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 מ"בע הפחיכרמלית ה     
        The Carmelit Haifa Ltd 

 1/19מכרז פומבי מס'  

 מתן זכויות פרסום על גבי מסכים דיגיטליים 

 פניה לקבלת הצעות בעניין מתן זכויות לפרסום במסכים דיגיטליים בכרמלית חיפה 
 

 נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע 

במשרדי הכרמלית  10:00בשעה  12.02.2020 ,רביעי יתקיים ביום)חובה( ישיבת ההבהרות/סיור מציעים 
 , חיפה )תחנת מרכז הכרמל(.122ד' הנשיא שברחוב 

 12:00עד שעה  18.02.2020 שלישי,מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום 
 12:00עד שעה  20.02.2020 חמישי,מועד אחרון למענה לשאלות הבהרה ביום 

ד' הנשיא שבמשרדי הכרמלית ברחוב  12:00עד שעה  25.02.2020, שלישימועד אחרון להגשת הצעות ביום 
 , חיפה )תחנת מרכז הכרמל(.122

להשתתף במעמד פתיחת תיבת המציעים יהיו רשאים יימסר למציעים.  –מועד ומיקום פתיחת ההצעות 
 המכרזים.

 נשוא המכרז .1

(, מבקשת לקבל הצעות מחיר למתן זכויות "החברה" ו/או "המזמין"הכרמלית חיפה בע"מ )להלן  1.1
לפרסום במתקני פרסום מסוג מסכים דיגיטליים בתחנות הכרמלית, הכל בהתאם למפורט במסמכי 

 המכרז.

"משרדי חיפה )להלן  122את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי החברה ברחוב שד' הנשיא  1.2
תמורת תשלום של  14:00-09:00ין השעות ה' ב-א' בימים 05.02.2020, רביעיהחל מיום (, החברה"

 שלא יוחזרו. ,לא כולל מע"מ() ₪ 500

 ישיבת הבהרות .2

 במשרדי החברה. 10:00 בשעה  12.02.2020 ,רביעיישיבת ההבהרות/סיור מציעים תתקיים ביום  2.1

על המציעים להשתתף במפגש ההבהרות. פרוטוקול הישיבה החתום ע"י   חובהמובהר בזאת כי חלה   2.2
 המציע, יהווה מסמך חובה בין המסמכים המוגשים.

 תיאור המכרז .3

החברה מבקשת לקבל הצעות מחיר למתן זכויות לפרסום במתקני פרסום מסוג מסכים דיגיטליים  3.1
 (, בהתאם למפורט במסמכי המכרז."המתקנים"בתחנות הכרמלית )להלן: 

הפרסום על גבי המתקנים בתחנות הכרמלית יבוצע בשעות פעילות הכרמלית ופתיחתה לציבור  3.2
 הנוסעים. להלן שעות הפעלת הכרמלית:

 .)חצות( 24:00בבוקר ועד  06:00ימים ראשון עד חמישי החל משעה ב
 .15:00בבוקר ועד  06:00בימי שישי וערבי חג החל משעה 

 )חצות(. 24:00ועד  19:00במוצאי שבת וחג )שעון חורף( החל משעה 
 .()חצות 24:00ועד  20:00)שעון קיץ( החל משעה                              

  
ימים  14במקרה בו תופסק פעילות הכרמלית מכל סיבה שהיא לתקופה העולה על מובהר כי  3.3

ברציפות, תבוצע התחשבנות בהתאם ויוחזרו לספק הזוכה דמי זיכיון יחסיים בגין התקופה בה 
 הופסקה פעילות הכרמלית.
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לספק לא תהיינה כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בשל הפסקת פעילות הכרמלית מכל  3.4
 התחייבות כלשהי כלפיו על פי הסכם זה. תסיבה שהיא, והספק לא יטען כנגד החברה כי הפר

ההתקשרות עם הזוכה תהיה עפ"י מסמכי המכרז ובהתאם לחוזה ההתקשרות וכלל הנספחים  3.5
 הכלולים במסמכים אלו.

תמורת עמידת הזוכה בהתחייבויותיו עפ"י המכרז, הוא יקבל את זכויות הפרסום על גבי המתקנים  3.6
 בתחנות הכרמלית.

זמן פרסום לחברה לשימושה הקבוע והבלעדי ללא עלות וכה להקצות במסגרת ההסכם יתחייב הז 3.7
  מהזמן הכולל לפרסום. 10%של החברה, בשיעור של עד 

ככל שתבקש החברה לממש את זכותה לביצוע פרסום עצמי במתקנים, תעביר לידי הזוכה קבצים  3.8
חברה, יכיל מתאימים הנושאים את המסרים אותם מבקשת החברה לפרסם. יכול והפרסום מטעם ה

 מסרים מסחריים מטעם נותני חסות, לזוכה לא תהא כל טענה כלפי החברה לעניין זה.

(. "תקופה הזיכיון"חודשים ממועד חתימת ההסכם )להלן:  24תוקף ההסכם יהיה לתקופה של  3.9
תקופות  שתילזכות להאריך את תקופת הזיכיון התעמוד  , ועפ"י שיקול דעתה בלבד, לחברה בלבד

)להלן: "התקופה  חודשים 48חודשים כל אחת כך שסך תקופת הזיכיון לא תעלה על  12נוספות של 
החברה תקבע עפ"י שיקול דעתה בלבד, את דמי הזיכיון השנתיים עבור קבלת הזיכיון  .הנוספת"(

  בתקופה הנוספת. 

הנסיבות וההוראות המפורטות לעיל ולהלן ידועות לו וכי לקח   המציע המשתתף במכרז מצהיר כי כל 3.10
 זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.

המציע יגיש הצעתו באמצעות ישות משפטית אחת בלבד, לזכותה בלבד ייזקף ניסיונו של המציע.  3.11
 הערבויות והמסמכים הנדרשים עפ"י המכרז, יהיו על שמו של המציע במכרז בלבד.

 

 אי סף להשתתפות במכרזתנ .4

במכרז זה ישתתפו מציעים שהם אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל, המקיימים אחר כל 
התנאים המצטברים המפורטים להלן וכן יש לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן 

 ברור את העמידה בתנאים אלו:

נספחיה להצעה המוגשת. המציע ימלא את כל הפרטים החסרים המציע יצרף את חוברת המכרז על  4.1
בחוברת המכרז )על כל נספחיו( ובתוך כך, יחתום בעט כחול, בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה 
מלאה ומחייבת )בצירוף חותמת ככל שנדרש( בכל המקומות המיועדים לכך ויצרף מסמכים אלה 

 חתומים במקור(.להצעתו )לרבות שני עותקים מההסכם, כשהם 

( שקדמו להגשת הצעתו לפחות, 2014-2018על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של חמש שנים ) 4.2
בפרסום על גבי מתקנים נשוא המכרז אם באופן ישיר או באמצעות קבלני משנה. במסגרת ניסיונו, 

תושבים, שתקופת ההתקשרות  20,000לפחות התקשרות אחת עם רשות מקומית המונה לפחות 
 שנים(. 2עימה אינה נופלת משנתיים )

יש לצרף המלצות חיוביות ביחס לניסיון של המציע בפרסום על גבי מתקנים מסוג מסכים 
דיגיטליים. בהמלצה יש לציין תקופת ההתקשרות, מיקום המתקנים, איש קשר וטלפון )עפ"י הנוסח 

מות ההמלצות. המציעים ( החברה רשאית לפנות ביוזמתה לרשויות הרלוונטיות לאי3בנספח ט' 
יהיו רשאים לצרף גם מסמכים נוספים ככל שיש בהם כדי להראות על ניסיונם ובלבד שמסמכים אלו 

 .2ט'  בנספחיכללו את כל הפרטים המבוקשים והמפורטים 
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מיליון ₪ לשנה )לא כולל מע"מ( הנובע מפרסום על מתקני   2בעל מחזור כספי של לפחות  המציע הינו   4.3
 והוא בעל יכולת כספית לביצוע העבודות נשוא המכרז. 2014-2018שילוט בכל אחת מהשנים 

למסמכי  כנספח י'להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעה אישור רו"ח בנוסח המצורף 
 המכרז.

השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז ולא עומדות   5כנגד המציע לא עמדו במהלך   4.4
נגדו ו/או מי מבעלי המניות שלו ו/או ממנהליו, הליכים משפטיים ו/או תביעות משפטיות הנוגעות 
לכינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או לפירוק ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על תפקוד 

 מציע.ה
 

 להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעה אישור חתום ומאומת ע"י עו"ד.

מכרז, ל  1כנספח ה' המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז בנוסח המצורף  4.5
₪ להבטחת התחייבויות המציע לפי הצעתו  50,000על סך  31.05.2020שתעמוד בתוקפה עד ליום 

(. החברה תהא רשאית לדרוש מהמציעים הארכת תוקף הערבות לתקופות "הערבות"במכרז )להלן:  
נוספות ותהיה רשאית להגיש את הערבות לגבייה במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי 

 תנאי המכרז על נספחיו.

ע מפקיד השומה, או מרואה חשבון המעיד שהוא מנהל פנקסי חשבונות אישור תקף על שם המצי 4.6
 והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה. 4.7

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 4.8

 במידה והמציע הינו תאגיד: 4.9

ו"ח רשם החברות מעודכן לתאריך שלא יאוחר תעודת התאגדות של החברה וכן תמצית ד 4.9.1
 מחודש לפני מועד הגשת ההצעה במכרז.

 אישור עו"ד או רו"ח: 4.9.2

 שמות המנהלים של התאגיד. 4.9.2.1
 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד. 4.9.2.2

 במידה והמציע הוא הינו שותפות: 4.10

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. 4.10.1
 רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.אישור עו"ד או  4.10.2

 קבלה המאשרת את רכישת מסמכי המכרז. 4.11

 בקשר עם המכרז, חתומות על ידי המציע. -שאלות ותשובות -מסמך/י ההבהרות שהוצאו 4.12
 

 מסמכים והסברים .5

המציע המשתתף במכרז רשאי בטרם הגשת הצעתו למכרז, לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי  5.1
 מהמכרז, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ.נפרד 

המציע, בחתמו על מסמכי המכרז, מצהיר כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל  5.2
הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים 

 המפורטים במכרז.

וך בעצמו ועל חשבונו את כל הבירורים הפירוט המובהר במכרז אינו גורע מחובת המציע לער 5.3
הדרושים לו לשם הכנת והגשת הצעתו. הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע, כי כל העובדות 
והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא ערך כל בדיקה הנחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה וכי 

ענה בדבר טעות ו/או אי הוא לא הסתמך על מצגי המזמין בלבד. לא תישמע מצד המציע כל ט
 ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז, המופיע בו או שאינו מופיע בו.
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בהירות -אי למען הסר ספק, בעצם הגשת הצעתו למכרז מביע המציע את הסכמותיו כי הסיכון של 5.4
בהצעתו משקף גם את הסיכון במסמכי המכרז ו/או בהצעה יוטל עליו וכי המחיר שהמציע נקב 

 האמור.
 

 שאלות ובירורים .6

מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל  6.1
 הבהרות לגבי המכרז והנספחים למסמכי המכרז.

לאבישי הדר מנכ"ל החברה, בדוא"ל  בכתב בלבדשאלות ובקשות להבהרות יועברו  6.2
avishay@carmelit.com  '12:00בשעה  20.02.2020 חמישי,עד ליום  8376875-04או לפקס                                        . 

ת או אי התאמות כלשהן מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון בדבר אי סבירות או שגיאו
 וכיו"ב טענות.

פניות שיגיעו אחרי המועד לעיל לא ייענו. התשובות לפניות תשלחנה לכל המציעים שהשתתפו במפגש  6.3
המציעים. לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו במסמכי המכרז ו/או 

 ת הצעות.במפרט ו/או בחוזה על נספחיהם, לאחר המועד האחרון להגש

ע"י המזמין לכלל המשתתפים במפגש המציעים במכרז  בכתברק הבהרות והודעות שתשלחנה  6.4
ידו  -)בפקס'/בדוא"ל( תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות  על

 פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את המזמין.-להצעתו. הבהרות והודעות שיינתנו בעל

החברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  6.5
 המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.

השינויים והתיקונים, כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל 
 שנמסרו ע"י רוכשי מסמכי המכרז. המשתתפים במפגש המציעים, בדוא"ל או בפקס' לפי הפרטים

החברה לא תהיה אחראית לתשובות או הסברים שינתנו בעל פה ולא תהיה על נפקות לטענת משתתף  6.6
 על הסברים ו/או הבהרות שלא מצאו ביטוי בכתב במסמכי המכרז.

 
 

 אופן הגשת ההצעות .7

ך, הכוללת את כל את ההצעה, כשהיא מלאה במלואה, חתומה ע"י המציע בשולי כל עמוד ו/או מסמ 7.1
בלבד ולהכניסה לתיבת  ידניתמסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה 

עד שעה  25.02.2020, שלישילא יאוחר מיום חיפה  122שד' הנשיא המכרזים במשרדי החברה, 
 כאשר יש לסדר את ההצעה כדלקמן: )לא תתקבלנה הצעות בדואר( 12:00

במעטפה אחת תוכנס ההצעה הכספית )נספח י"א( ובמעטפה השנייה יוכנסו שאר המסמכים. על 
מעטפת ההצעה הכספית יש לציין "מעטפת הצעה כספית". שתי המעטפות תוכנסנה למעטפה 

אחר שלו, פרט  שלישית סגורה. אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי
  למספר המכרז.

כתב הצעה תוצג בעט על גבי מסמך "  "דמי הזיכיון"(הצעתו הכספית של המציע לדמי הזיכיון )להלן:   7.2
למכרז. הזוכה יתחייב לשלם את דמי הזיכיון עפ"י תנאי התשלום  י"א" המופיע בנספח והתחייבות

 (."ההסכם"המופיעים בהסכם הזיכיון )להלן: 
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בתמורה לדמי הזיכיון שהוצעו ע"י הזוכה במכרז, יותר לזוכה לעשות שימוש במתקנים לצרכי  7.3
מובהר כי דמי הזיכיון שהוצעו ע"י הזוכה אינם כוללים פרסום מסחרי ולגבות עבורו תשלום. 

 .תשלום אגרות שילוט

 החברה אינה מתחייבת לבחור כזוכה את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי. 7.4

יע לחתום על כל דף ממסמכי המכרז, לרבות הנספחים המצורפים למסמכי המכרז, וכן על המצ 7.5
לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז 

 ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתו.

 מכרז.יום מהמועד האחרון להגשת הצעות ב 90הצעת המציע תהא בתוקף לתקופה של  7.6

יום נוספים, בהודעה בכתב  90החברה תהיה רשאית להאריך את תוקף ההצעה לתקופה נוספת של  7.7
 למציע.

 יום. 90יאריך המציע את תוקף הערבות שהוגשה על ידו בתקופה נוספת של  -נתנה החברה הודעה  7.8
 

 שלבי בחינת ההצעות וקביעת ההצעה הטובה ביותר .8

במסגרתו החברה תהיה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה מכרז זה הינו מכרז דו שלבי  8.1
 לה ביותר, במטרה להבטיח לעצמה את מירב היתרונות מבין המציעים לפי אמות המידה הבאות:

  בשלב הראשון 8.1.1
תיבדקנה הכשירות המוקדמת של ההצעות באמצעות בחינת עמידת ההצעות בתנאי  8.1.1.1

 הסף, לרבות המצאת המסמכים הדרושים.
עלולה -שר לא תעמוד בתנאי הסף ובדרישות המוקדמות אשר קבעה החברההצעה א 8.1.1.2

 להיפסל ואז לא תעלה לשלב השני.
 

תוצאתו של הליך זה היא קביעת רשימת המציעים העומדים בדרישת הכשירות כפי שקבע המזמין 
  (.""ההצעות הכשירות)להלן: 

תדורגנה הצעות המחיר של המציעים בעלי ההצעות הכשירות )מציעים שעמדו בתנאי   –  בשלב השני 8.2
 100%השלב הראשון( בסדר עולה. הזכייה תקבע על פי המחיר הטוב ביותר. משקל דירוג המחיר הינו  

 מהציון הכולל להצעה.

 הצעות שוות בדירוג המחיר 8.3

במידה ותהיינה מספר הצעות אשר המחיר בהן יהיה זהה, תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה  8.3.1
( ימים מיום קבלת הודעה על כך, 3יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה )

 תיקבע ההצעה הזוכה. ניהןיומב

אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדיין תהיינה ההצעות זהות במחירן, יתבקשו המציעים  8.3.2
ניהן י( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, ומב3להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך שלושה )

 תיקבע ההצעה הזוכה, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה בעלת המחיר הטוב.
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 כללי

בשל חוסר התייחסות החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה או   8.4
  לתנאי המכרז, באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כנדרש.

 על  ההכרזה את לבטל או, במכרז מציע של הצעה לקבל לא, הבלעדי דעתה שיקול לפי, זכות לחברה 8.5
הבלעדי מבלי שתהא עליה כל חובה לפי שיקול דעתה , במכרז הזוכה כהצעה במכרז מציע של הצעה

הביטול כאמור. במקרה כזה, לזוכה ו/או למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לנמק את  
ו/או תלונה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין ביטול כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהא זכאי בשל 

 כך לתשלום כלשהו ולרבות לא בדרך של פיצוי ו/או החזר כספי רכישת חוברת המכרז.

הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אי הגשת  8.6
אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול 

 לגרום לפסילת ההצעה.

החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או השלמת מסמכים ו/או הבהרות נוספות  8.7
 יעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות.לשב

ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז, אשר מהווה את 
 ההצעה בעלת הצעת המחיר הגבוהה ביותר.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה. 8.8

לה במתן הפרטים שיידרשו, ככל שיידרשו, המציע מחויב לשתף עם החברה פעומובהר בזאת כי  8.9
 כאשר אי שיתוף פעולה כאמור עלול לגרור פסילת הצעתו.

 

 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .9

תהיה וועדת המכרזים רשאית   –מציע אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו   9.1
 לפסול את הצעתו.

מסמכי המכרז ובכלל זה את החוזה המצורף הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את  9.2
 אליהם וכי הינו מסכים לכל האמור בהם.

 הודעה על תוצאות המכרז  .10
 תימסר הודעה על כך באמצעות הפקס' ובדואר רשום. לזוכה במכרז 10.1

מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, או בתיאום עם המציע,  בצירוף  10.2
 ידיו.הערבות  שהוגשה על 

ימי עסקים מיום שהמציע כאמור  30אם הצעתו של המציע תתקבל, תישלח אליו הערבות תוך  10.3
יחתום על חוזה וימציא לחברה ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה 

 ומסמכים נוספים בהתאם לתנאי המכרז והחוזה.

י המכרז, חתום על ידי חברת הזוכה ימציא אישור על קיום ביטוחים, על פי הנוסח שבמסמכ 10.4
 ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו במכרז. 14הביטוח עצמה, תוך 
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המכרז ונספחיו, תהיה לחברה זכות לבטל במידה והזוכה לא יקיים את התחייבויותיו על פי תנאי  10.5
 את הודעתה על הזכייה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של החברה על פי כל דין.

המציע יפצה וישפה את החברה על כל נזק שנגרם לה בגין ביטול הודעתה על הזכייה, כאמור בסעיף  10.6
 לעיל. 10.5

את ערבות המשתתף לגביה וכן רשאית  בוטלה הזכייה, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה להגיש 10.7
 היא להכריז על המשתתף שדרוגו הוא הבא בתור, כזוכה במכרז.

 תקופת ההסכם .11

חודשים החל מיום מועד חתימת ההסכם עם הזוכה  24תקופת ההסכם עפ"י מכרז הינה למשך  11.1
 (."תקופת ההסכם"במכרז )להלן: 

בתום תקופת ההסכם תהא לחברה האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתה  11.2
(, וזאת בכפוף "תקופת האופציה"חודשים כ"א )להלן:  12תקופות נוספות של  תילשהבלעדי 

 יום לפני תום תקופת ההסכם. 30להודעה בכתב של החברה 

 ערבות בנקאית להצעה  .12

כל משתתף במכרז, חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית להצעה, צמודה למדד המחירים לצרכן  12.1 
אוטונומית ובלתי מותנית לפירעון ,  15.01.2020כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע שפורסם ביום  

למסמכי המכרז  1בנספח ה' ₪ בנוסח דוגמת המפורט  50,000.-, לטובת החברה בסך של מיידי
 (."הערבות הבנקאית להצעה"להלן: )31.05.2020ובתוקף עד ליום 

 מציע שלהצעתו לא תצורף הערבות הבנקאית להצעה, הצעתו תפסל על הסף ולא תובא לדיון.

ההצעה ויש להגישה כחלק בלתי נפרד מהצעת הערבות הבנקאית להצעה תהיה חלק בלתי נפרד מ 12.2
 המציע למכרז.

הרשות בידי החברה לדרוש הארכת תוקפה של הערבות הבנקאית להצעה לתקופות נוספות, הכל  12.3
לפי נסיבות העניין והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך את תוקף הערבות הבנקאית להצעה 

 אית לפסול הצעתו.תהיה החברה רש -כנדרש. מציע שלא ינהג כך 

 

 ערבות ביצוע .13

בעת החתימה על החוזה, ימציא המציע הזוכה לחברה ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת מילוי  13.1
 2בנספח ה' בנוסח דוגמת המפורט  ₪ 50,000.-התחייבויותיו של המציע לפי החוזה והמכרז בסך 

 (."ערבות הביצוע"למסמכי המכרז )להלן: 

ל הסכם זה, או סיום התקופות המוארכות יום לאחר תום תוקפו ש  90תוקף ערבות הביצוע יהיה עד   13.2
יובהר כי במקרה בו לא יאריך הספק את ערבות הביצוע לפי דרישת   לפי המאוחר.  -כולן או חלקן    -

המזמין, כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לממשה ולעכב תחת ידו את סכום הערבות עד למילוי 
 סכום המגיע למזמין על פיו.כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או לחלט ממנה כל 
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 ביטוח .14

על המציע אשר הצעתו תזכה במכרז יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת החוזה ותקופת  14.1
 האופציה, ככל שתהיה, פוליסות ביטוח כמפורט בחוזה.

 חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין.הביטוחים יערכו על  14.2

יום ממועד הכרזת המציע כזוכה, ימציא הזוכה לחברה את אישור המבטח בהתאם לנוסח  21עד  14.3
 ( כשהוא אינו מסויג.נספח ד'המצוין בנספח אישור קיום ביטוחים )

הביטוח,  אך לא לגרוע  הזוכה יהיה רשאי להוסיף על תנאי הביטוח המפורטים בנספח אישור 14.4
 לפי שיקול דעתו. -מהם 

ימים מיום שיידרש לכך על   7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך   .15
 ידי החברה, רשאית החברה למסור את העבודה למציע אחר.

 תחילת ביצוע השירותים  .16

יום  30פרסום במתקנים בתוך  על המציע אשר הצעתו תזכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל 16.1
 .המיום קבלת ההודעה על הזכיי

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במהלך תקופת ההתארגנות, כאמור לעיל, יהיה על הזכיין  16.2
להשלים את כל המסמכים, הרישיונות והאישורים הנדרשים על פי תנאי המכרז וכן כל מסמך נוסף 

 הוראות המכרז.שתדרוש ממנו החברה לצורך קיום 

 שונות .17

הרשות בידי החברה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ולחלק את הזיכיון בין מספר מציעים  17.1
בכל דרך שתמצא לנכון. דמי הזיכיון במקרה זה ייקבעו בהתאם למספר המסכים שיועמדו לרשות 

 הזוכה.

 אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת. 17.2

אלא בכפוף לאישור   -ע הזוכה לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לביצוע הפרסום במסכים  המצי 17.3
 מראש ובכתב של החברה כמפורט במסמכי המכרז.

 התשלום בגין דמי הזיכיון ישולמו ישירות לחברה תמורת חשבונית שתופק על ידי החברה. 17.4

  

 הוצאות המכרז .18
הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא  

 המשתתף.

 שמירת זכויות .19

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  19.1
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

בע כזוכה, את תנאי הצעתם במכרז החברה תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תק 19.2
 בהתאם לתנאי החוזה.
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 מ"בע הפחיכרמלית ה                                                                           
                                                                                  The Carmelit Haifa Ltd 

  
תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז  19.3

 המציעים מופנים לעיין בהסכם. –זה 

 מסמכי המכרז .20

 מסמכי המכרז הינם, כמפורט להלן והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

 נספח  א'. -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  20.1
 נספח ב'. -ז הסכם המכר 20.2
 נספח ג'. -מיקום וכמות מסכים דיגיטליים  20.3
 נספח ד'. -נספח אישור קיום ביטוחים   20.4
 בהתאמה. -2ה' -ו 1נספחים ה'  -נוסחי הערבויות )להצעה ולהסכם(  20.5
 .2ו' -ו 1נספחים ו' -נוסח תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 20.6
 נספח ז'. -הכרמלית אישור על ביקור באתר  20.7
 נספח ח'. -מסמך הצהרה על העדר תביעות  20.8
 . 3ט' -ו 2, ט' 1נספחים ט'  –נספחי תיאור המציע, ניסיון המציע והמלצות  20.9

 נספח י'. -הצהרה לעניין ההיקף הכספי והניסיון  20.10
 נספח  י"א. –כתב הצעה והתחייבות  20.11
מסמכי ההבהרות ככל שיופקו המציעים נדרשים לצרף את פרוטוקול מפגש המציעים וכן את   20.12

 כאלו כשהם חתומים אל מסמכי המכרז המוגשים.
 

 
 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 
 ידי המציע.-כל הנספחים דלעיל ייחתמו על

 

 

 

 

  

 אבישי הדר, מנכ"ל                                  
 הכרמלית חיפה בע"מ 
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 נספח ב'

 הסכם  
 

 2020ביום ___ לחודש_________  שנעשה ונחתם 
 

   ן י ב
 

 הכרמלית חיפה בע"מ 
 , חיפה  122הנשיא  'שדמ    

 
 "החברה"( להלן )   

 

 :לבין

__________________ 
 ח.פ. _______________

 מרח' ____________________
 ע"י מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין:

 ה"ה ____________ ת.ז. _______________
 ה"ה ____________ ת.ז. _______________

 
 "(הספק"להלן )

 
 

 

במסכים דיגיטליים בכרמלית למתן זכויות לפרסום  1/2019פרסמה מכרז פומבי מס' החברה ו  הואיל:
  (;""המכרזלהלן: חיפה )

 ;הגיש הצעה מטעמו במכרז והצעתו נקבעה כזוכה במכרז ספקוה  והואיל:

את השירותים והכל בכפוף  ספקוהצהרותיו, מסכימה לקבל מה ספק, על סמך הצעת ההחברהו  והואיל:
  ;למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים בחוזה זה ספקלהתחייבויות ה

ם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה זה לעיל וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיה  והואיל:
 ולהלן;

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה וכלל נספחי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו 1.1

 .חברה, בין היתר, למנכ"ל הספקבביצוע השירותים נשוא הסכם זה יהיה כפוף ה 2.1

 ספק התחייבויות ה .2

את דמי הזיכיון בהתאם להצעה שניתנה על ידו ובהיקף שצויין חברה מתחייב לשלם ל ספקה 2.1
גם אם  ("דמי הזיכיון"להלן: ) יום מקבלת ההודעה על הזכייה  30במסמכי המכרז החל מתום 

 .המתקנים מכל סיבה שהיאטרם החל בפרסום על גבי 

מצהיר כי הוא בעל כל הרישיונות, התעודות, הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון  ספקה 2.2
 .והמקצועיות הדרושים ליתן את השירות באיכות גבוהה ובאופן מקצועי
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 ימצהיר כי ידוע לו שתשלום דמי הזיכיון אינו פוטר אותו מתשלום אגרות שילוט עפ"י חוק ספקה 2.3
  י ההסכםחתאימים עפ"י המפורט בנספקיום ביטוחים מו העירונייםהעזר 

 ולקיימן בהתאם להוראות ההסכם חברהמתחייב להיענות להערות ה ספקה 2.4

מתחייב לשמור על הוראות כל דין החל ביום פרסום המכרז ואשר יחול בעתיד, לרבות  ספקה 2.5
 . , בכל הנוגע לביצועו של הסכם זהחברההוראות ה

  מסגרת הפעילות והפרסום .3

 .רשות לשימוש מסחרי לצרכי פרסום במתקנים ספקל חברהבכפוף להוראות הסכם זה מעניקה ה 3.1

 המסכים הדיגיטליים  ברחבי הכרמלית)ום מתקני הפרסלפרסום דיגיטלי בזכות השימוש הינה  3.2
למען הסר ספק, הזיכיון . (כמפורט בנספח מיקום וכמות מסכים דיגיטליים ומסומן כנספח ג'

הכרמלית או בכל מקום אחר שלא צוין במפורש בתוך או על גבי קרונות  פרסום  לפרסום אינו כולל  
 בנספח ג'.

הפרסום על גבי המתקנים בתחנות הכרמלית יבוצע בשעות פעילות הכרמלית ופתיחתה לציבור  3.3
 הנוסעים. להלן שעות הפעלת הכרמלית:

 )חצות(. 24:00בבוקר ועד  06:00בימים ראשון עד חמישי החל משעה 
 .15:00בבוקר ועד  06:00בימי שישי וערבי חג החל משעה 

 )חצות(. 24:00ועד  19:00במוצאי שבת וחג )שעון חורף( החל משעה 
 .()חצות 24:00ועד  20:00)שעון קיץ( החל משעה                                        

 
 .תוכן הפרסום יהיה בהתאם לכל דין 3.4

או פרסום הפוגע באינטרס  להציג על המתקנים נשוא המכרז פרסום פוליטי ספקלא יותר ל 3.5
 .החברה לרבות תדמיתה בעיני הציבור

להסיר פרסומים שעפ"י דעתה הינם פוליטיים או פוגעים  ספקתהיה רשאית להורות ל חברהה 3.6
גדים או פרסומים מנו או בתדמיתה בעיני הציבור או פוגעים באינטרס החברה ברגשות הציבור

 לדין ובכלל זה פרסומים הכוללים הסתה או מנוגדים לכללי האתיקה הנהוגים בענף הפרסום 
יהא מושתק מלטעון כנגד כך ואין בכך כדי לגרוע  ספקבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וה

את  ספקעל כך, יסיר ה ספקל חברהלעמוד בהוראות כל דין. משהודיעה ה ספקמהתחייבויות ה
או בא כוחה   חברהכאמור, תהא ה  ספקשעות ממועד מסירת ההודעה. לא פעל ה  5הפרסומים בתוך  

עפ"י דרישתה   בעלויות הסרת הפרסומים  חברהרשאים להסיר את הפרסום. בכל מקרה לא תישא ה
עלויות אחרות בשל כל ו/או  תביעות כספיות של צד שלישי ו/או וכן לא תישא החברה בנזקים

לרבות נזקים שיגרמו למתקני מים שהספק דחה על דעת עצמו ונמנע מלפרסמם וזאת דחיית פרסו
בעבור כל נזק ו/או תביעה שתופנה   חברהמתחייב לשפות את ה  ספקהפרסום ו/או עלויות אחרות. ה

 .ימים מיום שהוצגה בפניו הדרישה 10זאת בתוך  חברהכנגד ה

לשימושה הקבוע והבלעדי של פרסום ללא חיוב זמן  צותלהק ספקבמסגרת ההסכם, יתחייב ה 3.7
 מהזמן הכולל לפרסום. 10%שיעור של עד ב, חברהה

 ימים 2 לשימוש במתקנים, תתריע על כוונתהאת זכותה לביצוע פרסום ו חברהככל שתממש ה 3.8
יכול והפרסום .  לפרסם  חברהקבצים מתאימים אותם מבקשת ה  ספקבטרם המועד ותעביר לידי ה

 חברהלא יעלה כל טענה כלפי ה ספקה חסות., יכיל מסרים מסחריים מטעם נותני חברהמטעם ה
 זה.לעניין 

ההכנסות הנובעות מהפרסום על מתקני הפרסום נשוא הסכם זה, תהינה שייכות  מובהר כי כל 3.9
 .ספקל

  . חברהבבעלותה המוחלטת של ה הינם מובהר כי המתקנים 3.10
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  דמי הזיכיון .4

ישלם לחברה את דמי הזיכיון השנתיים עבור רשות השימוש לצרכי פרסום במתקנים על פי  ספקה 4.1
 ___ ₪ לשנה._____בסך ___ ספקבהצעת ההמחיר שנקבע 

ברחבי הכרמלית, מתקנים הקיימים בכל הלעשות שימוש שלא  ספק, היה ויבחר הספקלמען הסר  4.2
 לעיל. 4.1שנקבע בסעיף  על פי המחירשנתיים מלאים הוא ישלם לחברה דמי זיכיון 

 .בארבעה תשלומים שווים דמי הזיכיון השנתיים ישולמו מראש 4.3

 .יום יהווה הפרה יסודית של ההסכם 14פיגור בתשלום העולה על  4.4

תשלום דמי הזיכיון יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלמ"ס. הבסיס לחישוב  4.5
ויתעדכן אחת  ("מדד הבסיס"להלן: )ההצמדה יהיה המדד הידוע ביום הגשת ההצעה למכרז 

 .לשנה, החל מתום שנת הפעילות הראשונה

נפיק תוהחברה  כחוק מתווסף מע"ימכוח הסכם זה ו/או הזיכיון  ספקלתשלומים שיחולו על ה 4.6
 ס.כנגדם חשבוניות מ

ימים  14הכרמלית מכל סיבה שהיא לתקופה העולה על  מובהר כי במקרה בו תופסק פעילות 4.7
ברציפות, תבוצע התחשבנות בהתאם ויוחזרו לספק הזוכה דמי זיכיון יחסיים בגין התקופה בה 

 הופסקה פעילות הכרמלית.

לספק לא תהיינה כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בשל הפסקת פעילות הכרמלית מכל  4.8
 ן כנגד החברה כי הפרה התחייבות כלשהי כלפיו על פי הסכם זה.סיבה שהיא, והספק לא יטע

 

  אי קיום יחסי עובד מעביד  .5

 .עצמאי ספק ספקביחסיו עם החברה מהווה ה 5.1

ו/או עובד מעובדיו  ספקמצהיר בזה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין ה ספקה 5.2
ו/או יועץ משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד מעביד 
או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה יהיו 

 .יד, מכל מן וסוג שהואבלבד ולא יהיו בינם לבין החברה יחסי עובד מעב ספקוייחשבו כעובדי ה

לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור, שכר )ולמי מטעמו  ספקל התשלומים המגיעים לעובדי הכ 5.3
עבודה, זכויות סוציאליות, ניכויים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה לעבודה 

ד בתור שכזה לגבי , כל המיסים וההיטלים החלים על המעבי(וממנה וכל תשלום סוציאלי אחר
וישולמו  ספקע"פ חוזה זה יחולו על ה ספקהעובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויות ה

 .על ידו במלואם ובמועדם, והחברה לא תהא אחראית לכך בכל אופן או צורה

מצהיר כי הוא מוותר על כל זכות תביעה כלפי החברה במסגרת חבות מעבידים ומתחייב  ספקה 5.4
 .לשפות כל מי שיפגע כתוצאה מעבודתו

  תקופת ההסכם .6

 .)״תקופת הזיכיון״להלן )חודשים ממועד חתימת ההסכם  24תוקף ההסכם יהיה לתקופה של  6.1

 תילש עפ"י שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת הזיכיון (אופציה)לחברה תעמוד זכות  6.2
 .חודשים כל אחת 12תקופות נוספות של 

 שמירת דינים  .7

לרבות פיהם,  יבצע את כל השירותים וכל חובה מכוח הסכם זה בכפוף להוראות כל דין ועל   ספקה 7.1
 .והתקנות שהותקנו על פיו 1980 -ובכלל זה חוק אחריות מוצרים פגומים, תש"ם 
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 אחריות וביטוח .8

מתחייב בזאת לפצות ולשפות בשלמות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה,  ספקה 8.1
ו/או  הו/או שלוחי הו/או נגד מי מעובדי ןמכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם או גוף כלשהו, נגד

בגין כל תאונה, חבלה או נזק לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו לחברה בגין  המי מטעמ
יום ממועד דרישתה הראשונה של  30ישפה את החברה כאמור בתוך  ספקדרישה. ההתביעה או ה

 .החברה

, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל שלו חברהאחראי לכל נזק שייגרם ל ספקה 8.2
 .בביצוע השירותים

 .יישא בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים ובהשבת המצב לקדמותו ספקה 8.3

מצהיר ומתחייב כי הוא מבוטח בביטוחים מתאימים לביצוע  ספק, הספקמבלי לגרוע מאחריות ה 8.4
בדבר קיום ביטוחים כאמור בנוסח   ספקהשירותים והוא ימציא לחברה, אישור מאת המבטח של ה

אך לא חייבת  ,בחובתו זו, רשאית החברה ספקיג. לא עמד הכשהוא אינו מסו ד'כנספח המצ"ב 
 ספקהביטוחים בתוקף ולשלול מ ספקלהתייחס לאי המצאת אישור קיום הביטוחים כאילו אין ל

  .ע"פ התקשרות זו, עד להמצאת אישור קיום הביטוחים כשהוא תקף זיכיוןאת ה

יחזור וימציא את נוסח אישור קיום הביטוחים, כשהוא אינו מסויג מדי שנה בשנה, לכל  ספקה
בהתחייבותו זו,   ספקיום לפני תפוגת תקפם של הביטוחים הכלולים באישור. לא עמד ה  14הפחות 
זכאית לראות בהיעדר אישור קיום הביטוחים כהפרה מהותית של הסכם  חברהתהא ה

 .ההתקשרות

מחובותיו ומאחריותו  ספק, אין בעריכת הביטוחים כנדרש לעיל כדי לשחרר את הפקסמען הסר ל 8.5
על פי הסכם זה ומחובת תשלום בגין כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי לחברה ו/או לצד שלישי מחמת 

 ן.מעשיו ו/או מחדלו כאמור בהסכם זה ועל פי כל די

 הסבת ההסכם .9

אינו רשאי להסב את זכויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן, אלא אם קיבל לכך את הסכמת  ספקה
 ספקהחברה מראש ובכתב. נתנה החברה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את ה

 .מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי כל דין

   ענייניםשמירה על סודיות והימנעות מניגוד  .10

מתחייב לשמור בסוד על המידע והמסמכים שיובאו לידיעתו במהלך, אחרי ועקב תקופת  ספקה 10.1
  .ולנקוט בכל האמצעים להבטחתם ("המידע הסודי"להלן: ) זיכיוןה

בין  ,מצהיר כי אין בחוזה זה כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו עם עניין אחר שהוא עוסק בו ספקה 10.2
 .במישרין ובין בעקיפין, וכי אין כל מניעה להתקשר עם החברה בחוזה זה

לעניינים  זיכיוןעל כל עניין שעולה ממנו חשש לניגוד עניינים בין ה חברהמתחייב להודיע ל ספקה 10.3
 .בעניין זה חברהייב לפעול בהתאם להוראות האחרים והוא מתח

מתחייב  ספקוכן על כל הפועלים העוסקים מטעמו וה ספקהאמור בפרק זה לחוזה יחול על ה 10.4
 עסקים מטעמו בביצוע השירותיםמולהדריך בעניין זה את עובדיו וה

 לת המחאת זכויות וחובותהגב .11

את זכויותיו או מחויבותיו מכוח החוזה או חלק מהן, לאחר או לאחרים   אינו רשאי להמחות  ספקה 11.1
 חברה.אלא באישור בכתב כאמור מה

מידי מי שהחזיק בהן במועד   ספקאו יותר מהן מניות     25%  לעניין סעיף זה המחאה, לרבות העברת 11.2
 .כתיבת החוזה לאחר או לאחרים

או  וכול לאחר, הזיכיוןאת זכויותיו או חובותיו עפ"י החוזה או מקצן, או מסר את  ספקהמחה ה 11.3
, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י החוזה על אף ההמחאה האמורה ומקצת

 .כלפי הגורם הנימחה חברהומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בזכויותיה של ה

 .ספקתיה וחובותיה מכוח החוזה בלא צורך בהסכמת התהא רשאית להמחות את זכויו חברהה 11.4
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   ערבות בנקאית .12

במועד חתימת  חברהל ספקבהתאם לאמור בהסכם זה, ימציא ה ספקכל חובותיו של הלהבטחת  12.1
 .("הערבות"להלן ₪ ) 50,000 בנקאית בלתי מותנית בסך שלחוזה זה, ערבות 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע כפי שפורסם  12.2
 3ותוקפה יהיה לכל תקופת ההסכם ובתוספת  2תהיה בנוסח המצ"ב כנספח ד',15.01.2020ביום 

ותשמש כבטחון  (חודשים בתקופת ההתקשרות הראשונה 27למשך )חודשים לאחר סיום ההסכם 
 לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה

 .חודשים 3היה וימומשו תקופות האופציה, תוארך הערבות למשך תקופת האופציה בתוספת  12.3

כל הוצאות תיקונים וכל ל יל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי שמבלי לפגוע בכלליות האמור לע 12.4 
. בכל מקרה ספקאו למי מטעמה עקב ביצוע ההסכם על ידי ה חברהנזק או הפסד העלול להיגרם ל

רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר   חברהכאמור לעיל תהא ה
פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור. נגבתה הערבות 

ימים את הערבות ולהעמידה על הסכום הקבוע  7חייב להשלים תוך  ספקהיה היכולה או מקצתה 
 לעיל

על מסמך העדר תביעות בהתאם לנספח ז' המצורף למכרז  ספקהבתום תקופת ההסכם יחתום  12.5
 .מיום חתימתו על נספח ז' כאמור 30ותושב לו הערבות הבנקאית תוך 

 ביטול הסכם .13

אינו מקיים את  ספקפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אם נוכחה לדעת כי ה-, עלחברהה 13.1
התחייבויותיו על פי הסכם זה, תהא רשאית להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי 

 .יום מראש ()שלושים 30 ספקמתן הודעה מוקדמת ל

תהא שמורה הזכות לבטל את החוזה מידית  חברהלעיל, ל 13.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  13.2
 :םבהתרחשות אירוע מהאירועים הבאי

 .להסכם 12, 9, 8, 7, 5, 4.4, 3.5, 3.4, 2הפר את אחת ההוראות הכלולות בסעיפים  ספקה 13.2.1

 חברהידי ה-, לאחר שהוזהר עלספקהפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם וה ספקה 13.2.2
 .בכתב, לא תיקן את ההפרה תוך שבעה ימים

 ימים 14שלא בוטל בתוך  ספקהוצא צו פירוק או כינוס נכסים נגד ה 13.2.3

ומי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או שהוגש נגדם כתב אישום, או שהם  ספקנגד ה  13.2.4
 הורשעו בנוגע למעשים או מחדלים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון

ת, טכניו ,אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה בנסיבות כספיות ספקכי ה חברההוכח ל 13.2.5
 .אדמיניסטרטיביות או מכל סיבה אחרת

לא תקן הפרה זאת תוך שבעה  ספקכי הוא מפר את ההסכם וה ספקה בתהתר חברהה 13.2.6
 .ימים

אינם בבחינת רשימה סגורה וכי  -מובהר בזאת כי המקרים המנויים לעיל, כעילות ביטול ההסכם  13.3
לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין ובכלל זה לבטל  חברהאין במנייתם בכדי לגרוע מזכות ה

 .ספקההסכם עקב הפרתו ע"י ה

בכדי להתנות  חברהכמו כן, מובהר בזאת, כי אין בכל האמור לעיל באשר לזכות הביטול של ה 13.4
 .כל סעד ותרופה לרבות כל תשלום בגין נזק או הפסד מכוח הסכם או מכח כל דין  חברהולמנוע מה

בדבר הפסקת  ספקשל הפרת ההסכם, בהתאם לאמור לעיל, תשלח הודעה בכתב לבמקרה  13.5
 .חברהימים מיום שליחת מכתב זה ע"י ה 7ההתקשרות עימו, וזו תכנס לתוקף תוך 

את המוטל עליו על  ספקתהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע בכל מקרה שבו לא ביצע ה חברהה 13.6
במועד ו/או אי ביצוע אחת או יותר מהתחייבות כלשהי  פי הסכם זה כולל אי תשלום דמי זיכיון

חילופי ללא  ספקמהתחייבויותיו על פי הסכם זה ותהא רשאית להעביר את הזיכיון במתקנים ל
 .ספקשתישמע כל טענה מצד ה
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כי הפרה   חברהלא תהיינה כל טענות או תביעות עקב כך מכל מין וסוג שהוא ולא יטען כנגד ה  ספקל 13.7
 .ת כל שהיא כלפיו על פי הסכם זההתחייבו

 

התחייבות  ,הסכם זה ממצה את היחסים המשפטיים בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל מו"מ, הבנה .14
היו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בע"פ לפני חתימת  אםו/או מצג אשר היו בין הצדדים, 

הסכם זה. לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם ע"י שני הצדדים 
 .להסכם זה

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי הכתובת לאחד  .15
 .שעות ממועד המשלוח 72חשב כאילו הגיעה לצד המכותב בתוך הצדדים, ת

כל ויתור או השהייה או הימנעות של מי מהצדדים מנקיטת פעולות על פי הסכם זה או מכוחו, לא יראוה  .16
כויתור על זכות הנתונה לו מכוח ההסכם או מכוח החוק ולא כויתור על זכותו לממשן במועד מאוחר 

 .יותר

 

 

 

 

 

 :באו הצדדים על החתוםולראיה 

 

 

 

 ___________________                                                       _______________________ ___ 

 החברה              ספקה 
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 ג'נספח 

 
 

 מיקום וכמות מסכים דיגטליים
 

 
 להלן מפרט טכני של מסך דיגיטלי .1

 
 ס"מ. 76ס"מ / רוחב  102: גובה שטח תצוגה

 
 .Wide  /512 Height 384רזולוציה  וידאו:

 
  4MPפורמט            

  
 קצב סיביות גבוה           

 
 JPGאו  PNGפורמט  תמונה:

 
 DPI  גבוה 

 
 
 

תחנות הכרמלית בחיפה )ברציפי עליה/ירידה לרכבת   6-מוצבים ב טלייםיהמסכים הדיג .2
 ובמבואות לרציפים הנ"ל(. 

 
 מצ"ב מיקום המסכים בכל אחת מתחנות הכרמלית:

 
 כמות מסכים דיגטליים  שם התחנה 

 5 (העיר התחתית )כיכר פריז
 6 עירייה )סולל בונה( -הדר

 6 הנביאים 
 5 מסדה 

 3 גולומב 
 7 האם( מרכז הכרמל )גן 

 32 סה"כ מסכים 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ' דנספח 

 אישור לקיום ביטוחים
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 יוגש ללא הסתייגויות –ימולא על ידי חברת הביטוח ככל שההצעה תוכרז כזוכה 

 גבי מסכים דיגיטליים בכרמלית(מתן זכות פרסום על )ל

 לכבוד
 הכרמלית חיפה בע"מ

 122שד' הנשיא 
 חיפה

 ("חברההלהלן: ")

 

 ספק קיום ביטוחי האישור על הנדון: 

 

עמכם   הודיע לנו כי התקשר  ("ספקהלהלן ") הואיל ו___________________ ח.פ. _________________  
, והואיל ("זיכיוןהלהלן "למתן זכויות פרסום על גבי מסכים דיגיטליים בתחנות הכרמלית בחיפה )בהסכם 

 ספקהנו נדרש לערוך את הביטוחים כדלקמן, אנו מצהירים כי ערכנו עבור  יעל פי ההסכם ה הודיע לנו כי  ספקוה
 הביטוח כדלקמן : את פוליסות

 ביטוחים.ה מוצהר בזאת כי היקף הכיסוי לא יפחת מהכיסוי המוכר כתנאי "ביט" הרלוונטיים למועד תחילת

 " במסמך זה, כמצוין ברישא של המסמך.חברהה"

 מס' פוליסה: _____________________ .שלישיביטוח אחריות כלפי צד  .1

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________ 
  
 לאירוע ולתקופת ביטוח₪  4,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  

 
אחריות מי מהם למעשי ו/או למחדלי   , בגיןעיריית חיפהו/או    חברההביטוח מורחב במפורש לשפות את ה

לרבות )הפועלים בשמו ו/או מטעמו ו/או עבורו  ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיו ו/או ספקה
 ספקמההסכם ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של ה כלפי צד שלישי הנובעת (אחריותם השילוחית

 נשוא ההסכם.
  
אחריות  עובדיהם בגבול הביטוח מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי המבוטחים ו/או 

 למקרה ולתקופת הביטוח.₪  200,00בסך של 
  
 מוסכם במפורש כי הכיסוי כולל נזק גרור. 
  
 הביטוח לא כולל כל חריג המתייחס ל: 

 
 .חברהתביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי כנגד ה  1.2

כלפי מי  , ולמעטחברההשיבוב כנגד ההפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות  2.2
 שגרם לנזק בזדון

 

  

 

 

 

 

 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח אחריות מעבידים. .2

 ______תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: ______
 

 למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. 20,000,000בגבול אחריות בסך של 
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מעביד כלפי מי  , אם יימצא מי מהם נושא בחובותעיריית חיפהו/או  חברההביטוח מורחב לכסות את ה

 מהמבוטחים ו/או המועסקים על ידם.
 

חריות א  הביטוח מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד כל מי מהמבוטחים ו/או עובדיהם בגבול
 למקרה ולתקופת הביטוח.₪  200,000בסך של 

 
 המתייחס ל:הביטוח לא כולל כל חריג 

 אחריות כלפי ובגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם בכל דרגה שהיא.  2.1
 עבודות בגובה. 2.2
 אחריות הנובעת מהעסקת נוער כחוק.   2.3
 עובדי שטחים, עובדים זרים, עובדים המועסקים על ידי חברות כוח אדם. 2.4

  
 
 ____________________. מס' פוליסה: ביטוח אחריות מקצועית .3

 
 ___תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

 
אחריות  ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול ספקביטוח אחריות מקצועית ל
חובה מקצועית,  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר₪  2,000,000המבטח שלא יפחת מסך 

 המבוטח. במעשה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידישמקורה 
 

עשה מ  הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, 3.1
 מרמה על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח וכן עבירות

 יוצרים, הוצאת דיבה ולשון הרע.על חוק זכויות  
 למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו, במשותף עמו או עבורו. ספקהביטוח מכסה אחריות ה 3.2
ו/או  ספקכמבוטחת נוספת בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי ה חברההביטוח מורחב לכלול את ה 3.3

 צולבת".  פוף לסעיף "אחריותבכ  חברההפועלים מטעמו. לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את ה
 .הזיכיוןהתאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת מתן  3.4
 במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום פרמיה 3.5

 חודשים 6ו/או ניסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 
 נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת
 הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה

 ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות.במהלך תקופת הביטוח, 
 

 : הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח .4
 

 .(הח"מ)אצל מבטח אחד בלבד  ספקכל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י ה 4.1
בהקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את  ספקהמבוטח בכל הביטוחים שערך ה 4.2

 עיריית חיפה.ו חברהה
בהתאם ובאופן אוטומטי, ע"פ הודעת   תקופת הביטוחיםחוזה תוארך  תקופת הבמקרה של הארכת    4.3

על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב  חברה, אלא אם כן נודיע לחברהאו ה/המבוטח וגם
 הביטול או אי החידוש לתוקף. יום לפני כניסת (ישיםש) 60רשום, לפחות 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

היקפם  כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם ספקהביטוחים שערך ה 4.4
כוונתו לעשות   הודעה, במכתב בדואר רשום, על  חברהו/או שלא לחדשם, אלא אם כן מסר המבטח ל

 יום מראש. ()שישים 60 כן, לפחות 
המבטח  בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של ספקכל הביטוחים שערך ה 4.5

חברה זיקה אליו או שה חברהשל על זכותו לתחלוף נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף
י שירותים או קבלני ספקשגרם לנזק בזדון וכן למעט  בכתב לשפותו, ולמעט כלפי מי ההתחייב

 .חברהמשנה של ה
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 חברהה  בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  ספקשערך הכל הביטוחים   4.6
היה ידוע  מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה

 .חברה, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל החברהל
מגבילה   בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  ספקכל הוראה בביטוחים שערך ה 4.7

. חברהכלפי ה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל
"ביטוח ראשוני", המזכה   הינו  חברהכל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס ל

האחרים יחויבו   חברהשמבטחי ה  עים לפי תנאיו, מבליבמלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגי  חברהאת ה
 הנערכת לפי החוזה. להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה

בלבד לרבות החובה לתשלומי  ספקחובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על ה 4.8
 פרמיות והשתתפויות עצמיות.

מוקדם לקיום   המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי 4.9
תה ילא הי חברהה, , ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחיםחברהל ספקההתקשרות בין ה

 , אף במחירים אחרים.ספקמתקשרת עם ה
 זה. פוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ אישורה 4.10

 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראייה באנו על החתום:
 
 
 
 
 
 

 _______________                  _____________        _______________              _______________ 
 חתימה וחותמת                               תאריך                      שם החותם                                שם המבטח         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 'הנספח 

 
 

 ערבות הצעה
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 בנק ............................................. 

 
 ערבות בנקאית

 
 הכרמלית חיפה בע"מלכבוד: 

 
 
 

 הנדון: כתב ערבות מס' ______________ 
 
 

לביניכם  בין המבקש 1/2019בקשר למכרז מס'  (להלן: "המבקש")על פי בקשת _________________  . 1
לכם כל סכום   על פי ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם  חברהולהבטחת התחייבות המבקש כלפי ה

בגין עליית מדד המחירים   בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה  ₪(שים אלף  יבמילים: חמ₪ )  50,000עד לסך של  
שפורסם ביום , בין מדד ("המדד" להלן:)לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

להלן : "סכום )שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות  לבין המדד האחרון (נקודות 100.80) 15.01.2020
 .(ערבות"

 
 ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,שבעה( ) 7סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  . 2

להוכיח או לנמק את  , וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובהמנכ"ל החברהחתומה על ידי 
 .דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש

 
 וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד  31.05.2020ם ערבותנו זה יהיה עד ליותוקף  .3

 הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.
 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .4
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 _______________________בנק 
 

 סניף ______________________
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 'הנספח 

 
 

 ביצוע ערבות 
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 בנק ............................................. 

 
 ערבות בנקאית

 
 הכרמלית חיפה בע"מלכבוד: 

 
 
 

 הנדון: כתב ערבות מס' ______________ 
 

 
המבקש  בין 1/2019בקשר להסכם במכרז מס'  (להלן: "המבקש") ל פי בקשת _________________ ע

כלפיכם לשלם לכם כל  על פי ההסכם, הננו ערבים בזאת חברהם ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי הכלבינ
דד הפרשי הצמדה בגין עליית מ בלבד, בתוספת ₪(אלף חמישים במילים: ₪ ) 50,000סכום עד לסך של 

, בין מדד שהיה ידוע (להלן: "המדד")לסטטיסטיקה   המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לבין המדד האחרון שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות להלן:  (נקודות ______)במועד החתימה על ההסכם 

 .("סכום ערבות"
 

בכתב, חתומה  מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונהימים שבעה( )  7 סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך
כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי   , וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכםמנכ"ל החברהעל ידי  

 מאת המבקש. שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות
  

 
יאוחר מהמועד   כה להימסר לנו לאתוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום ______________ וכל דרישה על פיה צרי

 הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על
 ידינו.

 
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 בנק _______________________
 

 סניף ______________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 'ונספח  

 
 

 תצהיר בדבר שכר מינימום כדין
 

 )להלן "החוק"( 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
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האמת וכי  אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________ , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהירה/ה בזאת, כדלקמן:
 

ומוסמך מציע"( "ה להלן:)אני משמש כ__________________ אצל  __________________________ 
 ליתן מטעמה תצהיר זה;

 
 ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*; מציעה         

 
ממועד    לפחות    או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת  מציעה 

 ההרשעה*;
 
שנים  או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש המציע   

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*.
 
 [* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים]
 

 ב' לחוק.2כהגדרת מונח זה בסעיף  -"בעל זיקה" 
 

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

_____________________                                                _____________________ 
 חתימה                                                                                       שם                     

 
 
 

 א י ש ו ר 
 
 

 מר/גב'  ______ הופיע/ה בפניי__________ מאשר כי ביום _____מ.ר. __ ,ו"דעאני הח"מ ___________ 

 ________ , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי_________ , ת.ז. ________________

תצהירו/ה לעיל  וכןיהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את ת

 בחתמו/ה עליו בפניי.

 

                                                ______________________ 
  חתימה וחותמת עוה"ד              
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 2 'וספח נ

 
 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק
 

 "החוק"()להלן  1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
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האמת וכי  אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________ , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהירה/ה בזאת, כדלקמן:
 

ומוסמך "( מציעה" להלן:)אני משמש כ__________________ אצל  __________________________ 
 תצהיר זה; וליתן מטעמ

 
למתן זכויות הכרמלית חיפה בע"מ  לבין מציעהנני עושה תצהיר זה בתמיכה כחלק בלתי נפרד מהסכם בין ה

 .על גבי מסכים דיגיטליים בכרמלית חיפהלפרסום 
 

 בתצהיר זה:
  גם בעל השליטה -מי שנשלט על ידי המפעיל, בעל השליטה בו, ואם המפעיל הוא חבר בני אדם  -" בעל זיקה"

 בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.
 
 .1968 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"
 

 (ימהאת המשבצת המתא X-סמן ב)הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה למפעיל: 
 

חוק  (לפי 2002בינואר  1)דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום י"ז בטבת התשס"ב -לא הורשעו בפסק
"חוק עובדים -) להלן 1991 -איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א עובדים זרים(

 זרים") בשנה שקדמה למועד תצהיר זה.
 

עובדים זרים,  (לפי חוק2002בינואר  1)הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב    
 האחרונה. בפסקי דין חלוטים, אך במועד תצהיר זה חלפו שלש שנים לפחות ממועד ההרשעה

 
 

 זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 
 _______________________ 

 

 
 א י ש ו ר 

 

 
 מר/גב'  ______ הופיע/ה בפניי__________ מאשר כי ביום _____מ.ר. __ ,ו"דעאני הח"מ ___________ 

 ________ , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי_________ , ת.ז. ________________

תצהירו/ה לעיל  וכןיהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את ת

 בחתמו/ה עליו בפניי.

 

                                                ______________________ 
  חתימה וחותמת עוה"ד              
  

 
 ' זנספח 

 
 

 

 אישור על ביקור באתר הכרמלית חיפה
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לאחר שבדקתי את  המכרז וכיאני החתום מטה, מאשר בזאת שבקרתי במתחמי הפרסום המיועדים נשוא 

 , אני מכיר את תכולתהמתחמים המפורטים בנספח ג'מתחמי הפרסום אני מצהיר, כי מובן לי בהחלט תיאור 

 הזיכיון וכן מובנות לי היטב הוראות המכרז.

 

 תאריך: ____________________________

 

 שם המציע: _________________________

 

 __________________מס' התאגדות/ ח.פ.: 

 

 חתימת המציע וחותמתו: ________________

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ' חנספח 
 
 

 

 הצהרה בדבר העדר תביעות
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שנחתם ביני  ,1/2019 אני, הח"מ, ___________________, מצהיר כי בהתייחס להסכם מכרז פומבי מס'

, אין לנו ולא "(ההסכם"-הלן)ל________ ______מיום __, (חברהה –להלן הכרמלית  חיפה בע"מ )לבין 

 משוחררת מכל חברה, וכי החברהתהיינה לנו כל תביעות כספיות ו/או אחרות מה

 חובה או התחייבות כלפינו או כלפי מי מטעמנו.

 

 

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

______________________                              _____________________________ 

 וחתימה (במידת הצורך)שם + חותמת                                                       תאריך                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ט' נספח 
 

 ענספח תיאור המצי
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 .המידע הנדרשלגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את 

 

 המציע יפרט את הפרטים הבאים בכתב קריא וברור:

  שם המציע
 

 מס' עוסק מורשה/מלכ"ר/
 תעודת זהות

 
 

  כתובת מלאה כולל מיקוד
 

  ת.ד.
 

  טלפון
 

  טלפון נוסף/נייד
 

  פקס'
 

  E mail-דואר אלקטרוני 
 

  שם איש קשר ותפקידו
 

  טלפון איש הקשר
 

 

 

___________________    ____________________           ____________________ 

 תפקיד    שם המציע         תאריך            

 

___________________ _____________________  _____________________ 

 עוסק מורשה/מס' מלכ"ר                     חתימה וחותמת             נציג/ה המציע המוסמך/ת 

 

 

 

 

 2ט' נספח 
 

 נספח ניסיון המציע
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 ניסיון במתן השירותים נשוא המכרז.

 על המציע לפרט את ניסיונו בטבלה שלהלן:

 

הרשות  
המקומית/ גוף  
ציבורי בו ניתן 

 השירות 

פרטים בדבר  
השירותים או  
מהות השירות  

שניתן ע"י  
 המציע 

שנות מתן  
 השירות 

)יש לציין חודש  
 ושנה( 

 
 

 שם איש קשר 

 
 

טלפון איש  
 קשר 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

______________________      ____________________ 

 תאריך                      שם                   

 

 

 

 

 3ט' נספח 
 

 נספח המלצות
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  -על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב כנדרש 

 

 
שם הגוף /  

   הרשות 

תיאור  
הפעילות  
שבוצעה/  

סוגי 
 המתקנים 

 
שנות  

 הפעילות 

היקף  
כספי 

שנתי בגין 
 הפעילות 

 
 

שם 
 הממליץ 

 
 

טלפון 
 ממליץ 

המלצה  
 בכתב  
לצרף  
 כמסמך 

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

      

 

 

___________________ _____________________  _____________________ 

 תאריך                     שם                                 חתימה וחותמת של המציע                 

 

 

 

 

 י' נספח 
 

 הצהרה של המציע ואישור רו"ח/ עו"ד

 (יש להשלים ולמחוק את המיותר)
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        ____________________________ _____________________ אצל המציעאני משמש כ  .1
 עבורו.ו  ומוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע )המציע –להלן (

על גבי מסכים דיגיטליים  מתן זכויות לפרסוםל 1/2019ההצהרה להלן מתייחסת למכרז פומבי מס'  .2
חלק בלתי נפרד מהצעת הספק  ומהווה פה בע"מהכרמלית חישפורסם ע"י הכרמלית חיפה בע"מ ברחבי 

 .במסגרת המכרז

 :ריני להצהיר בזאת, כדלקמןה .3

 .פרסום על גבי מסכים דיגיטלייםלפחות ב (2014-2018)הנני בעל ניסיון מוכח של חמש שנים    

פוחת  בהיקף שאינו פרסום על גבי מסכים דיגיטלייםהנובע מ( מחזור כספי)הנני בעל פעילות כספית  
 להגשת הצעתי זו. שקדמו ( 2014-2018), בכל אחת מהשנים (לא כולל מע"מ)לשנה ₪  2,000,000.-מ 

 

                  ___________________                             ________________________ 
 תפקיד                                                                         שם                                    

                ___________________                             _________________________ 
 תאריך                                                                    חתימה                                 

 

============================================================= 

 אישור רואה חשבון/עורך דין
 

הצהרת  וכרואי החשבון/עורך דין שלו, ביקרנו את ("מציעלהלן: "ה)לבקשת _______________________ 
 .ציעכמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המ פרסוםבדבר ניסיון ב ציעהמ

 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

 ציעהמ לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת
 .2018 -ו 2017, 2016, 2015, 2014בדבר שנות הניסיון, וההיקף הכספי בשנים 

 

 

 __________תאריך: ____

         _________________ 
 רואי חשבון/עו"ד                                   

  

 

 

 י"א נספח 

 תאריך: ______________ 
 
 
  

 
 לכבוד: 
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 הכרמלית חיפה בע"מ

 
 
 

 א.ג.נ.,

   1/2019מכרז פומבי מס'  -הנדון: כתב הצעה והתחייבות 

   הכרמליתברחבי דיגיטליים ע"ג מסכים למתן זכויות פרסום                              

 

  אנו הח"מ _______________________ מס' חברה/זהות ____________________ שכתובתנו היא

 _________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

להלן: )        קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו .1 
 .("מסמכי המכרז"

 ואנו מכירים כרמלית חיפהההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי סיירנו באתר  .2 
 המסכים הדיגיטליים.את מיקום 

וההסכם  בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז .3
בזה ליתן את השירותים  האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים

כולל תשלום דמי זיכיון, ואגרות  ל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד,נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כ
 שילוט במועדן, כמפורט בהמשך.

הזיכיון תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את    כרמלית חיפה בע"מאנו מסכימים כי ה .4
בהוראות  לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט לבעלי הצעה אחרת כפי שיראה לה, הכל לפרסום

 .כרמלית חיפה בע"מלמשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של ה

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .5

אחר, כפי  ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן 7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  5.1
 ידכם.-שיקבע על

 ו ובהיקף שצויין במסמכינאת דמי הזיכיון בהתאם להצעה שניתנה על יד  כרמלית חיפה בע"מלשלם ל 5.2
 .מיום חתימת ההסכםהמכרז החל 

אישור  במועד חתימת החוזה העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או -להפקיד בידיכם  5.3
והחוזה וכן את  האישורים והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכרזהמבטח לכך וכן העתקי כל 

 הערבות הבנקאית להבטחת קיום התחייבויותינו לפי החוזה.

המסמכים  הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל .6
קבלתה והצעתנו    נחתום על החוזה בכלל, תיחשבידינו, וגם אם לא  -המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

 לבינינו, מבלי שהדבר יגרע כרמלית חיפה בע"מבכתב, כחוזה מחייב בין ה הכרמלית חיפה בע"מידי -על
 כמפורט במסמכי המכרז. כרמלית חיפה בע"ממזכויותיה של ה

 

 

 בנקאית אוטונומית, של בנקכערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות  .7
פי הנוסח -על  , לטובתכם₪  50,000על סך של    31.05.2020____________ סניף _________ בתוקף עד  

כולן או  -התחייבויותינו  הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים
הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח  ימים ממועד 7שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך  -מקצתן 

בידיכם לממש ולחלט את  , הרי הזכותכרמלית חיפה בע"מאלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע ה
מוותרים בזה מראש, ויתור סופי,   הערבות הבנקאית, זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו

 לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל. כדי מוחלט ובלתי מסויג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו
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ערבות  להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת החוזה, .8
פה לכל תקופת ביצוע קבנקאית אוטונומית צמודה לפקודתכם בסכום שנקבע במכרז, שתעמוד בתו

התחייבויותינו  לחלטה במידה ונפר אתהעבודות בתוספת של שלושה חודשים ואתם תהיו רשאים 
 כלפיכם.

האחרון  אנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד .9
 . במידה ובמהלךכרמלית חיפה בע"מידי ה-שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 . חייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחויידכם לקיים את כל הת-תקופה זו נידרש על

של  מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות .10
על כל  אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש

 טענות אלה.

פרסום    מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצועהננו   .11
 .נשוא החוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז  ע"ג מסכים דיגיטליים

 ותינו על פי המכרזמכרז הנדון, הננו מתחייבים לבצע את התחייבויבזיכיון פרסום עפ"י האם נזכה  .12
 בהתאם לכל תנאי המכרז לשביעות רצונכם.

 המכרז. נשוא זיכיוןידוע מוסכם והובהר לנו כי אנו מחויבים להגיש הצעה שלמה המתייחסת לכלל ה .13

, ____________מציע  ב שם ____________ תפקידו :איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו .14

הנוגע למכרז, והתשובות תימסרנה   ____________ ופניותיו מטעמנו, ככל שתהיינה, בכלמס' טל נייד:  

 תחייבנה אותנו.כרמלית חיפה בע"מ לו על ידי ה

 עהצעת המצי .15

סה"כ תשלום דמי זיכיון שנתיים בסך _______________ ₪ במילים ___________________  
 .)לא כולל מע"מ(

 בהתאם לתנאי התשלום המחייבים עפ"י ההסכם. ישולםהסכום המוצע  15.1
תביא לעדכון בדמי הזיכיון הקיימים כמפורט בנספח ג'  מסכים דיגיטלייםשינויים בכמות ה 15.2

  בהתאמה. 
של   מתשלום אגרות שילוט עפ"י חוק העזר  נוכי תשלום דמי הזיכיון אינם פוטרים אותנו  ידוע ל 15.3

 .עיריית חיפה
 לי כי המחירים הכלולים בהצעתי כוללים את כל ההוצאות מכל סוג הכרוכות בביצועידוע  15.4

 התחייבויותיי עפ"י המכרז וההסכם.
 ידוע לנו כי במקרה של שתי הצעות כשרות או יותר שהמחיר שלהם זהה, תהיה רשאית 15.5

 ר.לבצע התמחרות נוספת עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הגבוהה ביות כרמלית חיפה בע"מה
ולא  מסכים דיגיטלייםשומרת על זכותה לשנות את כמות הכרמלית חיפה בע"מ ידוע לנו כי ה 15.6

 שינוי זה. נעלה כל טענה כנגד

 

 

 

 

 ולראיה חתמנו, היום______________:  

 שם המציע: _________________________ מס' ת.ז./ח.פ.: _______________ 

 _________________________________________________כתובת המציע:  

 דוא"ל ____________________________________ 
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 מס' טלפון: __________ טלפון נייד: _____________פקס: ____________ 

 

  _________________________________ 
 חותמת וחתימת המציע                                       

 

 

במסגרת  , הריני לאשר כי הצעת המציע(להלן: "המציע")כעו"ד של _____________________________ 

, נחתמה בפניי כרמלית חיפה בע"מבי הע"ג מסכים דיגיטליים ברחלמתן זכויות פרסום  1/2019מכרז פומבי 

חותמת המציע מחייבת את המציע, כאשר חתימתם בתוספת  חתימה מטעם על ידי המציע, באמצעות מורשי 

 המציע לכל דבר ועניין.

 

 

          ______________________ 

 עו"ד                

 


