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 מבוא .1
 

"( פונה בהזמנה להציע החברה" -יפו בע"מ )להלן -חברת היכלי הספורט תל אביב
למתן שירותי שינוע כסאות ל"זירת  12/2019מס'  פומבימכרז הצעות במסגרת 

)להלן , תל אביב יפו 51ברחוב יגאל אלון  אולם המשחקים" בהיכל מנורה מבטחים
המצורף  בהסכם"(, המכרזזה )להלן: "(, והכל בהתאם למפורט במכרז "ההיכל" –

 נפרד מההסכם וממכרז זה. לו ובנספחים המהווים חלק בלתי
 

 :יכללו גם, אך לא רק השירותים נשוא מכרז זה  .2

כסאות מהמרתף הדרומי בהיכל, הצבתם ופרישתם בזירת  350 -שינוע של כ 2.1
 ;המשחקים בהיכל בהתאם לתוכנית פרישה שתספק החברה לפני הארוע

מהזירה מזירת המשחקים בהיכל ושינועם לעיל  כאמור תהכיסאופינוי  2.2
 ;למרתף הדרומי בהיכל תוך השארת זירת המשחקים נקיה

 "(.השירותים" )להלן:
 

עיקר וענקו בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה )השירותים נשוא המכרז י .3
בהתאם לצורכי  ,בשעות הערב והלילה( לרבות חגים ושבתות הפעילות תהיה

החברה ובהתאם להזמנת עבודה שתשלח למציע הזוכה בכל חודש עבור החודש 
 תהענקת השירותים )שינוע הכיסאול. בהזמנת העבודה יצויין המועד הנדרש העוקב

בחזרה למרתף  תאו שינוע הכיסאולעיל  2.1כאמור בסעיף קים לתוך זירת המשח
והמציע הזוכה מאשר את הסכמתו  , לפי הענין(לעיל 2.2כאמור בסעיף  הדרומי

ונכונותו לכך והוא יפעל בהתאם להנחיות החברה בקשר לכך. יובהר כי במקרים 
שעות מראש  24חריגים החברה תהא רשאית להזמין מהמציע שירותים כאמור 

 בכתב. ו
 

( עובדים קבועים אשר ייעודו הבעש) 7יוענקו באמצעות צוות של  השירותים .4
מטעם )כעובד נוסף( להענקת השירותים עבור החברה עליהם יפקח מנהל צוות 

המציע הזוכה אשר יהיה נוכח בהיכל במשך כל זמן הענקת השירותים. מבלי לגרוע 
מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית במקרים חריגים ובהתאם לאילוצי החברה, 

שעות לפני מועד הענקת השירותים  24להודיע למציע הזוכה בהודעה בכתב שתינתן 
 יותר מהאמור. כאמור, על הצורך בנוכחות של מספר עובדים גדול 

 
 ,לעיל יהיה איש הקשר של המציע הזוכה עם החברה 4מנהל הצוות כאמור בסעיף  .5

יהיה נוכח בהיכל בעת הענקת השירותים ויפקח על מתן  ,יהיה זמין לפניות החברה
יהיה אחראי על הבטיחות בביצוע השירותים על ידי עובדי  . מנהל הצוות יםהשירות

ש להחליף את מנהל הצוות במהלך תקופת הענקת המציע הזוכה. ככל שהזוכה יבק
השירותים, יידרש אישור החברה לזהות המחליף. אישור החברה יעשה בהתאם 
לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תהא רשאית שלא לאשר החלפה מכל נימוק 
 וללא נימוק כלל ולמציע הזוכה לא תהיה טענה או תביעה בנושא זה כלפי החברה.

 
מתחייבת להיקפי פעילות כלשהם והשירותים יוענקו בהתאם לשיקול  החברה אינה .6

דעתה הבלעדי של החברה והמציע לא יהיה זכאי לשיפוי או לפיצוי בגין היקף מתן 
השירותים. התמורה תשולם למציע הזוכה לפי ביצוע השירותים בהתאם להזמנת 

המכרז עבודה וביצועם בפועל בהתאם למחירי ההצעה שהגיש המציע במסגרת 
 ואשר אושרו על ידי החברה. 

 
 סיור מציעים .7

סיור מציעים ייערך במועד הנקוב בטבלת המועדים להלן. המציעים יפגשו בשעה 
, תל אביב יפו. 51במשרדי החברה בהיכל מנורה מבטחים רחוב יגאל אלון  12:00

פרוטוקול המפגש יופץ לכל המשתתפים בסיור. באחריות המציעים לוודא קבלת 
השתתפות די המציע. הפרוטוקול אותו יש לצרף להצעת המציע כשהוא חתום על י

 בסיור המציעים היא חובה.



 

 חוברת המכרז ורכישתה .8
 

חוברת המכרז מכילה את כל מסמכי המכרז. מסמכים אלה הם רכוש  8.1
החברה, ואין לאיש רשות לעשות בהם שימוש מכל מין וסוג שהוא, למעט 

 לשם הגשת הצעה במכרז בלבד.
 

כל סטייה  מכרז.בהתאם לקבוע בחוברת ה םלהגיש את הצעתעל המציעים  8.2
, לפסילת ההצעה גרוםלעלולה  חוברת המכרז,ההוראות הקבועות במ

 .החברהשל והבלעדי המוחלט ה עתדשיקול ל בהתאם
 

במשרדי החברה, בימים א' עד  ללא תשלום,, לקבלהמכרז ניתן  חוברתאת  8.3
 . 16:00עד שעה  09:00ה' )כולל( משעה 

 
 

המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של החברה ניתן לעיין במסמכי  8.4
במשרדי החברה לאחר תיאום טלפוני ו www.sportpalace.co.ilבכתובת 

מובהר כי הנוסח המחייב הוא  (.03-6376000מוקדם עם המזכירות )בטלפון 
 זה המופיע בחוברת המכרז המודפסת אשר נמסרה על ידי החברה בלבד.

 
מלא המכרז יש להשאיר פרטים אודות המציע )שם מסמכי  קבלת בעת 8.5

 פרמס כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, פרמסכתובת מלאה, , ומדויק
  , שם איש קשר(.ימיליהפקס

 
 והשימוש במכרזההזמנה להגשת הצעות מופנית לנשים ולגברים כאחד,  8.6

 מטעמי נוחות בלבד.הינו בלשון זכר 
 

 ריכוז מועדים קובעים למכרז זה: 8.7
 

 
 מועד פרסום המכרז

 

 
2/7/2019 

 
 סיור מציעים

 
 12:00בשעה  10/7/2019

 
 

 
 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

 

 
 12:00בשעה  15/7/2019

 
 מועד אחרון לפרסום תשובות הבהרה

 

 
22/7/2019 

 
 מועד אחרון להגשת הצעות

 
 12:00בשעה  29/7/2019

 
המפורטים בטבלה זו ובין מועדים התאמה בין התאריכים  במקרה של אי

התאריכים המפורטים -אחרים המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחיו
 .הם שיקבעו בטבלה

 
 
 
 
 
 
 
 



 פנייה בשאלות הבהרה והסתייגויות .9

את חוברת המכרז, יוכל לשלוח לחברה שאלות הבהרה. שאלות  שקיבלמציע  9.1
באמצעות פקסימיליה מספר ותישלחנה לחברה בלבד  בכתב תהינהההבהרה 
עד למועד האחרון   sportp.co.ilanat@או בדואר אלקטרוני  6376022-03

בהרה שיגיעו לחברה לאחר לעיל. שאלות ה 8.7המצוין בטבלה שבסעיף 
 המועד הזה, או שתופנינה בדרך אחרת, לא תענינה. 

 
המכרז בדואר  מקבליכל השאלות והתשובות לשאלות תרוכזנה ותופצנה ל 9.2

 לחברה כאמור במכרזלפי הכתובות שמסרו אלקטרוני ו/או בפקסימיליה 
 . החברההאינטרנט של ותפורסמנה גם באתר 

 
באחריות המציעים לוודא את קבלת תשובות ההבהרה וכל מסמך והודעה  9.3

בנוגע למכרז. את החברה תחייבנה רק תשובות שלה ו/או מטעמה 
 .שתימסרנה בכתב

 
ת הבהרה במועד, יהיה מנוע ועוד מובהר בזה כי מציע שלא יגיש לחברה שאל 9.4

סתירה י בהירות ו/או נוגע לאתביעה בלבוא בומושתק מלהעלות טענה ו/או 
 ו/או אי התאמה במסמכי המכרז. 

 
מבלי לגרוע מהאמור, על המציע להשיג בעצמו ועל אחריותו הבלעדית את  9.5

כל המידע שעשוי להיות לו מועיל וחיוני לצורך הכנת הצעתו במכרז ו/או 
עלול להשפיע על החלטתו להגיש הצעה במכרז ו/או על תוכן ההצעה, לרבות 

 סכום התמורה הנקוב בה. 
 

ת הצעה במכרז תהווה ראיה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה לכך שהמציע הגש 9.6
שהגיש את ההצעה קיבל את כל מסמכי המכרז, קרא אותם והבין את תוכנם, 

 וכי הוא מקבל את כל הדרישות והתנאים שנקבעו במסמכי המכרז.
 

אמור לעיל, המציע יאשר במסגרת הצעתו כי קיבל את כל מהמבלי לפגוע  9.7
וכי הוא מקבל את כל תנאים ואת כל  ,המכרז קרא והבין אותםמסמכי 

 ההתחייבויות האמורות בהם.
 

אשר יתברר כלא נכון ו/או לא מדויק, יקנה לחברה, בין בהצעה כל פרט  9.8
. כל תוספת, תיקון, שינוי או הסתייגות הצעההיתר, זכות לפסול את ה

לחברה  וקניהינם אסורים בהחלט וחסרי תוקף ו ,מהאמור במסמכי המכרז
זכות לפסול את ההצעה או להתעלם מהתוספת ו/או התיקון ו/או השינוי 
ו/או ההסתייגות כאמור, כפי שהחברה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה 

שההצעה שתחייב מבחינת בזה מובהר  ,והבלעדי. למען הסר ספק המוחלט
או תיקונים ו/או שינויים ו/או תוספות ו/אם לא נפסלה בשל החברה, 

תוכרז כהצעה הזוכה במכרז, תהיה ההצעה אשר ו שנעשו בה, הסתייגויות
הודיעה ללא התוספות ו/או התיקונים ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות. 

התוספות ו/או התיקונים ו/או השינויים החברה למציע כי היא מתעלמת מ
, יראו אותו כמי שחזר הסכםה , והמציע סרב לחתום עלו/או ההסתייגויות

 בו מהצעתו במכרז.
 

אחרון להגשת הצעות, להכניס המועד ה לפנירשאית, בכל עת,  החברה 9.9
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 

. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז המציעים
 . של החברה ויפורסמו באתר האינטרנט

 

 
 
 
 
 

mailto:anat@sportp.co.il


 תנאי סף להשתתפות במכרז .10
 

להלן מפורטים תנאי הסף להשתתפות במכרז. ככל שלא נקבע במכרז זה במפורש 
 בכל תנאי הסף המפורטים להלן: בעצמועל המציע לעמוד אחרת, 

 
המציע הינו תאגיד המאוגד כדין בישראל /ואו שותפות )רשומה או שאינה  10.1

 רשומה(. 
 

המציע יצרף ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, מבנק ישראלי, או  10.2
ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על 

ערבות כאמור יש להגיש ₪.  20,000, בסך 1981-עסקי ביטוח, התשמ"א
 .למסמכי מכרז זה 3-נספח א' בנוסח המדויק המצורף כ

 
ח במתן השירותים הדומים לשירותים נשוא מכרז זה בעל ניסיון מוכ המציע 10.3

במשך שנתיים רצופות לפחות אשר קדמו למועד האחרון להגשת הצעות 
לצורך מכרז זה משמעו כי המציע העניק שירותי מוכח"  נסיון"במכרז זה. 

שינוע של ריהוט לאירועים בכלל ושירותי סבלות בפרט וזאת לשלושה 
הוכחת עמידת המציע  לשם.  2018 -ו 2017 גורמים לפחות בכל אחת מהשנים

למכרז זה,  4 -א'נספח בתנאי סף זה, ימלא המציע את הפרטים הנדרשים ב
  .המסמכים הנדרשים יתיבלווויצרפו כשהוא חתום ומאומת כנדרש 

 
במהלך ששת החודשים האחרונים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז  העסיק המציע 10.4

עובדים דוברי עברית ומתחייב להעסיק את כמות העובדים  20 לפחותועדיין מעסיק 
כאמור במשך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה. לשם הוכחת עמידת המציע 

 למכרז זה.  4 -א' נספח בתנאי סף זה, ימלא המציע את התצהיר, 
 

)אכיפת ניהול  חוק עסקאות גופים ציבורייםפי -אישורים עלציע יש למ 10.5
)אישור ניכוי מס ואישור על  1976-חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

ניהול פנקס חשבונות(; העתק האישורים יצורף להצעת המציע כהוכחה 
 לעמידה בדרישות תנאי סף זה. 

 
 למכרז.  7כמפורט בסעיף  המציע השתתף בסיור המציעים 10.6

 
ם המפורטים לעיל או אי המצאת בכפוף לדין החל, אי קיומו של תנאי מהתנאי

מסמך כלשהוא מהמסמכים המפורטים לעיל באופן הנדרש, יקנה לחברה את 
הזכות להחליט על פסילתה של ההצעה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה 
שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמציעים, 

ם מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, לאחר הגשת ההצעות במכרז, להשלי
וזאת בין היתר לצורך הוכחת עמידתו של מציע בתנאי הסף. אלא אם נאמר אחרת 
לגבי מסמך ו/או אישור מסוים, ניתן להגיש את המקור של אותו מסמך או העתק 

 נאמן למקור ממנו, הנושא אישור של עו"ד על היותו נאמן למקור.
 

ת כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי על המציע לצרף להצעתו א 
 הסף דלעיל.

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה .11

 
הנדרשים לצורך הוכחת עמידה המסמכים כל את  םלצרף להצעת פיםעל המשתת
או כל נושא אחר הנדרש לצורך השלמה והגשת הצעה מלאה ושלמה  בתנאי הסף

 המפורטים להלן: במכרז, וביחס לכך יצרפו גם את כל המסמכים 

. להצעה יש לצרף 1-נספח א'הצהרה על מעמדו המשפטי של המציע בנוסח  11.1
 גם את המסמכים הבאים:

או שותפות  תאגיד מציע שהואשל  ההתאגדות תעודת העתק 11.1.1
 .רשומה

 
 הרשם הרלוונטי.מ עדכני תדפיס 11.1.2



 
 אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד.  11.1.3

 

 .2-נספח א'חתום ומלא כנדרש בנוסח  -מציעהוהצעת טופס הצהרת  11.2

 .3-נספח א'בנוסח ערבות בנקאית  11.3

, כאשר מצורפים לו 4-'נספח אבנוסח  המציעבדבר הוכחת ניסיון  תצהיר 11.4
בתנאי  המציעכל האסמכתאות והמסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת 

 .הסף
 

 'נספח א, בנוסח 1976 -תשל"ופי חוק לעסקאות גופים ציבוריים, ל תצהיר 11.5
ובנוסף, ימציא את האישורים הבאים מאת פקיד מורשה, רואה חשבון או  5

 מיועץ מס המעידים כי: 
 

הינו מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על  11.5.1

 פי דין או שהוא פטור מלנהלם.

הינו נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על  11.5.2

  עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מע"מ.

 .6-נספח א'כתב הצהרה בעניין היעדר הרשעות פליליות בנוסח  11.6

-נספח א'המציע ימלא במידת הצורך את החלקים החסויים בהצעתו בנוסח  11.7
7. 

יצורף –עותק חתום מהתשובות שנמסרו לשאלות ההבהרה )ככל שנמסרו(  11.8
 .8-א' כנספח

 עוסק מורשה כדין. המציעהמעידה על היות  תעודה 11.9

     המוסמכים ידי על חתום ,מסמך ב'ף כהמצור, ונספחיו ההתקשרות חוזה  11.10

 . ועמוד עמוד בכל ציעהמ של מטעמו כדין  11.11

 של מטעמו כדין המוסמכים ידי על חתומים כשהם המכרז מסמכי כל   11.12
 (. אחרת צוין אם למעט) ועמוד עמוד בכלהמציע 

ו/או הנדרשים לצורך  המסמכים שיש לצרף כנדרש במסמכי המכרז יתרכל    11.13
 .הוכחת המציאה בכלל התנאים והדרישות

 
 אופן ומועד הגשת ההצעות למכרז .12

 
את מכלול התנאים ההצעות למכרז יש להגיש כאשר הן תואמות  את 12.1

 הזמנה זו. הנדרשים על פי 

להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז כשהם  המציעעל  12.2
, וחותמת, במידת הנדרש, וכן המציעעל ידי מורשי החתימה מטעם  חתומים

ממסמכי המכרז, לרבות בכל עמוד של  על כל מסמך וכל עמודלחתום כאמור 
למלא את כל  המציעעל  חוברת המכרז ובכל מקום אחר המיועד לכך.

 הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז בדיו;
מקור ועותק זהה –)שני( עותקים  2-בעל כל נספחיה ומסמכיה תוגש  ההצעה 12.3

שום פרט המציע לא יציין על גבי המעטפה  ותושם במעטפה סגורה. - למקור
 . "12/2019מכרז פומבי מס' הכיתוב הבא בלבד: "מזהה, מלבד 



 
במשרדי  יש להגיש במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר(, הסגורה את המעטפה 12.4

למועד האחרון להגשת , עד , יד אליהו תל אביב51החברה ברחוב יגאל אלון 
  לעיל. 8ההצעות, הקבוע בסעיף 

 
תתקבל ותפסל על הסף. משלוח הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא  12.5

 ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.
 

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את  12.6
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת או תקופות נוספות, 

 בהודעה שתשלח למשתתפים.
 

, המכרז במסמכי הסתייגות או הערה, מחיקה, תוספת, כל שינוי לרשום אין 12.7
 רישום כל .שהוא אחר אופן בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף בין

 .ההצעה לפסילת להביא ועלול החברה את יחייב לא נתבקש שלא כזה
 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,  12.8
הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף 

 בלבד. 
 

 ערבות בנקאית .13
 

ית על שם המציע ובלתי מותנ ת, אוטונומייתצרף ערבות מקורל על המציע 13.1
, על ל פי דיןאו חברת ביטוח המוכרת עידי בנק בישראל  שהוצאה עלבלבד 

בנוסח הנדרש החברה  לטובת חדשים(, שקליםעשרים אלף )₪  20,000 סך
(. הערבות "ערבות מכרזאו " "ההשתתפותערבות " להלן:) 3-בנספח א'

יודגש כי אין לערוך כל שינוי,  (.כולל) 29/10/2019עמוד בתוקפה עד ליום ת
 לרבות תוספת, בנוסח הערבות.

 
לחלט את ת רשאי ההשתתפות תהיה בלתי מותנית והחברה תהיה ערבות 13.2

על פי פנייה חד צדדית ובלתי מנומקת, לרבות אך לא רק, במקרה  הערבות
, או במקרה בו לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה בו המציע

הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות  .בו מהצעתוהמציע יחזור 
 מהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף בלבד.

 
מציע שהצעתו לא זכתה ולא נקבע ככשיר שני במכרז, תוחזר לו ערבות  13.3

 יום ממועד ההחלטה על הזוכה. 14ההשתתפות תוך 
 

, ההשתתפות להאריך את תוקפה של ערבות מציעמה אם תדרוש החברה 13.4
לכך, להאריך בהתאמה את  החברה, מיד עם קבלת דרישת מציעהמתחייב 

ערבותו בהתאם, את שלא יאריך  מציעלתקופה הנדרשת.  ערבות ההשתתפות
 תפסל הצעתו ותחולט ערבותו.

 
ישמש ההשתתפות לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, סכום ערבות  מבלי 13.5

לחתימת תהיה דרישה כאמור ו/או אם כבטוחה להארכת תוקף ההצעה 
ו/או ו/או להמצאת ערבות הביצוע על ידי הזוכה, , הזוכה החוזה על ידי

תחולט, כפיצוי ההשתתפות . מובהר כי ערבות המציעעמידה בהתחייבויות ל
מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו מציע מוסכם מראש, אם יחזור בו 

עד ו/או לתבוע כל ס מזכותה של החברהבמסגרת מכרז זה, זאת מבלי לגרוע 
 פיצוי נוסף.

 
פסל על יכנדרש לעיל תהשתתפות הצעה שלא תצורף אליה ערבות יובהר כי   13.6

 הסף, ולא תידון כלל. 
 
 
 
 
 



 
 אופן מילוי הצעת המחיר  .14

את  2נספח א'  –בטופס הצהרת והצעת המשתתף במכרז  המשתתף למלא על 14.1
 -ו 2.1התמורה אותה הוא מבקש עבור הענקת השירותים כמפורט בסעיף 

 2.2 -ו 2.1לעיל.  מובהר כי עבור כל אחד מהשירותים המפורטים בסעיף  2.2
החברה מעריכה את היקף השירותים  לעיל תשלח הזמנת עבודה נפרדת.

הזמנות עבודה. מדובר על הערכה בלבד מבלי שיהיה בכך  35 -השנתי בכ
 .או בכלל התחייבות של החברה לכמות הזמנות עבודה שנתיות

 . "ח ויתווסף לה מע"מהתמורה תהיה בש 14.2

 .בתוספת מע"מ₪  5,000לא תעלה על סך של  14.1התמורה כמפורט בסעיף  14.3

אין להציע בכל סעיף שהוא, מחיר בלתי סביר המבוסס על הערכות המציע  14.4
אשר אינן מפורטות במפורש במכרז. הכנסת מחירים בלתי סבירים בחלק 

 צעה.מהסעיפים עלולה להיחשב כתכסיסנות ולגרום לפסילת הה

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות הצעת המציע תכלול את  14.5
באספקת השירותים לרבות, אך לא רק, עלות הסעות ושינוע עובדי המציע 

 הוצאה או עלותלצורך הענקת השירותים. הצעת המחיר תכלול בנוסף כל 
 ולרבות מ"מע למעט, עקיף או ישיר מס לרבות בהענקת השירותים, הכרוכה

 ביטוח ,אחרים חובה תשלומי וכל היטלים, אגרות, מסים, אדם כח עלות
 אחרת הוצאה או/ו אחרת עלות וכל רישיונות, אישורים, השונים לסוגיו
 המיסים בשיעור עליות או/ו מחירים עליות. אספקת השירותים עם בקשר

, אחרים חובה תשלומי וכל מינימום שכר או/ו האגרות או/ו ההיטלים או/ו
 . התמורה את לשנות כדי בהם יהיה לא

 איזו התקיימות אי. סופית תהא המציע הצעת כי, במפורש בזאת מודגש 14.6
 או תחזיותיו, מציפיותיו איזו של התממשות אי או/ו המציע מהערכות
 שינוי לכל או/ו הצעתו של לשינוי עילה מקרה בשום יהווה לא, תכניותיו

 .המכרז במסמכי הכלולים ובהוראות בתנאים אחר

 מהתניה להימנע המציע על. שהוא סוג מכל התייקרויות יתווספו לא למחיר 14.7
 שתיווסף או כלשהו למדד צמודים המחירים כי המחיר בהצעת מציון או

 .ההצעה לפסילת להביא עלולה כאמור התניה. כלשהי ריבית עליהם

בספרות ובמילים. במקרה של אי התאמה/סתירה בין ההצעה  תוצע ההצעה 14.8
בספרות לבין ההצעה במילים, תינתן עדיפות לספרות והחברה תהא רשאית 
לתקן את ההצעה, בהתאם. המציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה לעניין 

 זה.

אי השלמת  המקומות הטעונים נספח הצעת המחיר ו/או  אי הגשתיובהר כי  14.9
ולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, להוביל  לפסילת ו עלמילוי ב

מסמכי המכרז, בהתאם למכלול דרישות ההצעה. כמו כן, אי הגשת כלל 
שינוי  כן, כלהדורשים התייחסות, ום סעיפיה, תוך התייחסות לכל המכרז

ו/או תוספת ו/או אי שימוש שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות 
תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה בגוף המסמכים ובין לגביהם בין על ידי 

על ידי מסמך לוואי או בכל דרך אחרת ו/או אי צירוף אישור נדרש, עלולים, 
 .והכל לשיקול דעתה הבלעדי של החברה בין השאר, לגרום לפסילת ההצעה

 כפי או במכרז שנדרש כפי, היקף בכל לספק את השירותים  מתחייב המציע 14.10
וכמפורט במסמכי  להצעתו בהתאם וזאת החברה ידי על בפועל שיידרש

הזוכה בהתאם לשרותים שהוענקו  -המכרז. מובהר כי החברה תשלם למציע 
 הלכה למעשה בהתאם להזמנה שהועברה למציע על ידי המזמינה.

 



 

 
 בדיקת ההצעות  .15

ועדת המכרזים תפתח את ההצעות שהוגשו במועד ותבדוק את עמידת כל  15.1
ת בתנאי הסף. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות שלא אחת מההצעו

תעמודנה בדרישות כאמור. במידת הצורך ובכפוף לדין החל, תפנה ועדת 
המכרזים למציעים לשם קבלת השלמות ו/או הבהרות למסמכים שהוגשו 

 ו/או נדרשו במסגרת המכרז ולא הוגשו.

שלב בדיקת הצעות שעמדו בתנאי הסף תיחשבנה הצעות כשרות ותעבורנה ל 15.2
 הצעות המחיר. 

 
תהיינה בסכום זהה של מציעים שעמדו בתנאי הסף, אם הצעות המחיר  15.3

תקיים ועדת המכרזים הגרלה בין ההצעות הזהות שבפניה. במקרה כזה 
תקבע החברה את הדרך שבה תתנהל ההגרלה, ותודיע על החלטתה בכתב 

 למציעים שהגישו את ההצעות שבהן מדובר. 
 

  בכפוף לדין החל, החברה שומרת על הזכות: 15.4
 

ת מההצעות ביותר ו/או אף אח הנמוכהשלא לקבל את ההצעה  15.4.1
שתוגשנה במכרז ו/או לבטל את המכרז, או חלקים ממנו בכל 

 עת;
 

לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה  15.4.2
או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם ועדת המכרזים 

 החליטה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו;
 

ה לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת גוב 15.4.3
בה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל  ההנקוב התמורה

חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה אינו 
 מאפשר לה לקבל החלטה ו/או להעריך את ההצעה כראוי;

 
לא להתחשב בהצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים  15.4.4

 ולא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו בהתאם למסמכי המכרז;
 

במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל  לפנות 15.4.5
הבהרות להצעתו, או כדי להסיר אי בהירות שהתעוררה במהלך 

 .בדיקת ההצעה
 

 שיקולי החברה בבחירת הזוכה .16

הזולה בהצעתו של מציע אשר הצעתו תהא  לבחורהחברה אינה מתחייבת  16.1
 ביותר. 

 
וזאת על פי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ביותר מזוכה אחד,  16.2

שיקול דעתה הבלעדי ולמציעים ו/או לזוכים במקרה כאמור לא תהיה כל 
שיקול דעת בלעדי בדבר  חברהטענה בקשר לכך. במקרה של מספר זוכים ל

 חלוקת העבודה ביניהם. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 לשיקול בהתאם, רשאית תהיה החברה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 16.3
 של בהצעה לבחור או/ו לקבל לא או/ו לדון שלא או/ו לפסול להחליט, דעתה
 או עמו רע ניסיון היה לחברה או/ו יפו-אביב-תל לעיריית אם, כלשהומציע 

 הקשור בכל, אחר שירות מזמין של שלילית דעת חוות לגביו שקיימת
 עמידתו, מציעה של כושרו עם בקשר, היתר ובין ידו על הוענקוש שירותיםל

 בדרכי, השירותים תהעניק אל ביכולתו, השירותים בטיב, זמנים בלוחות
 במקרים. בהתחייבויות עמידה ואופן במיומנותו, באמינותו, התנהלותו

 היה השלילית הדעת חוות ללא אשר הצעה הינה המציע שהצעת ככל, אלה
 מתן לפני טיעון זכות למציע תינתן – הזוכה כהצעה להיבחר כדי בה

 בכפוף וזאת פה בעל או בכתב ותמומש יכול הטיעון זכות. הסופית ההחלטה
 .החברה של הדעת לשיקול

 
החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה של מציע אשר לחברה ו/או לגופים  16.4

 ציבוריים אחרים ניסיון רע איתו.
 

 עיריית ת"א עם או/ו עמה נמצא אשר מציע כל לפסול רשאית תהא החברה 16.5
מנימוקים שיירשמו  .שהוא סוג מכל, משפטיים בהליכים או בסכסוך

לרבות שלא להתחשב כלל בהצעה,  בהחלטתה, תהא רשאית ועדת המכרזים
או בחלקים שבהצעה, כל חלק של הצעת המחיר ו/או של ההצעה המקצועית, 

 דעתה או בלתי ראויים, מקצועית או אחרת, לפי שיקול שהם בלתי סבירים
 .הבלעדי

 
ירותים, כולם או חלקם, או שלא החברה תהא רשאית למסור את הענקת הש 16.6

להוציא כלל את השירותים, כולם או חלקם, לביצוע, ולמציע/לזוכה )לפי 
 העניין( לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי החברה.

 
החברה תהא רשאית לערוך כל בדיקה או חקירה, בין בעצמה ובין  על ידי  16.7

רבות איתנותו הפיננסית, טיב הענקת אחרים, בקשר לנתוני כל מציע, ל
השירותים בעבר, הליכים משפטיים בהם הוא מעורב, וכל חקירה  ו/או 
בדיקה אחרת, והמציע, בעצם הגשת הצעתו במכרז, מסכים לכל בדיקה או 

 חקירה כאמור.
 

 המציע ו/או צדדים שלישיים מאת לדרוש הזכות את לעצמה החברה שומרת 16.8
 מסירת או/ו השלמת לרבות, נוספים פרטים או/ו להצעתו ביחס הבהרות
 יסרב אם. מטעמה מי או/ו המכרזים ועדת דרישת לפי, נוספים מסמכים

 להסיק הועדה רשאית, כאמור כלשהם מסמכים או פרטים למסור מציע
 . ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות

 
אחרים אם החברה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם מציעים  16.9

יוכח לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, 
ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין 
חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה 

צעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס לה
 בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

 
 החברה רשאית לפסול כל הצעה ממנה עולה חשש לניגוד עניינים.  16.10

 
, הזוכה את המכרזים וועדת תבחר אזי זהות הצעות מספר ותהיינה במידה 16.11

 ועדת בפרוטוקול שירשמו נימוקים לפי, הבלעדי דעתה שיקול פי על
 החברה. ידי על תיקבע אשר בשיטה, הגרלה לפי או המכרזים

 
 
 
 



  הודעה על הזכייה וההתקשרות .17

החברה כזוכה במכרז, יופיע הזוכה במכרז במשרדי  מציעהצעתו של  נקבעה 17.1
קבלת  מיום עבודה ימי 5 -מ יאוחר ולאהחברה במועד שייקבע על ידי 

ההודעה על זכייתו במכרז, ויחתום על נוסח ההסכם תוך השלמת הפרטים 
את כל המסמכים לחברה הזוכה  ציעהחסרים בו. במעמד זה ימציא המ

מובהר, כי אין באמור כדי . והנספחים הנדרשים ממנו כקבוע בנוסח ההסכם
מסמך אחר הנדרש בקשר  או לגרוע מחובתו של הזוכה לחתום על כל טופס

 ההסכם. עם 
 

רשאית לבטל את הזכייה החברה תהא  –לא מילא הזוכה אחר התחייבותו זו  17.2
שצירף הזוכה למסמכי המכרז הערבות הבנקאית  את  להגיש לפרעוןו/או 

המציע שהצעתו היתה הבאה מטעמו ובמקרה של ביטול הזכייה להתקשר עם 
ע , והזוכה כאמור יהיה מנוהחברההכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

 מלהשמיע כל טענה ו/או דרישה מכל סוג בקשר עם האמור.
 

 מציע במכרז יהא רשאי לקבל חזרה את הערבות הבנקאית: 17.3
 

אם נפסלה הצעתו או נקבעה הצעה אחרת כזוכה במכרז, או  17.3.1
 לאחר מתן הודעתה של החברה בעניין זה. –שנדחו כל ההצעות 

 
לאחר חתימת ההסכם  –אם נקבעה הצעתו כזוכה במכרז  17.3.2

 והמצאת כל המסמכים הנדרשים כמפורט בהסכם.
 

לאחר השלמת ההתקשרות עם המציע  –אם הוכרז ככשיר השני  17.3.3
הזוכה, ולחילופין במקרה שלא תשתכלל ההתקשרות עם 

 לאחר חתימתו על ההסכם. –הזוכה במכרז 
 

החברה לממש את לעיל כדי לגרוע מזכותה של  באמוראין  17.3.4
 לעיל. 13הערבות הבנקאית, כאמור בסעיף 

 

 הצעת המשתתף  גילוי .18

 

המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני משתתפים  מביע הצעתו בהגשת 18.1
אחרים, אם החברה תידרש לגלותה, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי 

. מובהר 8-נספח אאו מסחרי, שעליהם הודיע המשתתף במפורש, על גבי 
בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם 

 יב את החברה. מחויב על פי כל דין כדי לחי
 

ידוע למציע כי לחברה סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע  18.2
להותיר חסויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת לאחר שמסרה למציע 
הודעה על כוונתה למסור פרטים אלו, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה 

 כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה. 
 

י ככל שהחברה תקבל את בקשת המציע בדבר הסתרת מובהר בזאת כ 18.3
החלקים החסויים בהצעתו, הרי שאותם החלקים בהצעות של משתתפים 

 אחרים שהוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפניו.
 

 שונות .19

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. הגיש מציע יותר מהצעה אחת,  19.1
ההצעה התקפה תהיה לפי תפסול החברה את הצעותיו הנוספות. בחירת 

 שיקול דעתה של החברה ולמציע לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 
 



 
חלק  כלשהן בנסיבות בידיו לעכב רשאי יהיה לא שהזוכה מוסכם עוד 19.2

 לו שנמסרו ציוד ו/או נתונים קובץ ו/או נתון ו/או מסמך כל ו/או מהעבודות
 לפי התחייבויותיו וביצוע לביצוע העבודות הקשור בכל ידו על ו/או הוכנו ו

 זה. מכרז
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המשתתף והשתתפותו  19.3
במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ו/או 

 ההסכם ידועים ונהירים לו. 
 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר  19.4
פרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת לפרט כלשהו או ל

 .הההצע
 

 ובלא שהיא סיבה מכל וזאת, זה מכרז לבטל, שהוא שלב בכל רשאית החברה 19.5
 ולאף במלואן הערבויות לזוכה או למציעים יושבו כזה במקרה. לנמק צורך
 מכל טענה -מטעמם למי ולא( כזה שהיה)ככל  לזוכה לא, למציעים לא -אחד
 .החברה כנגד שהוא וסוג מין

 
לגרוע מיתר הוראותיה של הזמנה זו לעיל, מובהר עוד כי במקרה של  מבלי 19.6

מהוראות מסמכי המכרז השונים, תגברנה ההוראות  איזהסתירה בין 
( אלא אם כן צוין החברההבלעדי של  ההמפורטות יותר )על פי שיקול דעת

הסכם הבמפורש אחרת. במקרה של סתירה בין הוראות המכרז לבין הוראות 
 .הסכםהתגברנה הוראות 

 
בעל פה  ושיינתנאיננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים  החברה 19.7

במכרז,  ציעיםפה למ-בעל ושיינתנבמכרז. פירושים ו/או הסברים  מציעיםל
 החברה.אינם מחייבים את 

 
 מציעתעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את ההמציע הצעת  19.8

חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת  3תום להחל ממועד הגשתה ועד 
  ההצעות למכרז.

 
זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות זמנה למניעת כל ספק מובהר בזאת כי ה 19.9

 בלבד, ואולם ברור כי ההצעה מופנית לכל אחד ואחת.
 

מקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה הסמכות ה 19.10
 לבית המשפט המוסמך לדון בו במחוז מרכז.

 
 

 
 

_______________________________ 
 יפו בע"מ-אביב-חברת היכלי הספורט תל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 נספח א-1

הצהרת המציע על מעמדו המשפטי  
 

 ן:במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלה המציעעל 

 

 מעמד משפטי .א

 

 פרטים כלליים .ב

 

 
 

 חברה בע"מ  עמותה   אגודה
 שיתופית

  שותפות
 רשומה

  יחיד 

)יש למלא 
 טבלאות ב' ג'(

ולצרף דו"ח 
מעודכן מרשם 

 החברות

)יש למלא 
 טבלאות ב' ג'(

ולצרף דו"ח 
מעודכן מרשם 

 העמותות

)יש למלא טבלאות 
 ג'(ב' 

ולצרף דו"ח מעודכן 
מרשם האגודות 

 השיתופיות

)יש למלא 
 טבלאות ב' ג' ד'(

ולצרף דו"ח מעודכן 
 מרשם השותפויות

)יש למלא טבלה 
 ב'( 

)יש לצרף תדפיס מהרשם  במכרזהמציע שם 

 הרלוונטי(

 

 

 

  מס' תאגיד/ שותפות/ת.ז

 

 

  מס' עוסק מורשה

 

 

  כתובת

 

 

  טלפון

 

 

  פקסימליה

 

 

  דואר אלקטרוני

 

 וטלפון נייד תפקיד ,שם איש קשר

 

 

 

 



 שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ / שותפות רשומה( .ג

 
 
 
 
 

 

   

 

 שמות השותפים )שותפות רשומה( .ד

 

 

 

 
 
 
 

 

המשפטי  אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו
 .בטופס זה מדויקים ועדכניים

 
 _______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי 
 _______________ _________________ 

 חתימה תאריך 

 

 (לתאגיד בלבד)אישור עו"'ד/  רו"ח 

 

אני הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות 
מורשי החתימה של החברה/ השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את 

 __________________ )החברה / השותפות( לכל דבר ועניין.
 

       _______________    _________________ 
 חתימה וחותמת                            תאריך    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 



 2-אספח נ
 ציעהצהרת והצעת המ

 

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה              
 

 לכבוד
 יפו בע"מ -החברה להיכלי ספורט תל אביב

 , יד אליהו, תל אביב51רחוב יגאל אלון 
 

 א.ג.נ.,
   12/2019מס'  פומבימכרז הנדון : 

 , ______________ מורשי חתימה מטעםאני  הח"מ ______________________
ח.צ./ח.פ./ת.ז. ____________________ כתובת _______________________________ 

 כדלקמן: , בשם המשתתף,בזה ים/ומתחייב ים/, מסכיםים/מצהיר

 
הבנו את  וכל נספחיהם, , המפרט,ההזמנה, ההסכםעיינו בכל מסמכי המכרז, כולל  .1

. אנו לקבל שביקשנווהמידע קיבלנו את כל ההסברים והם מקובלים עלינו,  תוכנם
ובביצוע התחייבויותינו  בהענקת השירותיםמאשרים כי אנו מכירים את כל הכרוך 

ידינו -לפי ההסכם ונספחיו, וכן כי כל הפרטים והמידע הכרוכים, נלקחו על
ון, ואנו מוותרים מראש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפי בחשב

 ו/או מי מטעמה. החברה
 אנו מאשרים ומצהירים כי אנו עומדים בתנאי הסף שנקבעו במכרז זה. .2
הננו מצרפים את כל מסמכי המכרז ויתר המסמכים הנדרשים כמפורט בהזמנה  .3

פורט במסמכי המכרז, , כמערבות בנקאיתלמכרז, לרבות  ההצעותלהציע 
 ומתחייבים בחתימתנו להלן לקיים את כל תנאי המכרז על כל מסמכיו ונספחיו.

אנו מגישים את הצעתנו זו מבלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין,  .4
באופן מלא או חלקי, עם המשתתפים האחרים במכרז זה לגבי איזה מן הפרטים 

 . ידינו-המפורטים בו ואשר מוצעים על
ההסכם כהגדרתו לחתום על ים מתחייב והננאם וכאשר נוכרז כזוכה במכרז זה,  .5

ההתקשרות לפי למשך תקופת  כםולהפקיד בידי במסמכי המכרז וכל נספחיו
בנקאית בהתאם להוראות שנקבעו שם וכפי שתורו לנו, וזאת  ערבותההסכם הנ"ל 

או בכל  הודעת הזכייהקבלת ממועד  בודה)חמישה( ימי ע 5 –בתוך לא יאוחר מ 
 .מועד אחר כפי שייקבע על ידיכם

 כל ואת כנדרש חתום ההסכם את מציאנ ולא במכרז זכהנו במידה כי, נול ידוע .6
, לעיל המצוין במועד, המכרז במסמכי הקבוע הנוסח י"עפ, הנדרשים הנספחים

ולממש את הערבות הבנקאית וזאת  במכרז נוזכיית את לבטל רשאית תהיה החברה
 .י לגרוע מיתר סעדיה הנתונים לה על פי דין ו/או הוראות מסמכי המכרזמבל

אנו מורים בזה לכם, בהוראה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ו/או לשינוי מכל  .7
ידינו למסמכי מכרז זה, -סיבה שהיא, להציג את הערבות הבנקאית המצורפת על

לפי תנאי מכרז זה לפירעון, אם לא נמלא אחר איזו מהתחייבויותינו כלפיכם 
לרבות )אך לא רק( חזרתנו מהצעתנו במכרז ו/או הימנעותנו מחתימה על ההסכם 
והנספחים המצורפים לו ו/או הימנעותנו מהחזרתם אליכם במועד ו/או הימנעותנו 

פי ההסכם במועד האמור לעיל  -ממסירת כל המסמכים והבטוחות הנדרשים על
 ו/או כל הפרה אחרת. 

כל ההוצאות ו/או התשלומים ו/או ההשקעות ו/או העמלות ו/או האגרות הנובעים  .8
ו/או הנדרשים לצורך השתתפותנו במכרז חלים עלינו ורק עלינו, ואתם לא תישאו 
בכל חבות ו/או התחייבות ו/או הוצאה בקשר להשתתפותנו במכרז ו/או ההכנות 

 הנדרשות לצורך ההשתתפות כאמור. 
כים נוספים ו/או פרטים ו/או הבהרות הנדרשים לכם לצורך ניהול נמסור לכם מסמ .9

ידיכם לאחר מועד הגשת הצעתנו זו ובטרם -הליכי המכרז, במידה ונתבקש לכך על
ידיכם. אנו מוותרים בזה ויתור מוחלט ובלתי -ההכרזה על הזוכה במכרז זה על

עם פנייה )או מסויג על כל טענה ו/או תביעה שיש ו/או שתהיה לנו כלפיכם בקשר 
 ידיכם למי מהמשתתפים במכרז זה. -פנייה( דומה שתבוצע על-אי



אנו מסכימים כי עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הנכם רשאים לתקן  .10
ידיכם -ו/או לשנות את תנאיו, כולם או חלקם. תנאי המכרז הסופיים יקבעו על

 ם ואותנו. ולפי שיקול דעתכם הבלעדי, והם )ורק הם( יחייבו אתכ
ידינו במסגרת הצעתנו זו הינו שלם, מדויק ומשקף את האמת -כל המידע הנמסר על .11

 ואותה בלבד.  
ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות  90הצעתנו זו תעמוד בתוקפה לתקופה של  .12

 במכרז זה, ומכל מועד נדחה להגשת ההצעות כאמור.
 

 הינה כמפורט להלן:  המכרז במסגרת נוהצעת .13

 

 
 
 
 

לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי  נוזו מחייבת אות נו, כי הצעתיםומתחייב יםמצהיר הננו .14
המכרז וההסכם המצורף לו, ללא סייג וללא תנאי, למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד 
האחרון שנקבע להגשת הצעות למכרז )וככל שידחה מועד זה, למשך שלושה חודשים מהמועד 

 הנדחה(. 
 
 

 ......... )תאריך(:ולראיה באנו על החתום באמצעות מורשי חתימה, היום: ................
 

________________           __________________            _____________________ 
 חותמת + חתימה                      חותמת + חתימה                  חתימהחותמת +             

 
 המשתתףחתימות  וראיש

 ה שלתמאשר את חתימ ...........מ"ר  ............................אני הח"מ, עו"ד 
שנעשתה באמצעות מורשי  וז צעהעל ה.............................. ח"פ/אחר .................... 

ת"ז  ..................................-ו ...................ת"ז  ........................החתימה שלה ה"ה 
 חתמו על הצעה זו בפני.אשר  ........................,

 :......................ולראיה באתי על החתום היום 
________________ 
.................... 
 עו"ד

 
 

    2.2 -ו 2.1כל אחד משירותי שינוע הכסאות המפורטים בסעיפים התמורה המבוקשת על ידינו עבור 
עובדים ומנהל צוות  7אשר תכלול צוות של )אשר בגין כל אחד מהם תצא הזמנת עבודה נפרדת( ולעיל 

  :תהיה בסך של
 

 
אחד עבור כל  ( בתוספת מע"מ_______________________________: ובמילים)  ____________

  . לעיל 2.2 -ו 2.1מפרטי השירותים כאמור בסעיף 
 

 .בתוספת מע"מ₪  5,000מובהר כי התמורה כאמור לא תעלה על סך של *   
 

 הזמנות עבודה בשנה. האמור לעיל  35 -*  החברה מעריכה את הענקת השירותים על פי המכרז בכ
 

 .להזמנות בכלל או להיקף הזמנות כלשהו מהווה הערכה בלבד ואין בכך משום התחייבות של החברה    
 

 ן בימי חג ושבת ויש לקחת זאת בחשבולרבות מובהר כי השירותים יוענקו בכל שעות היממה *   
 

  צעת המחיר כאמור.הבקביעת     
 
 
  



 
 3-'אנספח 

 
 
 

        
 להשתתפותכתב ערבות נוסח 

 
 

 תאריך ________________
 

 לכבוד
 בע"מ יפו –חברת היכלי הספורט תל אביב 

 
 

 ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 

 אלף עשריםש"ח ) 20,000אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

"( שתדרשו מאת ______________ סכום הערבותשקלים חדשים(, )להלן: "

שביניכם לבין הנערב בעניין  12/2019מס'  מכרז"( בקשר עם הנערב)להלן: "

 אספקת ציוד וחומרי ניקוי למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ.

( ימים מתאריך קבלת שבעה) 7 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ

דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב 

ום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכ

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  29/10/2019ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר 

 מהתאריך הנ"ל.

 

 רבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.ע

 

 

 

 בכבוד רב,
 

 בנק _________ בע"מ
 

 
 



 
 

 4-'אנספח 
 

 תצהיר בדבר עמידה בתנאי סף 
 

למסמכי המכרז, אנו מפרטים  10.4 -ו  10.3בהתאם לדרישות המפורטות בסעיפים 
 כדלקמן:

 

המציע , אני מצהיר בזה כי למכרז 10.3בהתאם לדרישת הסף המפורטת בסעיף  .1
להוכחת העמידה בתנאי בהענקת השירותים לגורמים המפורטים להלן. בעל ניסיון 

 בטבלה להלן:את כל הפרטים המתאימים סף זה אני ממלא 

 

                                                                                            

 קשר וטלפון אצל הלקוח:שם הלקוח לרבות איש 

 

 

 מועד תחילת הענקת השירותים:

 

 

 

 תאור השירותים שהוענקו:

 

 
 
 

                                                                                            

 שם הלקוח לרבות איש קשר וטלפון אצל הלקוח:

 

 

 מועד תחילת הענקת השירותים:

 

 

 

 תאור השירותים שהוענקו:

 

 
 



 
 
 

                                                                                            

 שם הלקוח לרבות איש קשר וטלפון אצל הלקוח:

 

 

 מועד תחילת הענקת השירותים:

 

 

 

 תאור השירותים שהוענקו:

 

 
 

 בדפים נוספים. -נוספים במתכונת הנ"ל  לקוחותניתן לפרט  •
 

 
הריני מצהיר כי בששת החודשים שקדמו למועד הגשת הצעתי במכרז ונכון למועד זה המציע   .2

עובדים דוברי עברית וכן מתחייב להעסיק את כמות העובדים כאמור  20מעסיק לפחות 
 במשך כל תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה. 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3
 
 

 תום, היום .........................ולראיה אני בא על הח
 

____________ 
 המצהיר

 
 המשתתףחתימות  וראיש

 ה שלתמאשר את חתימ ...........מ"ר  ............................אני הח"מ, עו"ד 
שנעשתה באמצעות מורשי  וז צעהעל ה.............................. ח"פ/אחר .................... 

ת"ז  ..................................-ו ...................ת"ז  ........................לה ה"ה החתימה ש
 חתמו על הצעה זו בפני.אשר  ........................,

 :......................ולראיה באתי על החתום היום 
________________ 
.................... 
 עו"ד

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 5-נספח א
 

  1976-תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

ת.ז. ______________,   ____________ ,______________ מח"הו/י אנ
 אהיהנ/ האמת וכי את להצהיר עלי כי תינו/שהוזהר_____________ לאחר 

 :כדלקמן בזאת ים/מצהיר ן,כ אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים י/םצפו
 
 ._______________________ב ________________כ משמש ו/י. הננ1

 המשתתף  שם                              תפקיד                               
  

 המשתתף מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הננו/י. 2

 

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש . 3

 משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או החבר במשתתף/המשתתף 

 ;***עבירות

 ***עבירות משתי יותרב **הורשעו אליו *זיקה בעל או החבר במשתתף /המשתתף 

 ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך

 .האחרונה

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02  יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

 חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – עבירה"  ***

. -1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה )איסור עובדים זרים

דיני  של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות ולעניין

בתוספת  המנויות החיקוקים הוראות על עבירה גם , -2011 ב"התשע ,העבודה

 .חוק לאותו השלישית

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4

 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – 'א חלופה  

 )להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף. 1998

מקיים  והוא המשתתף על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 .אותן

 בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 בסעיף ' ב החלופה את שסימן . למשתתף5

 המשנה

 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המשתתף - (1 ) חלופה

ל "למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המשתתף - (2 ) חלופה

 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה העבודה משרד

 במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך ובמידת ,זכויות שווין לחוק 9

 הרווחה והשירותים העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמשתתף



 התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה הוראות לפי החברתיים

 ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו

המשתתף מתחייב להעביר העתק  –לעיל  5בסעיף  (2). למשתתף שסימן את החלופה 6

ימים  30עבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך מתצהיר זה למנכ"ל משרד ה

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.החברה ממועד התקשרותו עם 

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7

  

 )חתימת המצהיר(

 אימות עו"ד

. _____________( מאשר כי ביום אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר

___________ הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, 

 םכי עליו/ה םלאחר שהזהרתיו/ה_______________, ת.ז. ____________  -ו

לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה  םצפוי/ יהיולהצהיר את האמת וכי יהא/

 עליו בפני. םלעיל בחתמו/ םת תוכן תצהירו/בפני א וכן, אישר/

 

____________ 

 )עו"ד(

  



 6-נספח א

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות

 

ת ת"ז מס'_______________, \_________, _________ נושאאני הח"מ מר/גב  .1
 ’______________ מורשה/מורשי החתימה מטעם ____________ מס

(. לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את המשתתף""-זיהוי/ח.פ._________)להלן
ה \ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\האמת וכי אהיה צפוי

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ומתחייב

( לחתום על "המשתתףהוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1.1
 "(.מכרזהתצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז__________________ ) להלן: "

 לא הורשע:המשתתף  .1.2

; 1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .1.2.1
-פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

עד  290; סעיפים 1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975
, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297

שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי למעט הרשעות 
 . 1981-ותקנת השבים, התשמ"א 

ובעבירות הבאות:_______________________ )ימולא בהתאם  .1.2.2
 לדרישות המכרז(.

 או )מחק את המיותר(
 הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות המשתתף .1.3

הבאות:___________________________________________________ ) 
 פרט מתוך העבירות המנויות לעיל(יש ל

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה  .2
במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם  המשתתףקיים אודות 

 . 1981-הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

עם הזוכה במכרז חברה ההסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של  .3
 שבנדון. 

 
_____________ _________________ ________   ____________________

     
 תאריך                חתימה וחותמת עו"ד  תאריך        שם חתימה וחותמת 

המשתתף הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם  המשתתףשל 
חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל  הינם מורשי

הריני מאשר בחתימתי, הקשור ו/או הנוגע למכרז.  עניין
ידי להצהיר את  הוזהרו על המשתתףכי החתומים בשם 

בחוק, אם כי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים האמת  ו
בפני  לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו

 על נספח זה.  

 



  7-נספח א

 חלקים חסויים בהצעה

 
אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם 

 סוד מסחרי:

 

 עמוד__ בהצעה, בדבר _______________________________________ וזאת

 ______________________________________________הנימוקים הבאים: מ

עמוד__ בהצעה, בדבר _______________________________________ וזאת 

 מהנימוקים הבאים: ______________________________________________

עמוד__ בהצעה, בדבר _______________________________________ וזאת 

 ______________________________________________מהנימוקים הבאים: 

עמוד__ בהצעה, בדבר _______________________________________ וזאת 

 מהנימוקים הבאים: ______________________________________________

 

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים 

 אחרות שיוגשו למכרז זה,  יהיו חסויים בפני. בהצעות

 

 חתימת המשתתף:

 
 

___________ _________ __________________  
 תאריך               חתימה/חותמת         שם המשתתף            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8-נספח א  
 מענה לשאלות הבהרה

 
  



 מסמך ב'
 

 
 הסכם  

 
 

 2019_____ בחודש _____ בשנת ביום  יפו-אביב-בתלשנערך ונחתם 
 

 
 בין:

 
 51-049264-8ח"פ  יפו בע"מ-אביב-היכלי הספורט תל

 
 67062יפו -אביב-, תל51מרחוב יגאל אלון 
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"זירת ללקבלת שירותי שינוע כסאות  12/2019והחברה פירסמה מכרז מס'  והואיל
המכרז" אולם המשחקים" בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב יפו )להלן: "

  ;זה הסכםל נספח א'מסמכי המכרז מצ"ב כ .", לפי הענין("ההיכל -ו
 

המכרזים של החברה ביום והצעת נותן השירותים אושרה על ידי ועדת  והואיל
  ;_____ כהצעה זוכה במכרז

 
נותן השירותים בדק את דרישות החברה בנוגע לשירותים נשוא המכרז ו  והואיל

ונשוא הסכם זה, התנאים לביצועם וכל שאר הנתונים בקשר אליהם, 
ובעקבות הבדיקה שעשה, הציע לחברה לבצע את השירותים בתנאי הסכם 

 זה;   להסכםנספח ב' כהמצ"ב זה ובתמורה כמפורט בהצעת נותן השרותים 
 

האדם, -הידע, הניסיון, כוח בעלמצהיר כי הינו,  השירותיםונותן  והואיל
את  החברהוהכישרון לבצע עבור , הכישורים הרישיונות, התעודות, היכולת
 לתנאי הסכם זה ובהתאם לכל דין; החברההשירותים בהתאם לדרישות 

 
ביצוע השירותים בהתאם  את נותן השירותיםמעוניינת למסור ל החברהו והואיל

 ור בהסכם זה.ובכפוף לאמ
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ומשמש בסיס להתקשרות  להסכםהמבוא  .1

  הצדדים לפיו.
 

 



 השירותים .2
 

 השירותים על פי הסכם זה יכללו, בין השאר את השירותים שלהלן:  2.1

כסאות מהמרתף הדרומי בהיכל, הצבתם ופרישתם  350 -שינוע של כ 2.1.1
בזירת המשחקים בהיכל בהתאם לתוכנית פרישה שתספק החברה 

 ;לפני הארוע

כאמור לעיל מזירת המשחקים בהיכל ושינועם  תהכיסאופינוי  2.1.2
 ;כל תוך השארת זירת המשחקים נקיהמהזירה למרתף הדרומי בהי

 "(.השירותים" )להלן:

עיקר יוענקו בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה ) ההסכםהשירותים נשוא  2.2
בהתאם לצורכי  ,בשעות הערב והלילה( לרבות חגים ושבתות הפעילות תהיה

החברה ובהתאם להזמנת עבודה שתשלח למציע הזוכה בכל חודש עבור 
ת העבודה יצויין המועד הנדרש להענקת השירותים . בהזמנהחודש העוקב
לעיל או שינוע  2.1.1לתוך זירת המשחקים כאמור בסעיף  ת)שינוע הכיסאו

 לעיל, לפי הענין( 2.1.2בחזרה למרתף הדרומי כאמור בסעיף  תהכיסאו
והמציע הזוכה מאשר את הסכמתו ונכונותו לכך והוא יפעל בהתאם להנחיות 

ר כי במקרים חריגים החברה תהא רשאית להזמין החברה בקשר לכך. יובה
 שעות מראש ובכתב.  24מהמציע שירותים כאמור 

( עובדים קבועים אשר ייעודו שבעה) 7יוענקו באמצעות צוות של  השירותים 2.3
מטעם )כעובד נוסף( להענקת השירותים עבור החברה עליהם יפקח מנהל צוות 

אשר יהיה נוכח בהיכל במשך כל זמן הענקת השירותים. מבלי  נותן השירותים
לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית במקרים חריגים ובהתאם לאילוצי 

שעות לפני מועד  24דעה בכתב שתינתן בהו לנותן השירותיםהחברה, להודיע 
הענקת השירותים כאמור, על הצורך בנוכחות של מספר עובדים גדול יותר 

 מהאמור. 

עם  נותן השירותיםלעיל יהיה איש הקשר של  2.3מנהל הצוות כאמור בסעיף  2.4
יהיה נוכח בהיכל בעת הענקת השירותים  ,יהיה זמין לפניות החברה ,החברה

יהיה אחראי על הבטיחות בביצוע  ים. מנהל הצוותותויפקח על מתן השיר
יבקש להחליף  שנותן השירותים. ככל נותן השירותיםהשירותים על ידי עובדי 

את מנהל הצוות במהלך תקופת הענקת השירותים, יידרש אישור החברה 
לזהות המחליף. אישור החברה יעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

א לאשר החלפה מכל נימוק וללא נימוק כלל החברה והיא תהא רשאית של
 לא תהיה טענה או תביעה בנושא זה כלפי החברה. ולנותן השירותים

החברה אינה מתחייבת להיקפי פעילות כלשהם והשירותים יוענקו בהתאם  2.5
לא יהיה זכאי לשיפוי או  ונותן השירותיםלשיקול דעתה הבלעדי של החברה 

לפי  לנותן השירותיםהתמורה תשולם לפיצוי בגין היקף מתן השירותים. 
ביצוע השירותים בהתאם להזמנת עבודה וביצועם בפועל בהתאם למחירי 

 במסגרת המכרז ואשר אושרו על ידי החברה.  נותן השירותיםההצעה שהגיש 

אשר יוצבו על  תהכיסאולעיל, מנהל הצוות יוודא כי  2.5בנוסף לאמור בסעיף  2.6
תקינים ושמישים לישיבה וידווח באופן  ידי עובדיו בזירת המשחקים יהיו

בזירה ובתום  תהכיסאובזמן פרישת  תהכיסאומיידי לחברה על אי תקינות 
 לאחסון במרתף הדרומי של ההיכל. תהכיסאוהארוע במהלך איסוף 

 

 



החברה אינה מתחייבת להיקפי פעילות כלשהם והשירותים יוענקו בהתאם  2.7
ירותים לא יהיה זכאי לשיפוי או לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ונותן הש

לפיצוי בגין היקף מתן השירותים. התמורה תשולם לנותן השירותים לפי 
ביצוע השירותים בהתאם להזמנת עבודה וביצועם בפועל בהתאם למחירי 

 ההצעה שהגיש במסגרת המכרז ואשר אושרו על ידי החברה. 

 6בתשלום עד מובהר כי החברה תהא רשאית לבטל הזמנת עבודה ללא חיוב  2.8
שעות לפני מועד תחילת הענקת השירותים כפי שיהיה נקוב בהזמנת העבודה 
ולנותן השירותים לא תהא טענה בענין זה כלפי החברה. הזמנת עבודה 

שעות מהמועד שנקבע בהזמנת  6 -שתבוטל על ידי החברה בפרק זמן קצר מ
מערך  50%העבודה לתחילת הענקת השירותים תחייב את החברה בתשלום של 

 הזמנת העבודה.

 נותן השירותיםוהתחייבויות הצהרות  .3

בעל  קבלן מורשה למתן השירותים, כי הוא מצהיר ומאשר כי הוא נותן השירותים 3.1
פי כל דין -כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות בני תוקף הדרושים על

ובכל מקרה הוא יהיה אחראי לקבלת כל  לעסוק במתן השירותים לפי הסכם זה
מהרשויות  ידיו לחברה-ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים למתן השירותים על

הסכם זה. נותן השירותים בכל תקופת ההתקשרות לפי  המוסמכות לכך לפי כל דין
בכל הוצאה הכרוכה בהשגתם ו/או קבלתם, והוא מתחייב למסור  מתחייב לשאת

לחברה, לפי בקשתה, העתקים מכל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות 
 כאמור.

נותן השירותים מצהיר כי הינו בעל ידע מקצועי, כושר, יכולת, אמצעים  3.2
העניק את השירותים במומחיות כספיים, כח האדם וכי באפשרותו ל

 וברמה מקצועית גבוהה. 
 

 השירותיםמצהיר ומאשר כי הוא מכיר היטב את פרטי  נותן השירותים 3.3
י החתימה על וכי הוא ביצע את כל הבדיקות הדרושות לפנ העניקשעליו ל

השירותים,  להעניק אתדו מניעה מכל מין וסוג שהוא חוזה זה, וכי אין מצ
הנהלים, ההנחיות, התקנים, התקנות והחוקים החלים וכי ידועים לו כל 

והוא מתחייב למלא אחריהם ככל שקיימים, על מתן השירותים, 
 בדקדקנות. 

 
מתחייב ליתן לחברה את השירותים במשך כל תקופת  נותן השירותים 3.4

ההתקשרות וככל שהדבר יידרש, והוא יפעל בהתאם להנחיות החברה 
 ולטובתה, והכל בכפוף לאמור בהסכם זה לעיל ולהלן.

 
 כספיים עיצומים אליו זיקה בעל על או יועל הוטלו לאנותן השירותים מצהיר כי  3.5

 לענייןממועד חתימת הסכם זה.  האחרונות השנים בשלוש הפרות משש יותר בשל
 אישור ניתן אם, אחת כהפרה כספי עיצום הוטל שבגינם הפרות מספר יראו זה

 אחד עובד כלפי בוצעו ההפרות כי הכלכלה במשרד והאכיפה ההסדרה ממינהל
 .שכר לו משתלם בסיסה שעל אחת בתקופה

 
 יועסקו לא, זה הסכם שאונ העבודות ביצוע לצורך כי מתחייבנותן השירותים  3.6

 במסגרת ישראלים עובדים העסקת עידוד, "ם"תכ בהוראת כמפורט זרים עובדים
 .7.12.9' מס", הממשלה התקשרויות

 
נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל  3.7

הודעה שתנתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, 
היתר או רשות או מהצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיוצ"ב, 

 המוטלים עליו על פי כל דין. 
 

עובדים דוברי עברית במשך כל  20נותן השירותים מתחייב להעסיק לפחות  3.8
 תקופת הענקת השירותים על פי הסכם זה.



 
בתיאום מלא ותוך קיום קשר  שירותיםמתחייב לבצע את ה נותן השירותים 3.9

 .םשירותיהלאורך כל תקופת מתן  עם החברה רצוף ויעיל ,הדוק, מתמיד
 

לפעול בנאמנות  נותן השירותיםידו מתחייב -במתן השירותים על 3.10
 לפי החברה ולהשתמש במיטב ידיעותיו, ניסיונו וכישוריו.ובמסירות כ

 
 והחברה בלבד, ,החברהמתחייב למלא אחר כל הוראות  נותן השירותים 3.11

לא ישחרר את לביצוע פעולה מסוימת  החברהומוסכם כי אישור מטעם 
לפי  םשירותיההמקצועית המלאה לביצוע  ומאחריות נותן השירותים

 ממנה.ולא יגרע , הסכם זה
 

להימנע מכל התקשרות ו/או פעולה ו/או מעשה  נותן השירותים מתחייב 3.12
ו/או במצב של במצב של ניגוד עניינים  ואותהעלולים להעמיד ו/או מחדל 

 הסכם זהלבקשר  החברה ו/או פגיעה באינטרסים שלחשש לניגוד עניינים 
 . והשירותים לפיו ו/או בכלל

 
עם דרישתה הראשונה של החברה,  נותן השירותים מתחייב להחליף מיד, 3.13

כל אדם המועסק מטעמו של נותן השירותים בהענקת השירותים בחברה 
 לרבות מנהל הצוות.

 
 תקופת ההסכם .4
 

תקופת החוזה הינה מיום חתימתו, בכפוף להעברת אישור קיום ביטוחים  4.1
ועד ליום ______. החברה תהא רשאית להאריך  להלן 6כמפורט בסעיף 

את תקופת ההתקשרות לעוד שתי תקופות כשכל תקופה תהיה תקופה של 
חודשים ועד לתקופה כוללת של שלוש שנים וזאת במתן הודעה בכתב  12

תקופת יום לפני תום כל תקופת התקשרות. )להלן: " 60 לנותן השירותים
 "(.החוזה

 
על אף האמור לענין תקופת החוזה, החברה תהא רשאית בכל עת ומכל  4.2

סיבה שתראה בעיניה, לסיים או להשהות ביצועו של חוזה זה, כולו או 
מקצתו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בהודעה מראש לנותן 

 את, מבלי שתצטרך לתת נימוקים.יום וז 30השירותים של 
 

לעיל, שלא  4.2הובא החוזה לידי גמר והופסק בנסיבות כאמור בסעיף  4.3
כתוצאה מהפרת החוזה על ידי נותן השירותים, תשלם החברה לנותן 
השירותים את שכרו תמורת אותו חלק של השירותים שהוא ביצע בפועל 

בור העבודה עד למועד סיום החוזה. תשלום זה יהווה תשלום מלא ע
שבוצעה, לרבות סילוק גמור וסופי של כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות 
מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לנותן השירותים עקב הפסקת ביצוע 
השירותים כאמור לעיל, ולנותן השירותים לא תהיה נגד החברה כל תביעה 
או טענה מכל מין וסוג שהם בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע השירותים 

 ור.כאמ
 

השתמשה החברה בסמכות כלשהי מסמכויותיה או בזכות כלשהי  4.4
מהזכויות שהוקנו לה בחוזה זה וביטלה את החוזה או השעתה את ביצועו, 
כולו או מקצתו, לא תהיה לנותן השירותים כל טענה או דרישה כנגדה. 
נותן השירותים לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בגין נזק, 

עת רווח וכו' העלולים להגרם לו כתוצאה מההשעיה, הביטול או הפסד, מני
 מסיבה אחרת.

 
 
 



את כל חברה להמציא ל נותן השירותיםעם קבלת ההודעה, מתחייב  4.5
לרבות כל  ו,ידי-בקשר לביצוע ההסכם על וברשותשהמסמכים והתוכניות 

השירותים המסמכים הקודמים והעדכניים הדרושים לצורך המשך ביצוע 
נותן דו של הם, וזאת ללא קשר ו/או תנאי מצמאותו שלב והקשורים ב

 , לרבות בנוגע לתשלומים ככל שמגיעים לו  לפי הסכם זה. השירותים
 

בוטל ו/או הופסק ו/או הושעה החוזה, החברה תהא רשאית להתקשר עם  4.6
דם או גוף שהם להענקת השירותים על פי חוזה זה ולנותן השירותים כל א

 לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
 התמורה .5
 

 נותן השירותיםבתמורה למתן השירותים ולמילוי כל התחייבויותיו של  5.1
החברה במועדן ולשביעות רצון החברה, תשלם במלואן,  לפי הסכם זה

מידי חודש בחודשו בגין  כמפורט בנספח ב' לנותן השירותים את התמורה 
יום ממועד קבלת  30השירותים שהוענקו בחודש שחלף וזאת בתוך 

 חשבונית מס כדין מנותן השירותים.
  

מצהיר ומאשר כי התמורה כאמור תהווה תמורה מלאה,  נותן השירותים 5.2
ידיו כאמור בהסכם זה -שלמה, כוללת וסופית בעד מתן השירותים על

, לרבות עלות הסעות, ונספחיו, והיא כוללת גם )אך לא רק( את כל הציוד
החומרים הדרושים לצורך מתן השירותים, וכי מעבר נסיעות, ביגוד וכל  

 ,יהיה זכאי לכל תשלום ו/או טובת הנאה אחרתלסכום התמורה, הוא לא 
 אלא אם נקבע בהסכם זה במפורש אחרת. 

 
מצהיר ומאשר כי הוא מנהל ספרים כחוק, כי הוא מדווח  נותן השירותים 5.3

על פעילותו לפי הסכם זה לשלטונות מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי ולכל 
 רשות אחרת המחויבת על פי כל דין, וכי יש לו האישורים המעידים על כך.

 
מתחייב למסור לחברה אישורים תקפים בדבר פטור  נותן השירותים 5.4

 .ביצוע כל תשלום לידיו לפני, ניהול ספרים כחוקמניכוי מס במקור ו
 

הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא יתווספו לה הפרשים ו/או הצמדות ו/או  התמורה 5.5
החזרי הוצאות ו/או תוספות מכל מין וסוג, אלא כמפורט במפורש בהסכם זה. בכלל 

ה זה, הקבלן לא יהיה זכאי לקבל מהחברה העלאות או שינויים בתמורה מכל סיב
שהיא לרבות עקב הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה 
אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר, אלא 

ישא בתשלום כל המיסים, האגרות, ההיטלים יכמפורט בהסכם זה. הקבלן 
 זה. הסכםותשלומי חובה אחרים שיחולו בגין 

 
לצורך פעולות לשמירת  נותן השירותיםהוצאות אשר יחולו על  התמורה כוללת גם 5.6

בריאותם של עובדיו, הדרכה מוקדמת של העובדים לפני הכנסתם לעבודה 
ובמהלכה, שכר עבודה לעובדיו, תשלומים סוציאליים, הוצאות ביטוח לעובדים, 

 הוצאות נסיעה לעובדים. 
 

כורת או שכר עבודה, לא תיחשב כמשלנותן השירותים התמורה שתשלם החברה  5.7
אלא תמורה עבור השירותים הנדרשים בהסכם זה, בהיות היחסים שבין החברה 

 לקבלן יחסים של מזמין שירותים ונותן שירותים. 
 

החברה תנכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין. ובכלל  5.8
ווה תשלום לקבלן, זה מיסים, היטלים ותשלומי חובה. העברתם של סכומים אלו יה

 למעט אם המציא הקבלן אישור על פטור מניכוי כאמור.
 

החברה תהיה רשאית לקזז ו/או לנכות מהתמורה המגיעה לקבלן כל סכום לו תהא  5.9
 פי הסכם זה ו/או הדין החל ו/או כל הסכם אחר ביניהם. -זכאית ממנו על



 
והפרתו  ההסכםהסעיפים שבו הינו מעיקרי -כל תנאיו ותתי-עלזה, האמור בסעיף  5.10

 .ההסכםו/או הפרת תנאי מתנאיו יהוו הפרה יסודית של 
 
 

 ביטוח .6
 

או על פי כל דין, מתחייב ו/על פי חוזה זה  נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריות  6.1
ת הביטוחים המפורטים א ולקיים את הביטוחים, לערוך ואה ועל חשבונ הקבלן
)להלן: "אישור עריכת  'גנספח כור עריכת הביטוחים המצ"ב  מסומן באיש

 " (. נותן השירותים"ביטוחי -הביטוחים" ו
 

שלא לערוך ביטוח רכוש, במלואו ו/או  נותן השירותיםלמרות האמור לעיל רשאי  6.2
להלן כאילו נערך הביטוח  6.12בסעיף בחלקו ובמקרה זה יחול הפטור כאמור 

 במלואו. 
 

לערוך ולקיים,  נותן השירותיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לכך, מתחייב  6.3
באמצעותו ו/או באמצעות אחרים, בגין כל אחד מכלי הרכב המשמשים בקשר עם 

רותים )להלן: "כלי הרכב"(, את הביטוחים כמפורט להלן: ביטוח חובה מתן השי
בגבול  פי דין, ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי כלשהו-כנדרש על

, ביטוח מקיף לכיסוי נזק מכל סוג שהוא, ביטוח למקרה₪  500,000אחריות של 
בגבול  שנעשה שימוש(צ.מ.ה. )ציוד מכני הנדסי( כולל אחריות כלפי צד שלישי )ככל 

 .למקרה ולתקופה₪  500,000אחיריות של 

למען הסר ספק הגדרת "כלי הרכב" כוללת גם, אך לא רק: משאיות, מלגזות, ציוד 
 מכני הנדסי נייד, עגורנים, מנופים לרבות ניידים וכלי הרמה ניידים אחרים.

 
רשאי שלא לערוך  השירותיםנותן לעיל, מוסכם כי  6.2בסעיף מבלי לגרוע מהאמור  6.4

ביטוח מקיף ו/או ביטוח לרכושו ולציוד כמפורט לעיל כאשר במקרה יחול בגינם 
 להלן כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם. 7.12בסעיף הפטור כאמור 

 
ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום  נותן השירותים 6.5

על קיום ועריכת הביטוחים  שירותיםנותן הביטוחים חתום כדין בידי מבטחי 
לחברה  נותן השירותיםידי מבטחי -הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על

במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את החברה בתרופות בגין 
ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת  נותן השירותיםהפרת ההסכם. 

ותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי הביטוח, במשך כל זמן חל
 מהחברה.

 
כדי  נותן השירותיםלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בעריכת הביטוחים ע"י  6.6

על פי ההסכם בין  נותן השירותיםלצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויות 
נותן ר את הצדדים ו/או על פי דין ולא יהיה בעצם עריכת הביטוחים כדי לשחר

החברה ו/או את עיריית תל אביב )להלן: "העירייה"( את  מחובתו לשפות השירותים
אחראי בגינו  שנותן השירותיםבגין כל נזק  ו/או מי מטעמם ו/או החברות העירוניות

 עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין.
 

מוצהר ומוסכם בזאת כי קביעת סכומי הביטוח וגבולות האחריות כמפורט באישור  6.7
אשר  נותן השירותיםעריכת הביטוח הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על 

מצהיר ומאשר  נותן השירותיםאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. 
העיריה ו/או ו/או  רההחבבזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

ו/או מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל  החברות העירוניות
 .נותן השירותיםטענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי 

 

 
 



 נותןיהיה צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי  השירותים נותןאם לדעת  6.8
לפעול תוך זמן סביר  השירותים נותןבאישור הביטוח, רשאי  כמפורט השירותים

לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. כל ביטוח רכוש יכלול 
ו/או העיריה ו/או החברות העירוניות ו/או מי  החברהוויתור על תחלוף כלפי 

ל את מטעמם. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים כאמור, יורחב שם המבוטח לכלו
, בגין מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או העירוניות החברותאו /ו העירייההחברה ו/או 

מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאמור 
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח על ביטוחים כאמור יחולו 

על פי נספח זה ו/או על פי  השירותים מנותןעל כל ביטוח הנדרש  החלותההוראות 
 .דין

 
מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוח בביטוחים שייערכו על ידו,  יםנותן השירות 6.9

לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תחודשנה 
 נותן השירותיםמעת לעת לפי הצורך ותהיינה בתוקף כל עוד הסכם זה בתוקף. 

ביטוחי  מתחייב שלא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף
 .נותן השירותים

 
 נותן, לבדוק את אישור עריכת ביטוחי ת, אך לא חייבתהיה רשאית החברה 6.10

אשר מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי ו/או  השירותים נותןשיומצא על ידי  השירותים
תיקון שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי  

ו/או של  החברהמצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של  יםהשירות נותןזה.  הסכם
או החברות העירוניות ו/או מי מטעמם ביחס לאישור הביטוח וזכותם /ו העירייה

 העירייהו/או  החברהלהורות על תיקון הביטוחים כמפורט לעיל, אינה מטילה על 
ו/או מי מטעמם כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי  העירוניות החברותאו /ו

ו לגבי העדרם, אישור הביטוח ולגבי הביטוחים כאמור, טיבם, היקפם ותקפם, א
על פי  השירותים נותןאו אחריות שהיא המוטלת על /וואין בה כדי לגרוע מכל חובה 

פי דין, וזאת בין אם נדרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם -הסכם זה ו/או על
 לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו. 

 
לרכוש את  תרשאי החברההיה תזה,  החוזבהתחייבותו לפי  נותן השירותיםלא עמד  6.11

ועל חשבונו, וזאת מבלי לגרוע  נותן השירותיםהביטוחים או חלק מהם במקום 
מראש. אין  לנותן השירותיםלכל סעד אחר, לאחר הודעה  החברהשל  המזכות

העירייה ו/או  החברהכלפי  נותן השירותיםבאמור בסעיף זה כדי לצמצם אחריות 
 , על פי דין ו/או על פי יתר הוראות הסכם זה. ו/או החברות העירוניות

 
פוטר בזאת, בשמו ובשם מי מהפועלים מטעמו, את החברה ו/או  נותן השירותים 6.12

, מכל אחריות לאבדן ו/או לנזק, ישיר םהעירייה ו/או חברות עירוניות ו/או מי מטעמ
-ו/או עקיף, העלול להיגרם מכל סיבה שהיא לציוד ו/או רכוש כלשהו, אשר הובא על

נותן ו/או מי מטעמו לאתר ולסביבתו ו/או המשמש את  נותן השירותיםידי 
ו/או מי מטעמו לצורך מתן השירותים וכן לכל אבדן או נזק, ישיר ו/או  השירותים

להיגרם עקב הציוד ו/או הרכוש כאמור מכל סיבה שהיא, וזאת בין אם  עקיף העלול
נערכו ביטוחים בקשר לכך ובין אם לאו )לרבות ביטוחי רכוש וביטוחים בגין כלי 
הרכב כאמור וכהגדרתם לעיל(, ובמידה ונערכו ביטוחים כאמור אזי גם אם זכאי 

אלמלא ההשתתפות  לשיפוי בגינם )או היה זכאי לשיפוי בגינם נותן השירותים
העצמית ו/או מכל סיבה אחרת(; אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם 

 לנזק בזדון.
 

מתחייב לשפות את החברה ו/או העירייה ו/או חברות עירוניות ו/או  נותן השירותים 6.13
נותן בגין כל סכום שיושת על מי מהם עקב הפרת תנאי הפוליסות ע"י  םמי מטעמ

 ו מי מטעמו.ו/א השירותים
 

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי  נותן השירותים 6.14
 ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

 

 
 



מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם  נותן השירותים  6.15
שרות נשוא הסכם זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתק השירותיםביצוע 

, נאותים בהתאם לפעילותםסעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לאחוז בביטוחים 
וכן סעיף פטור מאחריות בנוסח  הקבלןוזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם 

לעיל. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר  7.12כאמור בסעיף 
נותן לעיל, מוטלת על כיסוי ביטוחי נאות לנותנים השירותים האחרים כאמור 

 .  השירותים
 

לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או  השירותים נותן 6.16
משנה  קבלניו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים,  השירותים נותןמחדל של 

ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו 
יהיה אחראי לנזקים בלתי  השירותים נותןמשולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי 

מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 
 בפוליסות.

 
ראות פוליסות הביטוח כלשונן מתחייב לשמור ולקיים את כל הו נותן השירותים 6.17

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות 
בפוליסות הביטוח. ולדרישת החברה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות 

 הביטוח בעת הצורך
 

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החברה, יהיה  נותן השירותיםהפר  6.18
אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי  ותן השירותיםנ

 כלפי החברה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
 

והפרתו  ההסכםהסעיפים שבו הינו מעיקרי -כל תנאיו ותתי-עלזה, האמור בסעיף  6.19
 .ההסכםו/או הפרת תנאי מתנאיו יהוו הפרה יסודית של 

 
 אי תחולת יחסי עובד ומעביד .7
 

או מי /ו נותן השירותיםהצדדים מצהירים ומאשרים בזאת, כי מעמד  7.1
זה, הינו כשל קבלן עצמאי ונותן  חוזהבכל הקשור ל החברה כלפי מטעמו

זה כדי ליצור בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם  חוזהשירותים בלבד, ואין ב
מעביד ו/או כל יחסים משפטיים אחרים למעט כאלו של קבלן ו יחסי עובד

 עצמאי ומזמין.
 

למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה על הצדדים, כי התמורה כהגדרתה  7.2
 נותן השירותיםשל  וביניהם בהתחשב גם במעמד , סוכמהעילזה לבחוזה 

 החברה.עצמאי ולא כעובד של  ןכקבל
 

 ערכאה משפטית מוסמכתידי -חרף כוונת הצדדים כאמור, ייפסק על אם 7.3
ו/או התקיימו בין החברה ו/או מטעמה ובין היועץ ו/או קיימים מתכי 

תן נוו/או כי  זה יחסי עובד ומעביד חוזהמטעמה בקשר לשירותים לפי 
ו/או אחרים ממנה לתשלומים סוציאליים מהחברה זכאי  השירותים

יראו את התמורה המשולמת מסכימים הצדדים ש, כי אז כתוצאה מכך
זה כסכומי עלות מעביד, הכוללים גם את כל  חוזהלפי  לנותן השירותים

נותן ואת שכרו של , נותן השירותיםלהתנאים הסוציאליים המגיעים 
נותן ובגובה מחצית מהתמורה כהגדרתה בהסכם זה,  השירותים
יב לחברה כל תשלום מעבר לגובה השכר המגיע לה כאמור שי השירותים

ו/או לכל צד ג'  ותיםנותן השירוכן כל תשלום נוסף שהיא תחויב לשלם ל
וללא כל הגבלה בסכום. מבלי  בעבורה בגין ו/או בעקבות החלטה כאמור,

ו/או יגיע המגיע  תשלוםלקזז מכל  תרשאי תהיה החברהלגרוע מהאמור, 
ממנו  יגיע לחברה, כל סכום שובכלל לפי הסכם זה נותן השירותיםלממנה 

 זה ו/או לפי הדין בכלל. חוזהכאמור בסעיף זה וב

 

 



 השירותים נותן לעובדי שכר תשלום .8
 

מתחייב לשלם לעובדים במועדים ובשיעורים הקבועים בחוק, את  נותן השירותים  8.1
מלוא שכרם, אשר לא יפחת מהשכר השעתי כאמור בנספח ב' ועל פי כל דין וכן בנוסף 
את כל הזכויות הסוציאליות אשר העובדים זכאים לקבלם על פי כל דין והסכם, 

עבודה, ההסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה והוראות שעה החלות לפי כולל חוקי ה
הענין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בגין דמי הבראה, הפרשה לפנסיה, 
דמי נסיעות, עבודה בשבתות וחגים או בשעות נוספות או עבור ימי מחלה, חופשה 

שכר העבודים את המיסים או עבודה בלילות, לרבות כמפורט בנספח ב', וכן לנכות מ
 כמתחייב על פי חוק, לדווח ולהעביר כספי הניכויים לשלטונות המס. 

 
פי הוראות כל דין, חוק, צו הרחבה, הסכם -מתחייב לפעול על נותן השירותים  8.2

 נותן השירותיםקיבוצי והסכמים כלשהם החלים על עובדיו, ובכלל זה מתחייב 
פי כל זכות שבדין, אשר -פי הסכם זה ועל-לשלם לעובדיו את השכר המגיע להם על

הגבוה  -חבה פי חוק, הסכם קיבוצי ו/או צו הר-לא יפחת משכר המינימום בכל עת על
פי חוקי -מהם, וכן את כל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד ממעסיקו על

העבודה ההסכמים הקיבוצים ו/או צווי הרחבה החלים על העניין, לרבות אך לא רק 
תוספת שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה שבועית, ימי חג, פיצויי פיטורין, דמי 

חופשה וכל תשלום אחר החל על מעסיק בקשר  נסיעות, דמי הבראה, ימי מחלה, ימי
עם העסקת עובדים. אין בהוראה זו כדי להצביע על קיום יחסי עובד ומעסיק בין 

ו/או עובדיו לבין החברה והיא לא נועדה אלא להבטיח קבלת  נותן השירותים
שירותים מקבלן המקיים את הוראות הדין. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית 

 ילה לביטולו המידי.של ההסכם וע
 

 של לביצועו בקשר, וייד-על המועסקים לעובדים לשלם מתחייב נותן השירותים 8.3
 צו או קיבוצי הסכם, דין כל פי-על להם המגיעים זכות או תשלום כל, זה הסכם

 שכר"(. הדין הוראות" - להלן) זה הסכם הוראות פי-על וכן עליהם החלים הרחבה
 השכר מעלות פחתי לא לעובדיו נותן השירותים ידי-על ישולם אשר השעה

 היא זה סעיף הפרת. לעת מעת ומתעדכנת הכלכלה שר ידי-על הנקבעת המינימלית
  .המידי לביטולו ועילה הסכםה של יסודית הפרה

 
לשלם את שכר  נותן השירותיםכמו כן ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מתחייב  8.4

עובדיו במועד שהוסכם ביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד הקבוע לכך בחוק 
 . 1958-התשי"ח ,הגנת השכר

 
 

 סיום ההתקשרות, הפרה ותרופות .9
 

מיד את לבטל  תהיה רשאיהחברה תלעיל,  4בסעיף מבלי לגרוע מן האמור  9.1
יחולו אמור במקרה כ ., בין היתר, גם בכל אחד מן המקרים הבאיםהחוזה

 , בכל הנוגע לסיום ההסכם: בשינויים המחויביםלעיל,  4הוראות סעיף 
 

 בהפרה יסודית;  החוזההפר את  נותן השירותים 9.2
 

זה  חוזהזה, הפרה יסודית שלו היא הפרה של המבוא ל חוזהלצורך  9.2.1
)כולל תתי סעיפיהם(  3,4,6,7,9וכן של כל אחד מהסעיפים הבאים: 

ימים  7בתוך  אי אלו מסעיפי ההסכם אשר לא תוקנהו/או הפרה של 
 קבלת התראה בכתב מהחברה; לאחר 

 
כולם או השירותים בכתב ש נותן השירותיםהתריעה בפני  החברה 9.2.2

נותן ו ,המקצתם אינם ניתנים ו/או אינם מבוצעים לשביעות רצונ
באמצעים ההתראה  מועדימים מ 7תוך בלא נקט  השירותים

 נה;לשביעות רצואת מתן השירותים  ה,, לדעת החברמבטיחיםה
 



 7שלא בוטלה בתוך  נותן השירותיםהוגשה בקשה לפשיטת רגל נגד  9.2.3
כשרות  חדל פירעון ו/או נעדר להיות ךהפ נותן השירותיםאו ימים ו/

 משפטית.
 

כיום  לנותן השירותיםלצורך סעיף זה, ייחשב יום משלוח ההודעה  9.2.4
 . החוזהביטול 

 
 חוזהלפי  נותן השירותיםהחברה מבהירה כי החליטה על ההתקשרות עם  9.3

ידי ערכאה -זה לאחר ביצוע הליך לבחירתו, ואולם, אם ייקבע בכל עת על
 נותן השירותיםמשפטית מוסמכת כי החברה לא הייתה רשאית לבחור ב

כי אז מה שייקבע באותה הכרעה שיפוטית הוא שיקבע כאמור בהסכם זה, 
 נותן השירותיםבמקרה כזה, מוותר . תוקפה של ההתקשרותגם לעניין 

מראש ויתור סופי, גמור, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה ו/או תלונה ו/או 
 דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה מכל מין וסוג שהוא. 

 
 שמירת סודיות .10

 
וסכם כי כל התוכניות, החישובים, התיאורים, הנתונים, המידע מ 10.1

"( שיוכנו במהלך ביצוע המסמכים" -כים האחרים )להלן והמסמ
הינם קניינה של  ,וו/או מי מטעמ נותן השירותיםידי -השירותים לחברה על

לא יהיה רשאי לעשות בהם שימוש כלשהוא  נותן השירותיםוכי  החברה,
 ללא קבלת רשות מראש ובכתב של החברה.

 
כל מידע מסמכים וכן את המתחייב לשמור בסודיות מלאה  נותן השירותים 10.2

במהלך מתן  והקשור בחברה ו/או בעובדיה ו/או בפעילותה ואשר יגיע לידי
"(, ולא לעשות בו כל המידע החסוי" -השירותים לפי הסכם זה )להלן 

גם מתחייב ואחראי  נותן השירותים שימוש למעט לצורך מתן השירותים.
 זוו התחייבותאחר  םבקשר להסכם זה, יקיי ושיועסק מטעמשכל מי לכך 

 בתקופת ההתקשרות לפי ההסכם ובכל עת שלאחריה.
 

 נותן השירותיםלעיל, מתחייב  10.2מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף  10.3
לשמור בסוד כל מידע חסוי שיגיע לידיעתו ו/או לחזקתו כאמור, ולא 
למסרו לאחרים, למנוע מאחרים גישה אליו, לא לעשות שימוש בו אלא 

להשיב  נותן השירותיםלצרכים שלגביהם הוא נמסר לו. כמו כן, מתחייב 
לחברה, מיד לאחר קבלת דרישה, כל מסמך הקשור במידע החסוי, לרבות 

 ו תרשומות, אם נעשו.העתקים ו/א
 

מתחייב לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה  נותן השירותים 10.4
 לעיל. 10.3-ו 10.2 כתוצאה מהפרת התחייבויותיו האמורות בסעיפים

 
לעיל תחולנה ללא  10.4ועד  10.1 בסעיפים נותן השירותיםהתחייבויות  10.5

 הגבלת זמן. 
 

 שונות .11
 

ם אין זכות קיזוז בכל הקשור להסכ לנותן השירותיםמוסכם במפורש כי  11.1
 כבון.זה, וכן הוא מוותר על זכותו לעי

 
מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או  נותן השירותים 11.2

לשעבד את זכויות ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לאחר בכל דרך 
 מראש ובכתב.שהיא, אלא אם קיבל לכך את הסכמת החברה 

 
תהיה סמכות שיפוט  יפו-אביב-תלבמחוז  לבתי המשפט המוסמכים 11.3

 ייחודית ובלעדית לדון בכל עניין הנובע מהסכם זה ו/או הפרתו.
 



הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים והוא לא ישונה בכל דרך,  11.4
 ידי הצדדים.-אלא במסמך בכתב החתום על

 
ור בהסכם זה הן כאמור במבוא של כתובות הצדדים לצורך כל עניין הקש 11.5

הסכם זה, או כל כתובת אחרת שמי מהצדדים יודיע עליה למשנהו במהלך 
 תקופת ההסכם.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________ ______________________ 
 נותן השירותים החברה

 
 
 
 

 אישורי חתימות
 
 

 .....................אני הח"מ, עו"ד .................. מ"ר .............., מאשר/ת את חתימתה של 
-החתימה שלה ........................ ת"ז ................. ו , באמצעות מורשיח"פ ..................

תוקף שהחברה -..................... ת"ז ................. אשר חתמו על ההסכם לפי החלטה בת
 . הנ"ל קבלה, ובהיותם מוסמכים לחתום על הסכם זה בשמה

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
___________________ 

 ........................, עו"ד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  מסמכי המכרז -אנספח 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 התמורה -בנספח 

 
 

 תצורף הצעת המחיר שהוגשה במכרז
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 נותן השירותיםאישור עריכת ביטוחי  -נספח ג'  
   

 
 תאריך:________

 
 לכבוד

 "( החברה)להלן: " אביב יפו בע"מ-חברת היכלי הספורט תל
 ו/או חברות עירוניות "(העירייה" )להלן: עיריית תל אביב יפוו/או 

 

 א.ג.נ, 

 

 "(נותן השירותים: " להלן)__________נו _______________מבוטח   הנדון:

  
בין , נותן השירותיםע"ש הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, 

 של פינויו/או פרישה ו/או  הצבהו/או  הובלהשירותי שינוע ו/או מתן בקשר עם היתר, 
הכל בהתאם להסכם  "(השירותים)להלן: "ת ו/או עבודה נלווית לנ"ל שירו כל וכןכיסאות 

לתקופת ביטוח החל , "(ההסכםההתקשרות בין הצדדים מיום........... )להלן: "
 כדלקמן:"( הביטוחתקופת מיום............. ועד ליום .............. )להלן: "

 
אובדן או נזק המבטח  :פוליסה מס' ........................ לביטוח סחורה בהעברה (1)

ם העברת בעת, החברה, לרבות מוצרי נותן השירותיםשנגרם למוצרים שבאחריות 
מהמקום בו נמצאים עד ליעדם הסופי כולל בזמן טעינה ופריקה,  וכולל בזמן חניית 

 להובלה אחת  ₪ם הביטוח יעמוד על סך של ................ . סכותוך כדי הובלה ביניים
גניבת המטען לפוליסה זו כוללת כיסוי למען הסר כל ספק, על בסיס "נזק ראשון". 

, מים ינזקהבטוח יורחב לכסות  על מטענו. כתוצאה מפריצת ו/או מגניבת כלי הרכב
 החברהלמוצרים בבעלות ו/או באחריות מכוסה תגמולי ביטוח בגין נזק . כולל מי גשם

ת קבע כמוטב בלעדי לקבלייבלבד אשר  לחברההמבוטח על פי פוליסה זו ישולמו 
 הזכות הבלעדית לניהול מו"מ במקרה ביטוח כאמור. לחברה תגמולי ביטוח.

  

המבטח את חבות   :שלישיפוליסה מס' ........................ לביטוח אחריות כלפי צד  (2)
פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או -על נותן השירותים

בקשר החברה, העירייה והחברות העירוניות, לרכושו של אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות 
בגבול  לעיל,  1למעט נזק למוצרים בהובלה המכוסים תחת סעיף  עם  השירותים,

ביטוח. הביטוח אינו כפוף הלאירוע ובמצטבר לתקופת ₪  4,000,000 אחריות בסך 
אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה  -הגבלה בדבר חבות הנובעת מ ל

קה, שביתה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או מש
תאונתי, פתאומי  והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, זיהום

, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח אינו כולל חריג ובלתי צפוי
החברה ו/או העירייה ו/או את לשפות הביטוח מורחב  .רכוש בפיקוח ו/או באחריות

יותם למעשי או מחדלי נותן השירותים ו/או מי מטעמו, בגין אחר החברות העירוניות
וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 החברות העירוניות ו/או ו/אוהעירייה ו/או  החברהלמען הסר ספק,  מיחידי המבוטח.
 .לרבות רכוש הנ"ל יחשבו כצד שלישי לכל דבר ועניין םמי מטעמ

  
 
 
 



 

 

נותן  המבטח את חבות אחריות מעבידים:.לביטוח ...........פוליסה מס'..............  (3)
השירותים על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, 

להיגרם  יםאו מחלה כלשהי אשר עלולו/בגין פגיעה גופנית  וכלפי עובדי 1980-התש"ם
לתובע, לאירוע ₪  20,000,000של עקב עבודתם, בגבול אחריות ולמי מהם תוך כדי  

הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, ל. הביטוח אינו כפוף ביטוחהלתקופת ובמצטבר 
תיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את ישעות עבודה, פ

כי לעניין קרות תאונת  ונקבעהיה העירוניות החברה ו/או העירייה ו/או החברות 
בחובות מעביד כלשהן כלפי מי  יםנושא םהכי  מקצועית כלשהיא עבודה או מחלה

 באחריות שילוחית כלשהי. יםנושא םו/או אם יקבע כי ה נותן השירותיםמעובדי 

 

 דרישות כלליות לכל הפוליסות:

קודמים לכל ביטוח  לפיו הינםמפורש  כוללים תנאיביטוחים המפורטים לעיל ה .א
אנו מוותרים על כל ו/או העיריה ו/או החברות העירוניות ו החברההנערך ע"י 

 החברה.דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי 

 חריג רשלנות רבתי מבוטל בזאת, ככל שקיים. .ב

לעיל כוללים סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף הביטוחים המפורטים  .ג
; ואולם ו/או העיריה ו/או החברות העירוניות ו/או מי מטעמם החברהכלפי 

 אדם שגרם לנזק בזדון.-הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת בן

במשך תקופת  ישונו לרעהאנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .ד
, לפחות הביטוח, אלא אם תימסר לידי החברה הודעה על כך, שתישלח בדואר רשום
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ידי נותן השירותים ו/או -אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות והתנאותיהן על .ה
בגין מי מטעמו, לא יגרע מזכות החברה ו/או העיריה ו/או החברות העירוניות ו/או 

 פי מי מהפוליסות הנ"ל.-המנהל לקבלת שיפוי על

בגין הפוליסות המפורטות נותן השירותים בלבד יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח  .ו
 פיהן.-לעיל ולתשלום ההשתתפויות העצמיות החלות על

 

 " החברות העירוניות", "העירייה, ""החברה" יםמובהר כי לצורך אישור ביטוח זה המונח

 .ןומנהליה ןעובדיה הן את ותכולל

 

 _________"ביט" הכיסוי על פי הביטוחים המפורטים להלן הינו 

 

כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא זה אישורנו 

 .במפורש שונו על פי האמור באישור זה

__________    _______     ______________ 
     שם החותם                         המבטחוחתימת תמת וח
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 כתב סודיות -נספח ד' 

 
* ייחתם ע"י הספק וע"י כל גורם מטעמו המוסמך על ידו לתת שירותים לחברה מכוח 

 הסכם זה.

 

___________, מורשי החתימה של הספק  -אנו, ___________ ו -נותן השירותיםלעניין 
 _____________ מצהירים בזאת כדלקמן:

 
אני, ___________, ת.ז. __________  מצהיר בזאת  -נותן השירותיםלעניין כל גורם מטעם 

 כדלקמן: 
 

או  הננו מתחייבים כלפי החברה לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של כל מידע אשר הגיע .1
יגיע לידיעתנו במהלך מילוי תפקידנו ו/או כל הקשור והנובע ממתן השירותים נושא 
ההסכם, בכל צורה ואופן. המידע כאמור לעיל לא יימסר לגורם כלשהו שלא הורשה לכך 

  מראש ובכתב ע"י החברה.
הננו מתחייבים להשתמש במידע אך ורק לצרכי ההתקשרות עם החברה במסגרת ההסכם,  .2

 וראות החברה בלבד.בהתאם לה
 התחייבותנו זו תישאר בתוקפה במשך תקופת ההסכם ולאחריה, ללא מגבלת זמן.  .3
הננו מתחיבים למסור ולהחזיר לידי החברה כל חומר שקיבלנו ממנה ו/או שהגיע לחזקתנו  .4

ו/או שנוצר על ידנו עקב ההתקשרות. כמו כן, הננו מתחייבים לא לצלם, לצטט, להקליט, 
 ור אצלנו עותק של החומר הנ"ל. להעתיק או לשמ

 נותן השירותיםהננו מתחייבים לתדרך ולידע את כלל עובדי  -נותן השירותיםלעניין  .5
המעורבים במתן השירותים בדבר חובותינו האמורות לעיל ולהחתימם על כתב הצהרה 

 והתחיבות זה, כהתחייבות אישית מטעמם בנוסף לחובתינו כנותן שירותים. 
 

תידרך ויידע אותי  נותן השירותיםהנני מצהיר כי  -נותן השירותיםרם מטעם לעניין כל גו
בדבר חובותי האמורות בהצהרה זו והחתימתי על כתב הצהרה והתחיבות זה מהווה 

 התחייבות אישית שלי .
 

  

 
            


