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פרק א'  -מבוא
.1

.2

רקע
1.1

חברת היכלי הספורט ת ל  -אביב -יפ ו בע"מ (להלן  " -החברה ") פונה
בהזמנה להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי מס'  5/2016עם הליך
תחרותי נוסף לאספקה ,להתקנ ת קבע  ,לאחריות ולתחזוקה של מערכת
סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים (להלן -
" האולם " ו  "-המכרז " בהתאמה )  ,הכל בהתאם למפורט במכרז זה על כ ל
נספחיו .

1.2

היכל מנורה מבטחים הוא אולם ספורט ו מופעים מקורה וממוזג ,המכיל
כ  10,500-מקומות ,בו מתקיימים משחקי ספורט ,מופעי בידור ותרבו ת,
כנסים ,השקות ואירועים אחרים  ,מקומיים ובינלאומיים.

1.3

החברה מבקשת ל רכוש את השירותים ,שעיקרם אספקה ,התקנ ת קבע
ותחזוקה של מערכ ת סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל מנורה
מבטחים  ,על -פי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה  ,הכל כמפורט ב מסמכי
מכרז זה בהמשך .

1.4

הצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד.

לשון הפנייה
2.1

.3

ההזמנה להציע הצעות על -פי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים וגברים
כאחד .מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפ ניה בלשון זכר.

רכישת מסמכי המכרז וביצוע רישום מוקדם
3.1

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי החברה בכתובת :היכל מנורה
מבטחים ,רחוב יגאל אלון  , 51תל  -אביב -יפו  ,בין השעות  09:00ו 15:00 -
בת י אום טלפוני מראש בטלפון , 03 - 6376000 :תמורת תשלום של ₪ 750
( כולל מע"מ) ש לא י ו חזר .ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום,
במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה בכתובת
. www.sportpalace.co.il

3.2

על המצי ע לרכוש את חוברת המכרז ו להג יש את הצעתו בהתאם לקבוע
בחוברת ה מכרז .כל סטייה מ ההוראות הקבועות ב חוברת המכרז ,עלולה
ל גרום לפסילת ההצעה  ,בהתאם ל שיקול ד עת ה הבלעדי והמוחלט של
החברה .

3.3

במעמד רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטיו באמצעות מילוי
טופס פרטי המציע  ,נספח א' ל מכרז .הפרטים שיהיה על ה רוכש למסור
הם :שם המציע  ,כתובתו ,מספרי הטלפון שלו ,כתובת דואר אלקטרוני,
מספר פקסימ י ליה ושם איש הקשר אליו ניתן לפנות בקשר למכרז .האמור
מהווה תנאי מוקדם אין בלתו לקבלת הודעות בקשר למכרז ,לרבות
הודעות בדבר שינויים במסמכי המכרז ו/או בתנאיו  ,אחרי רכישת מסמכי
המ כרז .

3.4

משתתף שלא ימסור את הפרטים הנדרשים באמצעות טופס נספח א'
כאמור  ,עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז ,לרבות שלא
לקבל את ה קובץ האלקטרוני למילוי דגמים וקישורים לאתרי היצרנים,
אשר יסופק על ידי החברה לכל משתתף אשר רכש את מסמכי המכרז
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ומסר את פרטיו באמצע ות טופס נספח א' כאמור .מציע כאמור אף עלול
למצוא את הצעתו פסולה בשל אי עמידה בתנאים והבהרות שיתפרסמו
מעת לעת לאחר פרסום המכרז ,והוא מוותר על כל טענה בעניין זה.
3.5

.4

חוברת המכרז מכילה את כל מסמכי המכרז .מסמכים אלה הם רכוש
החברה ,ואין לאיש רשות לעשות בהם שימוש מ כל מין וסוג שהוא ,למעט
לשם הגשת הצעה במכרז בלבד.

ריכוז מועדים קובעים למכרז זה
מועד סיור המציעים

 29.11.2016שעה09:30 :

נקודת מפגש  :במשרדי החברה בהיכל
מנורה מבטחים ברחוב יגאל אלון  51תל -
אביב -יפו.
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

 6.12.2016בשעה 12:00

מוע ד אחרון לפרסום תשובות ההבהרה

 8.12.2016בשעה 19:00

מועד אחרון להגשת הצעות

 15.12.2016שעה14:00 :

תוקף ערבות המכרז

30.4.2017

במקרה של אי  -התאמה בין מי מהתאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים
אחרים המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחיו  -קובעים התאריכים
המ פורטים בטבלה זו.
.5

הגדרות
"מציע" -

מי שהגיש הצעתו במסגרת מכרז זה ,על  -פי התנאים
המפורטים בו .הצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד.

"הצעה" -

תשובתו של מציע למכרז זה ,לרבות כל תשובה וכל הבהרה
וכל חומר נוסף שהוגש על  -ידי המציע במענה לפניית ועדת
המכרזים ו/או מי מ טעמה ,ככל שוועד ת המכרזים החליטה
לקבלה .כל מציע יהיה רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.

"מסמכי מכרז" -

כל מסמכי מכרז זה על נספחיו ,לרבות ההסכם ,וכל תיקון
ו/או הבהרה שתפרסם החברה ,ככל שתפרסם ,לאחר פרסום
מכרז זה וטרם המועד האחרון להגשת הצעות.
נוסח ההסכם נס פח ז' למסמכי מכרז זה.

"אתר
האינטרנט" -

בו מתפרסמים מסמכי ה מכרז וכן המידע וההודעות בקשר
עם ה מכרז בכתובת. www.sportpalace.co.il :

"השירותים" -

כלל השירותים כפי שהם מוגדרים ומפורטים בסעיף  6להלן
במכרז זה.

"נו תן
השירותים" -

המציע שהצעתו נבחרה כהצעה זוכה במכרז זה ונחתם עמו
ההסכם.

"האתר" ו/או
"ההיכל" -

היכל מנורה מבטחים ,המקום שבו יבוצעו העבודות
והשירותים נשוא מכרז זה.

"ההסכם" -
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"היועץ הטכני " -

הראל טביבי – יועץ . AV

" מנהל
הפרויקט " -

ימונה מטעם נותן השירותים ,באישור החברה מראש .
בהצעה ימסור המציע פרטים מלאים ומדויקים לגבי זהות
מנהל הפרויקט המוצע.

"נציג המציע"
ו/או
"נציג נותן
השירותים"

יהיה אחראי לכל עניין ודבר הקשור בביצוע השירותים מול
החברה וידאג ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים מטעמו
לביצוע כל התחייבויות נותן השירותי ם על  -פי תנאי מכרז
זה .בהצעה ימסור המציע פרטים מלאים ומדויקים לגבי
זהות נציג המציע.

"נציג החברה" -

המנכ"ל או מי מטעמו .החברה תהיה רשאית לשנות את
זהות הנציג מעת לעת ,לפי שיקול דעתה.

פרק ב '  -השירותים
.6

תיאור השירותים
נותן השירותים יהיה אחראי לביצוען של כל הפעולות הנדרשות בקשר עם ביצוע
מכלול השירותים המפורטים במכרז זה לרבות במפרט הטכני המצורף נספח ח'
(להלן " :השירותים ")  ,באופן מקצועי ומיטבי ,הכל באמצעות כוח אדם מומח ה
ומנוס ה מטעמו  ,ובכלל זה :
6.1

6.2

אספק ה  ,התקנת קבע  ,אחריות ו תחזוקה של מערכת הסאונד ו מערכת
השלי טה ו בקרה
6.1.1

לחברה נדרשת מערכת סאונד איכותית וברמה גבוהה ו מערכת
שליטה ובקרה ,כמקובל בהיכלי הספורט המובילים בעולם .על
מערכת הסאונד לספק פיזור שווה לאחיד לכל מקומות הישיבה
בהיכל ולהתגבר בין היתר ,על רעשי הרקע.

6.1.2

נותן השירותים יידרש לספק ו להתקין התקנת קבע של מערכ ת
הסאונד ו מערכת הבקרה והשליטה  ,באופן שיא פשר תפעול
ידידותי על ידי החברה ומי מטעמה  ,בהתאם לדרישות המפרט
הטכני.

6.1.3

ככל שהמציע יוכיח עמידה בתנאי הסף הנדרש בסעיף  7.2להלן
באמצעות קבלן משנה מטעמו ,מובהר כי אם המציע יזכה במכרז
יהיה עליו לספק שירותי האספקה והתקנת הק בע של מערכת
השליטה והבקרה באמצעות קבלן משנה זה אשר הוצע בהצעתו
ואשר אושר על ידי החברה.

קריאות שירות יומיות
6.2.1

בהיכל מתקיימים מגוון אירועים והופעות מקומיים ובינלאומיים,
אשר דורשים הכנסת והתקנת נפח ציוד בתקרת ההיכל (הגברה
ניידת ,תאורת ניידת  ,תפאורות וכו').

6.2.2

משכך ,יידר ש מעת לעת ל שירות קריאות כמפורט במפרט הטכני
המצורף למסמכי המכרז לרבות לצורך פירוק ו/או הרכבה של
אשכולות רמקולים ,במיקומים שונים בהתא ם לדרישות.

6.2.3

עבור ביצוע השירות נדרש ת אספקת צוות טכנאים ,בעלי הידע וכל
האישורים ה מתאימים .
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פרק ג '  -תנאי הסף
.7

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
כל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה הינם תנאי סף מצטברים ,הכרחיים
ויסודיים  .הצעה אשר לא תעמוד ב איזה מהתנאים האמורים ,עלולה לה י פסל .ככל
שלא נקבע במכרז זה במפורש אחרת ,על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי הסף
הבאים ,ואלה הם:
7.1

במהלך  48החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז ,המציע ביצע בעצמו  2פרויקטים לפחות בישראל  ,הכוללים
אספקה והתקנת  -קבע של מערכ ת סאונד  ,בתנאים המצטברים הבאים:
7.1.1

פרויקט אחד לפחות בהיקף הכספי של  600אלף  ₪ומעלה (לא
כולל מע"מ).

7.1.2

פרויקט אחד לפחות בהיקף הכספי של  450אלף  ₪ומעלה (לא
כולל מע"מ).

7.1.3

ביצוע כל אחד מ הפרויקטים הסתיי ם קודם למועד האחרון
להגשת ההצעות במכרז.

7.1.4

מערכת ה סאונד תכלול לכל הפחות את הרכיבים הבאים :מערכת
רמקולי  , PAמערכת  , DSPהתקנה וחיווט .

7.1.5

התקנת קבע תהיה עבור התקנה ש ל מערכת סאונד שאיננה ניידת
ואיננה לתפעול אירוע זמני.

 7.1.6המציע לא יוכל להוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות פרויקטים
של ציוד תקשורת ו /או ציוד מחשבים ו/או ציוד תאורה ו/או ציוד
בטחון ו/או כריזת חירום.
 7.1.7כהוכחה לעמידה בדרישות תנאי סף זה ימלא המציע את כל
הנתונים הנדרשים במסגרת טבלה מס'  1המצורפת לנספח ג'
למ סמכי מכרז זה.
7.2

במהלך  48החודשים האחרונים שקדמו להגשת ההצעות במכרז  ,המציע
או קבלן המשנה מטעמו למכרז זה  ,ביצע  2פרויקטים לפחות בישראל ,
הכוללים אספקה ,התקנת  -קבע ו תכנות של מערכת שליטה ובקרה
מתצורת אחד היצרנים הבאים AMX :או  CRESTRONאו EXTRON
בלבד  .ביצוע כל א חד מהפרויקטים הסתיים קודם למועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז.
מובהר כי המציע יוכל ל נסות ול הוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות
פרויקט/ים שהוצג/ו מטעמו לצ ו רך הוכחת תנאי הסף שבסעיף  7.1לעיל.
כהוכחה לעמידה בדרישות תנאי סף זה ימלא המציע את כל הנתונים
הנדרשים במסג רת טבלה מס'  2המצורפת לנספח ג' למסמכי מכרז זה.

7.3

המציע בעל מחזור כספי של ( ₪ 5,000,000חמישה מיליון  ) ₪לפחות ,בכל
אחת מהשנים  2014 , 2013ו . 2015 -
כהוכחה לעמידה בדרישות תנאי סף זה ייצרף המציע להצעתו אישור
רו"ח בנוסח המוצג בנספח ג'(  ) 1למסמכי מכרז זה .
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7.4

הצעת ה מציע תוגש על  -ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים
והאישורים הנדרשים במכרז זה יהיו על שמה של אותה ישות משפטית
בלבד ,אלא אם כן צו ין במפורש אחרת .

7.5

המציע השתתף בעצמו בסיור מציעים בהתאם לסעיף  8למכרז.

7.6

המציע צירף להצעתו ערבות מכרז בהתאם לסעיף  9למכרז ובנוסח מדו יק
המצורף כנספח ו' ל מסמכי מכרז.

7.7

המציע צירף להצעתו הצעת מחיר ,כשהיא נקובה במטבע ישראלי  ,ללא
תוספת מע"מ .המציע יגיש את הצעת המחיר על גבי נספח ה' ל מסמכי
המכרז ,כשהצעת המחיר מלא ה על  -פי הנדרש וחתו מה על ידי המציע .

7.8

המציע צירף להצעתו כתב כמויות ,כשהמחירים בו נקו בים במטבע
ישראלי ,ללא תוספת מע"מ .המציע יגיש את כתב הכמויות על גבי נספח
ה' למסמכי המכרז ,כשהוא מלא במקומות הנדרשים וחתום על ידי
המציע.

7.9

בכפוף לדין החל ,אי קיומו של תנאי מהתנאים המפורטים בהמשך ,או אי
המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים בהמשך באופן הנדרש,
יקנ ה לחברה זכות לפסול את ההצעה .מבלי לגרוע מכלליות האמור להלן ,
על כל תתי סעיפיו ,ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה
הבלעדי  ,לדרוש מכל אחד מהמציעים ,לאחר הגשת ההצעות במכרז,
להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים ,וזאת בין היתר לצורך
הוכחת עמידתו של מציע ב תנאי הסף  ,במועד האחרון להגשת הצעות.
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.

השתתפות בסיור מציעים (חובה)
8.1

השתתפות המציע בסיור ה מציעים הינה חובה והיא מה ווה תנאי סף
להשתתפות במכרז  .על המציע להשתתף בסיור מציעים בטרם תוגש
הצעתו.

8.2

סיור המציעים יתקיים במועד הקבוע בטבלת המועדים בסעיף  4לעיל.

8.3

סיכום של סיור המציעים יישלח על  -ידי ה חברה לכל משתתף אשר נכח
בסיור .על כל מציע לצרף להצעתו עותק מסיכום סיור כאמור ,כשהוא
חתום על יד ו.

8.4

מובהר ,כי כל אשר נאמר בעל פה במהלך סיור ה מציעים  ,לרבות ביחס
לתנאי המכרז ,לא יחייבו את ה חברה ולא יהוו מצג כל שהוא אלא אם הם
בא ו לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב במסגרת סיכום סיור ה מציעים .

הגשת ערבות מכרז
9.1

צירוף ערבות מכרז מקורית להצעה הינה תנ אי סף להשתתפות במכרז.
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח
ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי
ביטוח ,התשמ"א  , 1981 -חתומה על  -ידי הבנק או על ידי חברת הביטוח
(ולא על ידי סוכן ביטוח) ,לטובת החברה (להלן " :ערבות מכרז ").

9.2

ערבות המכרז תהיה אוטונומית ,בלתי מותנית ובלתי חוזרת ,וניתנת
לחילוט על  -פי פניה חד צדדית של החברה ,בסך של  50,000ש " ח (חמישים
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אלף ש"ח)  .למען הסר ספק ,הצעה אשר לא תצורף אליה ערבות ה מכרז
בנוסח המדויק בנספח ו'  ,ללא כל סייג ושינוי  ,כמוה כאי עמידה בתנאי
הסף של המכרז.
9.3

ערבות ה מכרז תעמוד בתוקף מיום הוצאתה ועד למועד הקבוע בטבלת
המועדים בסעיף  4למסמכי המכרז.

9.4

המציע מתחייב להאריך את תוקף ערבות המכרז לפי בקשת החברה עד 30
ימים לפחות לאחר קבלת החלטה סופית בדבר תוצאות המכרז והכרזה על
זוכה במכרז .אי הארכת תוקף הערבות תביא לפסילת הצעת המציע.

9.5

החברה ת הא רשאי ת לחלט את ערבות המכרז בכל במקרה בו המציע
יוכרז כזוכה במכרז אולם יסרב לחתום על ההסכם ו/או יסרב לעמוד
בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ו/או בהתאם להצעתו ו/או אם
המציע ינהג בעורמה ,בתכסיסנות ,בחוסר תום לב ו/או חוסר ניקיו ן
כפיים במהלך הליכי המכרז או שהוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה
או מידע מהותי בלתי מדויק ו/או אם לא נענה לדרישה להארכת ערבות
המכרז .

9.6

החברה תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית לפירעון בפני הבנק
ולחלט את מלוא סכומה ,אחרי מתן הודעה בכתב למציע על כוונתה
לעשות כן ואחרי שנתנה למציע הזדמנות להשמיע בכתב את טענותיו
בפניה בעניין עד למועד הנקוב בהודעה ,וזאת אם התקיים במציע ו/או
לגביו אחד מאלה:
9.6.1

המציע נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר תום
לב וחוסר ניקיון כפיים;

9.6.2

המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי שא ינו
מדויק;

9.6.3

המציע חזר בו מההצעה שהגיש במכרז;

9.6.4

המציע נדרש להאריך את תוקף הערבות הבנקאית ,ולא נענה
לדרישה במועד הנקוב בה.

9.6.5

המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז ,לא פעל בהתמדה,
ביעילות ברציפות ובמועד/ים שהחברה קבעה ,לחתימה על
ההסכם ו/או לביצוע הפעולות ו/או ל קיום התנאים שנקבעו
בהסכם ובמסמכי המכרז המהווים תנאי מוקדם לחתימה של
החברה על ההסכם ו/או לא שילם לחברה את התמורה במלואה,
והכל לפי דרישת החברה.

9.7

אין בחילוט ערבות המכרז כדי למנוע מהחברה ו/או כדי לשלול ממנה
להעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לה על פי כל דין ו /או על פי
מסמכי המכרז.

9.8

הציגה החברה את הערבות הבנקאית לפירעון וחילטה את סכומה ,ישמש
סכום הערבות שחולט כולו כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין האירועים
המנויים בסעיף  9.6לעיל  ,שבגינם הוצגה הערבות הבנקאית לפירעון
וחולטה.

9.9

סכום הערבות יגיע לחברה מאת המציע ,במקרה כזה ,מבלי צורך בהוכחת
נזק ואף אם לא ייגרם לחברה נזק בכלל ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או
סעד ו/או תרופה אחרים שיעמדו לחברה כנגד המציע במקרה כזה לפי
מסמכי המכרז ולפי כל דין .בהגשת הצעה במכרז ,נותנים המציעים את
הסכמתם מראש לכך ומוותרים מראש על כל זכות ו/או טע נה ו/או תביעה
נגד החברה בעניין.
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9.10

ערבות ה מכרז תוחזר למציעים שהצעתם לא זכתה ,לאחר קבלת החלטה
על ידי ה חברה אודות ההצעה הזוכה במכרז או לאחר סיום הליכי המכרז.
לצורך כך יוזמנו המציעים למשרדי החברה .ככל שמציע לא יגיע לקבל
בחזרה את ערבות המכרז ב תוך  7ימים מיום קבלת ההודעה על כך
מהחברה ,תהיה החברה רשאית (אך לא חייבת) לשלוח אליו את הערבות
הבנקאית בחזרה בדואר רשום.

9.11

מציע שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז ,ידרש להמציא ערבות ביצוע ,
בנוסח המצורף למסמכי מכרז זה וזאת בהתאם להוראות ההסכם
המצורף כנספח למסמכי המכרז  .בתוך  7ימים מהמצאת ערבות הביצוע,
השלמת חתימת הצדדים על ההסכם והגשת כל המסמכים הנדרשים על פי
ההסכם  ,תוחזר ערבות המכרז למציע הזוכה.

דרישות המפרט הטכני
10.1

למכרז זה מצורף מפרט טכני ,נספח ח' למסמכי המכרז.

10.2

הדרישות המופיעות במפרט הטכני הינן דרישות המינימום .

10.3

על המציע למלא באופן דווקני אחר דרישות המפרט הטכני ועל ההצעה
לספק מענה לכל הדרישות כאמור .על המציע להי מנע מלהוסיף ו/או
למחוק ו/או לשנות ו/או להסתייג מ דרישות המפרט הטכני ונספחיו .

10.4

הצעה אשר לא תספק מענה לכל דרישות המפרט עלולה להיפסל.

פרק ד '  -תנאי ההתקשרות
. 11

. 12

. 13

תקופ ו ת ההתק שרות
11.1

תקופ ו ת ההתקשרות יהיו בהתאם להסכם המצורף למסמכי המכרז .

11.2

למרות האמור לעיל ,ובהתאם להוראות ההסכם ,החברה תהיה רשאית
להפסיק את ההתקשרות מכוח ההסכם ,כולה או חלקה ,על פי שיקול
דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק ,על ידי מתן הודעה בכתב  30יום מראש.

התמורה
12.1

המציע יפרט את התמורה המבוקשת על ידו במסגרת טופס הצעת המחיר
נספח ה' למסמכי המכרז  ,לא כולל מע"מ (להלן  " -התמורה ") .נותן
השירותים יהיה זכאי לתשלום התמורה בתוספת מע"מ כפי שיעורו
בהתאם להוראות ה הסכם .

12.2

להצעת המחיר יצורף כתב כמויות בנוסח ו באופן המפורט בסעיף . 7.8

הירר כיה בין מסמכי המכרז
13.1

ההתקשרות הינה באמצעות נוסח ההסכם ו על  -פי תנאיו .מודגש ומובהר
כי ,הוראות מכרז זה הינן נספח להסכם זה .

13.2

בכל מקרה של סתירה בין נוסח י המכרז ו/או ההסכם ו/או המפרט הטכני,
יעשה מאמץ ליישב בין הנוסחים  .בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נ וסח
המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח
המחייב את המציעים  .במקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה ו/או
ב מכרז ל בין האמור ב מפרט הטכני ,האמור במפרט הטכני יגבר .
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פרק ה '  -ת הלי ך בחינת ההצעות
 . 14הליך בחירת ה זוכה יתבצע בשלושה שלבים כדלהלן:
14.1

14.2

14.3

בשלב הר אשון  -עמידה בתנאי הסף:
14.1.1

תי בדק עמידת ההצעות בדרישות תנאי הסף המפורטים בסעיף 7
לעיל .

14.1.2

הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף תיפסלנה .הצעה אשר עמדה
בתנאי הסף ודרישות המכרז (להלן  " -הצעה כשרה ") תעבור
לשלב הבא .

בשלב השני  -בדיקת ה משקל ה כולל של ה רמקולים המוצע ים ( 20%
מהצי ון הסופי):
14.2.1

תנאי למעבר לשלב השני הינו כי ההצעה כשרה ועומדת במלואה
בתנאי הסף ודרישות המכרז כאמור.

14.2.2

בשלב זה תבחן החברה את המשקל הכולל של הרמקולים
המוצעים בכל אחת מההצעות הכשרות .ה משקל הכולל יחושב
בק"ג ויכלול את כלל הרמקולים (סעיפים  2.2ו  2.3 -למפרט
הטכני ) המ וצעים בלבד (לא כולל מתקני התליה  ,מגברים ,חיווט
וכו' ) וזאת בין היתר בהתבסס על המשקל ים המפורס מי ם באתר
האינטרנט הרשמי של יצר ני המערכות המוצעות  .לשם כך על
המציע להקפיד לפעול בהתאם להוראת סעיף  3.4לעיל וסעיף
 22.2.6להלן  .מובהר כי במקרה של סתירה בין הקובץ
האלקט רוני לתדפיס נייר שיוגשו במסגרת ההצעה ,יי גבר
הכתוב בתדפיס הנייר שנחתם על  -ידי המציע.

14.2.3

ההצעה בעל ת המשקל הכולל הנמוך ביותר תקבל את הציון
המלא (  20%מהציון הסופי ) ו ה משקל הכולל המוצע ביתר
ההצעות הכשרות ינוקד ביחס אליה.

בשלב השלישי  -בדיקת הצעות המחיר (  80%מהציון הסופי):
14.3.1

בשלב זה תשוקלל כל הצעת מחיר של כל הצעה כשרה  ,על -פי
הפרמטרים הבאים:
 - 70%שקלול מחיר עבור אספק ה ,התקנת הקבע ,האחריות
והתחזוקה של מערכת הסאונד ומערכת השליטה ובקרה
(רכיב  3.1לטופס הצעת המחיר).
 - 10%שקלול מחיר עבור קריאת שירות יומית (רכיב  3.2לטופ ס
הצעת המחיר).

14.3.2
. 15

הצעת המחיר המשוקללת הזולה ביותר תדורג במקום הראשון
ויתר ההצעות ינוקדו ביחס אליה.

הליך תחרותי נוסף :
15.1

בכל מקרה שבו תוגשנה במכרז לפחות שתי הצעות כשרות  ,תהא ו עדת
המכרזים רשאית (אך לא חייבת) לקיים הליך תחרותי נוסף  .ההחלטה אם
לקיים במקרה כזה הלי ך תחרותי נוסף או לא ,תהא נתונה לשיקול דעתה
המוחלט והבלעדי של ועדת המכרזים.
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15.2

על אף האמור ,ככל שהחברה ת י דרש לבחור זוכה במכרז מקרב שתי
הצעות כשרות או יותר ,שציוניהן המשוקללים זהים (להלן  " -הצעות
זהות ") ,תקיים ועדת המכרזים הליך תחרותי נוסף.

15.3

החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף כאמור  ,היא תהא
רשאית לפנות למציעים בעלי ההצעות הזהות כאמור ו תציע להם להגיש
הצעת מחיר משופרת (נמוכה יותר) ,ותקבע את הדרך להגשת ההצעה
המשופרת ואת המועד להגשתה .נענה מציע מהמציעים כאמור להצעת
ועדת המכרזים להגיש הצעה משופרת במסגרת ההלי ך התחרותי הנוסף
והגיש הצעה משופרת בהתאם בדרך ובמועד שהוועדה קבעה ,תיחשב
ה ה צע ה המשופרת שהגיש כהצעתו הסופית והקובעת של אותו מציע
במכרז ותחליף את ההצעה המקורית שהגיש  .לא נענה מציע מהמציעים
כאמור להצעת ועדת המכרזים להגיש הצעה משופרת במסגרת ההליך
התחרותי הנוסף בהתאם לדרך ובמועד שהוועדה קבעה או ש הגיש הצעת
מחיר שאינה משופרת ,יראו את ההצעה המקורית שהגיש  ,כהצעתו
הסופית והקובעת במכרז .

15.4

למען הסר ספק ,האפשרות של ועדת המכרזים לקיים הליך תחרותי נוסף ,
עומדת לה ,לפי שיקול דעתה ,גם בהתייחס להצעות הגבוהות מ אומדן
העלויות בשי עור העולה על  20%ובכלל .

15.5

אם הצעות המחיר שתהיינה בפני ועדת המכרזים בעקבות החלטתה
לקיים הליך תחרותי נוסף ולאחר שההליך התחרותי הנוסף יתקיים,
תהיינה בסכום משוקלל זהה ,תקיים ועדת המכרזים הגרלה בין ההצעות
הזהות שבפניה .במקרה כזה תקבע החברה את הדרך שבה תתנהל
ההגר לה ,ותודיע על החלטתה בכתב למציעים שהגישו את ההצעות שבהן
מדובר.

 . 16על אף האמור לעיל ,החברה שומרת על זכותה:
16.1

שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה אחרת;

16.2

לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את
המכרז או חלקים ממנו בכל עת .לרבות לאחר המוע ד האחרון להגשת
הצעות .במסגרת שיקול דעתה לעניין זה ,תהיה ה חברה רשאית להתחשב,
בין היתר ,במספר ההצעות שתוגשנה בפועל ,במידת התאמתן של הצעות
אלה לדרישות מכרז זה ובסכומי הת מורה שנדרשה בהן ;

16.3

לפסול הצעה חסרה ,מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על
הבנה מוטעית ש ל נושא המכרז ,זולת אם ועדת המכרזים החליטה אחרת
מטעמים מיוחדים שיירשמו;

16.4

לא להתחשב בהצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנדרשים .

16.5

במסגרת השוואת ההצעות ,החברה תהיה רשאית להיעזר בהשוואת
ההצעות בינן לבין עצמן .

16.6

יובהר ,כי ברשות החברה אומדן עלויות .ההצעות שיוגשו תיבח נה בהתאם
לאומדן העלויות .אומדן העלויות יוכנס לתיבת המכרזים עד למועד
האחרון להגשת הצעות .החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה
החורגת מ אומדן העלויות בטווח של . 20%
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כשיר שני
17.1

ועדת המכרזים רשאית אך לא חייבת לבחור במציע כזוכה שני (להלן -
" כשיר שני ") .בחרה הו ו עדה במציע ככשיר שני ,לא יהיה בכך כדי להטיל
חובה כשלהי ע ל החברה כל פ י הכשיר השני ולא יהיה בכך כדי להעניק
זכות כלשהי לכשיר השני.

17.2

היה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק ב מהלך
במהלך תקופת ההתקשרות  ,מכל סיבה שהיא ,שמורה לחברה האופציה
לפנות אל הכשיר השני ולהציע לו לשמש בתפקיד נותן השירותים בהתאם
ובכפוף לתנאי מכרז זה על נספחיו  ,וזאת בהתאם לתנאים שפורטו
בהצעתו ובכפוף לקבלת הסכמתו.

17.3

זאת ועוד ,היה ותרצה החברה  ,במהלך תקופת ההתקשרות ,להגביל או
לצמצם את העסקת נותן השירותים לחלק מסוים של העבודה ,תהיה היא
רשאית לפנות למציע שידורג במקום השני .

תנאים כלליים
18.1

המציע ש הצעתו ה וכרזה כהצעה הזוכה במכרז ,מתחייב לחתום על
ה הסכם בנוסח המצורף למכרז ולעשות זאת מיד כשיידרש לכך על -ידי
החברה ובמועד שהחברה תקבע .לא חתם המציע על ה הסכם בהתאם
לדרישת החברה ,תהיה החברה רשאית לדרוש את חילוט תשלום ערבות
המכרז שאותו מציע צירף להצעתו במכרז ,ולחלט את הסכום המלא שלה
בהתאם להוראות המכרז.

18.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש שירותים נוספים ,שלא במסגרת
מכרז זה ,מצדדים שלישיים או מנותן השירותים עצמו ,לפי שיקול דעתה
ועל  -פי צרכיה ,והכל בכפוף להסכמה מראש ובכתב בין הצדדים ובכפוף
להוראות כל דין .למען הסר ספק מובהר בזה כי ,אין באמור בסעיף זה
כדי להתיר לנותן השירותים לדרוש תשלום נוסף כלשהו ,על התשלומים
המגיעים לו במפורש על  -פי תנאי מכרז זה.

18.3

היה והמציע הינו עסק בשליטת אישה ,כמשמעותו בסעיף  2ב לחוק ח ובת
המכרזים ,תשנ"ב –  , 1992ידאג המציע להמציא אישור של רואה חשבון
ותצהיר ,כמפורט בסעיף  2ב לחוק חובת המכרזים כאמור .אי הגשת כל
המסמכים כנדרש בעת הגשת ההצעה עלולה לפסול את ההצעה.

פרק ו '  -מ נהלה
 . 19מ סמכי ה מכרז ו נספחיו ,מתפרסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת
. www.sportpalace.co.il
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הבהרות ושינויים
20.1

ניתן להגיש שאלות/הבהרות בכתב עד למועד הקבוע בטבלת המועדים
לעיל לכתובת דואר אלקטרוני carina@sportp.co.il :בלבד.

20.2

השאלות ת וגש נה בפורמט של קובץ  wordבלבד במבנה של טבלה כמפורט
להלן:
מס' סידורי

מספר הסעיף במכרז

השאלה/בקשת ההבהרה

12
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20.3

התשובות לשאלות/הבהרות תפורסמנה באתר האינטרנט בכתובת
שבסעיף  19לעיל  .המציעים אחראים בלעדית לעקוב אחר פרסומי
התשובות באתר .יובהר כי רק תשובות בכתב ש ת פורסמ נה ב אתר תחייבנה
את החברה  .החברה תהיה רשאית לפרסם באתר האינטרנט יותר מקובץ
הבהרות אחד ,אם תראה ל כך צורך.

20.4

מציע שימצא אי בהירות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין
מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי
התאמה ו/או פגם אחר בהם ,נדרש ל פרט ן בכתב במסגרת בקשה למתן
הבהרות על -פי הליך זה  -אחרת יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה
בדבר סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל פגמים אחרים כאמור .למען הסר
ספק  ,הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירות ו/או סתירות ו/או אי
התאמות כאמור ת י קבע על -ידי החברה .

20.5

התשובות לשאל ות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של החברה ויהוו
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

20.6

החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד אחרון להגשת הצעות ,להכניס
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות
המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי
המכ רז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים שקיבלו את מסמכי המכרז
מ החברה או שלחו טופס פרטי מציע כמפורט בהמשך בדוא"ל או
בפקס ימיליה לפי כתובות שנמסרו על  -ידיהם .

20.7

מובהר כי ,בכל מקרה של אי  -התאמה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין
קובץ הבהרות ,יגבר האמור בקובץ ההבהרות .היה ו פורסם יותר מקובץ
הבהרות אחד ויש בינ י הם אי התאמה ,יגבר הקובץ שפורסם במועד
המאוחר.

אופן הגשת הצעה ומועדי ההגשה
21.1

את מעטפת ההצעה אשר הוכנה כאמור בסעיף  22להלן ,כשהיא סגורה,
יש להגיש ולהכניס לתוך תיבת המכרזים של החברה ,הנמצאת במשרדי
החברה ברחוב יגאל אלון  51ב תל  -אביב ,לא יאוחר מהמועד הקבוע
בטבלת המועדים בסעיף  4לעיל ( להלן  " -המועד האחרון להגשת
הצעות ") .הימצאות ההצעה בתוך תיבת המכרזים נכון למועד זה היא
באחריות המציע בלבד .הצעה שלא תימצא במועד הנקוב לעיל בתוך תיבת
המכרזים של מכרז זה  -לא תידון .

21.2

ניתן להכניס הצעות לתיבה ,לפני המועד האחרון להגשת הצעות ,בימים
א' עד ה' משעה  09:00עד שעה ( 16:00למעט ימי שישי ,ערבי חג ,חגים
וימי חול המועד).

21.3

הגשת הצעה במכרז תהווה ראיה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה ,לכך
שהמציע שהגיש את ההצעה קיבל את כל מסמכי המכרז ,קרא אותם
והבין את תוכנם ,ו כי הוא מקבל את כל הדרישות והתנאים שנקבעו
במסמכי המכרז.

13
. 22

מעטפת ההצעה והמסמכים הכלולים בה
ההצעות למכרז זה תוגשנה באופן הבא:
22.1

את ההצעה על נספחיה  ,כנדרש ב מכרז ,יש למסור במעטפה סגורה ועליה
ירשם  " :מכרז פומבי מס'  5/2016עם הליך תחרותי נוסף לאספקה,
להתקנ ת קבע ,לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה
ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים ".

22.2

מעטפת ההצעה תכלול גם את כל המסמכים הבאים:
 22.2.1חוברת מסמכי המכרז ונספחיה כשהם חתומים על  -ידי המציע
בתחתית כל עמוד .בנוסף ,המציע יחתום בעצמו על טיוטת
ה הסכם (נספח ז' למכרז) בראשי תיבות בתחתית כל עמוד (לרבות
הנספחים) ,ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך בעמוד האחרון
של ההסכם ,והחתימה תהיה מאושרת בידי עו"ד במקום המיועד
לכך בהסכם.
 22.2.2כל הנספחים למכרז זה ,לאחר שמולאו בהם כל הפרטים
הנדרשים וצורפו להם האסמכתאות הנדרשו ת ,כשהם חתומים
על  -ידי המציע ,באמצעות מורשי החתימה שלו ,כדין ,וכשהם
מאומתים על  -ידי עורך  -דין או רואה חשבון ,מקום שיש דרישה
לכך.
 22.2.3נוסח ההסכם המצורף נספח ז' על נספחיו כשהוא חתום על -ידי
מורשי החתימה של המציע בחתימה מלאה.
 22.2.4כל האסמכתאות להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הנדרשים
במכרז לרבות מסמכים המעידים על ניסיון המציע כ נדרש בסעיף
 7ל עיל .
 22.2.5אישור רו"ח בדבר מחזור כספי בנוסח המוצג בנספח ג'( ) 1
למסמכי מכרז זה.
 22.2.6ה קובץ למילוי דגמים וקישורים לאתרי היצרנים כאמור בסעיף
 3.4לעיל  ,יצורף להצעה במדיה אלקטרונית (דיסק  -און  -קיי) וכמו
כן בתדפיס ניי ר שיחתם על ידי המציע.
 22.2.7ערבות מכרז  ,בהתאם ל סעיף  9ל עיל .
 22.2.8אם המציע הינו תאגיד ( לרבות שותפות רשומה )  -יצרף מסמכים
תעודת התאגדות ,תעודות שינוי שם ,נספח עדכני מטעם רשם
התאגידים ואישור עו"ד /רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה
במציע.
 22.2.9אישור תקף בדבר היות ה מציע "עוסק מורשה" או "עוסק פטור"
מטעם מס ערך מוסף.
 22.2.10המציע יצרף פרוטוקול סיור מציעים בו השתתף בעצמו  ,חתום
כנדרש .
 22.2.11המציע יצרף תדפיס של כל קובץ הבהרות שפורסם על -ידי
החברה ,כשהם חתומים על  -ידי מורשי החתימה של המציע בראשי
תיבות.
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 22.2.12אישורים בתוקף על  -פי חוק עסקאות ג ופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו ( 1976 -אישור ניכוי
מ ס ואישור על ניהול פנקס חשבונות)  -על שם המציע.
 22.2.13טופס עסקת אקראי/קבלה מטעם החברה ,על תשלום דמי
השתתפות במכרז.
22.3

. 23

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה ,במדויק,
ללא כל ה סתייגויות ,תוספות או שינויים .אי עמידה בדרישה זו ,ו/או
חסרונם של מסמכים שצירופם נדרש ,עלול להביא לפסילת ההצעה.

תוקף ההצעות
23.1

הצעה שהוגשה במסגרת מכרז זה תעמוד בתוק פה  180יום מהמועד
האחרון להגשת הצעות  ,וככל שנדחה המועד הנדון אזי יחשב כל מועד
נדחה כמועד האחרו ן להגשת הצעות במכרז לעניין סעיף זה  .היה ותבקש
זאת החברה  -יאריך המציע את תוקף הצעתו ובהתאם את תוקף הערבות
המכרז שצורפה להצעה  ,עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה
במכרז זה.

פרק ז '  -תנאים כלליים
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ההצעה הזוכה
24.1

המציע הזוכה יקבל מהחברה הודעה בכתב אודות זכי יתו ( להלן  "-הודעת
הזכייה " ו  "-הזוכה " בהתאמה )  .החברה תשלח ל יתר המציעים אשר לא
זכו הודעה בכתב על דחיית הצעותיהם אליה תצורף ערבות המכרז
שהוגשה.

24.2

הזוכה לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכייתו לאחר
אלא בהתאם להוראות ההסכם המצורף למכרז זה .

24.3

תוך  7ימי עבודה ממועד מתן הודעת הזכייה יחתום הזוכה על נוסח
ההסכם המצורף למסמכי המכרז ויפעל בהתאם להוראות ההסכם לצירוף
כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך חתימת ההסכם ,ובכלל זה
הפקדת ערבות ביצוע מטעמו ואישור בדבר קיום ביטוחים ,כנדרש
בהסכם.

24.4

אם יימנע זוכה מלחתום על ההס כם ו/או מלהפקיד את הערבות
הבנקאית ,ו/או מלהמציא את אישור קיום הביטוחים ,תוך שבעה ימי
עבודה כאמור ,תהא החברה רשאי ת לבטל את זכיית הזוכה ו/או לחלט
את ערבות המכרז שצורפה להצעתו.

24.5

ככל שהחברה תחליט לבטל את זכיית הזוכה כאמור ,תהא היא רשאית
להתקשר עם כל ספק אחר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .כל זאת בנוסף לכל
זכות אחרת שתעמוד לרשותה כלפי ה זוכה ,במקרה כזה על פי תנאי
המכרז ועל פי כל דין.

סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז
25.1

החברה מודיעה במפורש כי היא אינה רואה במידע שדרשה במסמכי
המכרז משום סוד מסחרי או סוד מקצועי של המציעים במכרז .לפיכך,
החברה תעמיד לעיון המשתתפים במכרז את הצעת המציע שהצעתו תוכרז
כהצעה הזוכה במכרז ,במלואה ,אם יבקשו זאת ,בכפוף לדין החל.
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תנאים כללי ים
26.1

החברה אינ ה מתחייב ת לבחור בהצעה הזולה ביותר ו /או בהצעה כלשהי .

26.2

החברה שומר ת לעצמ ה את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי
סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה ,תנאיה ,או שהיא חסרה
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז ,שלדעת החברה מונע הערכת
ההצעה כדבעי .מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור לחברה  ,החברה
ת היה רשאי ת שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או אינו
תואם את תנאי השוק ו/או את דרישות המכרז ,והכל בין אם המחיר גבוה
מדי או נמוך מדי ,לדעת החברה באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו
המעשית של המציע לבצע את התחייבויותיו באופן התואם את דרישות
מכרז זה ,לרב ות העמידה בהיקף התקציבי המאושר.

26.3

החברה שומר ת על זכות ה לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק
מהשירותים המפורטים בו בכל עת ,לרבות לאחר המועד האחרון להגשת
הצעות .במסגרת שיקול דעת ה לעניין זה ,ת היה החברה רשאי ת להתחשב,
בין היתר ,במספר ההצעות שתוגשנה בפועל ,במידת הת אמתן של ה ה צעות
לדרישות ה מכרז וב גובה ההצעות .

26.4

מקום בו נדרש נותן השירותים לביצוע עבודות נוספות או חלקיות שאינן
כלולות בכתב הכמויות יקבע מחיר העבודה על ידי החברה בהתאם
להערכתה את העבודה ומרכיביה וככל שניתן באופן יחסי למחירים
המוצעים על ידי נותן השירותים בכתב הכמויות ובהצעת המחיר שעל
בסיסה זכה .מובהר כי בכל מקרה הזכות לבחור להזמין כל עבודה או כל
חלק ממנה לפי כתב הכמויות הינה בידי החברה בלבד.

26.5

החברה רשאית  ,לפי שיקול דעת ה הבלעדי ,לפנות למ ציע בדרישה להמציא
הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס ל הצעתו ו/או לאפשר למ צי ע
לעשות כן ,לרבות בעניין המצאת כל מסמך ,אישור ,היתר או רישיו ן
כנדרש לפי תנאי הליך זה ,ובלבד שכל מסמך ,רישיו ן  ,אישור או היתר
יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.

26.6

לחברה נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע בכדי
לקבל הבהרות להצעתו או בכדי להסיר אי בהירות שעלולות להתעורר
בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם ,כפוף לכללי הדין.

26.7

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפנייה המצורפים בזה או
כל הסתייגות לגביהם בין על -ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובאו בחשבון בע ת הדיון על ההצעה ואף
עלולים לגרום לפסילתה.

26.8

החברה אינה אחראית לכל הסבר ו/או פירוש שיינתנו ,ככל שינתנו ,בעל
פה למציעים במכרז .רק מסמך בכתב ,חתום על  -ידי החברה ,יהיה בו כדי
לחייב את החברה .החברה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת
המכרז ,להכניס שינויים ותיק ונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה
לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז ויובאו לידיעתם של כל המציעים לפי הכתובות שנמסרו על
ידם במסמכי המכרז.

26.9

ב נוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה ,הוראות כל דין והלכה
פסוקה ,ועדת המכ רזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל
פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם ,וזאת אם מצאה כי החלטה זו
משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה .
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 26.10החברה רשאית בכל עת ,בהודעה ש תפורסם  ,להקדים או לדחות את
המועד האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מ ועדים ותנאים אחרים
הנוגעים לפנייה זו ,על -פי שיקול דעת ה .
 26.11המציעים י ישאו בהוצאות השתתפותם במכרז ,ולא יהיו זכאים לכל פיצוי
או שיפוי מאת החברה בגין הוצאות אלו ,לרבות במקרה של ביטול המכרז
מכל סיבה.
 26.12למען הסר ספק מובהר ,כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי
ל סיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין החברה
והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם החברה על
הסכם ההתקשרות בין הצדדים ,החברה רשאי ת לבטל או לשנות את
החלטת ה על -פי שיקול דעת ה .
 26.13אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות החברה על -פי כל דין ו/או
מסמכו יותיה של ועדת המכרזים על -פי הדין ,אלא להוסיף עליהן.
 26.14אין במכרז זה כדי למנוע מהחברה רכישתם של שירותים נוספים מאת
נותן השירותים ,בכפוף להוראות כל דין ,ואין בו כדי להעניק בלעדיות
לנותן השירותים באספקתם של השירותים נשוא מכרז זה ו/או שירותים
אחרים כלשהם ,לחברה.
 26.15ב מקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם ,או בכל מקרה
אחר שבו ההסכם לא ייחתם עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא ,החברה
רשאית (אך לא חייב ת ) ,לפי שיקול דעת ה  ,להתקשר ב הסכם עם מציע
אחר .מובהר בזה  ,למען הסר כל ספק  ,כי במקרה שבו המציע הזוכה
(הראשון) יסרב לממש את הצעתו כאמור ,תהא הסיבה לכך אשר תהא,
לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר כמציע
הזוכה במכרז ,וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעת ה הבלעדי של
החברה .
 26.16החברה רשאי ת לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים ל הנחת דעתה
וזאת גם לאחר פתיחת ההצעות והכל בהתאם לשיקול דעת ה .
 26.17כל פרט אשר יתברר כלא נכון ו/או לא מדויק ,יקנה לוועדת המכרזים ,בין
היתר ,את הזכות להחליט על פסילתה של הצעת המציע .כל תוספת,
תיקון ,שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז ,הינם אסורים
בהחלט וחסרי תוקף ,ומקנים לוועדת המכרזים את הזכות לפסול את
ההצעה או להתעלם מהתוספת ו/או התיקון ו/או השינוי ו/או ההסתייגות
כאמור .למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את החברה במידה
והצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה במכרז ,תהיה ההצעה ללא התוספות
ו/או התיקונים ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות .הודיעה החברה למציע
כי היא מתעלמת מהתוספות ו/או התיקונים ו/או השינויים ו/או
ההסתייגויות ,והמציע סרב לחתום על ה הסכם  ,תהיה החברה רשאית ,בין
היתר ,לחלט את הערבות הבנקאית שהגיש המציע.
 26.18הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא
נתונה לבית המשפט המוסמך לדון בו מבחינת העניין ב מחוז תל  -אביב -יפו
(בית המשפט המחוזי תל  -אביב -יפו ובתי משפט השלום הנמצאים במחוז
זה) .
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נספח א'
טופס פרטי מציע
תאריך ................. :
לכבוד
חברת היכלי הספורט תל  -אביב  -יפו בע"מ

אנ י  /ו הח" מ מצהיר  /ים כי מצויים בידי  /נו מסמכי מכרז פומבי מס'  5/2016עם הליך
תחרותי נוסף לאספקה ,להתקנ ת קבע ,לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת
שליטה ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים  ,כפי שפורסמו באתר האינטרנט של החברה .
כתובת מלאה (כולל מיקוד)..................... ........................................................... :
מספר טלפון  .................. :נייד .............................. :
מספר פקסימיליה ........................ :
דואר אלקטרוני ................................................................ :
מס ' זיהוי (מס' עוסק מורשה/מס' ח " פ).......... .......................... :
ידוע לנו ואנו מסכימים כי ,היה ורשמנו בטופס זה ו/או בהצעתנו פרטים בלתי ברורים,
ו/או בלתי מדויקים ו/או חסרים ,אשר יכבידו על החברה ליצור עמנו קשר  -תהיה
החברה רשאית לפסול הצעתינו ולו מטעם זה בלבד.

בברכה ,

שם מלא................... ..................... :
חתימה וחותמת ................................. :
אם מ דובר בתאגיד:
שם החותם ..................................... :
תפקיד ....................... .................... :
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טופס הגשת הצעה

נספח ב'

לכבוד
חברת היכלי הספורט תל  -אביב  -יפו בע"מ
להלן הצעתינו במסגרת מכרז פומבי מס'  5/2016עם הליך תחרותי נוסף לאספקה,
להתקנ ת קבע ,לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל
מנורה מבטחים .
.1

שם המציע.................................................................................... :

.2

פרטי נציג המציע (אשר ישמש גם איש קשר לצרכי מכרז זה):

.3

2.1

שם פרטי........................................ :

2.2

שם משפחה.................................... :

2.3

תפקיד......................................... .. :

2.4

כתובת ......................... ....... ................... ............. :

2.5

טלפון...................... :

2.6

פקס ימיליה ....................... :

2.7

דואר אלקטרוני.................................................... :

פרטי מנהל הפרוייקט המוצע מטעם המציע :
3.1

שם פרטי......................................... :

3.2

שם משפחה..................................... :

3.3

תפקיד............................. :

3.4

כתובת...................... ......................... ... .............. :

3.5

טלפון........................ .. :

3.6

פקס ימיליה ............................ :

3.7

דואר אלקטרוני..................................................... :

.4

הצעתינו זו נ י תנת לאחר שקרא נו בעיון ,בח נו והב נו את תוכן מסמכי המכרז ,את
תנאי המכרז ,וההסכם המצורף ,ולאחר שניתן ל נו זמן מ ספיק לבדוק את נושא
המכרז ,ולאחר שקיבל נו את כל הפרטים שהיו נחוצים ל נו לשם הגשת הצעה  .אנו
מצהירים כי אנו מקבלים את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ,ללא סייג.

.5

התמורה המבוקשת על -ידי נו מפורטת בהצעת המחיר המוגשת במסגרת הצעתינו,
על -פי כל דרישות המכרז.

.6

הצעה זו  ,על כל פרטיה  ,מרכיביה  ,חלקיה ונספחיה תעמוד בתוקף החל ממועד
מסירתה ועד תום  180הימים מן המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז כקבוע
בתנאי המכרז .
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.7

אנו מצרפים לזה את כל המסמכים הנדרשים ,בהתאם למפורט במסמכי המכרז ,
לרבות ההסכם כשהוא חתום על -ידי המציע באמצעות מורשי החת ימה שלו,
וקובץ מסמכי המכרז כשכל אחד מעמודיו חתום על -ידי נו בראשי תיבות.

.8

אנו מצהירים בזה ,כי ידוע לנו ואנו מסכימים כי ,לא נהיה רשאים להעביר לאחר
את חובותינו או זכויותינו על -פי ההסכם שייחתם עמנו ,באם נבחר כמציע זוכה,
כולן או מקצתן.

.9

אנו מצרפים לזה את כל המסמ כים והאישורים הנדרשים במסמכי המכרז
ובמיוחד את אלה הנדרשים לשם הוכחת עמידתנו בדרישות הסף ומצהירים כי
אנו עומדים בכל דרישות תנאי הסף.

. 10

קראנו בעיון את כל הפרטים של מכרז פומבי מס'  5/2016עם הליך תחרותי נוסף
לאספקה ,להתקנ ת קבע ,לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ו מערכת שליטה
ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים  ,על כל נספחי ו ואנו מצהירים בזה שהבינונו
את הדרישות ושאנו מסכימים לעמוד בכל הדרישות והתניות וכן אנו מסכימים
לתנאי ההסכם המהווה חלק בלתי נפרד מפנייתכם זו ובהתאם לכך ערכנו את
הצעתנו.

אנ י /ו החתו ם /מים מטה מצהיר  /ים בזא ת כי כל ה אמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעת י /נו:

תאריך

שמות מורש י ה חתימה מטעם
המציע

חתימה וחותמת
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פירוט ניסיון לצורך הוכחת עמידה בתנאי
הסף על  -פי סעיפים  7.2 - 7.1למסמכי המכרז
.1
.2
.3

נספח ג'

בטבלה  1לנספח זה מתבקש המציע לפרט את ניסיונו באספקה והתק נת קבע של
מערכת סאונד ,על מנת להוכיח עמידת הצעתו בתנאי הסף כמפורט בסעיף 7.1
למסמכי המכרז.
בטבלה  2לנספח זה מתבקש המציע לפרט את ניסיונו או ניסיון קבלן המשנה
המוצע מטעמו ,באספקה והתקנת קבע של מערכת שליטה ובקרה ,על מנת להוכיח
עמידת הצעתו בתנאי הסף כמפורט בסעי ף  7.2למסמכי המכרז.
מובהר כי החברה תהא רשאית לפנות ללקוחות לאימות הנתונים ולקבלת פרטים
נוספים וכן לדרוש מן המציע פירוט נוסף בנוגע לפרויקטים הנזכרים ו/או
פרויקטים נוספים ו/או עבודות נוספות .המציע מתחייב לספק את כל הנתונים כפי
שיידרשו.

טבלה מס' : 1
בטבלה זו ע ל המציע לפרט את ניסיונו כנדרש בסעיף  7.1לתנאי הסף כדלקמן:
" 7.1במהלך  48החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,המציע ביצע
בעצמו  2פרוייקטים לפחות בישראל  ,הכוללים אספקה והתקנת  -קבע של מערכת סאונד,
בתנאים המצטברים הבאים:
 7.1.1פרוייקט אחד לפחות בהיקף הכספי של  600אלף  ₪ומעלה (לא כולל מע"מ).
 7.1.2פרוייקט אחד לפחות בהיקף הכספי של  450אלף  ₪ומעלה (לא כולל מע"מ).
 7.1.3ביצוע כל אחד מהפרוייקטים הסתיים קודם למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 7.1.4מערכת הסאונד תכלול לכל הפחות את הרכיבים הבאים :מערכת רמקולי , PA
מערכת  , DSPהתקנ ה וחיווט.
 7.1.5התקנת קבע תהיה עבור התקנה של מערכת סאונד שאיננה ניידת ואיננה לתפעול
אירוע זמני.
 7.1.6המציע לא יוכל להוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות פרוייקטים של ציוד
תקשורת ו /או ציוד מחשבים ו/או ציוד תאורה ו/או ציוד בטחון ו/או כריזת חירום".
דרישת תנאי הסף

תשובת המצי ע

שם הגוף עבורו בוצע הפרוייקט של
אספקה והתקנת קבע של מערכת
סאונד בישראל :
תקופת הפרוייקט
( לציין חודש ושנה של תחילה וסיום ) :

תחילת הפרוייקט ____ / _ _ _ _ :ו סי ומו ____ / ____ :

תיאור הפרוייקט:

הפרוייקט כלל אספקה והתקנת קבע של מערכת סאונד -
כן  /לא (יש לסמן תשובה נכונה)

ההיקף הכספי של הפרוייקט
( לא כולל מע " מ ) :

___________________ אלף  ₪לא כולל מע"מ

___________________________________

מערכת רמקולי  - PAכן  /לא (יש לסמן תשובה נכונה)

מערכת הסאונד שסופקה והותקנה
התקנת קבע בפרוייקט כללה לפחות
את הרכיבים הבאים :

מערכת  - DSPכן  /לא (יש לסמן תשובה נכונה)
התקנה וחיווט  -כן  /לא (יש לסמן תשובה נכונה)

פרטי איש קשר כולל טלפון נייד
ודוא "ל :

שם  ____________ _____ :תפקיד ___ _ _______ :
טל ' נייד_______________________________ :
דוא "ל________________________________ :

על המציע למלא טב לה זו לפחות לגבי  2פרוייקטים העומדים בדרישות תנאי הסף.
המציע יצלם את הטבלה ויגישה בנפרד עבור כל פרוייקט
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טבלה מס' : 2
בטבלה זו על המציע לפרט את ניסיונו כנדרש בסעיף  7.2לתנאי הסף כדלקמן:
 " 7.2במהלך  48החודשים האחרונים שקדמו להגשת ההצעות במכרז  ,המציע או קבלן המש נה
מטעמו למכרז זה  ,ביצע  2פרויקטים לפחות בישראל  ,הכוללים אספקה ,התקנת  -קבע ו תכנות
של מערכת שליטה ובקרה מתצורת אחד היצרנים הבאים AMX :או  CRESTRONאו
 EXTRONבלבד  .ביצוע כל אחד מהפרוייקטים הסתיים קודם למועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז .מובהר כי המציע יוכל לנסות ולהוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות
פרוייקט/ים שהוצג/ו מטעמו לצןרך הוכחת תנאי הסף שבסעיף  7.1לעיל" .
תשובת המציע

דרישת תנאי הסף

יושם לב כי למציע האפשרות להוכיח עמידה בתנאי סף זה בעצמו או באמצעות קבלן המשנה
מטעמו.
ככל שהמציע מוכיח עמידה בתנאי הסף באמצעו ת קבלן המשנה ,עליו להקפיד לצרף פרטיו להלן:
הוכחת העמידה בדרישת הניסיון
בתנאי הסף תהיה באמצעות:

ניסיון המציע  /ניסיון קבלן המשנה (יש לסמן תשובה
נכונה)

ככל שההוכחה של תנאי הסף היא
באמצעות קבלן המשנה
להלן פרטיו:

שם מלא של הקבלן_ _________ ___________ ____ :
מס ' זיהוי (מס' ע  .מורשה/מס' ח " פ)____ _________ :
טל ' נייד_____________ __ ______ __________ :
דוא "ל____________________ ______________ :
כתובת מלאה________________ _____________ :

שם הגוף עבורו בוצע הפרוייקט של
אספקה  ,התקנת קבע ותכנות מערכת
השליטה ובקרה בישראל :
תקופת הפרוייקט
( יש לציין חודש ושנה של תחילה תחילת הפרוייקט _ ___ / _ ___ :וסיומו____ / ___ _ :
וסיום הפרויקט ) :
הפרוייקט כלל אספקה ,התקנת קבע ותכנות של מערכת
תיאור הפרוייקט:
שליטה ובקרה  -כן  /לא ( יש לסמן תשובה נכונה )
___________________________________

יש לסמן תשובה נכונה :
מער כת הבקרה והשליטה שהותקנה
 תוצרת AMX
היצרנים
בפרוייקט היא מתוצרת אחד
 תוצרת CRESTRON
הבאים :
 תוצרת EXTRON
פרטי איש קשר כולל טלפון נייד שם  _________________ :תפקיד ___________ :
טל ' נייד_______________________________ :
ודוא "ל :
דוא "ל________________________________ :
על המציע למלא טבלה זו לפחות לגבי  2פרוייקטים העומדים בדרישות תנאי הסף.
המציע יצלם את הטבלה ויגישה בנפרד עבור כל פרוייקט

תאריך

שמות מורשי החתימה מטעם המציע

חתימה וחותמת
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נספח ג'( ) 1
אישור ר ו"ח בדבר מחזור כספי לצורך הוכחת
עמידה בתנאי הסף על פי סעיף  7.3למסמכי המכרז

לכבוד
( ........................שם מלא של המציע)

תאריך....................... :

הנדון  :מכרז פומבי מס'  5/2016עם הליך תחרותי נוסף לאספקה,
להתקנ ת קבע ,לאחריות ולתחזוקה של מערכת
סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים
.1

אנו משרד רו"ח  .......................משמשים כרואי החשבון של המציע
( ...................להלן " המציע ") משנת
 ...............................ת"ז/ח"פ
.............................

.2

הדוחות הכס פיים המבוקרים/סקורים של המציע לימים 31.12.2014 , 31.12.2013
ו  31.12.2015 -בוקרו/נסקרו (בהתאמה) על  -ידי משרדנו.
לחילופין (מחק את המיותר) -
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של המציע לימים 31.12.2014 , 31.12.2013
ו  31.12.2015 -בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים.
בהת אם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים לימים 31.12.2014 , 31.12.2013
ו  31.12.2015 -המציע בעל מחזור כספי של  5,000,000ש"ח (חמישה מיליון ) ₪
לפחות ב כל אחת מהשנים  2014 , 2013ו . 2015 -

.3

בכבוד רב ,
(שם מלא ,חתימה וחותמת רו"ח)
רואי חשבון



מסמך זה יודפס על נייר לוגו של משרד הרו" ח .
הנוסח המלא והחתום יצורף על ידי המציע להצעתו במכרז.
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אישור עורך  -דין /רואה חשבון  -פרטים אודות המציע

נספח ד'

לכבוד
חברת היכלי הספורט תל  -אביב  -יפו בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :מכרז פומבי מס'  5 /2016עם הליך תחרותי נוסף לאספקה,
להתקנ ת קבע ,לא חריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת
שליטה ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים
אני הח"מ ,עו"ד /רו"ח [ .................................יש למלא את השם המלא] מ"ר ........
[יש למלא את מספר הרישיון] ,מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז שבנדון,
ואלה הם:
.1

שם הגוף המ ציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי.......................................... :

.2

סוג ההתאגדות [לגבי מציע שהוא תאגיד]................................................... :

.3

תאריך הרישום [לגבי מציע שהוא תאגיד]................................................... :

.4

מ ספר זיהוי/רישום................................................................................ :

.5

שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי תעודת הזהות שלהם
ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת ,אם קיימות [לגבי מציע שהוא תאגיד]:
.................................................................................. ..........................

.6

הצעת המציע על כל מסמכיה נחתמה בפני [לגבי מציע שהוא תאגיד] על -ידי
מורשי החתימה של המציע  ,ו היא מחייב ת את המציע .

.7

[לגבי מציע שהוא תאגיד] ההחלטה בתאגיד המציע ע ל הגשת הצעה במכר ז ולגבי
תוכן ההצעה  ,התקבלה לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות של המציע .

.8

מצורפים בזה המסמכים הבאים:
8.1

[לגבי מציע שהוא תאגיד] תדפיס עדכני מ המרשם המתנהל לגבי התאגיד
המציע לפי כל דין ,כולל בעלי המניות ,מנהלים ושעבודים [אם התאגיד
הוא חברה].

8.2

[לגבי מציע שהוא תאגיד] תעודת ההתאגדות של המציע .

8.3

אישורים כדין ובתוקף של רשות המסים לגבי המציע :לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו  , 1976 -בין היתר ,על
ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כדין ועל הגשת דו"חות כדין לפקיד
השומה ולמנהל מע"מ ,וכן על שיעור ניכוי מס במקור למס הכנסה ועל
מעמדו לעניין מע"מ.

בכבוד רב,

תאריך

שמות מורשי החתימה מטעם המציע

חתימה וחותמת
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נספח ד ' ( ) 1
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-
אני הח"מ  ...............................ת"ז  ,........................לאחר שהוז הרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה
כדלקמן:
.1

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם  ..................................מס' רישום ....................
(להלן  " -המציע ") המבקש להתקשר עם חברת היכלי הספורט תל  -אביב  -יפו בע"מ
(להלן  " -הגוף ") בהסכם לאספקה ,להתקנת קבע ,לאחריות ולתחזוקה של מערכת
סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים .

.2

אני מכהן/ת בתפקיד  ..........................אצל המציע ומוסמך/ת לתת תצהיר זה
בשמו.

.3

בתצהיר זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות שלצדם " :בעל זי קה "  -כהגדתו
בסעיף  2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ( 1976 -להלן  " -החוק ");
" עבירה "  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א  , 1991 -או עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז -
. 1987

.4

קיום דיני העבודה
הנך נדרש למחוק את החלופה שאיננה נכונה מתוך האפשרויות הבאות:
4.1

עד ל מועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבכותרת ,המציע ובעל זיקה
אליו לא הורשעו בפסק  -דין חלוט  ,ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום
. 31.10.2002

או -
4.2

המציע ובעל זיקה אליו הורשעו בפסק  -דין חלוט ,ביותר משתי עבירות
שנעברו לאחר יום  , 31.10.2002אולם חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

.5

לצורך ביצוע השירותים נושא המכרז ,הריני מתחייב כי לא יועסקו על  -ידי המציע
עובדים זרים במישרין או בעקיפין.

.6

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
הנך נדרש למחוק את הח לופה שאיננה נכונה מתוך האפשרויות הבאות:
6.1

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998 -
(להלן " :חוק שוויון זכויות ") אינן חלות על המציע.

או -
6.2

הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן .

6.3

אם המציע מעסיק  100עובדי ם לפחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי
של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום

25
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת
הנחיות בקשר ליישומן .

.7

6.4

אם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה
והשירותים החברת יים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק
שוויון זכויות ,ובמידת הצורך  -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן -
ונעשתה אתו התקשרות שלגביה הוא מתחייב כאמור  -הוא פנה כנדרש
ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
הוא גם פעל ליישומן .

6.5

המ ציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד
ההתקשרות (אם וככל שהצעת המציע תיבחר כהצעה הזוכה בהליך).

אני מצהיר/ה כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

ולראיה אני בא על החתום ,היום :................... ......

________________
המצהיר/ה
אישור חתימת המצהיר
הנני עו"ד ( ................................מ"ר  ,).........מאשר /ת כי ביום ..................
הופיע /ה בפני  ........................ת"ז  , .................ולאחר שהזהרתי אות ו /ה כי ע ליו /ה
להצהיר את האמת  ,וכי יהיה /תהיה צפוי /ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא
יעשה /תעשה כן ,הוא/היא אישר /ה את נכונות הצהרתו /ה הנ"ל וחתם /מה על תצהיר זה
בפני.
____________
תאריך

_________________________
חותמת ומס פר רישיון עו"ד

____________________
חתימה
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נספח ה'
טופס הצעת מחיר

תאריך .............. :

לכבוד
חברת היכלי הספורט תל  -אביב  -יפו בע"מ
המציע ( ...................שם מלא של הספק) ,מס' תאגיד ..............ב מכרז פומבי מס'
 5/2016עם הליך תחרותי נוסף ל אספקה ,להתקנ ת קבע ,לאחריות ולתחזוקה של מערכת
סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים (להלן  " -המכרז ") לאחר
שקראתי את כל מסמכי המכרז והבנתי היטב את מהות השירותים והעבודות הנדרשות
הנני מתכבד להגיש הצעת מחיר במכרז זה.

.1

הוראות למילוי הצעת המחיר:
1.1

הצעת המחיר תכלול את סכום מחירי ההצעה (סעיף  3.1ו  3.2 -להלן)
ותתבסס על מחירי כתב הכמויות (סעיף  4להלן).

1.2

כל השירותים והרכיבים הנדרשים בהצעת המחיר כפופים לנדרש במפרט
הטכני המצורף למכרז זה .

1.3

את הצעת המחיר יש להגיש אך ורק על גבי טופס זה.

1.4

על המציע לנקוב במחירים ב מטבע ישראלי בלבד וללא תוספת מע"מ.

1.5

על המציע החובה למלא את כל המחירים עבור כל אחד מהסעיפים
בהצעת המחיר ,לרבות בכתב הכמויות ,באמצעות מילוי השדות
המתאימים בלבד  .אי מילוי איזה מסעיפי הצעת המחיר כנדרש במסמכי
המכרז עלול להוביל לפסילת ההצעה בהיותה חסרה.

1.6

בהתייח ס לכתב הכמויות מובהר ,כי מציע אשר לא ינקוב במחיר ליד
סעיף או סעיפים מכתב הכמויות יכול להיחשב הדבר כאילו המחיר נכלל
בסעיפים אחרים בכתב הכמויות ובמקרה כזה יראו את המציע כמי
שהתחייב לבצע עבודה ו/או שירות זה ללא תמורה נוספת ("מחיר אפס").
לחלופין לחברה שיקול הד עת לקבוע כי ההצעה תיפסל בהיותה חסרה.

1.7

אין להוסיף לטופס זה הערות כלשהן ,אין לערוך בו שינויים ו/או
השמטות מכל סוג שהוא ואין להוסיף כל מסמך נלווה אחר .עריכת
שינויים בטופס לרבות הוספת הערות או מחיקות ולרבות צירוף מסמך
נלווה  -עלולה להביא לפסילת ההצעה כולה.

1.8

במ קרה של תיקון בטופס ,בטיפקס או בכל דרך אחרת  ,נדרשת חתימת
המציע לצד התיקון.

1.9

מובהר בזאת ,כי המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה מעבר לתמורה
הנקובה בהצעתו.

1.10

חישוב התשלום הסופי שיגיע לנותן השירותים בפועל יהיה רק על פי
הכמויות שסופקו והותקנו בפועל  .מובהר כי הכמויות ה מצוינות ב כתב
הכמויות הן לצורכי הערכה בלבד.

1.11

התמורה תגלם את התשלום המלא ,הסופי והקבוע עבור מכלול
השירותים הנדרשים והמבוצעים על  -ידי נותן השירותים בפועל ,ויכללו
גם את כל המיסים וההיטלים (למעט מע"מ) ,היבוא ,העלויות ,ההוצאות,
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הרווח הקבלני ,הובלה ,אחסנה ,תכנון ,התקנה ,אינטגרציה של כלל
המערכת ,תקופת אחריות אצל החברה ,בדיקות קבלה ותחזוקה ,כל
החומרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודות  ,על פי כל דרישות
המפרט ,הדרכה ,כלים וציוד לביצוע העבודות ושמירת העבודות שבוצעו
עד למסירתן הסופית ,נסיעות ,זכויות סוציאליות של העובדים  ,הוצאות
משרדיות ,ביטול זמן ,ביטוחים ,הפקת דו"חות ,רישיונות ואישורים ,וכל
תשלום ו/או הוצאה אחרת מכל מין וסוג שהוא.
1.12

מובהר כי כל שירות ו/או רכיב שלא נדרש לגביו תמחור נפרד נחשב ככלול
בהצעה המחיר.

1.13

למען הסר ספק מובהר ,התמורה ת י שאר קבועה וסופית משך כל
ההתקשרו ת ולא ישולמו תוספות ו/או הפרשים (גם לא הפרשי הצמדה)
ו/או התייקרויות מכל סוג ומין ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל
תשלום נוסף בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה.

1.14

הכמויות ורשימת הפריטים המפורטים בהצעת המחיר לרבות ב כתב
הכמויות ישמשו לשם השוואת הצעות בלבד .החברה איננה מתחייבת
לרכוש פריט כלשהו .ל מען הסר ספק ,מובהר ומודגש בזה כי החברה
איננה מתחייבת להזמנת שירותים בהיקף מינימאלי.

1.15

בהתייחס לכתב הכמויות ,על המציע האחריות לוודא כי סיכם את סך
המחירים עבור כל אחד מהסעיפים בהתאם לכמויות המצוינות בו וכן כי
כתב הכמויות מוג ש במסגרת הצעתו כשהוא חתום על ידי המציע.

1.16

למען הסר ספק בכל מקרה של סתירה בין תוצאת תחשיב סכומי כתב
הכמויות ל בין ה מחיר הכולל שהוצע על ידי המציע בסעיף  3.1להצעת
המחיר ("המחיר הכולל עבור אספקה ,התקנת קבע ,אחריות ותחזוקה של
מערכות הסאונד והבקרה ושליטה בהתאם למ פרט הטכני")  ,וככל שלא
ניתן להתגבר על הסתירה באמצעות תיקון טעות אריתמטית ,יגבר המחיר
הכולל שננקב על ידי המציע בסעיף  3.1להצעת המחיר.

1.17

נתגלו טעויות סופר או טעויות חשבונאיות בהצעה ,תהיה החברה רשאית
לתקן את הטעות.

.2

יובהר ,כי ההצעות שיוגשו תיבחנה בהתאם לאומדן העלויות אשר יוכנס לתיבת
המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות .החברה שומרת לעצמה את הזכות
לפסול הצעה החורגת מאומדן העלויות בטווח של . 20%

.3

הצעת המחיר הכוללת מטעם המציע
מס"ד

רשימת רכיבים

תיאור

3.1

ה מחיר הכולל עבור אספקה,
התקנת קבע ,אחריות
ותחזוקה של מערכות
הסאונד והבקרה ושליטה
בהתאם למפרט הטכני

כולל תקופת אחריות
ותחזוקה של 36
חודשים ,לרבות ביצוע
ביקורות שוטפות

3.2

ה מחיר הכולל עבור קריאת
שירות יומית
בהתאם למפרט הטכני

שירות יומי יחשב
שיר ות של עד  12שעות

הצעת מחיר כוללת
לא תוספת מע"מ

₪ ...................
ללא תוספת מע"מ

₪ ...................
ללא תוספת מע"מ
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.4

כתב הכמויות מטעם המציע

מס'

כמות

פריט

מחיר ליחידה
לא כולל מע"מ

מפרט טכני מערכת סאונד
2.1

פרוססור/ים לניהול מערכות הרמקולים
רמקול ראשי
(passive mid –hi ( Three-way ,bi-amp

2.3

רמקולי מוניטור DELAY /

2.4

מגברי/פרוססור  4ערוצים

2.2

2.5
2.6

1
32
8
10

מיתקן תליה לאשכול  2 ( Aרמקולים)

16

מיתקן תליה לאשכולות  1 ( D\Mרמקול)

10

2.7

פנלים מסד ראשי

2.8

פנל קיר W.P

2.9

פנל רצפה F.P

2.1

סט חיווט לפנל רצפה F.P

1
4
3
3

סט חיווט לפנל קיר W-P

4

2.12

נגן USB + CD

1

2.13

נגן וידאו
סט אלחוטי  -מקלט דיגיטלי כפול  2 +אנטנות
דגל

1
1

2.15

סט אלחוטי  -משדר ידני דיגיטלי

2

2.16

סט אלחוטי  -תחנת עגי נה

2.11

2.14

1

קופסת פיצול IN\32OUT+8AES 8 -

1

2.18

רמקול מוניטור אקטיבי לאולפן

2

2.19

חיווט קומפלט

1

2.17

2.2
2.21

ארון מסד ראשי
פיקוח /ליווי על ההתקנה וכיוון המערכת ע"י
יצרן הרמקולים

2.22

התקנה

2.23

מיקרופון PTT

2.24

מיקרופון דנמי

2
1
1
2
2

סאונד  -סה"כ לא כולל מע"מ

סה"כ מחיר
לסעיף
לא כולל מע"מ

29

מס'

כמות

פריט

מחיר ליחידה
לא כולל מע"מ

סה"כ מחיר
לסעיף
לא כולל מע"מ

מפרט טכני מערכת בקרה ושליטה
1

3.1

בקר מרכזי
מסך שליטה ובקרה רגיש מגע " – 15
שולחני19 "/

3.3

נתב – 19 " ETHRNET

3.4

מערכת ניהול מופע – מרכזיה +אבזרים

3.5

מערכת ניהול מופע – " " BELTPACK
התקנה וחיווט – מערכת בקרה ושליטה +
תכנות המערכת

3.2

3.6

2
1
1
3
1

מערכת בקרה ושליטה  -סה"כ לא כולל מע"מ

סיכום כתב הכמויות
מערכת סאונד  -סה"כ לא כולל מע"מ
מערכת בקרה ושליטה  -סה"כ לא כולל מע"מ
סה"כ לא כולל מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

___________
חתימת המציע

______________
תאריך

אישור חתימת המציע
ה נני  ............................עו"ד ,מ"ר  ,....................מאשר כי ביום  ...............הופיע /ו
בפני מר/גב'  ..........................בעל/ת /י ת"ז  ,........................ולאחר שהזהרתיו/ה /ם
כי עליו/עליה /ם להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה /יהיו צפוי/ה  /ים לעונשים הקבועים
בחוק באם לא יעשה/תעשה /יעשו כן ,אישר/ה /ו את נכונות הצהרתו/ה /ם הנ"ל
וחתם/ה /מו עליה בפני.
________
תאריך

__ _____ __________
חותמת ומספר רישיון
עורך דין

___________
חתימת עוה"ד
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נספח ו '

נוסח ערבות מכרז
שלום רב,
לכבוד
היכלי הספורט ת ל  -אביב  -יפו בע"מ
מרח' יגאל אלון 51
תל  -אביב
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר ....................................
.1

לבקשת  ,...........................................א נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום כולל של ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף שקל ים חדשים)
(להלן  " -סכום הערבות ") ,שתדרשו מאת ( ............................................להלן
 " המציע ") ,בקשר להצעתו המוגשת לכם במסגרת מכרז פומבי מס'  5/2016עםהליך תחרותי נוסף לאספקה ,להתקנ ת קבע ,לאחריות ולתחזוקה של מערכת
סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים .

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,אנו נשלם לכם לא יאוחר מ  15-ימים מתאריך
קבלת דרישתכם הראשונה  ,כל סכום הנקוב עד לגובה סכום הערבות  ,מבלי
להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת ה מציע .

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( .................כולל) בלבד  ,ולאחר תאריך זה
תהיה בטלה ומבוטלת.

.4

כל דרישה לפי כתב ערבות ז ה צריכה להתקבל אצלנו בכתב במען,.................. :
לא יאוחר מהתאריך הנ קוב בסעיף  3לעיל.

.5

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
ב כבוד רב,

ב נק  .........................בע"מ
סניף ( ...............מס' )........
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קובץ למלוי דגמים+קישור לאתר היצרן
מס'
2.1

פריט
מפרט טכני סאונד
פרוססור/ים לניהול מערכות הרמקולים

2.2

רמקול ראשי Three-way ,bi-amp(passive mid
–)hi

2.3

רמקולי מוניטור DELAY /

2.4

מגברי/פרוססור  4ערוצים

כמות
1
32

קישור לאתר היצרן

יצרן/דגם

אופציה מס____:
דגם_______________:

8

אופציה מס____:
דגם_______________:

10

אופציה מס____:
דגם_______________:

16
מיתקן תליה לאשכול  2(Aרמקולים)
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.1
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.2
2.21
2.22
2.23
2.24

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

מיתקן תליה לאשכולות  1(D\Mרמקול)
פנלים מסד ראשי
פנל קיר W.P
פנל רצפה F.P
סט חיווט לפנל רצפה F.P
סט חיווט לפנל קיר W-P
נגן CD + USB
נגן וידאו
סט אלחוטי -מקלט דיגיטלי כפול  2 +אנטנות דגל
סט אלחוטי -משדר ידני דיגיטלי
סט אלחוטי -תחנת עגינה
קופסת פיצול8IN\32OUT+8AES -
רמקול מוניטור אקטיבי לאולפן
חיווט קומפלט
ארון מסד ראשי
פיקוח /ליווי על ההתקנה וכיוון המערכת ע"י יצרן
הרמקולים
התקנה
מיקרופון PTT
מיקרופון דנמי
מפרט טכני מערכת בקרה ושליטה
בקר מרכזי
מסך שליטה ובקרה רגיש מגע " – 15שולחני19"/
נתב –ETHRNET "19
מערכת ניהול מופע – מרכזיה +אבזרים
מערכת ניהול מופע – ""BELTPACK
התקנה וחיווט – מערכת בקרה ושליטה  +תכנות
המערכת

10
1
4
3
3
4
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
2

ע"פ מסמכי המכרז
ע"פ מסמכי המכרז
ע"פ מסמכי המכרז
ע"פ מסמכי המכרז
ע"פ מסמכי המכרז
ע"פ מסמכי המכרז

ע"פ מסמכי המכרז
ע"פ מסמכי המכרז
ע"פ מסמכי המכרז
ע"פ מסמכי המכרז
ע"פ מסמכי המכרז
ע"פ מסמכי המכרז
ע"פ מסמכי המכרז

1
2
1
1
3

ע"פ מסמכי המכרז

1

ע"פ מסמכי המכרז
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נספח ז '

הסכם למתן שירותים
שנערך ונחתם בתל -אביב -יפו ביום ............................
בין :
היכלי הספורט ת ל -א ביב  -יפו בע"מ ח"פ 510492648
מ רח וב יגאל אלון  , 51יד א ליהו תל  -אביב -יפו
( להלן " -החברה " )
מ צד אחד
לבין :
 ...................................ת"ז/ח"פ/אחר .................................
מרחוב ......................................................
( להלן  " -נותן השירותים ")
מצד שני
הואיל והחברה הינה בעל ת הזכויות /המפעילה של היכל הספורט מנורה מבטחים (להלן
 " ההיכל " ו/או " האתר ").הואיל והחברה מעוניינת לקבל שירותי אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערכת סאונד
ומערכת שליטה ובקרה עבור ההיכל (להלן  " -השירותים ").
ו הואיל והחברה פרסמה מכרז פומבי מס'  5/2016עם הליך תחרו תי נוסף לאספקה,
להתקנ ת קבע ,לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה
עבור היכל מנורה מבטחים (להלן  " -המכרז " ) כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו
המצורפים להסכם זה כנספח " ;" 1
והואיל ונותן השירותים השתתף כמציע במכרז ,והצעתו במכרז ,המצורפת כנספח " " 2
להסכם זה ,נבחרה כהצעה הזוכה במכרז למתן השירותים ,בהתאם וכאמור
במסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה וכאמור בו;
והואיל ונותן השירותים מצהיר כי הוא בעל הידע ,הכלים והמשאבים ,המיומנות
והניסיון לבצע את כל השירותים וההתחייבויות שנטל על עצמו במסגרת הסכם
זה;
לפיכך ,הותנה הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

המבוא ,כותרות הסעיפים ונספחי ההסכם
1.1

המבוא ל הסכם זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות
הצדדים לפיו  .כותרות הסעיפים לא תשמשנה לפרשנות ההסכם אלא
לנוחיות הקריאה ,בלבד .למונחים הנזכרים בהסכם זה תהא או תה
משמעות שהוקנתה להם במסמכי המכרז ,אלא אם כן משתמעת להם
מהדברים ו/או מהקשרם משמעות אחרת.
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1.2

הנספחים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם:
נספח
נספח
נספח
נספח
נספח

.2

.3

""1
""2
""3
""4
""5

-

מסמכי המכרז;
הצעת נותן השירותים;
אישור קיום ביטוחים;
נוסח ערבות בנק אית (ערבות ביצוע).
נוסח ערבות בנקאית (ערבות בדק).

מהות ההתקשרות
2.1

ההתקשרות על פי הסכם זה הינה לביצוע עבודות ושירותים כמפורט
במסמכי המכרז המצורפים כנספח  1להסכם זה ונספחיו ובכלל זה
בתכניות ,כתב הכמויות והמפרט הטכני בנספח ים להסכם באופן ,בצורה,
ב תנאים ובמועדים הקבועים בהם ובהתאם להוראות היועץ הטכני
ולשביעות רצונה המלאה של החברה.

2.2

לצורך ביצוע ההתקשרות  ,ימלא נותן השירותים וכל הבא מטעמו ,א חר
כל הוראות היועץ הטכני והחברה .

הצהרות והתחייבויות נותן השירותים
3.1

נותן השירותים מצהיר ומתחייב לעמוד בכל התחייבו יותיו על פי הוראות
ההסכם ,במועדם ובמלואם ,ברמה מקצועית גבוהה ותוך כדי הקפדה על
שמירת הוראות כל דין ולפעול ולוודא כי כל הבא מטעמו פועלים ,בכל
דרך חוקית לביצוע העבודות והשירותים נשוא הסכם זה.

3.2

נותן השירותים מאשר כי הוא מקבל על עצמו את ביצוע העבודות
והשירותים על פי הסכם זה ונספחיו לרבות על פי דרישות המפרט הטכני,
התוכניות וכתב הכמויות המצורפים .נותן השירותים מתחייב לעמוד בכל
דרישות המפרט הטכני כלשונן וללא יוצא מהכלל ו בכלל זה בלוח
הזמנים ,בהנחיות ובדרישות המפרט הטכני על כל נספחיו.

3.3

נותן השירותים מאשר כי הוא מבין ביצוע העבודות ומתן השירותים,
לרבות ביצוע האספקה והתקנת הקבע של מערכת הסאונד ומערכת
השליטה ובקרה ,יעשו בתיאום עם החברה ובשילוב עם הפעילות השוטפת
בהיכל ,בהתאם ללוח הזמנים הפנוי של ההיכל.

3.4

נותן השירותים מאשר כי הוא מכיר את כל החוקים ,התקנות ,חוקי
העזר ,הנהלי ם ,התקנים הקשורים בכל היבטי מילוי התחייבויותיו על  -פי
הסכם זה וכי כל פעולותיו ,שלו ושל כל הבא מטעמו ,תעשנה בהתאם
להם.

3.5

נותן השירותים מאשר כי הוא מחזיק וימשיך להחזיק כל משך
ההתקשרות בחזקתו וברשותו ,בזמינות מלאה ,את כל האמצעים ,הציוד,
הכלים והמשאבים ,המומחיות  ,הניסיון וכוח האדם הדרושים ויפעל לשם
ביצוע כל מכלול השירותים באופן מקצועי ,מיטבי ויעיל ,לשביעות רצון
החברה.

3.6

נותן השירותים ידאג כי ,בכל עת במהלך ההתקשרות ,הוא וכל הבא
מטעמו ,יחזיק בידו כל היתר ,כל אישור וכל רישיון ככל שידרשו כאלה
על  -פי הוראות כל דין ,כשה ם תקפים ,בקשר עם ביצוע ההתקשרות כולם
או חלקם.

3.7

נותן השירותים מתחייב כי יעמיד לרשות החברה ,במשך כל ההתקשרות,
את מנהל ה פרוייקט צוות ההתקנה כפי שהוצעו על ידו  ,אשר עומדים בכל
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דרישות המכרז ואשר אושרו קודם לכן על ידי החברה (להלן  " -מנהל
הפרוייקט " ו  "-צוות התקנה "  ,בהתאמה) .
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3.8

לעניין שירותי אספקה והתקנת קבע של מערכת השליטה והבקרה ,נותן
השירותים מתחייב כי ככל ש הוכיח עמידה בתנאי הסף בעניין זה
באמצעות קבלן המשנה מטעמו ,הוא יעמיד את קבלן המשנה האמור
לרשות החברה ,במשך כל ההתקשרות ובלבד שאושר בכתב קודם לכן על
ידי החברה.

3.9

נ ותן השירותים מתחייב  ,בשמו ובשם כל הבא מטעמו ל שתף פעולה באופן
הדוק ומלא עם החברה ועם היועץ הטכני מטעמה ,בכל הע ניינים
הקשורים במתן השירותים  ,מתוך רצון להגיע לתוצאה המקצועית
המיטבית מבחינת החברה .

3.10

נותן השירותים מתחייב כי החלפת מנהל הפרוייקט ו/או מי מצוות
ההת קנה ו/או קבלן המשנה כ אמור  ,מכל סיבה שהיא ,תיעשה בכפוף
לאישורה המוקדם והמפורש בכתב של החברה  ,הן לעצם ההחלפה והן
לזהות המחליף .המחליף יהיה בעל ניסיון ויכולת מקצועית ,אשר אינם
נופלים מאלה של קודמו בתפקיד וככל שההחלפה נוגעת לקבלן המשנה,
קבלן המשנה החלופי ידרש לעמוד בדרישות תנאי הסף במכרז  .סברה
החברה כי מנהל הפרוייקט המחליף ו/או מי מצוות ההתקנה המחליף
ו/או קבלן המשנה המחליף אינו בעל הכישורים והיכולת המקצועית
הנדרשים ,בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו ,והודיעה על כך לנותן
השירותים ,יציב נותן השירותים בעל תפקיד מתאים אח ר תחתיו,
בהתאם לדרישות המפרט הטכני ,לשביעות רצונה של החברה ובכפוף
למתן אישורה למינויו .לא ניתן אישורה של החברה ו/או לא הוצג מחליף
מתאים אשר זכה לאישורה ,תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות
באופן מידי וכל הנזקים וההוצאות שיגרמו לה כתוצאה מכך ,יחולו על
נותן הש ירותים.

3.11

נותן השירותים מתחייב ,בשמו ובשם כל הבא מטעמו  ,שלא לעסוק ולא
לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים
עם מתן השירותים על  -פי הסכם זה.

3.12

נותן השירותים ידאג שלא להתקשר עם קבלני משנה ו/או נותני שירותים
אחרים ולא יגרום לחברה ל התקשר עם ספקים ו/או נותני שירותים ,אלא
בכפוף לאישורה המוקדם והמפורש של החברה בכתב ולבדיקתו של נותן
השירותים כי כל אחד מהם אוחז ברישיון ו/או אישור ו/או הסמכה
כנדרש על  -פי תנאי כל דין בקשר עם השירותים נשוא ההתקשרות עמם.

3.13

נותן השירותים יחזיק בידו פוליסות ביטו ח תקפות ,כנדרש בנספח 2
להסכם זה.

תקופות ההתקשרות
4.1

ההתקשרות לפי הסכם זה תחל במועד מתן ההודעה בדבר התחלת
העבודה מטעם החברה.

4.2

בתוך  50ימי עבודה לכל היותר ,ממועד מתן ההודעה בדבר התחלת
העבודה על נותן השירותים להשלים את ביצוע עבודות האספקה והתקנת
הקבע של מערכת הסאונד ומערכת השליטה ובקרה (להלן  " -ביצוע
העבודות ") ולקבל עד למועד זה מהחברה תעודת גמר בהתאם להוראות
המפרט הטכני.

4.3

עם סיום ביצוע העבודות כאמור וקבלת תעודת הגמר ,ובכפוף להפקדת
ערבות הבדק בידי החברה ,תחל תקופת האחריות והבדק .תקופה זו
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תמשך  36חודשים והיא כולל ת את מתן האחריות ,השירות ו ה תחזוקה
של המערכות בהיכל  ,בהתאם למפרט הטכני.
.5

התמורה
5.1

תמורת מתן השירותים ,במועדם ובמלואם ,וכנגד מילוי כל התחייבויות
נותן השירותים ,תשלם החברה לנותן השירותים את התמורה המבוקשת
על ידו במסגרת הצעת המחיר מטעמו ,בתוספת מע"מ כפי שיעורו במועד
ביצוע התשלום (להלן  " -התמורה ").

5.2

מובהר כי התשלום שיגיע לנותן השירותים יהיה על פי השירותים כפי
שסופקו בפועל לשביעות רצון החברה.

5.3

התמורה תגלם את התשלום המלא ,הסופי והקבוע עבור מכלול
השירותים הנדרשים והמבוצעים על  -ידי נותן השירותים בפועל ,ויכללו
גם את כ ל המיסים וההיטלים (למעט מע"מ) ,היבוא ,העלויות ,ההוצאות,
הרווח הקבלני ,הובלה ,אחסנה ,תכנון ,התקנה ,אינטגרציה של כלל
המערכת ,תקופת אחריות אצל החברה ,בדיקות קבלה ותחזוקה ,כל
החומרים וחומרי העזר הדרושים לביצוע העבודות  ,על פי כל דרישות
המפרט ,הדרכה ,כלים וציוד לביצוע העבודות ושמירת העבודות שבוצעו
עד למסירתן הסופית ,נסיעות ,זכויות סוציאליות של העובדים ,הוצאות
משרדיות ,ביטול זמן ,פינוי וניקיון אתר העבודה ,ביטוחים ,הפקת
דו"חות ,רישיונות ואישורים ,וכל תשלום ו/או הוצאה אחרת מכל מין
וסוג שהוא.

5.4

למען הסר ספק מובהר ,הת מורה תישאר קבועה וסופית משך כל תקופת
ההתקשרות ולא ישולמו תוספות ו/או הפרשים (גם לא הפרשי הצמדה)
ו/או התייקרויות מכל סוג ומין ונותן השירותים לא יהיה זכאי לכל
תשלום נוסף בגין מתן השירותים נשוא מכרז זה.

5.5

החברה תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום ,במקרה בו לא בוצעו
השירותים או כל חלק מהם כנדרש לשביעות רצון החברה ,וזאת עד
להשלמת השירותים הנדרשים .לחלופין ,תהיה החברה רשאית לוותר על
השירותים שלא בוצעו ולהפחית את ערכם מהתשלום לנותן השירותים.
לחלופי חילופין ,תהיה החברה רשאית לבצע את אותם השירותים בעצמה
או באמצעות א חרים ,ולקזז את העלות הנדרשת לכך מהתשלומים
המגיעים לנותן השירותים ,והכל לפי שיקול דעתה של החברה ,ובלבד
שנתנה על כך הודעה מוקדמת בכתב לנותן השירותים.

5.6

כל אחד מהתשלומים הכלולים בסכום התמורה ישולם רק לאחר ובכפוף
לקבלת אישורו של נציג החברה כי השירותים בגינם מבו צע התשלום,
בוצעו כנדרש .במקרים של חילוקי דעות בעניין זכאותו של נותן
השירותים לפירעון החשבון שהגיש ,יהיה נציג החברה רשאי להוסיף
ולעדכן את הנחיותיו באשר לדרך ביצוע השירותים ,למניעת מחלוקות
דומות בעתיד .במקרים בהם לא ניתן יהיה לגשר על הפערים ,יהיה נציג
החברה רשאי ,גם מסיבה זו ,להפסיק את ההתקשרות ,ולנותן השירותים
לא תהיה כל טענה ו/או דרישה עקב כך.

5.7

כל חלק של התמורה ישולם לאחר הגשת חשבונית מס ודו"ח מפורט.
חשבונית תוגש סמוך לאחר תום החודש הקלנדרי בגינו היא מוגשת
ותשולם עד תום החודש העוקב לחודש הוצאת החשבונית מהמועד בו
אושר החשבון על  -ידי נציג החברה על בסיס שוטף . 30 +

5.8

יובהר כי תשלום התמורה עבור רכיב  3.1להצעת המחיר יבוצע רק לאחר
מתן תעודת הגמר בדבר ביצוע אספקה והתקנת קבע של המערכות.
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.6

ב י טחונות  -ערבות הביצוע וערבות הבדק
6.1

להבטחת מילוי התחייבויותי ו לפי הסכם זה במלואן ובמועדן לרבות
התחייבות לעמידה בלוח הזמנים להשלמת ביצוע עבודות האספקה
והתקנת הקבע של מערכת הסאונד ומערכת השליטה ובקרה  ,מפקיד נותן
השירותים בידי החברה  ,במעמד חתימת הסכם זה וכתנאי מוקדם אין
בלתו לכניסת הסכם זה לתוקף ,ערבות בנקאית אוטונומית של בנק
בישראל ב נוסח המצורף כנספח "  " 4להסכם זה ומהווה חלק אחד ו בלתי
נפרד הימנו (להלן  " -ערבות ביצוע ") .

6.2

ערבות הביצוע תוצא לבקשת נותן השירותים בלבד (ולא לבקשת צד ג'),
(במילים:
₪
............................
בסך
ותהיה
 ........................................שקלים חדשים) שהם  10 %מסכום
התמורה עבור רכיב  3.1להצעת המחיר  ,ללא תוספת מע"מ  ,כשיעורו
במועד התשלום ,צמוד לעלי ות (בלבד) של מדד המחירים לצרכן ממועד
הוצאתה .ערבות הביצוע תהיה בתוקף ממועד הוצאתה ועד  90ימים
לאחר מועד השלמת עבודות האספקה והתקנת הקבע של מערכות הסאונד
והשליטה ובקרה בהתאם להסכם זה או עד המועד בו ניתן לקבל תעודת
הגמר מטעם היועץ הטכני ,המאשרת את השלמת ביצ וע העבודות ,על -פי
המאוחר מבניהם (להלן " :תום תקופת ערבות הביצוע ") .

6.3

לאחר תום תקופת ערבות הביצוע כאמור בסעיף  6.2לעיל וכתנאי
להעברת התשלום בפועל של סכום התמורה עבור רכיב  3.1להצעת
המחיר  ,יפקיד נותן השירותים בידי החברה ערבות בנקאית אוטונומית
של בנק בישראל ב נ וסח המצורף כנספח "  " 5להסכם זה ומהווה חלק אחד
ו בלתי נפרד הימנו (להלן  " -ערבות בדק ") .

6.4

ערבות הבדק תוצא לבקשת נותן השירותים בלבד (ולא לבקשת צד ג'),
(במילים:
₪
............................
בסך
ותהיה
 ........................................שקלים חדשים) שהם  5 %מסכום התמורה
עבור רכיב  3.1להצעת המחיר  ,ללא תוספת מע"מ  ,כשיעורו במועד
התשלום ,צמוד לעליות (בלבד) של מדד המחירים לצרכן ממועד הוצאתה.

6.5

ערבות הבדק תשמש להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של נותן
השירותים  ,במלואן ובמועדן ותהיה בתוקף ממועד הוצאתה ועד  90ימים
לאחר תום תקופת האחריות והבדק בהתאם להסכם זה (להלן " :תום
תקופת ערבות הבדק ") .

6.6

בכפוף להפקדת ערבות הבדק בידי החברה ,ו אם יוכח לחברה להנחת
דעת ה המלאה כי נותן השירותים מילא אחר כל התחייבויותי ו לפי הסכם
זה עד לאחרונה שבהן באופן ש לא קם לחברה הצורך ב חילוט ערבות
הביצוע לפי הסכם זה ,ה יא ת חזיר ל ו את ערבות הביצוע .

6.7

למען הסר ספק ,מובהר כי כל ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבות
הבנקאית (ערבות הביצוע ו/או ערבות הבדק) ו/או בהארכת תוקפה ו/או
בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה ,לפי העניין ,יחולו על נותן השירותים
וישולמו על ידו.

6.8

הפר נותן השירו תים התחייבות מהתחייבויותי ו היסודיות לפי הסכם זה
ולא תיק ן את ההפרה בתוך  7ימים מיום שנדר ש לכך בכתב על -ידי
החברה ו/או מטעמה ,הרי שמבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד לחברה
נגד ו  ,במקרה כזה ,לפי הסכם זה ולפי הדין החל על העניין ,ובנוסף לכל
זכות כזו ,תהא החברה רשאית לדרוש את תשלום הערבות הבנקאית
מהבנק מוציא הערבות ולחלט את הסכום המלא שיתקבל אצלה מהבנק
כ פיצוי קבוע ,מוסכם ומוערך מראש לנזק הצפוי להיגרם לה בשל ההפרה,

37
אשר יגיע לה ,במקרה כזה ,מבלי שיהיה עליה להוכיח את הנזק שנגרם
לה בעטיה של ההפרה ,או אף שנגרם לה בעטיה של א ותה הפרה נזק  ,וגם
אם לא ייגרם לה בשל ההפרה נזק בכלל .

.7

6.9

חילטה החברה את כספי ערבות הביצוע ו/או ערבות הבדק כאמור ,ואם
בחרה שלא לבטל את ההסכם חרף הפרתו על  -ידי נותן השירותים  ,אזי
יהא על נותן השירותים להפקיד בידיה מיד עם קבלת דרישה בכתב
מהחברה ,ערבות ביצוע או ער בות בדק חדש ה (לפי העניין) לתקופה,
לסכום ובתנאים של הערבות שמומשה כאמור לעיל בסעיף זה (לפי
הערבות הנדרשת)  ,וזאת להבטחת קיום התחייבויותי ו לפי הסכם זה
ב מהלך יתרת ה תקופ ה שנותרה על פי הסכם זה  ,ויחול לגבי ה האמור
בפרק זה ,בשינויים המחויבים לפי העניין ובהתאמה.

6.10

מו סכם בזה במפורש כי בכל מקרה שנותן השירותים לא ימלא אחר אחת
או יותר מהתחייבויותיו על  -פי הסכם זה ,תהיה החברה רשאית לממש
את הערבויות ונותן השירותים יהיה מנוע והוא מונע מעצמו על זכות
לטעון כל טענה ולהגיש כל התנגדות כנגד מימוש איזו מ הערבויות.

6.11

למען הסר ספק ,מצהי רים הצדדים ומאשרים כי אין בהפקדת ה ערבויות
בידי החברה  ,כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומד ים לחברה
בגין הפר ת ההסכם על  -ידי נותן השירותים ו/או כתוצאה ממנה ,לפי
הסכם זה ו/או לפי כל דין ו/או כדי להגביל את גבול אחריותו של נותן
השירותים כלפי החברה במקרה כזה.

אחריות  ,ביטוח ושיפוי בנזיקין
7.1

נותן השירותים ישא באחריות בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק
שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף
או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו ,או לרכוש החברה או לגופו או
רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה
והחברה לא ת שא בגין אלה בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא .

7.2

נותן השירותים מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל סכום
ו/או כל דמי נזק ו/או הוצאה שהיא תשלם או תחויב בתשלומם ואשר
מקורם באחריות נותן השירותים ,עובדיו ו/או שליחיו ל פי הדין ו/או לפי
הסכם זה .הסכום שהחברה תשלם או שתחויב בתשלומו בסעיף זה כולל
גם סכום ששולם לפי מכתב דרישה ו/או בעקבות מו"מ מחוץ לכותל י בית
המשפט ו/או בעקבות תביעה ,פשרה ,פסק  -דין ,פסק  -בוררות לרבות
הוצאות משפט ,שכר עדים ,מומחים ושכ"ט עו"ד.

7.3

נותן השירותים מתח ייב לפצות ו/או לשפות את החברה מיד עם קבלת
דרישה ראשונה לכך ,בגין כל נזק ,הפסד או הוצאה שיגרמו לה במישרין
ו/או בעקיפין ,בשל דרישה ,תביעה או תובענה שתוגש נגדה ,אזרחית או
פלילית ,ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה או תובענה כאמור ,ככל שהיא
נובעת מאי מילוי או הפרת התחייבויות נותן השירותים ו/או מי מטעמו
לפי הסכם זה.

7.4

החברה תודיע לנותן השירותים על כל תביעה ו/או דרישה כספית כאמור
ושניתנה לו הזדמנות להתגונן מפניה על חשבונו והוצאותיו.

7.5

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין,
מתחייב נותן השירותים לע רוך ולקיים בהתאם לשיקול דעתו ביטוחים
מתאימים להבטחת אחריותו כמפורט בהסכם זה.
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7.6

נותן השירותים מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח
כלשונן  ,ומבלי לפגוע בכלליות האמור לשמור על כל הוראות הבטיחות
והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

7.7

יובהר כי ,החברה שומר ת לעצמה את הזכות להנחות וללוות את עבודתו
המקצועית של נותן השירותים ושל כל הבא מטעמו .אין בליווי ובהנחיה
כאמור ,כדי לשחרר את נותן השירותים מחובתו לבצע את השירותים
בצורה עצמאית ,מקצועית ומיטבית לפי כל דרישות מכרז זה.

7.8

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי ה סכם זה או על פי כל דין,
מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים בסעיף זה,
וכן בנספח  3להסכם המצורף כנספח למסמכי המכרז (להלן ":אישור
עריכת ביטוחי נותן השירותים ") המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה,
וזאת מיום העמדת אתר העבודה ,חלקו או כולו ,לרשות נותן ה שירותים ,
או ממועד תחילת ביצוע העבודות ,המוקדם מביניהם ,עד מתן תעודת
השלמה לעבודה (תעודת הגמר)  ,וכן במהלך תקופת האחריות ו התחזוקה.

7.9

נותן השירותים מתחייב להמשיך ולהחזיק בפוליסות לביטוח אחריות
מקצועית וחבות המוצר כמפורט ב"אישור עריכת ביטוחי נותן
השירותים " כל ע וד מוטלת עליו אחריות על פי דין בקשר עם העבודות
ו/או המוצרים ו/או השירותים הניתנים על ידו ו/או על ידי מי מטעמו
במסגרת הסכם זה.

7.10

נותן השירותים מצהיר כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל
אחריות לנזק שייגרם לרכוש נותן השירותים ו/או רכוש בשימושו המובא
לאתר הע בודות על ידי נותן השירותים ו/או עבורו ו/או על ידי מי מטעמו,
בין אם נערך לרכוש כאמור ביטוח ובין אם לאו .נותן השירותים מתחייב
לשפות את החברה בגין כל תביעה שתוגש בנוגע לנזק לרכוש כאמור.

7.11

בנוסף לביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחי נותן השירותים ",
מתחייב נו תן השירותים לקיים ,בין בעצמו ובין באמצעות איזה מקבלני
המשנה המועסקים על ידו למשך תקופ ו ת ההסכם (ככל שיועסקו על ידו
בכפוף להוראות ההסכם) וכל עוד הוא נמצא באתר ביצוע העבודות את
הביטוחים המפורטים להלן:
()1

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש ב כלי
רכב .

()2

ביטוח מקיף הכולל ביטוח לנזק עצמי וכן ביטוח אחריות בגין נזק
לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך שלא יפחת מ
  $ 250,000בגין נזק אחד.לעניין סעיף (  ) 1וסעיף (  ) 2לעיל ,מוסכם במפורש כי בהגדרת "כלי
רכב" נכללים במפורש גם מנופים ,מלגזות ,טרקטו רים ,משאיות,
גוררים ונגררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

7.12

מובהר ומוסכם בזאת כי חובת עריכת ביטוחי הרכב המפורטים לעיל,
חלה על נותן השירותים וכן על כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו לצורך
ביצוע איזה מעבודות הקבלן על פי הוראות הסכם זה (ככל שיועסקו על
ידו בכפוף ל הוראות ההסכם)  ,ונותן השירותים מתחייב לפעול מול קבלני
המשנה המועסקים על ידו ,כך שיקיימו הביטוחים המפורטים לעיל
ויפעלו בהתאם להוראות סעיף זה.

7.13

מבלי לגרוע מכלליות הוראות האחריות ,השיפוי והביטוח בהסכם זה,
מוצהר בזאת כי במקרה של הפרת הוראות סעיף זה ,בין אם על י די נותן
השירותים ובין אם על ידי מי מקבלני המשנה המועסקים על ידו (ככל
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שיועסקו על ידו בכפוף להוראות ההסכם)  ,יהיה נותן השירותים אחראי
כלפי החברה בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם לחברה עקב הפרת הוראות
אלה והוא מתחייב לשפותה בגין כל נזק ו/או הפסד כאמור.
7.14

לבקשת החב רה ,נותן השירות ים מתחייב להמציא לידי החברה ,עותק
מפוליסות הביטוח ו/או אישורי ביטוח שיוצאו על ידו ועל ידי קבלני
משנה הפועלים מטעמו המעידים על עריכת ביטוחי הרכב המפורטים
לעיל ,מידי שנה וכל זמן שנותן השירות ים ו/או מי מקבלני המשנה
הפועלים מטעמו נמצאים באתר ביצ וע העבודות .החברה תהא רשאי ת
למנוע מנותן השירות ים להתחיל בביצוע העבודות או להפסיקן ,במידה
והפוליסות ו/או האישורים הנ"ל לא הומצאו ל חברה במועד או בהתאם
לדרישתה .

7.15

נותן השירות ים מתחייב להמציא לידי החברה ,כתנאי מתלה ומקדמי
לביצוע העבודות את "אישור עריכת ביטוח נו תן השירות" ,כשהוא חתום
על ידי מבטחיו לא יאוחר ממועד חתימת ההסכם או ממועד תחילת ביצוע
העבודות ,המוקדם מביניהם .החברה תהא רשאית למנוע מנותן
השירות ים להתחיל בביצוע העבודות או להפסיקן ,במידה והאישור לא
הומצא ל חברה במועד או באופן תקין ובהתאם לדרישותיה  .בכל מקרה
של אי התאמה בין האמור ב"אישור עריכת ביטוח נותן השירות ים " לבין
האמור בהסכם ,לדרישת החברה ,מתחייב נותן השירות ים לגרום לתיקון
האישור באופן מידי ולא יאוחר מ  3 -ימים מדרישת החברה ,על מנת
להתאימו להוראות ה הסכם  .מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת
"אישור עריכת ביטוח נותן השירות ים " כדי להוות אישור בדבר התאמתו
והמצאתו לא תטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה ולא
תצמצם את אחריותו של נותן השירות ים על פי ההסכם או על פי כל דין.

7.16

נותן השירות ים מתחייב לערוך ולחדש את הביטוחים בהתאם ולחזור
ולהמציא את "אישור עריכת ביטוח נותן השירות ים " ו/או פוליסות
הביטוח אותם נדרש נותן השירות ים לערוך על פי הוראות ה נספח
וההסכם  ,מידי תקופת ביטוח ,תוך  7ימים ממועד פקיעת תקופת הביטוח
הנקובה באישור האחרון שנמסר ל חברה וכל עוד ה הסכם בתוקף וכן כל
עוד חבה עליו חובת עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  7.9לעיל.

7.17

מובהר כי אי המצאת "אישור עריכת ביטוח נותן השירות ים " ו/או העתק
מפוליסות הביטוח אותם נדרש נותן השירות ים לערוך על פי הוראות
ה נספח וההסכם כאמור לעיל ,אינה פוטרת את נותן השירות ים
מהתחייבות כלשהי על פי ה הסכם  ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות
התחייבויות בדבר לוח ות זמנים ,ובכל חובת תשלום שחלה על נותן
השירות ים גם אם ימנע ממנו ביצוע העבודה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל,
אף מוסכם במפורש כי החברה תהיה זכאית לעכב כל תשלום ל נותן
השירותים  ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,אם לא ימציא נותן השירות ים
את האישור הנדרש והעתקי הפוליסות כאמור .

7.18

נ ותן השירות ים מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי
ה הסכם ונספח הביטוח ולשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,
ולוודא כי פוליסות הביטוח תחודשנה מעת לעת לפי הצורך ותהיינה
בתוקף למשך תקופ ו ת העבודות וההסכם וכל עוד יש לנותן השירותים
חבות על פי דין .כן מתחייב נותן השירות ים לשתף פעולה עם החברה לשם
שמירה ומימוש זכויות החברה על פיהם ,ובכלל זה להודיע בכתב ,ל חברה
ולמבטח ,מיד עם היוודע לו על קרות אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה
על פי ביטוחי נותן השירות ים .

7.19

נותן השירות ים מצהיר בשמו ובשם קבלני המשנה הפועלים מטעמו ( ככל
שיועסקו על ידו בכפוף להוראות ההסכם)  ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמ ה בגין נזק שנותן השירות
זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייב לערוך או שהיה זכאי
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לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ,והוא פוטר בזאת
את ה חברה והפועלים מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור .פטור כאמור לא
יחול לטובת אדם שגרם לנזק בכוונת זדון.
7.20

נותן השירות ים מתחייב לגרום לכך ,כי הוראות הביטוח יובאו לידיעת
מנהליו ,עובדיו וקבלני המשנה שלו ,ויוודא כי השינויים הנדרשים
למימוש הוראות ה הסכם ונספח הביטוח  ,יבו צעו הן במסגרת ביטוחיו והן
במסגרת ביטוח קבלני המשנה שיועסקו ,אם יועסקו ,על ידו בביצוע
העבודות והשירותים על פי ההסכם .

7.21

למען הסר כל ספק מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט
לעיל וב"אישור עריכת ביטוח נותן השירות ים " הינם בבחינת דרישה
מזערית המוטלת על נות ן השירות ים שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו
לפי הסכם זה .על נותן השירות ים לבדוק את חשיפתו לחבות ולקבוע את
גבולות האחריות בהתאם .נותן השירות ים מצהיר ומאשר ,כי הוא מנוע
מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל מי
מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות ה מזעריים כאמור ו/או כל טענה
אחרת בנושא גובה ו/או היקף כיסויי הביטוח שהוצאו על ידם.

7.22

למען הסר ספק ,במצב בו נותן השירות ים לא יאריך במועד את תוקף
הפוליסות ו/או לא ידאג לקיומו של ביטוח עדכני ובתוקף ,ו/או שלא קיים
הוראות הביטוח במלואן ,יחולו על נותן השירות ים כל ההוצאות
שייגרמו עקב אי מילוי הוראות אלה.

7.23

מוסכם במפורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי נותן
השירות ים  ,יחולו על נותן השירות ים בלבד והוא בלעדית יישא בהם.

7.24

בכל פעם שמבטח נותן השירות ים יודיע לחברה  ,כי מי ביטוחי נותן
השירות ים עומד להיות מבוטל ,או עומד לחול בו שינוי לרעה ,מתחייב
נותן השירות ים לערוך את אותו ביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת
ביטוח חדש ,לפחות  30יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של
הביטוח כאמור.

7.25

נותן השירות ים מתחייב לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך ,עם כל
הבאים מטעמו לרבות קבלני משנה מטעמו ב קשר עם ביצוע הסכם זה,
יופיעו הדרישות המצוינות לעיל וכי קבלני המשנה מטעמו יערכו ביטוחים
נאותים לביצוע ה שירותים  .למען הסר ספק מובהר בזאת כי נותן
השירות ים הוא הנושא באחריות כלפי החברה ביחס לביצוע העבודות
שיבוצעו על ידי קבלני משנה מטעמו (ככל שיבוצעו בכפוף להור אות
ההסכם) והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן
ו/או נזק שייגרם ,במישרין או בעקיפין ,עקב ובקשר ל ביצוע השירותים
וה עבודות שבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם נותן השירות ים  ,בין אם
אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות של נותן השירות ים ו/או
של קבלני המשנה מטעמו דלעיל ובין אם לאו.

7.26

לא התקשר נותן השירות ים בכל חוזי הביטוח ,אשר עליו להתקשר בהם
על פי הוראות ההסכם ונספח הביטוח  ,או שלא קיים במלואן ו/או במועדן
את כל דרישות חוזי הביטוח ,או אם יבוטל או יצומצם ביטוח כלשהו
מביטוחי נותן השירות ים ו/או לא ימצי א נותן השירות ים את אישור
עריכת ביטוח נותן השירות ים  ,יחולו ההוראות הבאות:
() 1

החברה רשאית ,לאחר שנתנה לנותן השירותים התראה של 7
(שבעה) ימים ,להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי
ביטוח ,לרבות דמים ,ריבית והפרשי הצמדה ,לפי חוזי הביטוח.
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() 2

עשתה החברה כאמו ר בסעיף זה יחולו כל הוצאותיה על נותן
השירות ים  .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יראו כל סכום ששילם
כמקדמה וינהגו בו כבהקדמת תשלום ,אולם רשאית החברה ,אם
בחרה לעשות כן ,לפי שיקול דעתה ,לנכות כל סכום ששילמה מכל
סכום שיגיע ממנה לנותן השירותים בכל זמן שהוא ,לפי החוזה
או לפי חוזה אחר או לפי דין ,ורשאית ה י א לגבות סכום זה מנותן
השירות ים בכל דרך אחרת.

)3

אין בהוראות סעיף  7.27זה כדי לגרוע מחובות נותן השירות ים
המפורטות בסעיף רבתי זה ,או כדי להטיל על החברה חבות
כלשהי.
הפרה של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על
נותן השירות ים תהווה הפרה יסודית.

.8

סיום תקופות ההתקשרות/הפרת ההסכם
8.1

ההסכם יפקע בתום תקופות ההתקשרות ו/או בכל מקרה שבו יפר נותן
השירותים את התחייבויותיו כלפי החברה ובכלל כאמור בהסכם זה ולא
יתקן את ההפרה בתוך  7ימים מיום שנדרש לכך בכתב על  -ידי החברה.
כמו כ ן מבלי לגרוע מן האמור ,החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה ללא
צורך בהודעה מוקדמת ,בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4

ככל שנותן השירותים פשט רגל ו/או מונה כונס נכסים זמני או
קבוע לחלק מהותי מעסקי ו/או רכושו של נותן השירותים והמינוי
לא יבוטל בתוך  30ימים ו/או;
אם ימ ונה קדם  -מפרק או מפרק זמני או מפרק קבוע לנותן
השירותים והמינוי לא יבוטל בתוך  30ימים;
אם נותן השירותים הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה
העולה על  30ימים;
אם נותן השירותים העביר ו/או המחה ו/או הסב בכל דרך אחרת
את ההסכם ו/או כל זכות שהוקנתה לו לפיו ו/או מכוחו .

8.2

למרות האמור ,החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות על פי
הסכם זה ,כולה או חלקה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק,
על ידי מתן הודעה בכתב  30יום מראש .במקרה של הפרה יסודית של
ההסכם מצד נותן השירותים  ,תהיה החברה רשאית אך לא חייבת לבטל
את ההסכם מיד ו לל א התראה מוקדמת.

8.3

מובהר ומוסכם בזאת כי סיום ההתקשרות עם נותן השירותים לפי סעיף
 8.1לעיל לא יגרע מכל זכות העומדת לחברה לפי כל דין ובכלל זה חוק
החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,תשל"א . 1970 -

8.4

בכל מקרה של סיום ההתקשרות על -ידי החברה ,מכל סיבה שהיא ,לא
תהיה חובה על החברה לפצות את נותן השירותים או לשלם לו תשלום
מכל סוג ומין ,למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק
בפועל עד ל מועד ההודעה בדבר סיום ההתקשרות ואשר ביצועם הושלם .

8.5

מבלי לגרוע מהאמור ,החברה תהא רשאית לסלק את ידו של נותן
השירותים או כל הבא מטעמו ולהשלים את השירותים והעבודות בעצמה
ו/או באמצעות נותן שירותים אחר ,לאחר דרישה בכתב מנותן השירותים
לפינוי שלא נענה תוך  5ימים ככל שנותן השירותים לא התחיל בביצוע
או שהפסיק את ביצועו ,ולא ציית תוך ( 5חמישה ) ימים להוראה בכתב
מה יועץ הטכני ל התחיל או להמשיך בביצוע או כשהסת לק והשאיר ציוד
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מטעמו בשטח  .במקרה כאמור הוצאות השלמת ה ביצוע יהיו על חשבון
נותן השירותים .
.9

. 10

העברת זכויות ו/או התחייבויות
נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים והעבודות בעצמו ו ש לא
9.1
להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי
הסכם זה  ,כול ן או חלק ן ,ו לא לשתף את זולתו באיזה מהזכויות
המוענקות לו לפיו ו/או בחלק ן ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה  ,במישרין
או בעקיפין ,אלא באישור מראש ובכתב של ה חברה.
9.2

מקום שנותן השירותים הוא תאגיד ,האמור בסעיף  9.1יחול גם על כל
החלפה ו/או העבר ה ו/או הקצאה ו/או הקניית זכות ב מניות התאגיד לצד
ג' ו/או העברה ו/או הענקה של השליטה בתאגיד לצד ג' בכל דרך אחרת,
בין במישרין ובין בעקיפין ,למעט העברה שאין עימה העברת שליטה
כמשמעותה בחוק ניירות ערך התשכ"ח  , 1968 -ובלבד שמי שהוא/הם
בעל/י השליטה בתאגיד במועד תחילת תקופת ההתקשרות יהיה/ו גם
בעל /י השליטה בתאגיד בכל מהלך תקופת ההתקשרות עד לסיומה ,ולא
יהיו בתאגיד בעלי שליטה אחרים ו/או נוספים במישרין ו/או בעקיפין
מלבדו/ם.

9.3

מבלי לגרוע מהאמור ,נותן השירותים מתחייב ומצהיר כי הוא מתקשר
בהסכם זה עבור עצמו בלבד ,ובשום אופן לא (גם או בכלל) עבור מישהו
אחר ,בין במישרין ובין בעקיפין ,וכי זה יהיה מצב הדברים לכל אורך
תקופת ההתקשרות עד לסיומה.

העדר יחסי עובד מעביד
 10.1מוצהר בזה כי הסכם זה אינו יוצר בין החברה לבין נותן השירותים או
בין החברה לבין מי מטעם נותן השירותים יחסי עובד ומעביד ,וכי
הצדדים אינם מתכוונים ליצירת יחסים כאלה.
10.2

כל האנשים שיועסקו על ידי נותן השירותים בתפקיד כלשהו ,יועסקו על
חשבונו בלבד ו ייחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחים שלו בלבד .נותן
השירותים מתחייב להבטיח תנאי הבטיחות ותנאיהם הסוציאליים
כדרוש על פי כל דין.

. 11

שמירת סודיות
 11.1כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל,
שהגיעו לידי נותן השירותים ,ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עקב או בקשר
להסכם זה ,לא ימסרו ולא יועברו ללא אישור המשרד מראש ובכתב אלא
יוחזרו לחברה  .נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד
לאמור לעיל ,מהווה עבירה על ח וק העונשין ,התשל"ז . 1977 -

. 12

תנאים יסודיים
 12.1כל אחד מהתנאים ,ההתחייבויות וההצהרות שבסעיפים הבאים ייחשבו
כעיקריים ויסודיים בהסכם ,ואלה הם :המבוא להסכם ,וכן סעיפים
מבוא( 11 , 10 , 9 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 ,וכל סעיפי המשנה שלהם).
12.2

. 13

הפרתם או אי קיומם של אותם תנאים ,התחייבוי ות והצהרות כאמור
בסעיף  12.1לעיל ,או הפרת או אי קיום אחד או יותר מהם ,ייחשבו
כהפרות יסודיות של ההסכם.

מיצוי זכויות בהסכם
13.1

הסכם זה ממצה את כל ההסכמות שנעשו בין הצדדים בטרם חתימת ם,
ועם זאת ,לשם מניעת ספקות ואי הבנות ,קובעים הצדדים ומתנים מראש
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כי כל אמירה ,ה תבטאות ,הצעה ,הסכמה ,פניה ,מצג ,התנהגות או דיבור
בכל צורה ואופן ,לרבות כל ויתור ,ארכה ,הסכמה לשינוי ואי מימוש של
זכות המוקנית לצד מהצדדים להסכם ,לא יהיה בהם כדי לשנות תנאי
מתנאי ההסכם ,או התחייבות מהתחייבויותיו ,וזאת אפילו נהגו הצדדים
אחרת במשך תקופה כלשהי  .לא תשמע שום טענה בדבר שינוי בהסכם או
בתנאיו ,או בדבר תוספת לו ,או מתן אורכה או הסכמה ,אלא אם כן
נעשה הדבר במפורש ובכתב ונחתם על  -ידי הצדדים להסכם.
. 14

שונות
14.1

בכל מקום שבו נאמר בהסכם שהחברה רשאי ת ליתן הסכמה ו/או הוראות
ו/או לאשר כל ענין או דבר שבשיקול דעתם ו /או בשיקול דעתם הבלעדי ,
מוסכם בזאת כי לחברה הסמכות לבטל את ההוראה או ה הסכמה ,
לשנותה ,להוסיף עליה ולגרוע ממנה ,וכל זאת לפעם ומזמן לזמן.

14.2

מוסכם על הצדדים ,כי כל שינוי בהסכם יהיה תקף רק אם נעשה בכתב
ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים.

14.3

מוסכם  ,כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

14.4

החברה תהא רשאית להעביר את זכויותיה בהיכל לצד ג' ובלבד שזכויות
נותן השירותים לפי הסכם זה לא תיפגענה.

14.5

הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע והקשור להסכם זה
זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך לדון בו מבחינת העניין במחוז תל -
אביב  -יפו (בית המשפט המחוזי תל  -אביב  -יפו ובתי משפט השלום
הנמצאים במחוז זה).

14.6

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הם אלה שבמבוא להסכם זה וכל
הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה ל יעדה  72שעות
לאחר משלוחה בדואר רשום.

ולראיה באו הצדדים על החתום באמצע ות מורשי חתימה :

_____________________
החברה

_______________________
נותן השירותים
אישורי חתימות

אני הח"מ ,עו"ד ( ..................מ"ר  ,)......מאשר את חתימתה של  ...................ח"פ
 ,.................באמצעות מורשי החתימה שלה  ................. ...................ת"ז
 .................ו  .................................. -ת"ז  ,.................אשר חתמו על הסכם זה
בפני לפי החלטה בת  -תוקף שהחברה הנ"ל קיבלה ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלה.
_____________________
 ,...................עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ( ..................מ"ר  ,)......מאשר את חתימתו/ה של
 ....................................ת"ז/ח"פ  ,.....................באמצעות מורשי החתימה שלה
 ....................................ת"ז  .................ו  ...................................... -ת"ז
 ,.................אשר חתמו על הסכם זה בפני לפי החלטה בת  -תוקף שהחברה הנ"ל קיבלה
ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלה.
___________________
 ,..................עו"ד
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אישור קיום ביטוחים
תאריך .................
ל כבוד
היכלי הספורט ת ל  -א ביב  -יפו בע"מ ח "פ 510492648
מ רח וב יגאל אלון  , 51יד אליהו תל  -אביב  -יפו
(להלן " -החברה ")
הנדון:

אישור על קיום ביטוחים ב קשר לביצוע אספקה ,להתקנת קבע ,לאחריות
ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים
(להלן ":העבודות") שנחתם בין החברה לבין ...................... .................
(להלן  " :נותן השירותים ")

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום  .......................ועד ליום ……………… ערכנו על שם נותן
השירותים ,קבלנים ו קבלני משנה (מכל דרגה) וכן על שם החברה (להלן " :יחידי המבוטח") את
הפוליסות המפורטות להלן בקשר עם ביצוע העבודות:
 . 1פוליסה לביטוח עבודות קבלניות לפי הפרטים שלהלן :
תקופת ביטוח  :מיום .............עד יום  ...............ועוד  12ח ו דשי תקופת תחזוקה.
תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח עבודות קבלניות" מהדורת "ביט"
הרל וו נטית למועד עריכת הביטוח
הפוליס ה כוללת את הפרקים שלהלן:
א.

פרק א' – ביטוח כל הסיכונים :
לעבודות המבוצעות ,למתקנים ,לציוד וחומרים ,לרבות כאלו המסופקים על ידי החברה,
במלוא ערכם ובערכי כינון מפני אובדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירעו בתקופת
ביצוע העבודות והתגלו בתקופה זו ו/או בת קופת הניסוי /ההרצה ו/או בתקופת התחזוקה
הקבועה בפוליסה בסכום ביטוח כולל בסך ……………  ..וכן כיסוי לרכוש קיים ו/או
לרכוש סמוך בגבול האחריות של $ 500,000
הכיסוי במסגרת פרק זה הנו על בסיס קימום מחדש של הרכוש הניזוק וכן כולל כיסוי
לכל ההוצאות הנוספות לפינוי הריסו ת ,שכר אדריכלים ,רכוש במעבר ,נזקי גניבה
ופריצה ,שכר מומחים ,שכר עבודה בשבתות ,עבודה בחגים ,עבודות לילה ,משלוח אווירי,
הוצאות הובלה מיוחדות ,כיסוי לרכוש שנועד להיות חלק מהעבודות המבוטחות בהיותו
מחוץ לחצרי החברה לרבות בעת היותו באחסנה או ברשות קבלני משנה ויצ רנים ,כל זאת
בסכומי ביטוח נאותים המתאימים לסיכונים הכרוכים .כמו כן יכלול פרק זה כיסוי ,לנזק
עקיף וישיר מתכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים.

ב.

פרק ב'  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי :
בגין חבות על פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש ,שי יגרמו בקשר
לעבודות ,ב מהלך תקופת ביצוע העבודות או בתקופת התחזוקה ,בגבול אחריות של
 $ ,000,000 1למקרה ולתקופת ביטוח .רכוש החברה יחשב לרכוש צד שלישי לעניין פרק
זה .הביטוח עפ"י פרק זה יכלול כיסוי לחבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני
הנדסי ,כיסוי בגין תבי עות שיבוב של המ וסד לביטוח לאומי  ,כיסוי ל"רעידות".

ג.

פרק ג'  -ביטוח חבות מעבידים :
בגין חבות על פי כל דין כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות או בקשר אליהן בגין פגיעה
גופנית בגבול האחריות ש ל  $ 5,000,000ל תובע  ,ל מקרה ולתקופת הביטוח.
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.3

ביטוח חבות המוצר:
א.

תקופת הביטוח :מיום …………… .ועד ליום ……………….

ב.

גבולות האחריות :בסך של  ₪ 2,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ג.

בגין מוצרים ו/או שירותים המסופקים ו/או המושכרים ו/או המיוצרים ו/או
המשווקים ו/או המותקנים על ידי נותן השירותים (להלן" :המוצרים").

ד.

התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן
השירותים ו/או אספקת המוצרים.

ה.

הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של  12חודשים לפחות לאחר תום תוקף הביטוח
בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב
מסעיף ביטוח זה ,אשר יי כנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או שינוי לרעה
בתנאיה או אי חידושה.

ו.

תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי"
מהדורת "ביט" ו/או "פסגה" ו/או "מגדל ביט" ו/או "הראל ביט" ו/או "מנוביט",
ו/או פוליסה בעלת תנאים דומים הרלוונטית למוע ד עריכת הביטוח או חידושו.

ביטוח אחריות מקצועית:
א.

תקופת הביטוח :מיום …………… .ועד ליום ……………….

ב.

גבולות האחריות :בסך של  $ 1,000,000למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ג.

הפוליסה מכסה את אחריותו המקצועית על פי דין של נותן השירותים בגין מעשה
או מחדל מקצועי בכל הקשור במתן השירותים.

ד.

תאריך רטרואקטיבי :לא יפחת ממועד תחילת הפעילות בקשר עם מתן השירותים.

ה.

הפוליסה לא כוללת כל הגבלה בקשר עם:
 . 1אי יושר מצד עובדי הקבלן
 . 2השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח
 . 3אבדן מסמכים

ו.

הפוליסה כוללת סעיף תקופת גילוי של  12חודשים לפחות לאחר תום תוקף הביטוח
בתנאי כי לא נערך על ידי נותן השירותים ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל
כמתחייב מסעיף ביטוח זה ,אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו או
שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה וזאת כנגד תוספת פרמיה.

ז.

תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי ה"פול יסה לביטוח אחריות מקצועית לענפי
ההנדסה והאדריכלות" מהדורת "שפי – ב.ר.".

ביטוחי נותן השירותים יהיו כפופים להוראות הבאות :
.1

לנותן השירותים וכן לחברה תהיה אופציה להאריך את תקופת הביטוח ו/או להגדיל את
סכום הביטוח בביטוח הקבלנים בכל שלב משלבי ביצוע העבודה

.2

הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידכם וכי אנו מוותרים על כל טענה
ו/או דרישה ממבטחיכם בדבר שיתוף ביטוחיכם .כל סעיף בפוליסות (אם יהיה כזה),
המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר,
לא יופעל כלפי החברה.

.3

וחברי
ה ננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד החברה כולל עובדיה ,בעלי מניותיה
הדירקטוריון ו/או מי מטע מם וכן כנגד כל אדם ו/או גוף שהמבוטח ו/או החברה התחייב ו
לשפותו ו/או לוותר על זכות השיבוב נגדו לפני קרות מקרה הביטוח.
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.4

ביטוח הקבלנים לא יהיה ניתן לביטול על י דינו במהלך תקופת ביצוע העבודות ובמהלך
תקופת התחזוקה.

.5

תגמולי ביטוח בגין נזק לרכוש החברה ,ישולם ישירות לחברה ,אלא אם הומצא לידנו
אישור בכתב של החברה המאשר תשלום תגמולי הביטוח לאחר.

.6

מוסכם כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות העצמית בנזקים חלה על נותן
השירותים בלבד.

.7

אי קיום תנאי הפוליסות על ידי נותן השירותים ו/או הבאים מטעמו בתום לב לא יגרעו
מזכות ה של החברה לקבלת שיפוי עפ"י הפוליסות הנ"ל.

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על
ידי האמור לעיל .
בכבוד רב,
________________
חתימת המבטח וחותמת

__________________
שם החותם

_______________
תפקיד החותם
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נספח  4להסכם מכרז 5/2016

ערבות בנקאית
[ לביצוע או לקיום הסכם ]

תאריך ...................

לכבוד
חברת היכלי הספורט ת ל  -אביב  -יפו בע" מ
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר ....................................
.1

לבקשת  ,...........................................א נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
₪
...............................
של
כולל
לסכום
עד
סכום
( . .........................................שקלים חדשים) (להלן  " -סכום הערבות "),
שתדרשו מאת ( ............................................להלן  " -נותן השירותים "),
בקשר להסכם עם חברת היכלי הספורט ת ל  -אביב  -יפו בע"מ מיום .....................
במסגרת מכרז פומבי מס'  5/2016עם הליך תחרותי נוסף לאספקה ,לה תקנ ת
קבע ,לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל
מנורה מבטחים .

.2

ס כום הערבות י שולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (עליות
בלבד) ה מתפרסם מ עת לעת ע ל -י די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי ,בתנאי ההצמדה הבאים  " :המדד היסודי "  -יה יה מדד חודש ...............
שהתפרסם ב יום  .................ו  "-המדד החדש "  -יה יה המדד האחרון שפורסם
לאחרונה לפני קבלת דרישתכם לפי כתב ערבות זה  .אם במועד קבלת הדרישה
יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה ב סכום
השווה למכפלת ההפרש ש בין המ דד החדש ל בין ה מדד היסודי בסכום הדרישה
וחלוקתו במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם
את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא הפרשי הצמדה .לעניין
כתב ערבות זה "סכום הערבות"  -גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע.

.3

לפי דרישתכם הראשונה ב כתב ,אנו נשלם לכם לא יאוחר מ  15-ימים מתאריך
קבלת דרישתכם ,כל סכום הנקוב בדרישה ו עד ל סכום הערבות בתוספת הפרשי
הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים
לדרוש את התשלום תחילה מאת ה זכיין .

.4

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( .................. ................כולל) בלבד  ,ולאחר
תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

.5

כל דרישה לפי כתב ערבות זה צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך
הנ קוב בסעיף  4לעיל במען. ........................................... :

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק  .........................בע"מ
סניף ......................
(מס' )........
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נספח  5להסכם מכרז 5/2016
ערבות בנקאית
[ערבות בדק לעבודות ושירותים]

תאריך ...................

לכבוד
חברת היכלי הספורט ת ל  -אביב  -יפו בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר ....................................
.1

לבקשת  ,...........................................א נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
₪
...............................
של
כולל
לסכום
עד
סכום
( ..........................................שקלים חדשים) (להלן  " -סכום הערבות "),
שתדרשו מאת ( ............................................להלן  " -הנערב ") ,בקשר לטיב
העבודות והשירותים עבור חברת היכלי הספורט תל  -אביב  -יפו בע"מ במסגרת
מכרז מכרז פומבי מס'  5/2016עם הליך תחרותי נוסף לאספקה ,להתקנ ת קבע,
לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל מנורה
מבטחים .

.2

ס כום הערבות י שולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (עליות
בלבד) ה מתפרסם מ עת לעת ע ל -י די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי ,בתנאי ההצמדה הבאים  " :המדד היסודי "  -יה יה מדד חודש ..........
שהתפרסם ב יום  . ..............ו  "-המדד החדש "  -יה יה המדד האחרון שפורסם
לאחרונה לפני קבלת דרישתכם לפי כתב ערבות זה  .אם במועד קבלת הדרישה
יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה ב סכום
השווה למכפלת ההפרש ש בין המדד החדש ל בין ה מדד היסודי בסכום הדרישה
וחלוקתו במדד היסודי  .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם
את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא הפרשי הצמדה .לעניין
כתב ערבות זה "סכום הערבות"  -גם ו/או בתוספת הפרשי ההצמדה במשמע.

.3

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,אנו נשלם לכם לא יאוחר מ  15-ימים מתאריך
קבלת דרישתכם ,כל סכום הנקוב בדרישה ו עד ל סכום הערבות בתוספת הפרשי
הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים
לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

.4

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( ..................................כולל) בלבד  ,ולאחר
תאריך זה תהיה בטלה ו מבוטלת.

.5

כל דרישה על -פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר
מהתאריך הנ קוב בסעיף  4לעיל במען. ........................................... :

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,

בנק  .........................בע"מ
סניף ( .......... ..............מס'
)........
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נספח ח'

המפרט הטכני
 .1מבוא למפרט הטכני
מפרט טכני זה עניינו בפירוט המערכות הנדרשות לחברת היכלי הספורט תל-אביב-יפו בע"מ
(להלן" -החברה" או "המזמין") עבור היכל הספורט מנורה מבטחים (להלן" -היכל הספורט" ו/או
"ההיכל") במסגרת מכרז פומ בי מס'  5/2016עם הליך תחרותי נוסף לאספקה ,להתקנ ת
קבע ,לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל מנורה
מבטחים (להלן" -המכרז").
להלן רשימת המערכות הנדרשות:
 מערכת סאונד;
 מערכת שליטה ובקרה.
בהיכל הספורט כ 10,500 -מקומות ישיבה המשמשים בעיקר לאירועי ספורט ,אירועים עירונים ,
מופעי בידור ותרבות ,כנסים ,השקות ועוד אירועים שונים מקומיים ובינלאומיים.
מפרט טכני זה מורכב ממסמך ראשי זה ובו פירוט הדרישות בהתייחס למערכות הנדרשות ובנוסף
מצורפים לו:
נספח  1למפרט הטכני -נספח אחריות ,שירות ותחזוקה;
נספח  2למפרט הטכני -נספח "קריאת שירות יומי";
נספח  3למפרט הטכני -נספח תרשימים.

 .2מערכת הסאונד:
יישומים עיקריים הנדרשים ממערכת הסאונד הם סאונד לכרוז/מנחה ,השמעת פלייבקים
מוסיקליים -באיכות גבוהה ,הגברת קול למסך הווידיאו המשמש גם לפרסומות וסאונד לכנסים
ועצרות.
אפיון כללי הנדרש ממערכת הסאונד
.1
.2
.3
.4

מערכת סאונד איכותית אשר תספק איכות סאונד גבוהה ,כמקובל בהיכלי הספורט המובילים
בעולם.
מערכת הסאונד תספק פיזור שווה ואחיד לכל מקומות הישיבה בהיכל.
מערכת הסאונד תספק עוצמת קול אשר בין היתר תתגבר על רעשי הקהל/אוהדים.
תכנון "ידידותי למשתמש" המאפשר הפעלה פשוטה של המערכת ע"י צוות ההיכל ,באמצעות
מערכת בקרה .במהלך הפעילות השוטפת של היכל יופעלו המערכות ע"י אנשי התפעול של
ההיכל ,אשר צריכים לתת מענה מהיר ומקצועי לדרישות המקום ,בנוסף מארח ההיכל כנסים
ועצרות מבחוץ ולכן יש לשים דגש על נגישות המערכת על מנת שטכנאים/חברות סאונד
חיצוניים יוכלו לגשת ולהתחבר למערכות במהירות ובפשטות.

מפרט טכני של מערכת הסאונד הנדרשת
מבנה מערכת הסאונד :
א 16 .אשכולות לכלל האולמות  +היציעים  -כל אשכול  2רמקולים ראשים (מסומנים A
בתוכנית מס')10-
ב 2 .רמקולי  DELAYליציעים  - 6+5,11+12כל אשכול  1רמקול ראשי (מסומן D
בתוכנית מס')10-
ג 6 .רמקולים למגרש (מסומן  Mבתוכנית מס')10-
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 2.1פרוססור/ים לניהול מערכות הרמקולים








 24כניסות LINE\MIC +48V phantom
 24יציאות LINE
מטריציה מלאה בין כל הכניסות ליציאות
המערכת תהיה דיגיטאלית וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים
מינימום  4יציאותLOGIC\GPIO– :
נשלט ע"י מערכת הבקרה ( )AMX/ CRESTRONדרך  RS-232-\LAN-דו כיונית מלאה
יש לכלול בסעיף זה את הכמות של מס' המכשירים הנדרשים  +כרטיסיי ההרחבה שלהם

מתוצרת היצרנים הבאים :
 BIAMP \QSC-Q-SYS \MEDIA MATRIX\RANE-HAL\BSSבלבד
 2.2רמקול ראשי )Three-way ,bi-amp(passive mid –hi
סה"כ  32יחידות  ,מיקום ע"פ שירטוט – מסומנות  Aבתוכנית מס'10-
הרמקול יותקן בשכיבה
כל מבנה הרמקול ()LOW/MID/HIיהיה "שופרי"
זווית כיסוי אופקית  75-60 :מעלות
זווית כיסוי אנכית  :מקסימום  45מעלות
תיבה  :מעץ
"Low: 2x 12" or 1x 15
"Mid: 8"-10
HI: 1.4 "-3" – rotatable
)MAXIMUM SPL: min 141dB peak (Calculated at 1m
במידה ומשתמשים  2ביחידות נפרדות רק מאותו סידרה  ,עם ארגז באותו גודל וצורה
()LOW/MID-HI
דגמים מאושרים בלבד :
אופציה ב'
אופציה א'
JBL
EAW
PD6322
QX564i

אופציה ג'
TWAUDIO
T24N

אופציה ד'
d&b audio
VI7P

אופציה ו'
אופציה ה'
TANNOY
EV
VQ64MH
EVH-D15
+
+
VQMB
EVF-215D

 2.3רמקולי מוניטור DELAY/
סה"כ  8יחידות  ,מיקום ע"פ שירטוט – מסומנות  M/Dבתוכנית מס'10-
זווית כיסוי אופקית  75-60 :מעלות
זווית כיסוי אנכית  45 -40 :מעלות
כל מבנה הרמקול ()LOW/HIיהיה "שופרי"
תיבה  :מעץ
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"Low: 12/15
"HI: 1.4- 3
Bi-Amp/Passive
)MAXIMUM SPL: min 138dB peak (Calculated at 1m
דגמים מאושרים בלבד:
אופציה ב'
אופציה א'
JBL
EAW
PD6212
QX364

אופציה ג'
TWAUDIO
T20

אופציה ד'
d&b audio
24S

אופציה ו'
אופציה ה'
TANNOY
EV
VQ60
EVH-D 15

מציע אשר מציע אופציות  -ו' ישקלל בעמודת "סה"כ מחיר לסעיף" עוד יחידת מגבר מהדגם
המוצע בסעיף 2.4
 2.4מגברי/פרוססור  4ערוצים
מגברים מסוגCALSS D/TD/H/ I:
כמות ערוצים4 :
מינימום הספק לערוץ  2500W:ב  4אוהם
 DSPמלא לכל יציאה  ,כניסת תקשורת לתוכנת ניהול המאפשרת שליטה על כלל המגברים בו
זמנית
דגמים מאושרים בלבד :
אופציה א'
LABGRUPPEN
PLM12K44

אופציה ב'
CROWN
I-TECH 4x3500hd

אופציה ג'
d&b audio
D80

אופציה ד'
EV
2X
TG7
- RCM-26

מציע אשר מציע אופציה  -ד ' (מגברי  2ערוצים ) יתמחר את  2יח' המגברים כיחידה ( 1סה"כ 4
ערוצים)

2.5מיתקן תליה לאשכול  2 ( Aרמקולים)
מחיר היחידה יכלול :
 .1התקנת מתקן התליה +הרמקולים ע"ג תקרת הקונסטרוקציה של המבנה ו/או מתחת
ל"משטחי הליכה" (מצורף שירטוט עם מיקומים )  ,יש לכלול במחיר היחידה את כל עבודות
הקונסטרוקציה  ,מסגרות ,בינוי הנדרשות
 .2הכנת פרט  +הדמיה בתלת מימד בתוכנת "סוליד וורקס" בלבד לאישור המזמין  ,ע"פ
מדידות באתר ע"י מהנדס קונסטרוקציה מורשה – תוך  3ימי עבודה
 .3המיתקן יכלול :
 3.1הטיה  +נעילה של  2הרמקולים  -למעלה /מטה
 3.2צידוד  +נעילה של  2הרמקולים -ימינה /שמאלה
 3.3צבע אלקטרו סטטי שחור מט טקסטורה  +צביעה בתנור
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 3.4המיתקן ייוצר ממתכות (פחים) בעוביים הנדרשים מבחינה קונסטרוקטיבית ע"י חיתוכי
לייזר ,כיפופים  ,ריתוכים ע"פ הצורך
 3.5נקודת חיבור למנוע זמני (לצורך פירוק והרכבה)
 .4יצור המיתקן ע"י חברה מוכחת בשוק –כדוגמת "גליל ש.ל.ג בע"מ" או קבלן אשר יאושר
ע"י המזמין בתהליך שאלות ההבהרה
 . 5לווי ואישור של מהנדס קונסטרוקציה מורשה בכל שלבי ההתקנה
 -מצורף שירטוט עקרוני  -שירטוט מס'007-

 2.6מיתקן תליה לאשכולות  1 ( D\Mרמקול)
מחיר היחידה יכלול :
 .1התקנת מתקן התליה +הרמקולים ע"ג תקרת הקונסטרוקציה של המבנה ו/או מתחת
ל"משטחי הליכה" (מצורף שירטוט עם מיקומים )  ,יש לכלול במחיר היחידה את כל עבודות
הקונסטרוקציה  ,מסגרות ,בינוי הנדרשות
 .2הכנת פרט  +הדמיה בתלת מימד בתוכנת "סוליד וורקס" בלבד לאישור המזמין  ,ע"פ
מדידות באתר ע"י מהנדס קונסטרוקציה מורשה – תוך  3ימי עבודה
 .3המיתקן יכלול :
 3.1הטיה  +נעילה של הרמקול  -למעלה /מטה
 3.2צידוד  +נעילה של הרמקול -ימינה /שמאלה
 3.3צבע אלקטרו סטטי שחור מט טקסטורה  +צביעה בתנור
 3.4המיתקן ייוצר ממתכות (פחים) בעוביים הנדרשים מבחינה קונסטרוקטיבית ע"י חיתוכי
לייזר ,כיפופים  ,ריתוכים ע"פ הצורך
 3.5נקודת חיבור למנוע זמני (לצורך פירוק והרכבה)
 .4יצור המיתקן ע"י חברה מוכחת בשוק – כדוגמת "גליל ש.ל.ג בע"מ" או קבלן אשר יאושר
ע"י המזמין בתהליך שאלות ההבהרה
 . 5לווי ואישור של מהנדס קונסטרוקציה מורשה בכל שלבי ההתקנה
 -מצורף שירטוט עקרוני  -שירטוט מס' 008 -

 2.7פנלים מסד ראשי
ימוקמו במסד מס'  1-שבחדר בקרה
עובי הפנל  3מ"מ
צבע פנל שחור  ,ציפוי אנודיז  ,חריטה וכיתוב בצבע לבן
באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה
יצור ע"י קבלן חיתוך  ,כרסום  ,ו  , cncבלייזר ממוחה .
כדוגמת " :פנאגרף  2004בע"מ " או קבלן אשר יאושר ע"י המזמין בתהליך שאלות ההבהרה
מחברים  neutrikבלבד -סדרה D
מחברי  etherCONדגם  NE8FDX-Y6 :בלבד
ראה שירטוט מס'014-
 -יש לכלול במחיר היחידה את כל המחברים  ,אביזרים ,ע"פ השרטוט
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 2.8פנל קיר W.P
(סה"כ ) 4
מיקום ע"פ שירטוט
עובי הפנל  3מ"מ
צבע פנל שחור  ,ציפוי אנודיז  ,חריטה וכיתוב בצבע לבן
באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה
יצור ע"י קבלן חיתוך  ,כרסום  ,ו , cncבלייזר ממוחה .
כדוגמת " :פנאגרף  2004בע"מ " או קבלן אשר יאושר ע"י המזמין בכתב בתהליך שאלות
ההבהרה
מחברים  neutrikבלבד -סדרה D
מחברי  etherCONדגם  NE8FDX-Y6 :בלבד
ראה שירטוט מס'014-
הפנל יותקנו ב  1יחידות  PPM-12 – 6Uשל חברת " "MIDDLE ATLANTICבלבד .
הכוללים כיסוי עליון ותחתון
חריטת וחלוקת הפנלים ע"פ השרטוט
יש לכלול במחיר היחידה את כל המחברים  ,אביזרים ,ע"פ השרטוט +.יחידות " MIDDLE
"ATLANTIC
יש לכלול במחיר היחידה שקע כח  CEEשקע כפול N2

 2.9פנל רצפה F.P
ימוקמו ברצפת המגרש  -מסומן בתוכנית F.P
עובי הפנל  3מ"מ
צבע פנל שחור  ,ציפוי אנודיז  ,חריטה וכיתוב בצבע לבן
באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה
יצור ע"י קבלן חיתוך  ,כרסום  ,ו , cncבלייזר ממוחה .
כדוגמת " :פנאגרף  2004בע"מ " או קבלן אשר יאושר ע"י המזמין בכתב
מחברים  neutrikבלבד -סדרה ,D
מחברי  etherCONדגם  NE8FDX-Y6 :בלבד
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ראה שירטוט מס'014-
יותקן בקופסת מתכת מתוצרת " :שקד סלומון"  ,דגם :שלטר  - 320/165בלבד
צבע פנל שחור חריטה בצבע לבן
באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה
 2.10סט חיווט לפנל רצפה F.P-
אספקה  ,השחלה ,והתקנה של כבילה בין כל פנל F.Pשבמגרש למסד מס' 1-בחדר בקרה
לכל יח' פנל ,יש לכלול את החיווט הבא:
 1יחי' צמת מולטי 16
 6יחי' כבל CAT-6
 1יחי כבל AES
 2יחי' (XLRעבור אינטרקום )
מדידות ואורכים באחריות הקבלן
במקום שאין צינורות או תעלות באחריות הקבלן לספק
כבלים מתוצרת
belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare
 2.11סט חיווט לפנל קיר W-P
אספקה  ,השחלה ,והתקנה של כבילה בין פנלי  W.Pשבמגרש למסד מס' 1-בחדר בקרה  -מחיר
היחדה הוא לסט ממוצע לפנל
מכל פנל יש לכלול את החיווט הבא:
 1יחי' צמת מולטי 12
 6יחי' כבל CAT-6
 1יחי' כבל AES
 2יחי' (XLRעבור אינטרקום )
 1יחי' כבל חשמל 3X2.5MM NYY /XLPE
מדידות ואורכים באחריות הקבלן
במקום שאין צינורות או תעלות פח באחריות הקבלן לספק
כבלים מתוצרת
belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare
 2.12נגן CD + USB
יציאות XLRמאוזנות
דגמים מאושרים בלבד :
אופציה ב'
אופציה א'
DENON
TASCAM
DN-501CD
CD200SB
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: יש לכלול במחיר היחידה
2U מארז ניד
+
neutrik מחברים,  מטר5 XLR צמה

 נגן וידאו2.13
סרטונים קבועים+ יאפשר השמעת הודעות
שליטה ע"י מערכת הבקרה
Video
Formats: MPEG-2 MP@HL
Max Bit Rates: 40 Mbps
Media: CompactFlash
Playback Time : About 8 minutes per GB at 15Mbps
Resolutions :1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Digital Video: HDMI
Analog Video: YPbPr or RGsB (1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i)
Audio
Formats: MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer II,
LC2-Channel
Dynamic Range: 104 dB
Sample Rate : 44.1 KHz, 48 KHz, 16 bit
Analog Audio: Unbalanced dual RCA phono connectors
Control
Serial: RS-232 @ 9600 N,8,1
Inputs: 8 Programmable Contact/Voltage Triggers, Molex connector
Outputs: 2 Programmable dry relay contacts
USB : Supports automatic file transfer from USB flash drives
Real Time Clock: Battery backed-up, may be locked to a network NTP server
Network 100BT RJ-45, UDP, NTP, FTP
ALCORN MCBRIDE -Digital Video Machine HD : כדוגמת

 אנטנות דגל2 +  מקלט דיגיטלי כפול-  סט אלחוטי2.14
מתוצרת יצרן איכותי וידוע
,  מצב בטרייה- LAN-) דרךAMX/ CRESTRON( מוסמך ונתמך ע"י מערכת הבקרה
 – יש לצרף אישור מטעם היצרן עבור תאימות למערכת הבקרה המוצעתMUTE , עוצמה
 בכניסות האנטנה להפעלה ישירה של אנטנות אקטיביותDC יציאת מתח




RF Carrier Frequency Range:794–806. MHz, Power table)
Working Range:100 m (330 ft)
RF Tuning Step Size:25 kHz, varies by region
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Image Rejection:>70 dB, typical
RF Sensitivity:−98 dBm at 10-5 BER
Latency:<2.9 ms
Audio Frequency Response : 20-20khz
Audio Dynamic Range A-weighted, typical, System Gain @ +10: xkr >120db
' dante 130db
























Two receivers in a rugged 1RU metal chassis with internal power supply
Individual gain controls, LED meters, and XLR outputs for each channel
Up to 64 MHz tuning range (region dependent)
Digital predictive switching diversity
RF cascade ports allow distribution of RF signal to another unit
Optimized scanning automatically finds, prioritizes, and deploys the cleanest
frequencies to transmitters over IR sync
Bodypack frequency diversity ensures uninterrupted audio for mission-critical
applications
AES 256-bit encryption-enabled for secure transmission
Audio summing routes both audio channels to each XLR receiver output
Dante™ digital networked audio over Ethernet
Up to 60 dB independently adjustable gain for each channel
Ethernet networking for streamlined frequency coordination and deployment
across multiple receivers
Intuitive front panel LCD menu and controls with lockout feature
Audio and RF LED meters with peak indicator
XLR connectors with switchable mic/line output level
Remoteable ½ wave antennas
AMX/Crestron® control
 Mute


Volume



Names



Frequency



Battery Usage Information



Interference Detection



Audio & RF Meters



Encryption
Shure ULXD4D : כדוגמת
או ש"ע אשר יאושר בתהליך שאלות ההבהרה
:יש לכלול במחיר היחידה

-
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 2אנטנות דגל של היצרן המוצע +התקנתם בתקרת האולם (מסומן בתוכנית) – כדוגמת
SHURE A UA874-WB :
 4יחידות כבלי  BNC RG 213מקורים של היצרן המוצע באורך  30מטר כל אחד -
(הערכה60 :מטר לאנטנה )
 2מגברי קו לאנטנות  ,כדוגמת SHURE UA830WB

 2.15סט אלחוטי  -משדר ידני דיגיטלי
תואם סידרה ויצרן למקלט +ראש מקורי
יתקבלו אך ורק משדרים עם חיבור מהיר לתחנת עגינה (סעיף )2.16

-

)Mic Offset Range :0 to 21 dB (in 3 dB steps



Battery Type: Rechargeable Li-Ion or LR6 AA batteries 1.5 V



Maximum Input Level:1 kHz at 1% THD- 145 db spl



Antenna Type: Integrated Single Band Helical



Modulation Type: proprietary digital



Power:1 mW, 10 mW, 20 mW



יש לכלול במחיר היחידה ראש מיקרופון קונדסר "" supercardioid polar pattern
מקורי מתוצרת היצרן המוצע

כדוגמת Shure ULXD2+ SM87 BETA cartridge :
או ש"ע אשר יאושר בתהליך שאלות ההבהרה

 2.16סט אלחוטי  -תחנת עגינה
-

תושבת מקורית של יצרן המערכת (סעיפים )2.14-2.15
התושבת תכלול  2נקודות עגינה וטעינה ל 2מיקרופונים
יש לכלול במחיר היחידה  4סטים של בטריות נטענות מקוריות ( 2להפעלה  2 ,לטעינה)
יש לכלול ספק כח מקורים
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Shure SBC200 : כדוגמת
8IN\32OUT+8AES - קופסת פיצול2.17
The audio distribution system shall be of an active design providing 8 independent
channels in a standard 2 unit, 19" rackmount enclosure. Each channel shall provide
two outputs that are actively balanced, and accessible via rear panel XLR connectors,
and two that are transformer isolated and accessible via front panel XLR connectors.
The input shall accommodate line level signals of up to +26dBu without clipping.
Each channel shall provide switched gain adjustment in 9 steps via a front panel
control, 48V phantom power shall be selectable via a front panel switch, 4 segment
LED metering and 'Solo' facility via a front panel switch. Phantom power shall be
remotely enabled when 48V power is detected on the 'Mon' or 'FOH' XLR connectors
on the rear panel.The device shall include a headphone 'Solo' facility via a 1 / 4 inch
phone connector with associated level control.
Remote phantom power and front panel phantom power switching may be disabled
via rear panel 'Safe' switches. Ground lift switches shall disconnect the internal
ground connection in two banks (inputs 1-4, 5-8). An 'OB Split' function shall feed
input 1 to outputs 1-4 or input 5 to outputs 5-8 via two rear panel switches with front
panel indication.
The unit shall have AES digital outputs fitted in addition to the standard analogue
outputs. The device shall provide facility to link the 'Listen' busses together when
using multiple devices.
The device shall be powered from an internal power supply, which will operate from
an 90-240V 50/60Hz power supply. A single unit shall be capable of providing power
to another connected unit via a 5 pin XLR power link cable, and this switchover shall
be automatic with front panel indcation of the power supply state.
 או ש"ע אשר יאושר בתהליך שאלות ההבהרהXTA DS-8000D : כדוגמת
: יש לכלול במחיר היחידה
לפנלים השוניםAES  מטר להפצת0.5  באורך8  מולטי+ DB25  מחבר.1

 רמקול מוניטור אקטיבי לאולפן2.18
Speaker type: Biamp, 2-way powered speaker
Frequency response: 42Hz-20kHz
Components: LF: 8" cone, HF: 1" Dome
Output power: 120W (LF: 75W, HF: 45W)
I/O connetcors: XLR-3-

59

יתקבלו רמקולי מוניטור מהיצרנים הבאים בלבד
JBL/GENELECKRK/YAMAHA/TANNOY/MACKIE/DYNAUDIO/bringer/jbl

 2.19חיווט קומפלט
פריסה של חיווט לכל הרמקולים
אשכולות :A
 .1בין קופסת המהדקים הראשית (שבחדר הבקרה) אל קופסת מהדקים המקומית (שבתקרת
האולם ,סמוך לרמקולים ) כבל רמקול  8X4MMע"מ לצור חתך של 4X8MM
 .2בין קופסת מהדקים המקומית אל הרמקולים כבל – 4X4MMמרחק עד  15מטר
 .3מצורף שירטוט מס'4-
 .4מסומן בשרטוט מס' 10-את החלוקה לאשכולות
רמקולי :D
 .1בין קופסת המהדקים הראשית (שבחדר הבקרה) אל קופסת מהדקים המקומית (סמוך
לרמקול הקרוב ) כבל רמקול  4X4MMלכל רמקול
רמקולי :M
 .1בין קופסת המהדקים הראשית (שבחדר הבקרה) אל קופסת מהדקים המקומית (סמוך
לרמקול הקרוב ) כבל רמקול  4X4MMע"מ לצור חתך של 2X8MM
 .2בין קופסת מהדקים המקומית אל הרמקולים הצצדים כבל – 2X4MMמרחק עד  15מטר
סימון כל המחברים  +קופסאות המהדקים
שרות/שונות :
פריסת  2כבלי  XLRממסד הגברה אל מסד מערכת כריזת חירום קיימת
פריסת  2כבלים דו גיד מסוכך (למגע יבש ) ממסד הגברה אל מסד מערכת כריזת חירום קיימת
פריסת  2כבלי  XLRממסד הגברה אל נקודת חפ"ק משטרה (עבור )PTT
פריסת  4כבלי  CAT-6בין W.P-4ל –  –W.P-3בתוואי שלא יעלה על  80מטר
פריסת  4כבלי  2( CAT-6לכל נקודה) אל נקודת (W.L-ANTעבור אינטרקום אלחוטי עתדי)
פריסת  4כבלי  2( RG-213לכל נקודה) אל נקודת (W.L-ANTעבור אנטנת דגל )
חיווט לכלל רכיבי המערכת – יש להיצמד לתרשימים/שרטוטים המצורפים
מדידות ואורכים באחריות הקבלן

באחריות הקבלן לספק ולהתקין תעלות פח סגורות בגודל מינימלי של  20/10ס"מ
הכולל מחיצה נפרדת לחשמל(עבור הפנלים) ,הנדרשות להעברת כלל החיווט
בפרויקט
באחריות הקבלן לבצע את כל עבודות הבנוי הנדרשות (קדיחות/חיזוקים וכו')להתקנת מערך
החיווט
 belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canareבלבד

מחברים neutrik
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 2.20ארון מסד ראשי
ימוקם בחדר בקרה – מסומן בתוכנית
מסד בגובה  – 44Uעמוק מינימום  90ס"מ
דלת נעולה עם פתחי אוורור ,קדמית  +אחורית
מדפים ומסילות לכל מגבר /מכשיר (על מנת לאפשר שליפה מהירה +עיגון ללא ברגים)
צבע שחור
גלגלים שיאפשרו הזזת המסד.

 2.21פיקוח /ליווי על ההתקנה וכיוון המערכת ע"י יצרן הרמקולים
עקב חשיבות ומורכבות הפרויקט יידרש (באמצאות הקבלן המקומי) יצרן הרמקולים בחו"ל
לספק את השירותים הבאים :
.1
.2
.3
.4
.5

הכנת הדמיה תלת ממדית בתוכנת  - EASEע"פ קבצי האולם  +מדידות לאישור שיעשו ע"י
הקבלן באתר  ,הכנת ההדמיה לאישור המזמין תוך  5ימי עבודה מרגע "אישור המזמין
לתחילת העבודה"
אישור היצרן למיקומי /זוויות הרמקולים  +הכנת תרשימים באוטו קד לזוויות הרמקולים
ע"ג תוכניות ההיכל
לאחר גמר ההתקנה – הגעה של טכנאי בכיר מחו"ל לבדיקת תקינות המערכת ואישור
ההתקנה ע"פ התוכניות  +כיוון ממחושב למערכת (כולל כל מצבי העבודה )  +תכנות
המגברים
נוכחות ופיקוח "טכנאי היצרן" באירוע  1עם קהל שהאולם בתפוסה מלאה
הוצאת מסמך לאישור טיב ההתקנה  +כולל תוצאות המדידות מטעם היצרן מחו"ל

 2.22התקנה
חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא
כל הרכבים הנדרשים להפעלת המערכת המוצעת
כיוון מערכת ממוחשב  -ע"י טכנאי מטעם היצרן בחול
חיווט קומפלט מדידות ואורכים באחריות הקבלן
( )belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canareמחברים neutrik
השחלת הכבלים בתעלות המיועדות לכך – לפי המצב הקיים
במקום שאין צינורות או תעלות באחריות הקבלן לספק
הדרכה של צוות המקום
נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת האירועים הראשונים
אישור מהנדס עבור כל מתקני התלייה
בסיום העבודות ולאחר אישור המזמין פירוק כל הרמקולים הקיימים מתוצרת "קומיניטי "
כל הפעולות יבוצעו בתיאום מלא עם יועץ  +נציגי המזמין ולשביעות רצונם.
 2.23מיקרופון PTT
מיקום ע"פ שרטוט –מס'11-
Noise-canceling for high noise environments.
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Lock-on push-to-talk switch for continuous use.
Pig-tail cord with external control contacts and conductors.
Mounting sleeve included for wall-mounting.







כולל קופסת מתכת ננעלת עם מפתח
חיבור  + XLRמגברי קו אם נדרש

2.24מיקרופון דנמי
SHURE SM - 58 BETA
+
כבל  XLRבאורך  5מטר

 .3מפרט טכני מערכת בקרה ושליטה
 מערכת הבקרה תאפשר הפעלה ידידותית של המערכת ע"י אנשי ההיכל מערכת הבקרה תשלוט ותתממשק בתצורה דו כיוונית עם /על הרכיבים הבאים :א -מגברי מערכת (סעיף  – )2.5כבוי הדלקה  ,MUTE ,חיווי והתראה למקרה של נתק בקווי
הרמקולים /שינוי בהתנגדות
ב -מיקרופון אלחוטי – מצב בטריה +RF ,כל המפורט בסעיף 2.14
ג  -פרוססור מטריציה ראשי – ווליום ו  MUTEלכל כניסות יציאות – החלפת פריסטים
ד -נגן וידאו – הפעלה מהירה של קבצים
 3.1בקר מרכזי







הבקר יהיה כולל ממשקי  RS232דו כיווני,ו ממשקי
,IRכמפורט ,ובהתאם לנדרש בפתרון.
הבקר יהיה כולל יציאות פיקוד "מגע יבש" ,ו כניסות פיקוד
דיגיטליות.
הבקר יהיה כולל כרטיס רשת מובנה . 100\baseT-
הבקר יתמוך בכל מרכיבי החומרה והתוכנה השונים של היצרן.
הבקר יהיה בזיווד ".19
הבקר יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של האולם,
יתקבלו מערכות רק מתוצרת / CRESTRON/EXTRON
.AMX
CPU: 32 bit
MEMORY: 4G FLASH/32MB SDRAM/512MB
COM: DB9 RS-232/485/422
)RELAYS: Two 8-pin connectors, 750 mA, 28 VAC/24 VDC (normally open
IR: male connector that supports IR, IR/Serial or one-way data communicationx8
RS-232/RS-422/RS-485ports: 6 X 9-pin (male) D-sub. Supported baud rates 300,
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 2-way
Ethernet: 2x RJ-45;10/100BaseT full duplex


יש לכלול במחיר הבקר את הספקים וכל האביזרים הנדרשים להפעלתו  +ההפעלה
המלאה של המערכת
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 3.2מסך שליטה ובקרה רגיש מגע " – 15שולחני19"/








המסך יהיה מסוג  LCDרגיש מגע בגודל של "15
הפנל יהיה מסוג .active matrix touchscreen
המסך יאפשר תצוגה גרפית של .16-bit 1280 x 800 resolution
המסך יהיה להתקנה במסד -עם זיווד מקורי
המסך יהיה קווי ,כולל ממשק תיקשורת .LAN
המסך יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של האולם.
המסך יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של האולם,
יתקבלו מערכות רק מתוצרת / CRESTRON/EXTRON
AMX
Touchscreen Display:
Display Type: TFT active matrix color LCD
Size:15 inch
Resolution: 1280 x 800 pixels
)Brightness: 400 nits (cd/m2
Contrast: 800:1
Color Depth: 18-bit, 262k colors
Illumination Edgelit fluorescent
Viewing Angle: ±65° horizontal, +65°/-45° vertical
Touchscreen Resistive membrane
Memory : SDRAM\LPDDR2 RAM= 1G
 -יש לכלול במחיר היחידה  :מארז כובע נייד עבור המסך השולחני

 3.3נתב – 19" ETHRNET
24- PORTS+POE
יש לכלול ולציין בסעיף זה את כל האביזרים /מכשירים הדרושים להפעלת מערכת הבקרה
 3.4מערכת ניהול מופע – מרכזיה  +אבזרים
יש לכלול במחיר היחידה :
 1יחי' מרכזיה מתוצרת CLEAR-COM, MS -702 :בלבד
 2יחידות מנורות הבהוב מתוצרת CLEAR-COM, FL-7 :בלבד
 1יחי' מיקרופון GN-450--45 cm/18" Plug-in gooseneck microphone :בלבד
 3.5מערכת ניהול מופע – ""BELTPACK
CLEAR-COM , RS 701בלבד
כולל אוזניה מדגם  CC-300 :בלבד
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בלבד
 3.6התקנה וחיווט – מערכת בקרה ושליטה  +תכנות המערכת
תכנות קומפלט לכלל מרכיבי המערכת עד למצב עבודה ושליטה מלאה של כלל הרכיבים
עצוב מסכיי משתמש בהתאם לדרישות הלקוח -.עד לאישור מסירה מהיועץ
חיווט לכל רכיבי המערכת (שירטוט מצורף)
מדידות ואורכים באחריות הקבלן
השחלת הכבלים בתעלות המיועדות לכך
במקום שאין צינורות או תעלות באחריות הקבלן לספק
התקנת  +חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא
הדרכה של צוות הטכנאים של המקום
נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת אירועים הראשונים

 .4דרישות חובה מהמציע:
יושם לב כי על המציע חובה לציין את כל הפרטים הנדרשים להשלמה ,לגבי כל אחד הסעיפים
שבכתב הכמויות המוגש על ידו ובכלל זה:
4.1

ציון האופציה הנבחרת :לגבי רכיבים שבהם מציין המפרט הטכני מספר אופציות
אפשריות לבחירה ,על המציע להציע מחיר בכתב הכמויות לגבי אופציה אחת בלבד ולציין
בכתב הכמויות את מספרה של האופציה הנבחרת.

4.2

ציון דגם :לגבי רכיבים שהמפרט מצוין לגביהם דגמים ספציפיים ,על המציע לציין את
הדגם הנבחר על ידו בכתב הכמויות ,וזאת ללא חריגה מהדגמים הספציפיים הניתנים
לבחירה.

4.3

מובהר כי המחירים בכתב הכמויות (הן המחיר ליחידה והן סה"כ המחיר) הינם בשקלים
ואינם כוללים מע"מ .על המחירים יתווסף מע"מ אך לא יתווספו הפרשי הצמדה
והתייקרויות כלשהם.

4.4

יודגש ,כי לא יתקבלו דגמי רמקולים  /מערכות מסדרות " " CUSTOM MADEו/או
"."LEGACY Discontinued

4.5

המציע נדרש לצרף קישורים לאתרי האינטרנט הרשמיים של יצרני המערכות בחו"ל,
בעמודת הדגם של כתב הכמויות המוגש.

 4.6לוח זמנים לביצוע שירותי אספקה והתקנה של המערכות -דרישות מנותן
השירותים שייבחר:
4.6.1

תוך  3ימי עבודה ממועד מתן ההודעה בדבר התחלת עבודה מהחברה (להלן-
"הודעה בדבר תחילת עבודה") יציג נותן השירותים לאישור החברה את צוות
ההתקנה מטעמו (להלן" -צוות ההתקנה") .צוות ההתקנה יצטרף למנהל
הפרוייקט שהוצע מטעם נותן השירותים כבר במסגרת הצעתו במכרז .על מנהל
הפרוייקט וצוות ההתקנה להיות בעל ניסיון מוכח בפרויקטים דומים של מערכות
סאונד משולבות בקרה ושליטה בהיכלי ספורט.

4.6.2

מודגש :מבלי לגרוע מהוראות ההסכם בעניין זה ,כי החברה ו/או היועץ הטכני
מטעמה יבחנו את מנהל הפרוייקט וצוות ההתקנה המוצעים והם יהיו רשאים ,על
פי שיקול דעתם הבלעדי ,שלא לאשר מי מהמוצעים מטעם נותן השירותים.
במקרה כאמור ,על נותן השירותים להציג מנהל פרוייקט ו/או צוות התקנה
חילופי תוך  48שעות לאישור החברה.
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4.6.3

תוך  14ימי עבודה מההודעה בדבר התחלת עבודה  -באחריות נותן השירותים
להגיע להיכל ולבצע בדיקה של כל התשתיות ,מערכות החשמל ,נקודות עגינה וכו'
ולהודיע בכתב לחברה על כל פער או חוסרים העלולים לעכב את עבודתו ,בהתאם
ללו"ז המפורט במפרט זה .ככל שנותן השירותים לא הודיע בכתב ,עד למועד זה
על פערים או חוסרים כאמור ,תראה בכך החברה משום הודעה כי אין כל פערים
או חוסרים אשר פוגעים בלוח הזמנים שנקבע ועל נותן השירותים יהיה להשלים
במועד את האספקה וההתקנה של המערכות ,על חשבונו.

4.6.4

תוך  21ימי עבודה מההודעה בדבר התחלת עבודה -גמר פרישת תשתיות וכבילה.

4.6.5

תוך  40ימי עבודה מההודעה בדבר התחלת עבודה -תחילת התקנה בפועל בהיכל.

4.6.6

תוך  50ימי עבודה מההודעה בדבר התחלת עבודה -השלמת ביצוע שירותי
האספקה וההתקנה של מערכת הסאונד ומערכת השליטה ובקרה וקבלת אישור
החברה בדבר בדיקה וקבלת המערכות (להלן" :תעודת גמר") .גמר התקנה
קומפלט.

4.6.7

תקופת אחריות ,שירות ותחזוקה של המערכות בהיכל ,בהתאם לנספח  1למפרט
הטכני ,תהיה למשך  36חודשים מיום אישור בכתב של החברה או היועץ הטכני
מטעמה ,בדבר בדיקה וקבלת המערכות וקבלת תעודת הגמר .בתקופה זו יידרש
נותן השירותים לספק ביקורות שוטפות ,תחזוקה שוטפת ,עדכוני גרסאות תוכנה
וטיפול ותחזוקה מונעת ,בהתאם לדרישות המפרט הטכני.
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נספח  -1אחריות  ,שירות ותחזוקה
בהתאם למפרט הטכני ,תקופת האחריות ,השירות והתחזוקה (להלן" -תקופת האחריות") של
המערכות בהיכל תהיה למשך  36חודשים מיום אישור בכתב של החברה או היועץ הטכני
מטעמה ,בדבר בדיקה וקבלת המערכות בתום ההתקנה .על נותן השירותים לגלם העלויות עבור
שירות זה במחיר האספקה ,התקנת הקבע ,האחריות והתחזוקה של מערכת הסאונד ומערכת
שליטה ובקרה.
בתקופת האחריות:
 .1נותן השירותים יתקן על חשבונו כל תקלה ו/או פגם במערכות הסאונד ו/או השליטה ובקרה
(להלן גם" -המערכות") ,לרבות החלפת חלקים לחלפים מתכלים ,שיתרחשו בתוך תקופת
האחריות .נותן השירותים יבצע התיקון ו/או יחליף את הציוד בו נתגלה הליקוי ,ויוודא
פעולתו התקינה בהתאם למפרט הטכני.
 .2תיקון כל תקלה ו/או פגם יבוצע בשטח היכל הספורט ובעבודה רצופה עד לסיום התיקון
לשביעות רצון החברה.
.3

נותן השירותים יהיה יעמיד לרשות החברה ,בזמינות של  24שעות ביממה ,מענה טלפוני
אנושי לצורך מתן מענה לכל תקלה ו/או פגם ,סיוע מרחוק בהפעלת הציוד וייעוץ טלפוני
מטכנאי הבקיא במערכות המותקנות ואפשרות להזמנת שירות (להלן" -מוקד שירות").

.4

הודעה טלפונית למשרדי נותן השירותים או למוקד השרות שלו ,תחשב כהודעה על תקלה
ו/או פגם (להלן" -הודעה על תקלה").

.5

נותן השירותים מתחייב לאחזקת מלאי חלפים מספק ואספקת חלפים חדשים ומקוריים של
היצרן והתקנתם ,במקום חלפים שנמצאו פגומים בלויים ו/או שהתכלו.

.6

כ"תקלה קריטית" ,תחשב כל תקלה שבה מושבתת כליל או חלקית אחת המערכות
שהותקנו .במקרה שכזה נותן השירותים יתקן ו/או יחליף ,לפי העניין ,חלקים מקולקלים
וישמיש את המערכות בתוך  2שעות מקבלת ההודעה על תקלה ,בכל שעה משעות היממה.

.7

כ"תקלה רגילה" תחשב כל תקלה אשר איננה משביתה את פעולת המערכות שהותקנו ואשר
מאפשרת הפעלת המערכות ברמה זהה לזו שהייתה במועד מסירת המערכות .במקרה שכזה,
המציע יתקן ו/או יחליף לפי העניין ,חלקים מקולקלים וישמיש את המערכת בתוך  22שעות
מקבלת ההודעה על התקלה בכל שעה משעות היממה.

.8

מוסכם כי במקרה של חילוקי דעות על סיבת תקלה ו/או פגם באחת המערכות יכריע היועץ
הטכני למכרז זה אם התיקון ו/או הפגם הם במסגרת אחריות נותן השירותים.

.9

נותן השירותים מתחייב לספק לחברה דו"ח ביצוע מפורט ,על ידי טכנאי מטעם נותן
השירותים ,עם סיום כל פעולה במערכות לרבות בכל מקרה של טיפול תקלה ו/או פגם .כל
דו"ח ביצוע מפרט יכלול את כל פרטי העבודה שבוצעה ,החלקים בהם נעשה שימוש ועבודות
אשר נשארו להשלמה .דו"ח הביצוע המפורט יוגש לחברה ב 2 -עותקים לפחות ,אחד יישאר
בידי החברה והעותק השני יוחזר לנותן השירותים לאחר חתימתו על ידי נציג החברה.

 .10בתום כל שנה קלנדרית ובנוסף על פי בקשת החברה ,ישלח נותן השירותים לחברה דו"ח
מרכז ,המפרט את כל ההודעות על תקלות ,את ממצאי הבדיקה ואופן הטיפול בכל הודעה
על תקלה.
 .11כל חלק שיוחלף יעבור לבעלות נותן השירותים וכל חלק מוחלף יעבור לבעלות החברה.
 .12נותן השירותים ינהל יומן תחזוקה בתקופת האחריות .יומן התחזוקה ימצא ברשות החברה
וירשמו בו כל תקלה ,אירוע ,עדכון גרסאות תוכנה ,טיפול והחלפת חלקים אשר יעשו
במערכות .הרישום יערך על ידי נותן השירותים ויאושר בחתימת נציג החברה .יומן תחזוקה
זה ישמש כבסיס לביקורת הסופית בתום תקופת האחריות.
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 .13במהלך תקופת האחריות נותן השירותים יבצע לפחות פעמיים בשנה ביקורות שוטפות,
במרווח של  3חודשים לכל היותר בין ביקורת לביקורת (להלן" -ביקורת שוטפת") .הביקורת
השוטפת תכלול ביקורות ,תחזוקה שוטפת ,עדכוני גרסאות תוכנה ,טיפול ותחזוקה מונעת.
כמו כן ויבצע תיקונים ופעולות נדרשות ,להבטחת פעולה תקינה של המערכות ,לרבות
החלפת חלקים בלויים ו/או בלתי תקינים .הביקורת והטיפול יבוצעו על פי הנחיות יצרני
הציוד ,תוך תאום מוקדם עם החברה.
 .14הביקורות שוטפות יכללו טיפול מלא של תחזוקה מונעת בכל מרכיבי המערכות לרבות
בדיקת סידורי ההתקנה ,החלפת חלקים לפי הצורך ,כל תיקון ,מדידה ,כיול ,ניקוי ,ניסוי,
בדיקת הכבלים והצנרת.
 .15הביקורות השוטפות והטיפולים יבוצעו במהימנות גבוהה ,על ידי טכנאים המכירים היטב
את המערכות בהיכל ואת מרכיבי המערכות.
 .16האחריות בתקופת התחזוקה המציע כוללת החלפה של חלקים אך ורק בחלפים חדשים
ומקוריים של יצרן המערכות.
 .17במקרה בו בשתי ביקורות שוטפות רצופות יתגלו תקלות ו/או פגמים ו/או תפקוד בלתי אמין
של המערכות ,באופן אשר יצריכו הזמנת טכנאי פעמיים לתיקון אותן התקלות (דהיינו
תקלה חוזרת) ,יבוצע טיפול מונע מלא למערכות וזאת בתוך  22שעות לכל היותר ממועד
הביקור השני של הטכנאי.
 .18נותן השירותים יעמיד לרשות החברה כל עלון ,חוזר או מידעון שיפורסם על ידיו ,מעת לעת,
לגבי הציוד ,בין בדפוס ובין במדיה אלקטרונית.
 .19נותן השירותים יעמיד לרשות החברה תיעוד מעודכן של הוראות הפעלה ותחזוקה סבירות
של המערכת .למען הסר ספק ,החברה רשאית שלא לאשר מסמך המכיל הוראות שאינן
מאפשרות שימוש סביר באיזו מהמערכות.
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נספח " -2קריאת שירות יומי"
רקע :
בהיכל מתקיימים מגוון אירועים ,ירידים  ,קרקסים (סירק דה סולי) ,הופעות ואירועים מקומיים
ובינלאומיים אשר דורשים הכנסת והתקנת נפח ציוד בתקרת ההיכל (הגברה ניידת ,תאורת
ניידת ,תפאורות ,וכו').
על מנת שמערכת הסאונד לא תמנע (עקב משקלה ומיקומה) קיומם של אירועים אלה נדרשת
החברה מעת לעת לקריאות שירות של פירוק ו/או הרכבה של אשכולות הרמקולים ,במיקומים
שונים בהתאם לדרישות.
עבור ביצוע השירות נדרשת אספקת צוות טכנאים ,בעלי הידע וכל האישורים המתאימים .
זמינות :נדרש מענה של צוות טכנאים תוך  6שעות מרגע קבלת הקריאה.
קריאה לשירות יומי :תתבצע על ידי החברה טלפונית ,בדוא"ל או בפקסימיליה.
תכולת העבודה הנדרשת (הכלולה במחיר הקריאה):
 .1פירוק של עד כ 4 -אשכולות רמקולים :
 1.1העבודה תבוצע על ידי אספקת צוות טכנאים ,ריגרים ,בעלי כל האישורים ו/או הרישיונות
הנדרשים לביצוע העבודה על פי כל דין.
 1.2על נותן השירותים לוודא על חשבונו אספקת כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כגון מנועי
הרמה ,פיגומים ,עגלות נשיאה וכו'.
 1.3צוות הטכנאים יבצע פירוק האשכולות.
 1.4פנוי והובלת ואחסנה במחסני הקבלן/מציע (כולל ביטוחו )של כל הציוד שהורד
 .2הרכבת של עד כ 4 -אשכולות רמקולים :
 2.1הובלת הציוד והתקנות מחדש באתר
 2.2העבודה תבוצע על ידי אספקת צוות טכנאים ,ריגרים ,בעלי כל האישורים ו/או הרישיונות
הנדרשים לביצוע העבודה על פי כל דין.
 2.3על נותן השירותים לוודא על חשבונו אספקת כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כגון מנועי
הרמה ,פיגומים ,עגלות נשיאה וכו'.
 2.4צוות הטכנאים יבצע את הרכבת האשכולות ,כולל כיון זוויות הרמקולים על פי .ASMADE
 2.5על כל הרכבה מחודשת של אשכולות רמקולים נדרש אישור מהנדס קונסטרוקציה מורשה
ומאושר על ידי החברה.
 .3כל עבודת התחזוקה הנדרשות להפעלה ותחזוקת המערכת .27/4
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