך.

קציה לרבות,  הזוכה יעניק אחריות מלאה, ללא סייגים והחרגות למתן הקונסטרו  .25.11.17
 חודשים. 60צבע, קורוזיה, מכניקה וכד' זאת לתקופה של  

 
 
 
 

 תשתיות חשמל ולוחות חשמל: .25.12

באחריות הזוכה לתכנן ולספק הזנת חשמל ולוח חשמל מתאים לצורך חיבור כל אחד מהמסכים לרשת   .25.12.1

 החשמל של האצטדיון אשר יותקן בסמוך למסך. 

המסך  לבין  לוח  החשמל,  כולל    תוואי התעלות ביןבאחריות הזוכה לבצע תכנון וביצוע של כל  .25.12.2

 התקנת  צנרת  מתאימה  עבור  כבילת החשמל ותקשרת. 

כל התשתית ולוחות החשמל יתוכננו באמצעות מהנדס חשמל מוסמך בהתאם  להנחיות  של  החברה    .25.12.3

נציגי  ובהתאם  לצריכת  החשמל  הנדרשת מהמסכים. כל התכניות יועברו לעיון ואישור סופי של  

 אצטדיון טרם ביצוע העבודה.

הזוכה יספק לוח חשמל בקרבה  ובקשר עין עם המסך. הלוח יכלול מגיני מתח יתר, מגיני היפוך פאזה,   .25.12.4

 ומגני חוסר פאזה לצורך הגנה על המסך. הלוח יוזן ממקור מתח חיוני. 

יט או ש"ע וייצור  בארון פוליאסטר משוריין אורלי  IP-65לוח החשמל יהיה מתאים להתקנה חיצונית   .25.12.5

במפעל לייצור לוחות חשמל בעל אישור מכון התקנים. ציוד המיתוג שיותקן בלוחות   1419לפי תקן 

 יהיה בהתאם לסטנדרט הקיים באצטדיון. 

כל לוח חשמל יכלול בקר ייעודי אשר יחובר בתקשורת אל מערכת הבקרה של המסכים אשר תותקן   .25.12.6

 וניתוק החשמל בלוחות המסכים, כמפורט בהמשך. ע"י הזוכה ותאפשר שליטה מרחוק בהפעלה 

תכלול אספקה והתקנה, ותעשה  ע"י  קבלן  החשמל    LED -כל כבילת החשמל בין הלוחות למסכי ה .25.12.7

מאושר ע"י החברה והם יותקנו   KV 1של  המסכים.  ההזנה  תבוצע  בכבלי  חשמל נאופרן שחור

 בתעלות פח סגורות. 

 כל עבודות החשמל יבוצעו על ידי חשמלאים בלבד בעלי רישיון תואם על פי חוק.  .25.12.8

לוח החשמל למסך יסופק קומפלט ויעבור בדיקת מהנדס חשמל בודק מוסמך והאישור יוצג לאצטדיון   .25.12.9

 תרם הפעלתו הראשונה.

 בקר המסך:  .25.13

או מסוג שווה ערך אשר יאושר על ידי החברה על פי   NOVASTAR4Kהמסך יכלול בקר מסוג  .25.13.1

 שיקול דעתו הבלעדי. 
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בקר המסך יכיל מנגנון אוטומטי לאתחול המסך בזמן הדלקה או נפילה לא צפויה של חשמל. מנגנון   .25.13.2

אתחול יבדוק תחילה את כל הפרמטרים של המסך ורק אז תבצע הפעלה הדרגתית של הפנלים למצב  

 הפעלה מלא. 

המסך ידע לאזן בין עוצמת האור לבין הניגודיות במטרה להשיג קצב דעיכה מבוקר של עוצמת  בקר  .25.13.3

 האור. 

 בקר המסך יאפשר כיול של צבע והבהירות של המסך באופן אוטמטי או ידני.  .25.13.4

 המערכת תאפשר להפיק דוחות על כל המידע הטכני של המסך והיסטוריית הפעילות שלו בכל נק' זמן.  .25.13.5

 

 בקרה:מערכת  .25.14

נותן  השירותים יתכנן  ויתקין  מערכת  בקרה  אשר  תשלוט  על  לוחות החשמל ותנטר את פעולת   .25.14.1

 המסכים. 

מערכת הבקרה תכלול בקר ייעודי המותקן בכל לוח ובארונות הציוד של כל מסך וכן בקר ראשי   .25.14.2

 המותקן בארון הציוד המרכזי של המערכת בחדר התקשורת.

לפחות המחובר לבקר הראשי וכולל תפריטי הפעלה   12מגע בגודל של " מערכת הבקרה תכלול מסך   .25.14.3

 וניטור של המסכים. המסך יותקן בחדר המפעיל של המסכים.

 כל הבקרים יחוברו בתקשורת באמצעות סיבים אופטיים. .25.14.4

 

 

 מערכת וידיאו: .25.15

כה  , לתמיLEDהמסך יכלול מערכת מלאה של חומרה ותוכנה לעיבוד וידאו מקצועי המותאם למסכי  .25.15.1

 מלאה בכמות הפיקסלים של כל מסך. 

 המערכת תאפשר עיבוד וידיאו להצגה כולל: .25.15.2

 PAL, NTSC, HDTV-תמיכה בתצוגת אותות ממקורות:   .25.15.2.1

4K, 480p, 720p, 1080i/p 

  DVI ,S-VIDEO  ,VGAכניסות    3תמיכה בכניסה של מקורות וידאו מסוגים שונים: לפחות   .25.15.2.2

,HD-SDI    ,2   כניסות 

.Analog component, HDMI 

להתאמת  התמונה  באופן    Scale Up/Downהמרה ידנית ואוטומטית של אותות וידאו, ותבצע   .25.15.2.3

 מיטבי  לרזולוציית המסך ולפורמט המתאים. 
ותבצע    .25.15.2.4 וידיאו,  אותות  של  ואוטומטית  ידנית  באופן     Scale up/downהמרה  התמונה  להתאמת 

 מיטבי לרזולוציית המסך ולפורמט המתאים. 
 במתלווה לתוכן שיוזן למערכת השמע באיצטדיון.  SOUNDיכולת הפצת  .25.15.2.5
זאת על מנת לסנכרן את התמונה עם השמע    DELAY/BUFFER   המערכת תאפשר יכולת של דיליי .25.15.2.6

 באיצטדיון. 
 . NOVASTAR H-5מעבד הוידיאון יהיה מסוג  .25.15.2.7
אינ'ץ כולל כרטיס מסך מתאים וכלל האביזרים    24כולל מסך     >I7מעבד    PCעל הזוכה לספק מחשב    .25.15.2.8

 . LED-לשליטה במחשב עבור שליטה מלאה במסכי ה
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מלאה של כל מרכיבי  להפעלה    באחריות  נותן  השירותים  לכלול  את  כל  החומרה  והתוכנה  הנדרשת .25.15.3
 מערכת עיבוד הוידיאו, לרבות: כבילה, ארון תקשורת, מטריצות, תוכנת הפעלה, שרתים מתאימים. 

 
 מערכת לניהול משחק ותוכן: .26

ומתאימה לניהול משחקי כדורגל     LEDהמסך יסופק עם מערכת ניהול תוכן מקצועית המיועדת למסכי   .26.1
 חצי גמר ליגת האלופות ובמנהלת הליגה.  עד  4לפי הסטנדרטים הנדרשים באופ"א קטגוריה 

מערכת ניהול התוכן צריכה לאפשר שליטה ממרכז אחד על כל התכנים שיוצגו, כולל יכולת עדכון ממספר   .26.2
 מקורות. 

 יכולת לעדכון תכנים מרחוק כולל ביצוע דיאגנוסטיקה ובקרה על התוכן המוצג. .26.3
 ו במסך. המערכת תאפשר עיצוב והתאמת כל סוג של תוכן קיים להצגת .26.4
המערכת תאפשר חיבור למקורות תוכן שונים על פי דרישת החברה, כגון: שידורי טלוויזיה, הודעות,   .26.5

RSS .'תוכן שיווקי וכו , 

 מערכת ניהול המשחק תכלול: .26.6

ניהול והצגה של תוצאות המשחק, שעון משחק, שמות המשתתפים: קבוצות עם סמליהם, שחקנים   .26.6.1

 וכו'. 

אירוע גול עם שם השחקן המבקיע ודת השער, החלפת שחקן, הוצאות   -הצגת אירועים במשחק .26.6.2

 כרטיסים צהוב/אדום ועוד. 

ניהול והצגת מספר מקורות שידור חיצוניים בזמן אמת או מוקלט מניידת השידור, המאפשרים להציג   .26.6.3

 מהלכי משחק, מצלמות וכו'. 

 התוכנה תתמוך בשפות: אנגלית ועברית.  .26.6.4

חומרה והתוכנה הנדרשת להפעלה מלאה של כל מרכיבי מערכת ניהול  באחריות הזוכה לכלול את כל ה .26.7

 משחק ותוכן, לרבות: כבילה, ארון תקשורת, מטריצות, תוכנת הפעלה, שרתים מתאימים.

לצורך חיבור חיצוני של    Captureמערכת ניהול המשחק תמומש באמצעות שרת ייעודי הכולל כרטיס  .26.8

, PLAYBACK: מצלמות משחק ראשי, מצלמת משחק מקורות וידאו חיצוניים הכוללים 5לפחות 

 מצלמת קהל וכו'. 

 

 

 כבילה וציוד תקשורת  .27

בין המסכים לבין ארון ציוד המערכת שיותקן בחדר   S.Mבאחריות הזוכה לספק ולהתקין סיב אופטי  .27.1

 התקשורת. 

 בין ארון הציוד לבין מיקום עמדת המפעיל.  CAT-7כמו כן, יתקין את כבילת התקשורת מסוג  .27.2

עם    10/100/1000 -לחיבור  ציוד  התקשורת  יהיו  מתגים  מנוהלים  התומכים  ב SWITCHSמתגים   .27.3

 .  מתאים לחיבור כל ההתקנים והציוד בהתאם למפרט מאושר ע"י החברה. SFP 10Gממשק 

 מטריצת מיתוג אודיו וידאו דיגיטאלית.  .27.4

 ממירים אופטיים מקצועיים לוידיאו.  .27.5

 .20-44U  "19ארונות תקשורת  .27.6

 כבלים איכותיים לוידאו ואודיו.  .27.7

וכד'( ויכללו את כל התוכנה    HP, DELL, IBMמחשבי ההפעלה המסופקים יהיו מתוצרת של יצרן ידוע )  .27.8

 לרבות מערכת הפעלה, אנטי וירוס, ניהול ושליטה מרחוק וכד'. 

על גבי כבל   ", מקלדת ועכבר לרבות מרחיק לחיבור24המערכת תכלול עמדת עבודה הכוללת מסך   .27.9

CAT-7  .לצורך הפעלת התוכנה 
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 דק' לפחות.  10" לגיבוי המערכת למשך 19מתאים שיותקן במסד  UPSבארון הציוד יסופק ע"י הספק  .27.10

 כל ציוד חומרה ותוכנה אחר הנדרש להפעלה  ותחזוקה מלאה של כל הדרישות המוגדרות במפרט זה.  .27.11

 מסדים להתקנת ציוד  .27.12

 ר התקנת המערכות השונות המסד יהיה מסד ציוד ייעודי עבו .27.12.1

 עומק המסד יכלול דפנות צד פריקות לכל גובהו.  44Uס"מ, גובה  80, עומק:  70ברוחב 

 המסד יכלול דלת קדמית ואחורית מחוררת.  .27.12.2
 כ"א בהתאם לצורך, כולל כבל ותקע ישראלי.    CFM  90מאווררים  בספיקה  של    4-2המסד  יכלול   .27.12.3
 .19המסד יכלול פסי התקנה " .27.12.4
 ישראלי. / CEEלחשמל כולל חצי אוטומט, נורת סימון, כבל ותקע  N-12פסי  2כלול  המסד י .27.12.5
המסד יכלול את כל המדפים / מדפים נשלפים וכל אמצעי אחר הדרוש לשם התקנת הציוד הנדרש בתוכו   .27.12.6

 כגון תעלות, מובילי כבלים וכד'.
 אישורו לפני ההתקנה. הספק  יגיש לאישור  החברה את רשימת כל  הציוד המותקן לצורך  .27.12.7

 הדרכה וליווי שוטף .27

הזוכה מתחייב לבצע הדרכה מלאה על תפעול המערכת ותוכנת ניהול משחק ותוכן, בהיקף   .27.1

ימי הדרכה שיינתנו לרמת מנהל המערכת ולרמת מפעיל מערכת, עפ"י דרישת    2של לפחות 

 החברה. 

 ראשונים. משחקים   3הזוכה מתחייב לבצע ליווי צמוד של החברה במהלך  .27.2

 אמינות  .28

  8ממרכיביה, יהיה   אחד  ולכל  כמכלול,  המערכת  של  התקינה  לפעולתה  הנדרש   החיים  אורך  .28.1

  המערכת  סטייה ממפרטי  ללא  המערכת  של  רציפה   פעולה  תובטח  זו   לפחות. בתקופה  שנים

 הנדרשים. 

 תחזוקה מונעת  .29

לרבעון לפחות לאורך כל  הזוכה יבצע תחזוקה מונעת שוטפת בהתאם להוראות היצרן  אחת  .29.1

תקופת השירות על מנת להבטיח פעולה רציפה של המסך והמערכות השונות לאורך כל תקופת  

 השירות. 

תכולת העבודות כוללת גם הספקת הרישיונות לכל רכיבי המערכות )חומרה ותוכנה( למשך  .29.2

 כל תקופת השירות. 
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 מצ"ב בקובץ נפרד -ביטוח –ב' נספח 
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  –נספח ג' 

 נוסח ערבות ביצוע 
 

 נוסח ערבות ביצוע  -נספח ב'
 

 לכבוד  
 "( החברהחברה עירונית לניהול קרית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ )להלן: "   -אריאל 

 
 

 ערבות ביצוע  הנדון:     
 

"( אשר תדרשו  סכום הערבות₪ )להלן: "  60,000הסכום של  הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול  

וזאת    1/23"( בקשר עם הסכם לביצוע העבודות במסגרת מכרז מס'  הקבלןמאת  ____________ )להלן: "

 להבטחת כל התחייבויות הספק כלפיכם.

 

המרכזית לסטטיסטיקה  סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  

או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש   ________, אשר  

 פורסם ביום  ________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 

 

עיל,  אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה ל 

מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות  

 מהספק, בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות. 

 

ידינו עד  ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום  __________ ועד בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב ל

 לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה. 

 

 
 
 בכבוד רב,          

 
 _____________________________________ 
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   –' דנספח                                                                                                           

 נספח בטיחות בעבודה 
 

 
 נספח בטיחות בעבודה  

 
הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות הבטיחות בעבודה הקבועות בפקודת הבטיחות   .1

תש"ל   חדש(  )נוסח  אשר    1970בעבודה  את  שפורסמו,  בעבודה  הבטיחות  ובתקנות 

בניה( תשמ”ח   )עבודות  בעבודה  הבטיחות  תקנות  לרבות  לעת.  מעת  ,  1988יפורסמו 

חשיפה   ותקני  תעסוקתיות  סביבתיות  בדיקות  )ביצוע  בעבודה  הבטיחות  תקנות 

, תקנות הבטיחות בעבודה  1983תעסוקתיים לגורמים כימיים ופיסיקליים( תשמ”ח  

וצו הבטיחות בעבודה )פנ כללי( תש”ד    1988ה במקומות עבודה( תשמ”ח  )עזרה ראשונ

.  וכן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים שבעבודתם, הכל  1959

והדרכת   מידע  מסירת  בדבר  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  תקנות  לדרישות  בהתאם 

תשמ”ד(   )תיקון   . 1984עובדים 

בעב הבטיחות  פקודת  לרבות  על    1970ודה  בחוק,  הפיקוח  ארגון  חוק  תקנותיה,  על 

 על תקנותיו.   1954העבודה  

הדרישות   .2 את  ולקיים  לעמוד  הקבלן  מתחייב  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

 הבאות:

ויעמוד על כך   .א הקבלן ימנה מיד עם תחילת העבודה מנהל עבודה מוסמך כחוק, 

 ל העבודה שמינה. שכל עבודה תתבצע תחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנה 

על   .ב עבודה  למפקח  העבודה  תחילת  עם  מיד  יודיע  הקבלן  בניה,  עבודות  לעניין 

 התחלת ביצוע פעולות הבנייה, בהתאם לנדרש במחלקת הפיקוח. 

 הקבלן מתחייב להחליף את מנהל העבודה בכל אחד מהמקרים הבאים:  .ג

 כאשר ניפסל מנהל העבודה מלשמש בתפקידו.  (1)

 כלשהי לא מופיע מנהל העבודה לאתר העבודה.כאשר מסיבה  (2)

 (    בכל מקרה שהמזמין, או מי מאנשיו ידרשו להחליף מנהל העבודה. 3)

לפקודת בטיחות    199הקבלן מתחייב לנהל פנקס כללי בהתאם לחוק )לפי סעיף   .ד

 בעבודה(. 

העבודה   .ה מנהלי  של  וכתובתם  שמם  את  הכללי  בפנקס  לרשום  מתחייב  הקבלן 

 שמינה. 

החובות   . ו שכל  לכך  יגרום  עבודה  מנהל  מינוי  שאי  לו  שידוע  בזה  מצהיר  הקבלן 

 המוטלות על מנהל העבודה ע"פ החוק יחולו עליו.
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על   .ז האחריות  שכל  מתחייב  הקבלן  מטעמי  משנה  קבלני  יזמין  והקבלן  במידה 

 עבודתם של קבלני המשנה ועובדיהם יחולו עליו, או על מנהל העבודה שמטעמו. 

בזה שידוע לו שהמזמין אינו קבלן או מבצע בניה כשמשמעותו בחוק  הקבלן מצהיר   .ח

ובתקנות וגם אם המזמין יבקר באתר, יפקח או יתאם אין בכך כדי לראות את  

המזמין כקבלן ו/או כמבצע הבנייה, וכל החובות כאמור יחולו על הקבלן או מנהלי  

 העבודה שמטעמו. 

וחו  .ט כלים  העובדים  לרשות  להעמיד  מתחייב  ובכמות  הקבלן  מעולה  מטיב  מרים 

 מספקת, וכי יסלק כל ציוד או חומר פגום. 

בעבודות שבגינן נדרשת מיומנות טכנית או ניהולית, או בעבודות אשר בהן נדרשים   . י

חפירה,   עבודות  כגון:  התקנות,  או  החוק  ע"פ  מיוחדים  כישורים  בעלי  עובדים 

עבודות הריסה, עבודות עם ביטומן חום, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה וכו',  

 מכים. מתחייב הקבלן להעסיק אך ורק אנשים מורשים ומוס 

כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים ובעלי   .יא

וכן   רישוי תקף. הקבלן מתחייב לבדוק את רישוי הכלים טרם כניסתם למפעל, 

 לעקוב אחר חידוש הרישוי בזמן. 

מאת   .יב גמר  אישור  נתקבל  ולא  מלאכתו  נשלמה  טרם  עוד  שכל  מתחייב  הקבלן 

יון גמר מעת הרשויות המוסמכות , ו/או ממהנדסה פיקוח ו/או  המזמין ו/או ריש

מהממונה על הבטיחות, ימשיך להיות אחראי לבטיחות המתקן ו/או המבנה ו/או  

העובדה אותה ביצע ולבטיחות העובדים הנמצאים בו. בין שהם עובדי הקבלן ובין  

 וצעה. שהם עובדי המזמין או כל אדם אחר העשוי להימצא במקום שבו העבודה ב

ולא    1954הקבלן מצהיר שידועים לו האיסורים שנמנו בחוק עבודות הנוער תשי"ד   . יג

העבודות   מלבד  השתכרות,  לשם  או  עבודה  לשם  במפעל  להימצא  לנוער  ירשה 

 שאינן אסורות לנוער ע"פ החוק. 

הקבלן מתחייב לבטח את עובדיו ואת עובדי קבלני המשנה שמטעמו ביטוח חבות   . יד

 ל מקום שבו הוא מבצע את עבודותיו בביטוח צד ג'.מעבידים, וכן לבטח כ

הקבלן מתחייב להחזיק במקום עבודתו ציוד מגן אישי מתאים לכל סוגי הסיכונים   . טו

שידועים ככאלה בעבודות אותם הוא מבצע מהסוג המתאים עבודות שבהן הוא  

זה   ובכלל  דין,   כל  בהוראות  כנדרש  ציוד  עובד  או  מבקר  לכל  לספק  וכן  עוסק, 

 ת הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(. בתקנו

להיות   .טז יכולים  בהם  בעבודה  עוסקים  שבו  עבודה  לאתר  לספק  מתחייב  הקבלן 

אדים, גזים, עשן או גורמים כימיים אחרים וכן גורמים פיסיקליים או ביולוגיים,  

כולם או מקצתם והידועים כגורמי סיכון, ציוד בדיקה ומדידה של אוירה רעילה  

ו/א  נפיצה  בביצוע  ו/או  יתחיל  לא  הקבלן  בריאותי.  נזק  גורמת  ו/או  מקרינה  ו 
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עבודה שבה יש צורך בכניסת עובד לבור או שוחה או תא או כל מקום מוקף, כל  

לא   עוד  וכל  מסוכנים,  גזים  המצאות  של  לבדיקה  האמצעים  כל  ננקטו  לא  עוד 

רך  סולקו הגזים בעזרת אמצעים מעשיים, וכל עוד לא נעשה איטום או מניעה בד

טכנולוגית אחרת של חדירת גזים, בכל עת שבו עשוי עובד להימצא במקום המוקף,  

וכל עוד לא בוצעה בדיקה נאותה אשר תוצאותיה יצביעו על אי הימצאות גזים  

ורק לאחר שקיבל   יוכנס למקום המוקף אך  מסוכנים במקום. לחילופין, העובד 

 יר נשימה. הדרכה בדבר כל הסיכונים שבעבודתו, כשהוא לבוש מכש 

הקבלן מתחייב לספק כלי עבודה ידניים מטלטלים המופעלים בחשמל, העומדים   .יז

בתקנים הן לעניין בידוד כפול, הן לעניין עמידות בתנאי עבודה בסביבה נפיצה והן   

יהיה   ו/או רטיבות. כל כלי עבודה המחובר לכבל מאריך  בעמידות בתנאי לחות 

 פחת(, בין שהלוח קבוע ובין שהוא נייד. מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף )מפסק  

לתחום   . יח הרלוונטים  הסביבתיים  והתקנות  החוקים  בכל  לעמוד  מתחייב  הקבלן 

 עבודתו. 

עבודה   . יט שיטות  בעבודה,  סיכונים  לגבי  עובדיו  כל  את  להדריך  מתחייב  הקבלן 

שעלולה   סביבתית  להשפעה  אפשרות  כל  לגבי  וכן  מגן  בציוד  ושימוש  בטיחות 

 ותם ועבודתם וכיצד למנוע זאת.להיגרם בגין פעיל

 עם כל שינוי צוות העובדים, יחויב הקבלן בהדרכות בטיחות ואיכות הסביבה       .כ

 מחודשת לעובדיו המצטרפים. באחריות הקבלן לתעד הדרכות אלו.     

 הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך צמצום הנזק האפשרי לסביבה.  .כא

ה בגין עבודתו, ע"פ הנדרש בחוק וכן  הקבלן מתחייב לשנע את כל הפסולת, שנגרמ  .כב

 פינוי כל הפסולת יעשה לאתר המורשה ע"פ דין. 

כאמור לעיל, אין ברשימת החובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות של  .כג

הקבלן לכל האמור בחוקים, בפקודה ובתקנות וכן הקבלן מתחייב לנהוג כפי  

 דומה לעבודה המוזמנת.שקבלן סביר נוהג בעת ביצוע עבודה בעלת אופי 
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 ( 1)ד  נספח

 נספח בטיחות  
 _______________________________________________________________ 

באחריות הקבלן לעבור הדרכת הבטיחות אצל ממונה בטיחות, שאושר לענין זה מראש בכתב ע"י  
"ממונה הבטיחות"(, לחתום על 'טופס הצהרת בטיחות' המצורף לנספח בטיחות    –)להלן    החברה  

 .החברה זה ולהחתים עליו גם את ממונה הבטיחות מטעם 
 מועד ומיקום הדרכת הבטיחות יתואמו ע"י הקבלן מול ממונה הבטיחות באופן ישיר.

 .התשלום לממונה הבטיחות יבוצע ע"י הקבלן במזומן ובמועד ההדרכה
 ימי עסקים מיום קבלת צו התחלת העבודה. 7- על הקבלן לעבור את הדרכת הבטיחות לא יאוחר מ

ממונה   וע"י  הקבלן  ע"י  חתומה  הבטיחות"  "הצהרת  בהצגת  מותנות  בפועל  העבודות  תחילת 
 הבטיחות.

 
 הצהרת הקבלן 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני   .א
נספח   של  הוראותיו  את  והבין  קרא  זה,  לנספח  במבוא  האמורה  הבטיחות  הדרכת  את  שעבר 
כי קיבל הדרכת בטיחות   ובה הוא מאשר  זה  וחתם על "הצהרת  הבטיחות" המצ"ב,  בטיחות 

תה, קרא את נספח הבטיחות והוא מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו  כמפורט לעיל, הבין או 
ופקודת הבטיחות בעבודה    1954  – נשוא הסכם זה ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד  

 , נספח הבטיחות והוראות הדין.1970 - )נוסח חדש( תש"ל 

כללי הבטיחות והגהות,  הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי  .ב
 ונספח בטיחות זה.   מטעם החברה על פי הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח 

 
 נושאי בטיחות: דגשים 

בעבודה   .ג הבטיחות  חוקי  לכל  בהתאם  לפעול  זה  מכרז  נשוא  התחייבויותיו  במסגרת  הקבלן  על 
"( ופקודת  חוק ארגון הפיקוח: ")להלן  1954-לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 "( והתקנות על פיהם. פקודת הבטיחות)להלן: " 1970-הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם   .ד
עובדי   עובדיו,  של  כ  החברה  ובריאותם  את  לקיים  שהוא,  גוף  ו/או  אדם  ונהלי  וכל  הוראות  ל 

 . מטעם החברההבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח 

ביצוע   .ה עקב  וסביבתו  העבודה  ביצוע  במקום  הקיימים  הסיכונים  מהם  ויוודא  יאתר  הקבלן 
הנם  אשר  והחומרים  הציוד  המבנים,  התהליכים,  העבודות,  לטיב  בהקשר  היתר  בין  העבודות, 

אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו    בשימוש, ידאג לנקיטת
 בהתאם לפני תחילת העבודה.

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא   .ו
או מטעמו הבאים  לפיקוח    החברה  הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, מפקחים ומהנדסים של  

ת שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים והפועלים  או לבדיקו
 לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.

מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה   .ז
וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה  ומובנים מפגעים  , העלולים  מתאימים 

הבטיחות(   פק'  להוראות  )בהתאם  לבטח  לגדר  דהוא,  של מאן  לרכושו  ו/או  לגופו  סיכון  להוות 
למניעת   הדרושים  האמצעים  בכל  ולנקוט  מסוכנים  עבודה  ותהליכי  ציוד  חומרים,  מכונות, 
באמצעי   לנקוט  הקבלן  מתחייב  כן  לכיבויה.  וכן  בערה  התפשטות  למניעת  חומרים,  התלקחות 

 תים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה. בטיחות נאו 

ובהתאם   .ח כך  על  האמון  מטעמו  מי  ע"י  תוכן  אשר  בטיחות  לתכנית  בהתאם  לפעול  הקבלן  על 
 לדרישות הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.

הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים   .ט
מסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים העלולים  בשימוש ב

 לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להימצא   .י
 בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 
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פגיעה באדם    הקבלן  .יא ו/או למניעת  לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות  מתחייב 
וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם להוראות הדין  

 וכללי הבטיחות. 

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו   .יב
אן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו/או למפקח, ולמפקח מטעם  של מ

 משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(.  

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו/או המפקח   . יג
והמלצות    72תוך   מסקנות  הסקת  לרבות  האירוע  ממועד  דומים  שעות  אירועים  קרות  למניעת 

 בעתיד. 

התחייבות   .יד מפר  הקבלן  כי  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  המפקח  ו/או  המנהל  וימצא  במידה 
יוכל   דנן,  הנספח  נשוא  מהתחייבויותיו  ליתן    החברה  כלשהיא  המפקח  ו/או  המנהל  באמצעות 

תוך   כנדרש  ההפרה  תיקן  לא  והקבלן  היה  לקבלן.  לאמור  בנוגע  מ   7התראה  קבלת  ימים  מועד 
באמצעות המנהל ו/או המפקח, להפסיק את התקשרותו עם הקבלן על פי    החברה  ההתראה, יוכל  

 הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה. 

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות   .טו
 במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.  החברה העומדים לרשות  

כדי    בחברהלמען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות   .טז
להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי  

 התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

ו/או   .יז משחררת  אינה  הנ"ל  לדרישות  בהתאם  הקבלן  פעולת  כי  יודגש  כן,  מן  כמו  אותו  פוטרת 
החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה במכרז  

 זה והארגונים להם היא כפופה. 
 

 ציוד מגן אישי 
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם   . יח

מגן   )ציוד  בעבודה  הבטיחות  תשנ"זלתקנות  "  1997-אישי(,  אישי)להלן:  מגן  ציוד  "(,  תקנות 
 להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו. 

הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק ועמיד,   .יט
א בא למנוע, ועל פי כל  בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הו

 תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי". 

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין. .כ

יוכל   .כא זה,  סעיף  פי  על  התחייבויותיו  ימלא  לא  והקבלן  ו/או    החברה  במידה  המנהל  באמצעות 
  7יבות אשר לא מולאה תוך  המפקח ושיקול דעתם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחי

 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן. 

 
 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך 

מכונות   .כב זה  ובכלל  וכיו"ב  העבודה  כלי  האביזרים  המכונות,  הציוד,  שכל  לכך  לדאוג  הקבלן  על 
בדיקת   לעבור  צריכים  הבטיחות",  "פקודת  הוראות  ובפרט  הדין,  להוראות  שבהתאם  הרמה 

נות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד.  תקי
במידה ופריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על  
הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת  

וסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק  של בודק מ 
לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט  

 רלבנטי??  –בסעיף זה. 

וכיו"ב   .כג האביזרים  הציוד,  המכונות,  כל  כי  לוודא  הקבלן  על  חובה  לעיל,  באמור  לפגוע  מבלי 
המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי  
לבדוק   המוסמכים  הגורמים  ע"י  ובטיחותי  כשיר  תקין,  במצב  הם  כי  לוודא  מנת  על  תקופה 
המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות  
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הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם    ההסכם ונספח זה 
 כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

 
   הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות

המצויים  על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב   .כד
בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש  
על פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים,  

הסכם  הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא  
זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש  

 בהם.

מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן   .כה
 לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר. 

להיות בעלי רשיון חשמלאי כאשר    על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות .כו
הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב(. הקבלן ו/או  

 עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רשיונותיהם על פי דרישתו. 

פי   .כז על  יבוצעו  ו/או במתקני חשמל  חיים  יבוצעו בקרבת מוליכים  כי עבודות אשר  יוודא  הקבלן 
 הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו. 

ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין   .כח יופעלו אך ורק על  מכונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" 
 ע"פ דרישתו   החברהלהפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג 

 
 ים, עבודות בגובה עבודות על גגות שביר

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על גג   .כט
שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים  

תשמ"ו תלולים(,  "  1986- או  שבירים)להלן:  גגות  על  העבודה  ב תקנות  בהתחשב  הגג,  "(,  מבנה 
 שבירותו, שיפועו והשפעת מזג האוויר. 

"זהירות,  במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין   .ל
 גג שביר".

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות   .לא
האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים". הקבלן יוודא  ורתמות בטיחות ושאר  

וישתמשו   לעיל  לאמור  בהתאם  יפעלו  ועובדיהם  מטעמו  המשנה  קבלני  מועסקיו,  עובדיו,  כי 
 באמצעים הנדרשים על פי חוק.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם   .לב
 אות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים. להור

 . 2007-הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודה בגובה( תשס"ז  .לג
 

 גהות תעסוקתית 
הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל   .לד

ות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי  בחינה שהיא על בריא
 העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני   . לה
משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום    סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים

 העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים   . לו
מנ על  לנקוט  עליהם  אשר  האמצעים  מהם  וכן  זה,  הסכם  במסגרת  עבודתם  למנוע  בביצוע  ת 

 הסיכונים הנ"ל. 
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 טופס הצהרת בטיחות
 

לידיעתי   הובאו  כי  בזאת,  מצהיר   ................................................................ מטה,  החתום  אני 

הנהוגים   הבטיחות  ונהלי  בבחברההוראות  האפשריים  הסיכונים  לי  נהירים  והדרכים  עבודותוכי   ,

 הנדרשות למניעת תאונות עבודה בגינם.  

דרישות הבטיחות והגהות עפ"י ההוראות והנהלים שנמסרו לי כאמור  הריני מתחייב להקפיד על קיום  

ולנהוג בהתאם    בחברהועפ"י כל דין, וכן על כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים במשרד העבודה ו/או  

או ממונה    החברה  להן. הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מכל רשות מוסמכת ו/או מ

 ולפעול מיידית בהתאם.  ויג רלוונטי אחר ממנ או כל נצ והבטיחות מטעמ 

ו/או   הוראות אלה יחולו גם על כל מי שיבצע את העבודות או כל חלק מהן מטעמי, לרבות עובדים 

מועסקים ו/או קבלני משנה שיבצע ו/או עובדיו ו/או מועסקיו והנני אחראי, באופן בלעדי ומוחלט,  

ואת הוראות הדין החל ומחייב לעניין זה וכן    למסור להעביר לכל אחד מאלה את הדרכת הבטיחות

הבטיחות   מהדרכת  המחויבים  הבטיחות  כללי  כל  מאלה  אחד  כל  ע"י  שיקוימו  לכך  אחראי  הנני 

 שהועברה לי ו/או מהוראות כל דין ו/או מהנחיות הגופים האמורים באישורי זה דלעיל. 

ידוע לי כי הפרת הוראות ונהלי הבטיחות תהווה, מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר, גם הפרה יסודית 

 . החברה של הסכם ההתקשרות שנערך ביני לבין 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 ............................................................. ת.ז./ח.פ. ..................................................... שם 

 העבודה ........................................................................................................ 

 ....................................... חתימה ............................................................. תאריך.............

 

הריני מאשר כי העברתי לנ"ל הדרכת בטיחות ומסרתי לידיו עותק הנחיות בטיחות והסבר על  

 חובותיו וסיכונים אפשריים.

...................... השם:.....................................

 חתימה:................................................................................ 

 

 והקבלן.  החברה הצהרה זו תמולא ותחתם בנוכחות ממונה הבטיחות מטעם הערה: 

 

 
 


