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 מסמך א'
 הזמנה להציע הצעות

   מבוא .א
 
 מחסומיםו טריבונותבמות, לאספקת ( מזמינה בזה הצעות "החברה")להלן: החברה הכלכלית לעכו בע"מ  1

 הליך הכל בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי (,"העבודות")להלן:  לאירועים ופסטיבלים ברחבי העיר עכו
 .("הליך"ה)להלן:  10/2018מכרז פומבי  –זה 

 
עכו, אצל מזכירת החברה, הגב' טל  2את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה ברחוב דושניצקי  2.1 2

)כולל מע"מ(, שלא יוחזרו, לכל חוברת  ₪ 1,000אמירה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום על סך 
 מכרז. 

 .WWW.akkoct.co.il  ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת: 2.2
לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו, המצורף  תנאי ההתקשרות בין החברה 2.3

 .הזמנה זול
רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  החברה 2.4

ויובאו, בכתב, לידיעתם של  הליךתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ה. השינויים וההליךה
 כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.

 
מחסומים ו טריבונותבמות,  אספקתל 10/2018מכרז פומבי סגורה נושאת ציון " במעטפה את ההצעות, 3

 המכרזיםיש למסור ידנית ולהכניס לתיבת וללא כל כיתוב נוסף  "עכולאירועים ופסטיבלים ברחבי העיר 
לוודא . יש החברה של, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל 2צקי ניברחוב דוש, החברהמזכירות שבמשרדי 

 על גבי המעטפה.  התקבלה שההצעהאת השעה  תצייןהמזכירה המקבלת את  ההצעה  כי 
. הצעות אשר לא 0031:עד לשעה  2019.120. -ה' א עד ליום בלבדבמסירה ידנית את המסירה יש לבצע 

 הנקובים לעילשעה למועד ולעד מכל טעם שהוא  החברה מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בתתקבלנה ב
  ולא תידונה. לא תתקבלנה -

 
- ה' אשאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך זה ותנאיו ניתן להפנות עד ליום  4

 . calcalit@akko.muni.ilלדוא"ל:   בכתב בלבד 15:00עד השעה  2019.113.
    לאתר במקביל ותועלנה מכי המכרז ו/או המתעניינים במכרז לכל רוכשי מסתשובות תימסרנה בכתב  
  החברה.האינטרנט של          

 
 החברה איננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה, והן לא יחייבוה. 

 
 .יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז החברהתשובות  

 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 
או תאגידים הרשומים כדין בישראל , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 5

התנאים המפורטים  בכל( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך "המשתתף")להלן: 
 להלן:

מהנדס קונסטרוקציה למתן אישורים לאחר ביצוע עבודות הקמת כל בשירותי המשתתף מועסק  5.1
הסכם התקשרות עם מהנדס קונסטרוקציה המועסק קיים ו/או למשתתף . קציה שתבנהוקונסטר

מסמך המוכיח העסקת מהנדס קונסטרוקציה האמור על המשתתף לצרף להצעתו להוכחת נסר. רילכפ
 .נסררילו/או העתק הסכם התקשרות עם מהנדס קונסטרוקציה פ

 טריבונותהקמת במות ושל עבודות לפחות  2-, בכקבלן ראשיעל המשתתף להיות בעל ניסיון קודם,  5.2
 שלוש השניםבתוספת מע"מ לפחות לכל פרויקט, במהלך  ₪ 100,000-בהיקף כספי שלא יפחת מ

 . (2015, 2016, 2017)  האחרונות
, באספקת מחסומים לאירועים ופסטיבלים בהיקף כקבלן ראשיעל המשתתף להיות בעל ניסיון קודם,  5.3

, 2017נים האחרונות )שנה משלוש הש בתוספת מע"מ כדין לפחות לכל ₪ 50,000 -כספי שלא יפחת מ
2016 ,2015 .) 

 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2מי שמתקיים בו תנאי סעיף על המשתתף להיות  5.4
 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

http://www.akkoct.co.il/
mailto:calcalit@akko.muni.il
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ו/או לחבר מועצת העיר  דירקטוריון החברהלחבר או /והחברה  עובדלהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  5.5
 .עכו

 
6 

 לא  –ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת        6.1
 תידון.       
 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד.      6.2

 

 ההצעה .ג
 

    .המשתתףהצעת  -מסמך ב' על גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת      7.1 7

 כשהם לא כוללים מע"מ.כל המחירים בטופס ההצעה ירשמו  7.2

 .וחותמתן מחיר על המשתתף לחתום  בחתימה ליד כל תיקו 7.3
  

 :במילוי הצעתו יפעל המשתתף בהתאם להוראות שלהלן 8

הצעות אשר תוגשנה ממולאות בלבד.  בהדפסה או בעט ואשר ימולא יםעותקשני בהצעת המשתתף תוגש  8.1
 לא תידונה. ליד כל תיקון בהצעה על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת.   - בעיפרון

כנספח בנוסח המצורף  4.5מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף המשתתף יחתום על תצהיר  8.2
 למסמכי הליך זה. 2/'ב

ו/או חבר דירקטוריון החברה חבר החברה ו/או המשתתף יחתום על הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד  8.3
 הליך זה. למסמכי 3כנספח ב'/בנוסח המצורף מועצת עיריית עכו 

 
החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  9

 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 

, על נספחיו ההתקשרות הסכםלרבות , הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  110. 10
 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 10.1
היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת  10.2

 התאגיד. 
הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של המשתתף יצרף 

 מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.
משתתף שהינו חברה יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים 

 בתאגיד.

 תו ופרטיו כנדרש שם.על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתוב 10.3

 

ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 11
, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך הליךשיעשו במסמכי ההסתייגות 

פי שיקול ע"רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת  החברהלא יהיו קבילים ואחרת 
 . החברהדעתה הבלעדי של 

 
 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי     12.1 12

 .במסמכי ההליךבהתאם לאמור ביצוע העבודות הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 12.2
 

בירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה. רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי ס החברה 13
 סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.
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בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים המפורטים  14
 להלן: 

, על 1976-על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ואישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  14.1
 שם המשתתף.

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 14.2
 . לעיל 5.1מהנדס קונסטרוקציה כנדרש בסעיף על העסקת אישור  14.3
לעניין הקמת ואספקת במות וטריבונות. האישור  5.2אישורים המוכיחים ניסיון קודם כדרישת סעיף  2 14.4

 ההצעה. למסמכי 1כנספח ב'ופס המצורף יינתן על גבי הט

תן על גבי לעניין אספקת מחסומים. האישור יינ 5.3אישורים המוכיחים ניסיון קודם כדרישת סעיף  2 14.5
 למסמכי ההצעה. א'1כנספח ב'/הטופס המצורף 

(, שהוצאה על ידי בנק ישראלי ₪וחמש אלף  שיםשלו)  ₪ 35,000ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך  14.6
על ערבות המשתתף להיות בנוסח  30.4.2019לבקשת המשתתף לפקודת החברה בתוקף עד ליום 

 . למסמכי מכרז זה 4כנספח ב'/הערבות המצורף 

 . לא תידוןתיפסל ו 4הצעה אליה לא תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/
 

מתחייב המשתתף להאריך תוקפה של ערבות המשתתף לתקופה החברה במידת הצורך ועל פי דרישת 
 יום נוספים. 90נוספת עד  

 
החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגבייה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי 

 תנאי מכרז זה.  
 

החברה של  10/2018במכרז פומבי אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף  14.7
  להסכם 2/'נספח גתהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט בהכלכלית לעכו 

האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. 
 להסכם ההתקשרות. 2/'נספח ג –, נוסח אישור הביטוחים כחלק בלתי נפרד ממנוויצורף אליו, 

 לחילופין ניתן לצרף את נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.
במדויק ללא  2/'נספח גלמען הסר ספק מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש ב

 "הסתייגות ביטוחית"(. )להלן:כל הסתייגות, שינוי, או תיקון 
מציע המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית מכל סוג שהוא יפנה בהסתייגות 

 לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו. 4כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 
  .לעיל תותר 4כקבוע בסעיף  החברהבכתב בתשובת  רק הסתייגות ביטוחית שאושרה

ותדפיס עדכני מרשם החברות  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 14.8
  .המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד

חתומות על ידי  –להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  החברהכל תשובות  14.9
 המשתתף.

חתומים על ידי  –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף הליךבמסמכי ה החברהתיקונים שהוכנסו על ידי  14.10
 המשתתף.

תצהיר חתום ע"י המשתתף ומאומת כדין ע"י עו"ד, בדבר היעדר הליכים משפטיים ופשיטת רגל, בנוסח  14.11
 למסמכי המכרז.  5נספח ב'/

מת כדין ע"י עו"ד בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בעסקו של תצהיר חתום ע"י המשתתף ומאו 14.12
 למסמכי המכרז.  6נספח ב'/המשתתף בנוסח 

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף 14.13

 

 
תחולנה על המשתתף, אשר בהליך כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  15

 ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.לא יהא זכאי להחזרן 
יום מהמועד האחרון להגשת  90ועד לתקופה של  מכרזיםלתיבת הההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה  16

 ההצעות בהליך זה.

 

 



 10/2018מכרז פומבי 
 טריבונות ומחסומים לאירועים ופסטיבלים ברחבי העיר עכו,לאספקת במות  

  

 

  

 

 5 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
המועד לאחר  שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, החברה 17

כל מסמך ו/או אישור  הליךלהשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ה, הליךלהגשת ההצעות להאחרון 
מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של 

האישורים, תוך הזמן הקצוב דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או  .הליךה
  שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.

 
 סעיף זה לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 

 

 מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. החברהאין    18.1 18
תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,  החברה 18.2

 ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם.יהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה, שנוכחה לדעת שכישורו/או 
רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  החברה 18.3

 ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך.
זכות  החברהלזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת  18.4

 מזכויותיה לפי סעיף זה. 

 
 לכל אחד מהסעיפים משקל יחסי כמפורט להלן:החברה בבחינת ההצעות תיתן  19

 אחוז משקלי  % קטגוריה סוג הציוד  מס"ד 

 מטר 0-2ממ"ר מגובה  –במת לייר  1

אספקת 
 במותוהקמת 

 70%  

60 

כולל עיגונים  1/4במת מסך לד בגודל  2
 5 מטר 2עד גובה 

כולל עיגונים  1/6במה מסך לד בגודל  3
 5 מטר  2עד גובה 

 20 יחידה -טריבונה עפ"י מושב  4

 8-12מ' גובה  2/3מגדל לרמקולים  5
 5 מטר כולל קורה עליונה ועיגונים 

מטר כולל  6גובה  2/2מגדל  לרמקולים  6
 5 םקורה עליונה ועיגוני

        

 מטר 2מחסום תקני אורך  7

אספקת 
 מחסומים 

30% 

40 

 40 מחסום לחץ תקני  8

 20 מטר  2רוחב  2.20מטר גדר רשת בגובה  9
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את הניקוד המקסימלי כמפורט בטבלה לעיל כך יקבל בכל קטגוריה כל אחד מרכיבי המחיר   19.1    
שהוא יקבל את הניקוד המקסימלי של         ברכיב כל שמשתתף בעל ההצעה הנמוכה ביותר                 
  הבא לאחריו במחיר יקבל ניקוד באופן יחסי למשתתף בעל ההצעה הנמוכה ביותר. הציון ורכיב ה               
  לעיל. בטבלה האחוז כמצויןהוא בכל קטגוריה משתתף  של כל               

 
, יובא בחשבון המחיר בכל אחד משני עותקי הצעתו משתתףבמקרה של מילוי מחיר שונה על ידי   19.2
והוא יחייב את המשתתף. קבלת המחיר הנמוך כמחיר המחייב תיערך לעניין  הנמוך מבין השניים  
 כל סעיף בנפרד.  

  

היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף המקומי  מקומי כמפורט להלן: דיפות תינתן למשתתףע .20
רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה הזולה והזוכה וזאת  החברהתהא  4%של עד בשיעור 

בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות במחיר ההצעה הזולה. היה 
 כהצעה הזוכה בהליך.ו כאמור לעיל, תחשב ההצעה הזולה יסכים להוזיל את הצעת והמשתתף המקומי לא

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  20מקומי"  לעניין סעיף "משתתף    20.1

עסק פעיל ומשלם בגין עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  20.1.1
ו )ככל שמועסקים מעובדי 30%ולפחות  ת עכוארנונה לעיריי אלה וקאו מקום עסדירתו 

 תושבי העיר.עובדים( הינם 

ת והוא משלם בגין משרד זה ארנונה לעיריי עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 20.1.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות  עכו

על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים  20.1.3
 זה. למסמכי הליך 7ב'/כנספח המצורף בנוסח ההצהרה הנדרשים 

 

 שלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכיתשבדוא"ל /או זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול .21
 ההליך.

 

שלח לכתובת שנמסרה על ידו תשבדוא"ל /או בפקסימיליה ומשתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה  .22
 במכרז.  מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה יום 30-ערבות המשתתף תושב לידו לא יאוחר מ במסמכי ההליך.

 
 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

23    

עותקים חתומים ומאושרים כנדרש, של ההסכם בין הצדדים  4 לחברהעל הזוכה יהא להמציא  23.1
 ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו. 7בנוסח המצורף להליך כמסמך ג', תוך  

 להסכם 2נספח ג'/כאישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  לחברהל הזוכה יהא להמציא ע 23.2
ימים מהמועד בו קיבל הודעה על  7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך ההתקשרות 
 זכייתו. 

צמודה למדד המחירים  ("ערבות הביצוע"ערבות ביצוע )להלן:  לחברהעל הזוכה יהא להגיש  23.3
 ( ₪)עשירים וחמש אלף  25,000בגובה של ההתקשרות,  הסכם, להבטחת קיום תנאי לבנייה 
יום מהיום שנקבע לתום ביצוע  90עד שתוקפה  ההתקשרות להסכם 1ג'/פח כנסבנוסח המצורף  
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו. 7וזאת תוך העבודות  

24   

 על המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע העבודות לתושבי עכו כמפורט להלן:  24.1

 מהעובדים שיועסקו בביצוע העבודות יהיו, ככל הניתן, תושבי העיר עכו. 30%   24.1.1

 מקבלני המשנה המועסקים על ידי הזוכה יהיו, ככל הניתן, תושבי העיר עכו. 30%  24.1.2
 .החברהעובר לחתימת ההסכם עם הזוכה יגיש הזוכה רשימה של קבלני משנה לאישור   

  לשם ביצוע העבודות ירכשו, ככל הניתן, מתושבי העיר מהחומרים שירכשו על ידי הזוכה   24.1.3
 עכו. 
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 אחד מן התנאים שלהלן: לעניין סעיף זה  "תושב העיר" הינו מי שמתקיימים בו  24.2

עסק פעיל ומשלם בגין עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  24.2.1
ו )ככל שמועסקים מעובדי 30%ולפחות  ת עכוארנונה לעיריי אלה וקדירתו או מקום עס

 תושבי העיר.עובדים( הינם 

והוא משלם בגין משרד זה ארנונה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 24.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות  ת עכולעיריי

 

רשאית לבטל לאלתר את  החברהשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא מ 25.1 25
 זכייתו בהודעה בכתב.

 ערבות הלהגיש את  החברהמכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית  הליךבוטלה הזכייה ב 25.2
 למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה  עבודותהבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה             
 על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. החברהזכייתו יפצה את               

 

 מסמכי ההליך .ו
 

 לחברהוקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות  החברהרכוש  םהינמסמכי ההליך  26
, מלבד שימוש לצורך שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

  הגשת הצעה במסגרת ההליך.
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. הליך מקבל מסמכי ה       

 
למשתתף במכרז זכות עיון במסמכים ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה כקבוע בדין, למעט בחלקים של ההחלטה  27

או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של החברה או של 
מהמשתתף המשתתף שהצעתו נבחרה, או כל משתתף אחר שהגיש הצעתו. החברה  תהא רשאית לדרוש 

 לעמוד צילום(.  ₪ 0.5, כיסוי העלויות הכרוכות בכך )עלות של מסמכיםשמבקש לקבל העתק ה
 

 
 

 
 
 
 
 

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ        
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 'במסמך 
 משתתףהצעת ה

 
 

 בזה כדלקמן: יםם, ומתחייבמי, מסכייםהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהיר ואנ
 
 ("המזמין")להלן:  החברה הכלכלית לעכו בע"מ של  10/2018 מכרז פומבי הליך בעיון את כל מסמכי  נוקרא 1

המפורטים  ("עבודות"ה)להלן:  לאירועים ופסטיבלים ברחבי העיר עכומחסומים וטריבונות במות,  אספקתל
את  ו(, הבנ"ההצעה"מסמכי : מטה והעתידיים כולם יחד להוות הסכם על כל מסמכיו ונספחיו המצ"ב )להלן

לבצע את עבודתנו בכפיפות לדרישות  – להתקשר בהסכם עמנו והחברה תבחרבמידה  –תוכנם ואנו מתחייבים 
 המוגדרות בהם.

 
 

 וכן את המסמכים שלהלן: אנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על ידינו 2

, על 1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ואישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על  2.1
 שם המשתתף.

 .מנואישור על ניכוי במקור, על ש 2.2
 .להזמנה להציע הצעות 5.1דרישת סעיף אישור מהנדס קונסטרוקציה כ 2.3
להזמנה להציע הצעות, על גבי טופס מילוי  5.2 סעיףניסיון קודם כדרישת  יםהמוכיח אישורים 2 2.4

 .הליךי הלמסמכ 1כנספח ב'/המצורף 

להזמנה להציע הצעות, על גבי טופס מילוי  5.3אישורים המוכיחים ניסיון קודם כדרישת סעיף  2 2.5
 למסמכי ההליך. א'1כנספח ב'/המצורף 

למסמכי הליך  2/'בכנספח בנוסח המצורף  5.4מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף תצהיר  2.6
 זה.

הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד החברה ו/או חבר דירקטוריון החברה ו/או חבר מועצת עיריית עכו   2.7
 למסמכי הליך זה. 3כנספח ב'/בנוסח המצורף 

 למסמכי ההליך. 4נספח ב'/להזמנה להציע הצעות בנוסח  14.6ערבות בנקאית כדרישת סעיף  2.8
 5נספח ב'/משפטיים ופשיטת רגל, בנוסח תצהיר חתום ומאומת כדין ע"י עו"ד, בדבר היעדר הליכים  2.9

 . ליך זהלמסמכי ה
תצהיר חתום ומאומת כדין ע"י עו"ד בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בעסקו של המשתתף בנוסח  2.10

 . ליך זהלמסמכי ה 6נספח ב'/
  .7כנספח ב'/משתתף מקומי חתימה על הצהרה בנוסח המצורף  2.11
 להזמנה להציע הצעות. 6.14בדרישות סעיף  במדויקאישור ביטוחים העומד  2.12
 . אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -שהינו תאגיד למשתתף  2.13

 חתומות על ידנו. –כל תשובות המזמין להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  2.14
 ם על ידנו. חתומי -, ככל שהועברו כאלה אלינו הליךתיקונים שהוכנסו על ידי המזמין במסמכי ה 2.15
 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  2.16

 

הזכות,  הלעצמ תשומר החברהכי , וההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  3
ו/או לשנות את המסמכים  הצעההמוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה הלפי שיקול דעת

 הקיימים.

  

דעתנו כי מסמכי ההצעה כוללים את כל התיאורים, הכמויות, התנאים והפרטים האחרים הוברר לנו להנחת  4
 הדרושים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל העבודות המתוארות בה.

 
 ניתנת לנו הזדמנות לשאול כל שאלה ו/או בירור הנחוץ לנו למתן הצעתנו.פני הגשת הצעתנו ל 5.1 5

 
     ידוע לנו כי עלינו לדאוג בעצמנו ועל חשבוננו לקבלת כל האישורים מכל הרשויות המוסמכות   5.2

 השירותים. לביצוע            

 
 ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת.החברה  קיבלנו מנציגי 6
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ספק את השירותים להננו מתחייבים , לקחנו בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זולאחר ש 7.1 7
 לחברה, הכוללים אספקת והקמת במות, טריבונות מחסומים. 
  :הלןשלסכום ה בהתאם לדרישות מסמכי הצעה זו תמורת                   

 

 מחיר בש"ח  סוג הציוד  מס"ד 

 0-2ממ"ר מגובה  –במת לייר הקמת  1
 מטר

 

כולל  1/4במת מסך לד בגודל הקמת  2
 מטר 2עד גובה  עיגונים

 

כולל  1/6במה מסך לד בגודל הקמת  3
 מטר  2עיגונים עד גובה 

 

  יחידה -טריבונה עפ"י מושב הקמת  4

-8מ' גובה  2/3מגדל לרמקולים הקמת  5
 מטר כולל קורה עליונה ועיגונים  12

 

 6גובה  2/2לרמקולים מגדל הקמת  6
 םמטר כולל קורה עליונה ועיגוני

 

  מטר 2מחסום תקני אורך אספקת  7

  מחסום לחץ תקני אספקת  8

 2.20מטר גדר רשת בגובה אספקת  9
 מטר  2רוחב 

 

 
 

ק , הקמה, פירו, לרבות הובלהלאספקת השירותים כל המחירים דלעיל כוללים את כל ההוצאות הנלוות 7.2
 .מפרט המיוחדמסמכי הליך זה והבהתאם ל וכו', הכל

 
 יתווסף מע"מ כדין. כל המחירים דלעיל  7.3

   
מחירי היחידה בהצעתנו זו הינם קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות  8

שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ ובמדדי המחירים השונים, שינויים במחירי חומרים, מלאכות ושכר, 
 ים וכיו"ב. שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכס

 
 ננו מצהירים ומאשרים בזה כי:ה 9

את כל העבודות  ולספק סיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצעינו בעלי הידע, הנא 9.1
ברשותנו )או שבכוחנו להשיג, במועדים ובכמויות הדרושים( את כל  .בהצעתנו זו יםהכלולוהשירותים 

 ותאת העבוד ספקהדרושים על מנת לבצע ולהאדם הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים וכוח 
בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה, ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע והשירותים 

 ;עלינוולמלא את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות 
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והמחירים הכלולים  ,והשירותים ותהעבוד אספקתהצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם  9.2
 אוכלליות הכוללים את כל ההוצאות, המיוחדות,  - דלעיל 7בסעיף בהצעתנו זו כפי שנרשמו על ידינו 

 והשירותים. ותהעבוד לאספקתמין וסוג, הכרוכות לדעתנו  אחרות, מכלה
 

 

עים( יום )תש 90קופה של ועד לת ממועד הגשתה לחברה ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנואנ 10
, וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון המ

נו זו, נפצה תוך לקבל הצעתנו זו. אם נפר ו/או לא נקיים התחייבות הלנו כי החליט הטרם הודיע החברהאם 
מסכום הצעתנו זו,  10% -נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל בגין, חברהימים את ה 7

לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על  החברהוזאת מבלי לגרוע בזכות  כפיצויים קבועים ומוערכים מראש
 סכום זה.

 פיצויים אלה מתוך הערבות המצורפת להצעתנו, או בכל דרך אחרת. הלגבות לעצמ תרשאי החברה
 
 

 הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: אם 11
 4-ב , כמפורט לעיל,ועל כל המסמכים המצורפים אליוכנספח ג' בנוסחו המצ"ב הסכם הלחתום על  11.1

 .ימים מקבלת ההודעה על זכייתנו בהליך 7העתקים מאושרים כנדרש ולהמציאם למזמין תוך 

, להבטחת צמודה למדד המחירים לבנייה ("ערבות הביצוע"ערבות ביצוע )להלן: החברה להפקיד בידי  11.2
 1ג'/כנספח בנוסח המצורף ( ₪)עשירים וחמש אלף  25,000בגובה של ההתקשרות,  הסכםקיום תנאי 

ימים מיום  7זאת תוך למועד שנקבע לסיום ההתקשרות ויום  90עד שתוקפה  ההתקשרות להסכם
 . ונו על זכייתנשיודע ל

 2/'נספח גכימים מקבלת ההודעה על זכייתנו אישור ביטוחים בנוסח המצורף  7תוך  לחברהלהמציא  11.3
 , כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית.להסכם

 

 

כאילו היינו  -יחד עם כל מסמכיה  -הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו היא תחייב אותנו  12
בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם, או אם נדרש לבצע להתחיל  החברהחתומים על הסכם, ואם נדרש ע"י 

 - החברהמבלי שייחתם כלל הסכם בינינו לבין  - החברהאת העבודה על סמך הזמנת עבודה שתוצא על ידי 
 תה הסכם חתום ונפעל בהתאם לכל דרישותיה והוראותיה.יתיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאילו הי

 
 

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: 13
הבלעדי והם נמסרו לנו  הוקניינ החברהידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש  13.1

 בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו, ולא לשום מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים להשתמש בהם
 .בלבד למטרה זו

הצעה  לקבל את ההצעה הזולה ביותר או איזה תמתחייב האינ שהחברהידוע לנו ואנו מסכימים לכך  13.2
  . שהיא
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הצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו או בשם התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי  אנו מצהירים בזה כי 14
 במקרה של שותפות או תאגיד(. -הצעה זו )כמפורט באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח 

 
 .יחידהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  15
 
 

 ________תאריך:__________________________וחותמתו: _________ המשתתףחתימת 

 ___________________________________________: _______________ המשתתףשם 

 ____________________תאגיד:______________________________מס' ת.ז./מספר 

 ________________________________________, כולל מיקוד:_______המשתתףכתובת 

 ___________________מס' טלפון של הקבלן : ____________________מס' פקס: ____

 דוא"ל:_________________________________________

 
 

 ישור עו"דא

 

של /ם מאשר בזה כי חתימתו התאגיד_____________עו"ד של ____________אני הח"מ  _________

 ________________  -ו ________________ ת.ז. _____________________

, וכי מסמכי התאגידעל פי  התאגידהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ת.ז. ___________________ 

 על טופס הצעה זו בפני. /מוחתםהנ"ל 

 
               + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 להצעת המשתתף  1/'בנספח 
 

 תאריך: _________                                       לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

  2צקי נידוש
 עכו 

 
 א.ג.נ.,

 
 הנדון: אישור על ביצוע עבודות לאספקת במות וטריבונות 

 )יש לצרף להצעה 2 אישורים(
 

אני החתום מטה מאשר בזה כי ____________________________ )שם מלא( ת.ז/ח.פ. 

 שם (,סיפק עבורנו  ______________________________"המשתתף"________________ )להלן: 

עבודות הקמה.במות וטריבונות כולל המזמין(,   

 

 מועד השירותים והיקפם:

 

המשתתף ביצע עבורנו שירותים לאספקת והקמת במות וטריבונות לאירועים ופסטיבל החל מיום 

  _____________ ועד _____________.

 היקף השירות הנ"ל עמד על סך ____________ש"ח בתוספת מע"מ כדין. 

 

 

 חוות דעת על ביצוע:

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 

 פרטי הגורם המאשר: שם )פרטי ומשפחה( ______________________________________________

 
 תפקיד: __________________________________ 

 
 

_______________: ________________________________________________________ןטלפו  
 
 

 תאריך:________________________ חתימה __________________________
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 להצעת המשתתף  א1/'בנספח 
 

 תאריך: _________                                       לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

  2דושניצקי 
 עכו 

 
 א.ג.נ.,

 
 הנדון: אישור על ביצוע עבודות לאספקת מחסומים

 )יש לצרף להצעה 2 אישורים(
 

אני החתום מטה מאשר בזה כי ____________________________ )שם מלא( ת.ז/ח.פ. 

שם  (,סיפק עבורנו  ______________________________"המשתתף"________________ )להלן: 

לאירועים ופסטיבלים. אספקת מחסומיםהמזמין(,   

 

 

 מועד השירותים והיקפם:

 

 המשתתף סיפק עבורנו מחסומים לאירועים ופסטיבל החל מיום _____________ ועד _____________. 

 היקף השירות הנ"ל עמד על סך ____________ש"ח בתוספת מע"מ כדין. 

 

 

 חוות דעת על ביצוע:

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 

 פרטי הגורם המאשר: שם )פרטי ומשפחה( ______________________________________________

 
 תפקיד: __________________________________ 

 
 

 טלפון: _______________________________________________________________________
 
 

חתימה __________________________ תאריך:________________________  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 להצעת המשתתף 2/'בנספח 
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 _______תאריך: ______         

           לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

 2צקי נידוש
 עכו 

 
 א.ג.נ.,

 
  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'הצהרה בדבר קיום הוראות סע' בהנדון: 

 
בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף הנני מצהיר 

 1976-בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי 

 
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הצהרה זו 

 בשם התאגיד. 
 

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

 
 שם המשתתף: ___________________

 

  
 _____________*שם נותן התצהיר: _____

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 חתימת המשתתף: ________________
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
I.  :("המשתתף"אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן . 

II.  הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות
העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד 

 *______________ ח.פ. _______________.
III. __________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי  ברח' הנני מאשר בזה כי ביום ___

_________________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. ______________, 
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר 

 ל וחתם עליה.את נכונות ההצהרה הנ"
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

                                                           
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד IIסעיף   *
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 להצעת המשתתף 3/'בנספח 
 
 
 

 תאריך: _________        לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

 2צקי דושני
 עכו 

 
 א.ג.נ.,

 
 הנדון: הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד החברה ו/או לחבר דירקטוריון בחכ"ל ו/או חבר מועצת העיר עכו 

 
הנני מצהיר בזאת כי החברה הכלכלית לעכו בע"מ שהינה תאגיד עירוני של עיריית עכו הביאה לידיעתי את  1

 הוראות הסעיפים הבאים:
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה        
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או       
בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לעסקה עם הר; לעניין זה, "קרוב"        
ד( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: א)122סעיף     

ו כדין התקשרות עם העיריה; יה שליטה ביין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלעירי"לענ 
לחוק מס שבח מקרקעין". 2כמשמעותה לפי סעיף  –זה, "שליטה" ן ילעני   

 ר ברשויות )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבו12כלל   1.2
המקומיות הקובע:                    

 -"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, 'חבר מועצה'   
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל  שליטה" 

()ב((."1)2-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף   
      

א' 122וסעיף  122)א(,174לתקנון החברה לפיו על חברי הדירקטוריון ועובדי החברה יחולו סעיף  66סעיף  1.3
לפקודת העיריות )נוסח חדש( והכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים, החלים ברשויות המקומיות ובכלל זה, 

בעו ע"י המרכז ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות, שנק
 לשלטון מקומי.

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

 בין חברי מועצת עיריית עכו ו/או חברי דירקטוריון החברה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח   2.1
או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.                    

 אין חבר מועצה ו/או חבר דירקטוריון, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה   2.2
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם                    
מנהל או עובד אחראי בו.                

 עובד בחברה.אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, ה  2.3
 

ידוע לי כי החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  3
 נכונה.

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4
 
 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין. 5
 
 
 
 

___________שם המשתתף: _______________   חתימת המשתתף: ______________תאריך   
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  4נספח ב'/
 נוסח ערבות משתתף

 תאריך:____________
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ         

  2צקי מרח' אריה דושני
 עכו 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 הנדון: ערבות בנקאית מס'__________
 
 

( אנו ערבים "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/___ _________________על פי בקשת   
שתתפות הבקשר עם  וזאת(  ₪)שלושים וחמש אלף  ₪ 35,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של   

מחסומים לאירועים ופסטיבלים ברחבי העיר עכו. לאספקת במות, טריבונות ו 10/2018מכרז פומבי המשתתף ב  

 
, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"לאנו   

המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלוםלבין  2018נובמבר ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש   
 לנמקסס או יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לב 14תוך  סכום הערבות,

את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית 
בקשר לחיוב כלשהו  ףאו בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת

 כלפיכם.
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
ועד בכלל. 2019.430. דעקפה וערבות זו תישאר בת  

 
לא תענה. 30.4.2019 דרישה שתגיע אלינו אחרי  

 
רבותנו זו בטלה ומבוטלת.ע 30.4.219 לאחר יום  

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה   

 
 
 
 
 

__________________ 

 בנק
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  5נספח ב'/
 

 לכבוד        
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

2צקי מרח' אריה דושני  
 עכו 

 
 

 א.ג.נ.,
 הנדון: תצהיר העדר הליכים משפטיים

 
 בתצהיר זה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 
 (."חוק החברות")להלן:  1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. עניין":"בעל 
 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 
 

 אני הח"מ _______________________________ נושא ת.ז. ________________ לאחר 
 שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 

 בזאת כדלקמן:
 

ין החברה ( לב"החברה"אני נותן תצהירי זה כחלק מהסכם בין חברת ____________________)להלן:  .1
 מחסומים לאירועים ופסטיבלים ברחבי העיר.הכלכלית לעכו בע"מ לאספקת במות, טריבונות ו

 

תפקידי בחברה הינו __________________________________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה  .2
 של החברה. בשמה

 

הנני להצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נגד החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה, תביעות משפטיות ו/או  .3
הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע 

 על המשך תפקוד החברה.

 

 ימתי ותוכן תצהירי זה אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חת .4

 
 

________________                                                      ____________________ 
 חתימת  המצהיר                                                         תאריך              

 
 
 אישור עו"ד

 
 אני הח"מ, _______________________ עו"ד, מ.ר. ________ מאשר/ת בזאת כי ביום 

 ___________ הופיע בפני מר ________________________ נושא ת.ז. ____________________  
 ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 על תצהירו זה. חתם בפני
 

             _____________________ 
 

 חתימה וחותמת עו"ד                                     
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 6נספח ב'/
 לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

2מרח' אריה דושניצקי   
 עכו 

 
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976סעיף 2ב1 – ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – תנאי 

 לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון 11( תשע"ו- 2016

אני הח"מ _______________, נושא ת.ז. מס' _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 הנני נציג ________________________ )להלן: "המציע"( ומוסמך להצהיר בשם המציע.

X )סמן במשבצת המתאימה(   

-1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  19הוראות סעיף  להלן: "חוק שוויון זכויות"(  
 לא חלות על המציע;

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

.במשבצת המתאימה  X עובדים או יותר הוא נדרש גם לסמן להלן: 100ככל שהמציע מעסיק    

המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך לחוק  9יישום חובותיו לפי סעיף   

המציע פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם להתחייבותו לפי 
()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, במסגרת התקשרות שנעשתה עמו 2)א()1ב2הוראות פסקת משנה 

לחוק  9ל לביצוע ההנחיות )מחק את המיותר( ליישום חובותיו לפי סעיף בעבר וטרם קיבל הנחיות/ופוע
 שוויון זכויות.

 

אני מצהיר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, יעביר המציע העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה 
ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך   

 

________ חתימת המצהיר :__________________________שם מלא של המצהיר: ___________  

 אישור

אני הח"מ __________________עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני, במקום 
 _____________________, מר/גב' ____________________ שזיהה/תה עצמו/ה

ית ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת באמצעות ת.ז. מס' ___________________/ המוכר/ת לי איש
 וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על תצהירו/ה לעיל.

 חתימה וחותמת עוה"ד:______________

  -25ק יותר ממעסיק המעסי –מגדירה: "מעסיק"  1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 1
-א לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט15עובדים, למעט משרד הממשלתי או יחידת סמך שלו שהוראות סעיף    
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 7נספח ב'/
 

 
 תאריך: ________         לכבוד

 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 
 2צקי דושני

 עכו
 

 א.ג.נ.,
 

 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

 משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:על מנת ליהנות מהעדפת 
 
 ה ארנונה לעירייהאל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □

 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות 

 

מעובדי  30%ולפחות לעירייה ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה  עכומשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  □
 הינם תושבי העיר.

 
 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 

 
 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(  
 
 מקום משרדי בעיר.שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על א.   –לתאגיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר  
 
 

__________________    ____________________ 
 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 
____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון
 

 (. "המשתתף"____________ )להלן: ___________________של __אני משמש כרואה החשבון 
 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא 
 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
איות התומכות בנתונים ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ר

המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור 
 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.

 
 לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף.

 
 
 

 חתימה: ______________   ________תאריך: ______
 
 
 
 

_______________________________ 
 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומיי. 1
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 מסמך ג'

 הסכם 
2019בחודש_____________ שנערך ונחתם בעכו ביום  

 
 

   ב י ן :
 

510105513החברה הכלכלית לעכו בע"מ ח.פ   
ו, עכ2מרחוב אריה דושניצקי   

  2412401מיקוד  2520ת.ד 
  9551710-04, פקס: 9552539-04טל':   

calcalit@akko.muni.il  :דוא"ל                          
("החברה")להלן:   

 
 מצד אחד          

 
 ______________________________   ל ב י ן : 

 ת.ז/ח.פ.________________________   
 מרחוב _________________________   
  _____________פקס:  ______________, טלפון:   
 דוא"ל: ___________________________   
 ("קבלן"ה  )להלן:   
 מצד שני          

 
 

 טריבונות ,במות אספקתל( ""המכרז)להלן:  10/2018במסגרת מכרז פומבי והקבלן הגיש הצעתו      :הואיל
 ;"(השירותיםו/או "  "העבודות")להלן:  לאירועים ופסטיבלים ברחבי העיר עכו מחסומיםו

 
 זוכההצעה הכהקבלן הצעת על  הכריזה _______מיום בישיבתה החברה המכרזים של וועדת      :והואיל

 ;במכרז 
 

במות, טריבונות ו/או אספקת  עבודות לאספקת והקמת מהקבלן, מעת לעת,להזמין החברה וברצון    והואיל:
 מחסומים לאירועים ופסטיבלים ברחבי העיר עכו;  

 
והכל בתנאים המפורטים במסמכי ההליך ובכפוף להוראות עבודות לחברה לספק את ה יןמעוני והקבלן   :  והואיל

 ; הסכם זה      
 

 וסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: לפיכך ה
 
 מבוא .א
 
 חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים  1.1 .1

 כותרות הסכם זה הינן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. 1.1
כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות  1.2

לחברה לבין איזה מנספחיו תפנה בכתב,  הסכםגילתה החברה סטייה או אי התאמה בין  הסכם זה.
 לקבלת הוראות פעולה. הכלכלית

 
 
  מטרת ההסכם .ב
 
 .עבודותעצמו את ביצוע ה עלמקבל  קבלן והקבלןמוסרת בזאת ל החברה 2.1 .2

רטים במסמכים והעבודות תבוצענה בהתאם לפרטים, לכמויות, למפרטים וללוחות הזמנים המפ 2.1
 ידי החברה לקבלן מעת לעת. –מפרט המיוחד, ובהזמנות העבודה שתשלחנה על בהמצורפים להסכם זה 

 
 

mailto:calcalit@akko.muni.il
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 מטרת ההסכם .ג

 
תנאי לאת השירותים בהתאם לחברה בזאת לספק  מתחייבמהקבלן והקבלן מזמינה בזאת  החברה .3

 ההתקשרות המופיעים בהסכם זה.

החברה אינה מתחייבת להזמין . למועדים לפי צרכיה השירותיםאספקת את  הקבלןהחברה תזמין מאת  .4
הכל בהתאם להזמנת עבודה שתישלח מהחברה ו מחסומיםו/או במות, טריבונות, מספר מינימום של מהקבלן 

 יום לפני כל אירוע.  15 לקבלן עד

 

 הקבלן והצהרות התחייבויות  .ד

5.  

 ומאיכות טובים רים מסוג להשתמש בחומברמה מקצועית גבוהה,  ותהקבלן מתחייב לבצע את העבוד 5.1
 בין הצדדים.שנקבע על פי התוכניות המוסמכות ועל פי לוח הזמנים , ובעלי תקן, ככל שקיים כזה       

 

ביצוע עבודות  מטעמו למתן אישורי תקינות לאחר להעסיק מהנדס קונסטרוקציה הקבלן מתחייב 5.2
 קציה שתבנה. והקמת כל קונסטר 

 
          -מוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי הקבלן לבין החברה יחסי עובד           

מעסיק וכי כל מי שיועסק עבור הקבלן בכל צורה לצורך מתן השירותים, יראוהו לכל דבר ועניין כעובד            
 של קבלן בלבד.       

 

הבטיחות  סיור משותף עם הממונה על כל אירוע,עבודות בוע , טרם תחילת ביצמתחייב לקיים הקבלן 5.3
בסיום הסיור יחתום הספק על  .לעניין שמירת הבטיחות באתר ביצוע העבודותלקבל הנחיותיו ו, חברהב

 ידועות וברורות לו וכי יפעל על ותעבודלשם ביצוע ההוראות הבטיחות המתחייבות אישור בכתב לפיו 
 פיהן. 

 

  5.3לביצוע העבודות, בהתאם להנחיות שניתנו לו כאמור בס"ק  הקבלן מתחייב לנהל תוכנית בטיחות   5.4
  תוכן ע"י ממונה ו/או יועץ בטיחות ולפעול על פיה.לעיל, אשר    

 

    הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות ובהקפדה את הוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(,    5.5
 .2007-תשס"ז   

 
  הקבלן מתחייב לספק לחברה כל כמות של במות, טריבונות או מחסומים שתידרש לחברה בהתאם   5.6
 להזמנת העבודה שתישלח ע"י החברה לקבלן כמפורט בהסכם זה.    

 
החברה ו/או מי שימונה על ידה רשאית לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב הציוד ו/ או  6

בביצוע העבודות. כן רשאית היא לבדוק את אופן ביצוע הוראותיה, הוראות הספק בהם  החומרים שמשתמש
לעזור הקבלן . על הקבלן, והוראות כל דין, לרבות קיום כל התקנים, החוקים ונהלי הבטיחות, על ידי ההסכם

 לספק לחברה את כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל .ו
 

, וכי לרשותו כוח האדם, הציוד ות וניסיון הדרושים לביצוע העבודותהקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, מומחי 7
 הכלים והאמצעים  הדרושים לביצוען. 
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 התקשרותתקופת ה .ה
 

8  

  וכלה יום ______  מ חודשים, החל 24של  התקופבמשך  קבלןיבוצעו על ידי הוהעבודות  השירותים   8.1
 _______.___ ביום   

תקופות לההתקשרות את תהא רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך  החברה 8.2
שנים ובתנאי  חמשנוספות, ובלבד שאורך כל ההתקשרות, לאחר הארכתו של הסכם זה, לא יעלה על 

תקשרות בטרם תום תקופת הה יום 30 -על כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מ קבלןשהודיעה ל
 להאריך. האותה תבקש החבר

ההתקשרות לפי להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את  על אף כל האמור בהסכם זה רשאית החברה 8.3
יום לקבלן, ולקבלן לא יהיו כל טענות ו/או תביעות  14בהודעה מראש של הסכם זה, כולה או חלקה, 

שבוצעו על ם שירותיהקבל את התמורה בגין לכספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותו 
 למועד סיום ההתקשרות, כאמור.עד ידו בפועל, אם בוצעו, 

 

 התמורה ולוח תשלומים  .ו
 
9   

 כדלקמן:לתשלום  יהא הקבלן זכאיזה,  הסכםעל פי הקבלן של  ומורת קיום כל התחייבויותית   9.1
 

 מחיר בש"ח  סוג הציוד  מס"ד 

 0-2ממ"ר מגובה  –במת לייר הקמת  1
 מטר

 

כולל  1/4במת מסך לד בגודל הקמת  2
 מטר 2עיגונים עד גובה 

 

כולל  1/6במה מסך לד בגודל הקמת  3
 מטר  2עיגונים עד גובה 

 

  יחידה -טריבונה עפ"י מושב הקמת  4

-8מ' גובה  2/3מגדל לרמקולים הקמת  5
 מטר כולל קורה עליונה ועיגונים  12

 

 6גובה  2/2מגדל  לרמקולים הקמת  6
 םמטר כולל קורה עליונה ועיגוני

 

  מטר 2מחסום תקני אורך אספקת  7

  מחסום לחץ תקני אספקת  8

 2.20מטר גדר רשת בגובה אספקת  9
 מטר  2רוחב 

 

 
 לכל המחירים דלעיל יווסף מע"מ כדין.
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מכוח הזמנת שלא ו לתשלום כלשהו בגין שירותים שניתנ זכאי יהאכי לא  וכי ידוע וברור להקבלן מצהיר  9.2

 עבודה חתומה כדין על ידי שני מורשי חתימה מטעם החברה ובליווי חותמת החברה הכלכלית.

בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה לקבלת תמורה ו/או תשלום, ו/או פיצוי  מוותרהקבלן    9.3
עילה שהיא, לרבות עשיית אשר ניתנו ללא הזמנת עבודה כאמור, בכל כלשהו בגין שירותים ו/או שיפוי 

 עושר ולא במשפט.

 
_________________ 

הקבלןחתימת   
 

בגין השירותים שניתנו העתקים  ניבשחשבון הקבלן לחברה  יגיש ,ימים לאחר תום ביצוע השירותים 5עד  9.4
יבדוק  , מר אלברט בן שלוש ו/או מי מטעמוהחברה. נציג באירוע עבורו הוזמנו השירותיםעל ידה 

 ימים ממועד שהוגשו לו. 10החשבונות, תוך 

יום מתום החודש שבו הוגש על  45, ישולם תוך ו/או מי מטעמו החשבון כפי שאושר על ידי נציג החברה 9.5
/או עפ"י הוראות אית לנכות על פי האמור בהסכם זה וידי הקבלן וזאת בניכוי כל הסכומים שהחברה זכ

 הדין. 

 

 נית מס כדין.כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבו 10

 

 ומועדיהם. לקבלןוחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו החברה פרי ס 11

 
קיום כל  לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין 9התמורה הקבועה בסעיף  12

 חומרים, ציוד וכו'. אספקת , תשלום שעות נוספות לעובדיםלפי הסכם זה, כגון  הקבלןהתחייבות מהתחייבויות 
 

, בין מכוח ילה שהיאעמכל  לחברהכל סכום שהקבלן חב המשולם לקבלן רשאית לקזז מכל תשלום  החברה 13
 הסכם זה ובין מכוח התחייבויות אחרות.

 

 אחריות וביטוח .ז

או גוף ו/או לרכושו של כל אדם , אובדן או נזק אשר ייגרם לגופו ישא בחבות המלאה בגין כל פגיעה קבלןה 14
קשור לביצוע הן ו/או של מי מטעמו בכל קבלעקב מעשה או מחדל של הוכל הבא מטעמו(  קבלן)לרבות ה
 העבודות. 

 
או נזק להם אחראי ו/מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן, פגיעה  החברהמתחייב בזה לשפות את  קבלןה 15

 החברהאשר  ושכר טרחת עו"ד הוצאות סבירות, וכן בגין ו/או על פי כל דיןעל פי האמור בהסכם זה  קבלןה
או שחויבה לשלמם , אשר הוגשה בגין אובדן, פגיעה ו/או נזק כאמורלשם התגוננות מפני תביעה  בהם נשאה

בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור לעיל  קבלןמתחייבת להודיע ל החברהובלבד שלצד ג', 
 . לחברהודעה כאמור תינתן לכתובת האחרונה הידועה ן להתגונן מפניה. הקבלולאפשר ל

 

דין, הקבלן מצהיר כי יערוך, לפני מועד תחילת ביצוע  כל זה ו/או לפי הסכםמבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי  16
נספח כ כמפורט באישור הביטוחים המצורף להסכם זה, בחברת ביטוח בעלת מוניטין פוליסות ביטוח העבודות

על אף האמור לעיל, לעניין  .לחברהומסירתן הסופי  ןסיומ ף כל תקופת ביצוע העבודות ועדויחזיקן בתוק 2/'ג
שנים מתום ביצוע  7ביטוח חבות מוצר יחזיק הקבלן ביטוח זה בתוקף כל תקופת אחריות הקבלן על פי דין ו/או 

 וויכלל וכאמור יורחב יםהביטוח המועד המאוחר מבניהם. –העבודות על פי הסכם זה ומסירתן לידי המזמין 
פועלים מטעמו הן ו/או קבלמבוטחת נוספת בגין חבות המוטלת עליה עקב מעשה או מחדל של הכ החברהאת 

 בכל הקשור לביצוע הוראות הסכם זה.
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 בטחונות  .ח

 
  ערבות ביצוע

17  

, החברהזה וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי  הסכםפי -להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על 17.1
בתנאים ובנוסח  –ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית  ההסכםעם חתימת  לחברהימציא הקבלן 

, (₪וחמש אלף )עשירים  25,000בגובה של , ("ערבות הביצוע")להלן  1בנספח ג'/המחייב שנקבע 
למדד הידוע במועד ערבות הביצוע תהיה צמודה  .ליום שנקבע לסיום ההתקשרותיום  90עד שתוקפה 

 חתימת הסכם זה.
במקרה הצורך, מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות הביצוע כך    17.2

ועד למועד שיהיה מאוחר בחודשיים לפחות  הסכם ההתקשרותשזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת           
 . ופת ההסכםתקממועד           

ל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה כ 17.3
 ין, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.ילפי הענ

ערבות ביצוע  לחברהבמקרה של מימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד  17.4
 לערבות שמומשה, לרבות סכום ערבות הביצוע.חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים  

 
 

ו/או על פי  הסכםמהקבלן על פי  הלגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו ל תזכאי החברה 18
 כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע.

 

 הפרת ההסכם וסעדים .ט

 

19  

 5,7,9.2,9.3,12,14-16,17,22,28 סעיפים מוסכם בין הצדדים כיזה  גרוע מקביעות נוספות בהסכםמבלי ל 19.1
 .ההסכםזה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של  הסכםהינם תנאים עיקריים ויסודיים של 

זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של  הסכםכי הקבלן הסתלק מביצוע  החברההוכח להנחת דעתה של  19.2
 הסכם זה.

ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר  ביצוע העבודותו בניתנו לקבלן שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגל 19.3
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל אחת  לחברהמבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים  19.4
 ₪ 1,500בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  החברהלעיל את  3 - 1מן ההפרות המפורטות בס"ק 

. כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד כשהם צמודים למדדאלף חמש מאות ש"ח( בגין כל הפרה, )
 המדד הידוע בעת התשלום. –חתימת הסכם זה וכמדד הקובע 

 

עפ"י הסכם זה או עפ"י כל  לחברהלעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים  19בלי לגרוע מהאמור בסעיף  20
תהא  הקבלןכל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה בדבר אופן התנהגות  דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין

 ש"ח לכל הפרה.  500לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  החברהזכאית 

 

בזכות לבטלו  החברהמוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את  21
 הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או הסכם זה: ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים

 , כולם או קבלןהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה    21.1
 ימים ממועד ביצועם. 21חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך            

, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או קבלןלגבי נכסי הניתן צו כינוס נכסים  21.2
שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או 

לפקודת  233חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 
 .1983-נוסח חדש(, תשמ"גהחברות )
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ו הציע שוחד, מענק או או אדם אחר מטעמו נתן אקבלן הוכחות, להנחת דעתה, כי ה החברהש בידי י 21.3
 בקשר עם הסכם זה או ביצועו.טובת הנאה 

שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהקבלן לא  קבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של ה 21.4
 היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה. החברהותית אשר לדעת עובדה מה לחברהגילה 

 
 

 

 איסור הסבת ההסכם .י

 

ו חלקו, או כל חבות ו/או א, כולו הסכםו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את להסב  רשאי ואינ הקבלן .22
 התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

למסור לאחר כל חלק מהפעולות  רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או ואינקבלן  .23
 מראש ובכתב. החברה ר הקשורות בביצוע השירותים, אלא באישו

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה  .24
 לאחר.יצוע השירותים בכשלעצמה, משום מסירת 

 
 

 

 שונות  .יא

 

  במלואו וכי  בין הצדדיםהמוסכם והמותנה כל זה משקפות נכונה את הסכם הוראות  מוסכם בזאת כי  .25
הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל  פרסומים, לא תהיה קשורה בכל הבטחות,החברה  
 קודם לחתימתו.  ,זה ואשר נעשו, אם נעשו בהסכם פה, שאינם נכללים 

 

שני זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת הסכם ל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות כ .26
 מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה.  מנוע יהא הקבלן. החברהמורשי החתימה מטעם 

 

על כל הפרה  ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור .27
שלאחר אותה הפרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהא 

 יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.

 

בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף חילוקי דעות או  יפגעולא  ואת קצב עבודת יאטלא הקבלן  .28
 שויות להתקיים במהלך ביצועם.מחלוקות הע
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כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים כאמור במבוא להסכם זה וכל מסמך שנשלח  .29
 ימי עסקים מתאריך המשלוח. 4בדואר רשום ייחשב שנתקבל על ידי הנמען עם תום 

 

המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית  .30
 .בעים מהסכם זהוהייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנו

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

 

 
 

      ____________________   _____________________ 
 הקבלן                החברה

 
 
 
 

 1אישור עו"ד/רו"ח
 

סכם זה נחתם מטעם הקבלן על ידי ה"ה מאשר כי ה, עו"ד/רו"ח _______________________אני הח"מ ___
____________________________________________________ )שם מלא ות.ז(, אשר הינו/הינם 
המוסמכים לחתום על ההסכם בשם הקבלן ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האישורים הנדרשים על 

 . ןפי די
 
 
 
 

________________               ______________ 
 חתימה                                          תאריך

 
 
 

                            
 .הכלכלית לעכו בע"מ החברההסכם זה מאושר לחתימת 

 .10/2018מכרז  מכרז פומבי כדיןלהתקשרות קדם 
 החברהההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח את זכויות 

 כנדרש.
 

_______               ____________         ________________ 
 תאריך                                                                                 יועמ"ש החברהת חתימ  

                                                           

 תאגידהינו  הקבלןרק אם  נדרש אישור זה   1 
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 ביצוענוסח ערבות  - 1נספח ג'/
 
 

 תאריך: _________           לכבוד
 החברה הכלכלית לעכו בע"מ 

  2צקי דושני
 עכו

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק "קבלן"הח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
 טריבונותבמות,  אספקתהסכם ל ביצועש"ח( וזאת בקשר עם עשירים וחמש אלף ) 25,000₪כל סכום עד לסך של 

 .לאירועים ופסטיבלים ברחבי העיר עכו מחסומיםו
 

, צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור ההתייקרות בין אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
יום  14תוך  יום תשלום סכום הערבות,לבין המדד שפורסם סמוך לפני  2018נובמבר המדד שפורסם עבור חודש 

מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  קבלןאו באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. קבלןל כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.____________  קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה.____________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת._____________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 תב ערבות זה.לא תחשב כדרישה לעניין כאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                               
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 יםאישור עריכת ביטוח – 2ג'/נספח 
 

 *נספח אישור ביטוח 
 

 לכב'
 ו/או עיריית עכו וגופיהן )להלן: "החכ"ל"/"הרשות"/"המזמין)ה("/"המבוטח השני"( . החברה הכלכלית לעכו בע"מ1
 . ...................................................................................ח.פ. ............................. 2
 )להלן: "הספק"/"הקבלן/משנה/המבוטח )הראשי("(     

 ______סניף/מח'________________________ ת הביטוחשם חבר מאת:
 

 
 א./ג.נ.,

 
 )להלן: "האישור"(                                                                                                         המטבע בשקל חדש אלא אם כן יצוין בדולר ארה"ב – אישור על קיום ביטוחיםהנדון: 

)להלן: לאירועים  ואספקת מחסומים טריבונותהסכמכם להקמת במות, סימוכין: 
 "השרות"/"העבודות"/"הפרויקט"/"נשוא הביטוח"(

 
 

אנו, חברת הביטוח דלעיל הח"מ מצהירים כי ערכנו ביטוחים עבור המבוטח בקשר לנשוא הביטוח, בהיקף שאינו נופל מתנאי 
( ולא יאוחר למלא תקופת ביצוע לפי החוזה_____ עד ______, ) -בתחילת תקופת הביטוח מהביטוח המכונים "ביט" המעודכנים 

 ממועד מתן צו/אישור התחלת העבודות, כדלהלן:
 

הכולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח צד ג' רכוש  (2רכב חובה;  (1(, ביטוחי: במידה שקייםציוד מכני הנדסי ) .1
  "נזק עצמי" כולל לציוד מובל ו/או מותקן. (3; המשמשים לביצוע העבודה חובה של כלי הרכב והמתקנים

    ₪: ערך העבודות המבוטחות ................................ ביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות .2

 ביטוח כל העבודות וכל רכוש אחר הקשור בעבודות )גם אם סופק על ידי המזמין( לרבות חומרים וציוד, מבנים ארעיים  (1  
 ותכולתם, שהובאו לאתר העבודה לצורך ביצוע העבודות, מפני אובדן או נזק בלתי צפוי מכל סיבה שהיא שלא הוחרגה       
 וצאה של תכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה, או ביצוע לקוי. הכיסוי כולל בפוליסה, לרבות אובדן או נזק פיזי כת      
 בין היתר: רעידת אדמה, נזקי טבע, נוזלים, שביתות, פרעות ומהומות, השבתות, פריצה, גניבה ונזק בזדון.       

 במלואו )להלן: סכום ביטוח  סכום הביטוח בפוליסה יבטא את שווי העבודות הצפוי בהשלמת העבודות נשוא החוזה( 2  
 העבודות( ויכלול בין היתר ובנוסף גם כיסויים, הרחבות וביטול חריגים, על בסיס נזק ראשון לכל מקרה ביטוח )לפי       
 העניין(, כמפורט להלן:      

 מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות  10% -הוצאות פינוי הריסות, פירוק, יישור, תמיכה, חיזוק וכד' בסכום השווה ל א(       
 .                                                                                                             50,000מסך:           

 אדריכלים, שמאים , יועצים אחרים, לרבות הוצאות ניהול ותכנון, מדידה, פיקוח  והשגחה, שיקום, הוצאות הוצאות שכר  ב(      
 מערך העבודות, אך לא פחות  10% -משפטיות, הכנת תביעה, הוצאות מיוחדות, בעקבות אבדן או נזק בסכום השווה ל          
 .50,000מסך           

 ישולמו למזמין בהרחבות כדלקמן:תגמולי ביטוח  ג(      
 , וכן 250,000מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות מ  10% -רכוש סמוך, בסכום השווה ל. 1        
 מסכום ביטוח העבודות אך לא פחות  10% -. רכוש עליו עובדים אשר אינו מהווה חלק מהעבודות בסכום השווה ל2         

 . 50,000מ              
 מסכום ביטוח העבודות, אך לא  10% -נזק ישיר כתוצאה מתכנון ו/ או עבודה ו/או חומרים לקויים בסכום השווה לד(       

 . 100,000פחות מסך           
 מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות  10% -ביטול חריג: כיסוי רעידות, רטט, הסרת תמיכה וכד' בסכום השווה לה(      

 .100,000מ          
 מערך העבודות. 5%כיסוי לרכוש זמני באתר מחוץ לאתר העבודות ו/או במעבר, עד לסך של   ו(     
 הוצאות החשת תיקון נזק, לרבות עבודה בשעות נוספות בשבתות ובחגים, כולל הוצאות הבאה ואירוח של מומחים  ז(      

 . 100,000 -מסכום ביטוח העבודות, אך לא פחות מ 10% -זרים, בסכום השווה ל         

: שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר ביטוחי חבויות על פי כל דין .3
 , כנקובים להלן:₪לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, או ב  לתקופת הביטוח, בשווי השקלי

 לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור )צד ג' גוף ורכוש(, על פי דין כולל של המזמין, הקבלן, עובדיו, קבלני משנה    (א
 ח נוסף בגין אחריות למעשי וט. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ומי מטעמו כמב ₪ארבעה מיליון ועובדיהם:              

 נערך עבור כל אחד מיחידי ומחדלי המבוטח ומי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו             
 המבוטח בנפרד.             

 ביטוח הרכוש דלעיל. רכוש המזמין כולל רכוש בו פועלים ועליו עובדים יחשב צד ג' אלא במידה שכוסה בפועל ב            
 הכיסוי מורחב לכסות כדלקמן:            
 חבות עקב שימוש בכלי רכב: ( 1             

 למעט חבות בת שיפוי בפועל על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים וכן חבות המכוסה בפוליסה א.                  
 גבול האחריות הנקוב בה(. סטנדרטית לביטוח רכב )עד ל                     
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 למקרה ולתקופה ככיסוי שיורי. 500,000לנזקי רכוש עד ל ב.                 
 נזק לכבלים או מתקנים תת קרקעיים בתנאי שהנחיות העבודה הרלוונטיות ניתנו ע"י גורם מוסמך ובוצעו  ( 2             

 מהרשויות.הבדיקות ונתקבלו האישורים הנדרשים                  
 . 250,000נזק תוצאתי עקב פגיעה בצינורות, מתקנים או כבלים תת קרקעיים בגבול שיפוי בסך של ( 3             
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח., 250,000נזק הנובע מרעד והחלשת משען בגבול אחריות בסך  (4             

 ידי        -החוקית של המעסיק בגין מות, פגיעה גופנית או מחלה של כל אדם המועסק על לביטוח חבות מעבידים: לחבותוב(              
 ש"ח. הביטוח ישפה גם את המזמין היה ונטען  המבוטחים ו/או קבלני משנה ועובדיהם במידה ונכללו, עשרים מיליון                  
 ין נושא בחובת מעביד כלשהי.          לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי המזמ                  

   
 . הכיסוי הרטרואקטיבי יחול במועד חתימת ההסכם או בהיערכות בפועל  ₪שני מיליון לביטוח חבות המוצר: ג(              

 ביטוח, המוקדם מביניהם; לאחריות על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת ה –באתר העבודה                  
 בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכוש של כל גוף בקשר לנשוא הביטוח.                 
 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן  12הביטוח מכסה תקופת גילוי של                  
       ות המבוטחת לפי פוליסה זו.ביטוח חלופי לכיסוי חב                 

 
 . הכיסוי הרטרואקטיבי יחול במועד חתימת ההסכם או בהיערכות  ₪מיליון   ד( לביטוח אחריות מקצועית:            

 המוקדם מביניהם; לאחריות הקבלן ומי מטעמו על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין  –בפועל באתר העבודה                 
 רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית                

 מקרה ביטוח אינו כפוף לכל הגבלה מאובדן שימוש,  ו/או נזק לגופו ו/או לרכוש של כל גוף בקשר לנשוא הביטוח.               
 עיכוב, וכולל הרחבות בגין חבות עקב אובדן מסמכים, ו/או הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר איחור, השהייה או                
 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על  6הביטוח מכסה תקופת גילוי של  של מי מעובדי המבוטח.               
         טחת לפי פוליסה זו.ידי הקבלן ביטוח חלופי לכיסוי חבות המבו               

 
 

 : הרחבות ותנאים כלליים
מוצהר ומוסכם בזה כי לענין נשוא הביטוח בלבד, בכל הביטוחים שערכנו למבוטח שבנדון, נכללו ו/או יחולו התנאים 

 והסעיפים כדלהלן:
דיהם של הנ"ל )לא "המבוטח" כולל בין היתר, אך אינו מוגבל ל: המזמין ו/או הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או ועוב .1

כולל חברות שמירה שנשכרו ע"י המזמין, מתכננים ומפקחים( ו/או קבלנים המתקשרים ישירות עם המזמין לענין 
 נשוא הביטוח, ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט, ו/או כלפי הרשויות במידה שקיימת חובה חוקית לכך. 

 בכתב. המוטב לתגמולי הביטוח יהיה המזמין, אלא אם יורה אחרת 
 הביטוח לא ישועבד על ידנו לטובת כל גורם שהוא, אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין בכתב.

חדשים, אלא אם אישר  24ממועד מסירת העבודות למזמין הפוליסה מורחבת לתקופת תחזוקה מורחבת של  .2
חדשי תחזוקה. הביטוח על כל חלקיו ימשיך להיות בתוקף  24חדשים מתוך ה  12המזמין תחזוקה מורחבת רק ל 

מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן למזמין, וכן גם לגבי חלקים אשר ימסרו למזמין 
במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת העבודות במלואן למזמין. אולם אם הקמת הפרויקט נעשית בשלבים, יסתיים 

שנמסר מסירה מלאה למזמין וימשיך להתקיים לגבי יתר שלבי העבודות שטרם נמסרו  הביטוח לגבי כל שלב
 למזמין. 

היקף ביטוחי עבודות קבלניות ו/או הקמה וכן חבויות דלעיל לא יפחת כאמור, מתנאי פוליסת "ביט", התקפים  .3
טחים, לרבות(:  במועד התחלת העבודה עד כמה שלא שונו באישור זה )או, על פי נוסחים בהתאם לזהות המב

כל"/"מגדלביט" של קבוצת מגדל או "מנוביט" של חברת מנורה או "פסגה" של קבוצת הפניקס או  -פוליסות "אש
 ( וסעיפים במידה שיסכם המבטח עם יועץ הביטוח ד"ר מיכאל מירון. סמן את המתאים"מפעלים" של קבוצת הראל( )

ות התחלוף ו/או התביעה כלפי המזמין ומי מטעמו ו/או בביטוחי המבוטח בחברתנו ויתרנו ללא הדדיות על זכ .4
לגופים שהתחייב )בטרם מקרה הביטוח( לפטור ו/או לשפותם, אולם ויתורנו זה לא יחול כלפי חברות שמירה, 
 מהנדסים ומפקחים שאינם עובדי המזמין ו/או אינם פועלים מטעמם וגם לא כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 תנות לביטול בתקופת הביטוח ותקופות הארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הפוליסות אינן ני .5
יום מראש, במכתב רשום גם למזמין; אולם תשלום  60הקבלן אז נהיה רשאים להודיע על ביטול הביטוח לפחות 

פעל על ידי המבטח כדין אלא אם יו –)גם( על ידי המזמין יבטל את תוקף ההודעה. לא יהיה תוקף לביטול פוליסה 
או חלקה ו/או לצמצום כיסוי לרבות הגדלת השתתפויות עצמיות, אלא לאחר מתן  -על פי חוק חוזה הביטוח 

 יום מראש.         60התרעה לקבלן ולמזמין, בדואר רשום, 

 זכויות המזמין המבוטח לא תפגענה מחמת ו/או עקב:  (6

וטלו( בפוליסות חבויות צד שלישי ומעבידים )לפי הענין(, בין   היתר סייגים והגבלות )שלעניין נשוא הביטוח ב .1
תביעות המל"ל; הרעלה או גוף זר במזון ומשקה; זיהום תאונתי ופתאומי; חמרים  ;בדבר: רשלנות רבתי

רעילים או מזיקים )אלא אם ייעודם אינו למטרות שלום(; פרעות, שביתות, השבתות; מנופים, מכשירי הרמה; 
רטט, רעד; טעינה ופריקה; נזקי גוף הנובעים משימוש ברכב או צמ"ה שאין חובה חוקית לבטח;  יסודות,

העסקת נוער כדין; שעות עבודה; עבודה לעומק ולגובה, חפירות, הריסות וכד'; עובדי ספקי כח אדם, עובדי 
ם כי מוחרגים: א( משנה. מוסכ -שטחים, עובדים זרים שאין חוק הביטוח הלאומי חל עליהם; קבלנים, קבלני

ארוע "טרור", שאושר ככזה על ידי משהב"ט או המשטרה. ב( קנסות אך לא הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד 
למקרה ולתקופה ובמצטבר לתקופת  1,000,000כל מי המבוטחים ו/או עובדיהם בגבול אחריות בסך של 

 הביטוח. 
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ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת  איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה .2
-האיחור האמור ו/או העדר אישור ו/או פגם בהיתר/ברישיון עסק, כעילה בלעדית ו/או הפרת תנאי הביטוח על

 ידי מבוטח אחר ו/או חוב המבוטח לטובתנו ולמען הבהר, לא תמומשנה זכויות קיזוז לגבי המזמין.

סה לרבות לדמי הביטוח, הוצאות תביעה, תנאי מיגון ובטיחות וכן אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפולי .3
 השתתפויות עצמיות )במידה שיחולו(. אלה לא יחולו על המזמין.

 

כל סעיף בפוליסות )במידה שקיים(, המפקיע או מקטין או מגביל באופן כלשהו את אחריותנו כאשר קיים ביטוח  (7
חיו. למען הבהר, לגביהם הביטוחים על פי הפוליסות הנ"ל הם בחזקת אחר, לא יופעל כלפי המבוטח השני ו/או מבט

"ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ללא זכות השתתפות או תביעה ממבטחי המזמין 
ואנו מוותרים על כל טענה של שיתוף או  1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59לשאת בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 ח כפל.ביטו

-התנאים האמורים לעיל באים להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. במקרה של סתירה או אי (8
 התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים שלטובת המזמין.

 האמור באישור זה.בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ 

 

 
 ולראיה באנו על החתום:

  שם חתם/מו"ח מטעם חברת הביטוח: _______________________ ,חתימה........................ , תאריך ____ , טלפון: __________________
 

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יועץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירון *
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 מפרט מיוחד
 
 
 

רחבי , קיץ ופסטיבלים בירועי אביבלרבות א ,אירועי תרבותל מחסומיםו טריבונותאספקת במות, 
.תהעתיקה והחומה המזרחיהעיר ובעיר   

 אספקת הבמות והטריבונות כולל עבודות הקמה.

משמשות קהל והצגות בחללים שונים ברחבי העיר והעיר  והמחסומים טריבונותהבמות ה
 העתיקה לרבות חללים תחת כיפת השמים.

 
שה ורכבת בשל גימ מהם הנגישות ובחלק ,המקומות ישנה נגישות נוחה להרכבה ופירוקן בחלק מ

לא יורשו להיכנס  ו/ או הרכבים . במקומות בהם הנגישות מורכבת, המשאיותלאתר ארכיאולוגי
כניסת רכב לשטח הפסטיבל תהא רק  .לשטח הפסטיבל אלא יחנו בחניון המיועד לפירוק

מנהלי / או ו החברההנחיות נציג אישור וובהתאם ל ,באמצעות רכב קטן, לצורכי תחזוקה בלבד
 הפסטיבל. 

ולאחר ההקמה יש לבצע בדיקה ואישור של  ,הבמות מוקמות עפ"י תוכנית של מהנדס בטיחות
  מהנדס קונסטרוקציה.

 
 .הבמהסטים של מדרגות ומעקות בטיחות בהתאם לגובה  2לכל במה יורכבו 

 כל טריבונה יבנו מעקות בטיחות תקניות.ל

 
 .צביעה וסגירה הרמטית של בד שחור תכלולנההרכבת הבמות 
 – בין היתר ההצעה תכלול

 .הובלה .א

 .או התאמה במקום, חיתוך רגליים עבודות ריתוך .ב

 פירוק וסבלות . ,הקמה .ג

 לו"ז הקמות ופירוק. .ד


