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 5/2022מכרז מס' 

  "מתן שירותי הגברה ותאורה עבור עיריית דימונה"
 

 עבור עיריית דימונה הגברה ותאורהעיריית דימונה מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי  .1
 ו/או גופים ו/או תאגידים קשורים.

 
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב' יפה מרציאנו, קומה  .2

בשעה  15.2.2022מיום מע"מ( אשר לא יוחזרו,  )כולל  ₪ 500ב', וזאת תמורת תשלום בסך 
החל ממועד זה, ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר  . 12:00בשעה  1.3.2022ועד ליום  12:00

 האינטרנט של עיריית דימונה. 

 
פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר דוד לוי מנהל מחלקת הרכש בעיריית דימונה  .3

החל מיום   davidl@Dimona.muni.il באמצעות פנייה בכתב בלבד, בכתובת דואר אלקטרוני:
 . 14:00בשעה:  23.2.2022ועד ליום  15.2.2022

, ₪( חמשת אלפים)  ₪ 5,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של  .4
מובהר בזאת   1.6.2022לתאריך  אשר תהיה בתוקף עד לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז, 

כי הערבות תוארך  במידת הצורך ולפי דרישת העירייה עד סיום הליכי המכרז. הצעה בה לא 
 יצורף כתב הערבות לא תובא כלל לדיון ע"י ועדת המכרזים.

 
מובהר כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה  .5

וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז,  רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו
 לרבות לאור ניסיונה הקודם של העירייה עם המציע. 

 
 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר,  .6
או שהינו אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/

 בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 

, כמו כן העירייה  בצע את העבודות נשוא המכרז בעצמההעירייה רשאית לבטל את המכרז ול .7
רשאית לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין זוכים שונים ו/או להוציא לפועל רק חלק מההצעה לפי 

  שיקול דעתה הבלעדי.
 

מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על ההצעה על  .8
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט  עותקים בשניתוגש  נספחיו(

 ידי המציע.-מזהה של המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על
 

בבניין  303ם קומה ג' חדר לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזיההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד  .9
הצעה אשר לא   :0012עד השעה  1.3.2022מיום לא יאוחר ותשולשל לתיבת המכרזים  העירייה

 תוגש במועד, לא תתקבל.
 

 בלשכת היועץ המשפטי לעירייה. 12:15בשעה  1.3.2022פתיחת המכרז תתקיים ביום  .10
 

חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים  .11
 ידי העירייה. -דלעיל, ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על

 
 

 בכבוד רב,                             
 

 בני ביטון             
 ראש העיר   
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 5/2022מכרז מס' 

 למתן שירותי הגברה ותאורה עבור עיריית דימונה 
 

 תוכן עניינים
 

 ההזמנה להציע הצעות -מסמך א' 

 לבחינת עמידת המשתתף בתנאי הסף.  םמסמכי    - (1מסמך א)

 ואישור רו״ח על מחזור כספי.  הצהרה     - (2מסמך א)

           על קיום דיני עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים  תצהיר     - (3מסמך א) 
 ציבוריים.

 להוראות צו המועצות המקומיות.היעדר קרבה בהתאם   תצהיר      - ( 4מסמך א)

 מסמכים לצירוף לשימוש המשתתף. טבלת - (5מסמך א)

 .ערבות בנקאית ) ערבות מכרז(      -(      6מסמך א')

 

 המשתתף. הצהרת והצעת -מסמך ב' 

 הצעת המשתתף. - (1מסמך ב')

 הסכם. -מסמך ג' 

 הוראות טכניות כלליות. -נספח א' 

 נדרשים לאירועים שונים. מוצעיםמפרטים טכניים  - 41א'- 1א'נספחים 
 

 מחירון שירותים נוספים. -נספח ב' 

 נוסח אישור על קיום ביטוחים. -נספח ג' 

 .ערבות ביצוע נוסח –' דנספח 
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 מסמך א'
 

  למתן שירותי הגברה ותאורה עבור עיריית דימונההזמנה להציע הצעות 
 

 כללי .1
 

״(, מזמינה בזאת העירייה)להלן: ״ ו/או גופים או תאגידים קשורים עיריית דימונה  .1.1
גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להציע הצעות למתן שירותי הגברה 

, התקנתו ספקת ציודארכת העירייה, לרבות ותאורה באירועים שונים אותם עו
 והפעלתו במהלך האירועים.

 
להסכם וכן  14א׳-1א׳בנספחים כלל האירועים המפורטים  -״האירועים״ משמעם   .1.2

אירועים דומים אחרים של העירייה בגינם יינתנו על ידי הזוכה שירותי הגברה 
 ותאורה.

לביצוע העבודות תיקבע בהתאם להצעת המחיר שתוצע על  התמורה מכח מכרז זה  .1.3
ידי המציע למחיר המקסימלי שנקבע על ידי העירייה כמפורט באומדן המצ"ב 

( כאשר על המציעים יהיה להציע אחוז הנחה 1לחוברת המכרז ומסומן כמסמך ב' )
 על אומדן זה.

מובהר כי ההנחה אשר תוצע תהא זהה ביחס לכלל האירועים המפורטים בנספחים  .1.4
 ולגבי כל אחד מהם בנפרד.  14א' – 1א' כנספחיםהמצ"ב ומסומנים 

העירייה רשאית לקבוע "זוכה כשיר שני" אשר תוכל לפנות אליו כל אימת שלא ניתן  .1.5
את מבלי לגרוע לקבל מהזוכה הראשון את השירותים המבוקשים מכל סיבה שהיא וז

 מזכות העירייה להיפרע מהזוכה הראשון בגין כל נזקיה.

 עיקרי ההתקשרות: .2

  הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים
 רטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז.במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפו רק  

כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת התייחסות אחרת  הייתה
 והמפורטת:

 
הזוכה במכרז יעניק לעירייה שירותי הגברה ותאורה במסגרת האירועים בהם יוכרז   .2.1

 ׳( על נספחיו.מסמך גכזוכה כמפורט בחוזה ההתקשרות )

 באחריות הזוכה במכרז לקבל מהעירייה ולקבע ביומנו את תאריכי האירועים בהם   .2.2
 כזוכה.הוכרז 

לא תתקבל טענה של הזוכה במכרז בדבר אי זמינות לאירועי העירייה השונים למעט 
 חודשים לאחר מועד הזכייה. 3אירועים החלים עד 

מובהר בזאת כי הזוכה במכרז לא יזכה בבלעדיות בכל הנוגע למתן השירותים   .2.3
קרה של והעירייה תוכל, במקרי הצורך ו/או במקרים של שינוי נסיבות ו/או בכל מ

שתהא מבלי סיום ההתקשרות לקבל את השירותים נשוא מכרז זה מאחר וזאת 
 לזוכה כל טענה ו/או תביעה בעניין.

כי לעיתים נאלצת העירייה לעבוד עם אמנים שונים בעלי דרישות שונות והזוכה  יצוין  .2.4
 במכרז יתאים עצמו לדרישות האומנים כאמור ככל שהדבר בגדר הסביר והמקובל.

ונים )המנויים בנספחים יובהר כי ישנם מקרים  בהם הזמנת אומנים לאירועים שעוד  .2.5
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 של הספציפית לדרישתו בהתאם ותאורה הגברה שירותי מתן כוללת (14'א -1'א
 הגעתאו /ו המופע קיום את מתנה לעיתים אשר מטעמו ההפקה חברתאו /ו האומן
 .מטעמם אחרת או זו ותאורה הגברה תחבר בהגעת האומן

במקרים שכאלה לא יוזמן הזוכה ליתן שירותי הגברה ותאורה כאמור במכרז על 
נספחיו, ולזוכה לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין אי הזמנתו ליתן 

 שירותים באירוע כאמור.

הזוכה במכרז מתחייב לזמינות מלאה לעירייה לטובת האירועים בהם ייבחר ליתן  .2.6
הצעות מחיר לעירייה מעת לעת לפי בקשתה במקרה של  שירותים וכן מתחייב ליתן

אירועים שאינם מנויים ברשימת האירועים או אירועים שאינם דומים לרשימת 
 האירועים.

התמורה בגין מתן השירותים בכל אירוע תהא בהתאם להצעת הזוכה במכרז ותנאי   .2.7
 ההסכם.

 
ואבטחת הציוד מטעמו,  הזוכה מתחייב לבצע ויישא בתשלום בדיקת קונסטרוקטור .2.8

 ולהציג בפני העירייה את האישורים הנדרשים בגין כך.
 

כאשר לעירייה זכות הברירה להאריך את  לשנה אחתתקופת ההתקשרות היא  .2.9
לסך של חמש שנים תקופות נוספות של שנה בכל פעם ועד  4-תקופת ההתקשרות ב

 .הכלבסך 

אירוע זה הזוכה ליתן שירותים ב הזמנת מובהר בזאת כי העירייה אינה מחויבת ל .2.10
רועים כלל, והעירייה רשאית להתקשר לפי יבת להזמין ולקיים איו/או אחר ולא מחו

עם חברות ההפקה ו/או האומנים השונים בהסכמים לקיום שיקול דעתה הבלעדי 
מופעים הכוללים מתן שירותי הגברה ו/או תאורה מטעמם. לזוכה לא תהיה כל 

 ו דרישה בעניין.תביעה ו/או טענה ו/א

 להשתתפות במכרז: תנאי סף .3

 רשאים להשתתף במכרז יחידים אזרחי ישראל )עוסק מורשה( או תאגידים המאוגדים כדין 
 העומדים בכל הדרישות המצטברות הבאות: בישראל

 
 שנים לפחות במתן שירותי הגברה ותאורה באירועים שונים. 3בעל ניסיון של   .3.1

 מסמךלהוכחת עמידתו בתנאי סף אלה על המשתתף לפרט על ניסיונו במסגרת 
 .המצ"ב  (1א')

 :יםהבא םילעמוד גם בתנא תועל משתתף המגיש הצע  .3.2
 

 2017-2020אירועים שונים בין השנים  3-סיפק שירותי הגברה ותאורה ב  .3.2.1
 זבחוברת המכר המפורטים יםאירועזהה ל ובסדר גודל  בהיקף משתתפים

בתקופה  אירועים  2משתתף יצהיר על ניסיון של ה  .לעיל 6א' 1המסומנים כנספח א'
  )לדוג' פיקניק עצמאות( . לפחותאיש  3,000האמורה בהיקף משתתפים של 

 
 בסכום של:  2017-2019בשנים  בעל מחזור עסקים כספי  .3.3

 
 .לשנה₪  500,000

 
"ב המצלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא אישור רו״ח בנוסח 

 .(2מסמך א')ומסומן כ

 ₪. 500רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.4
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 יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

שתתף שהינו בעל קרבה לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו מ  .3.5
 חבר מועצת העירייה.ו/או ה לעובד עיריי

 
 .(4יש לצרף תצהיר היעדר קרבה בנוסח מסמך א')

 
₪  5,000בסך  תקינה בנקאית המשתתף צירף ערבות   -ערבות בנקאית ) ערבות מכרז( .3.6

על פי דרישות המכרז להבטחת קיום  1.6.2022בתוקף עד ליום  ₪|( ) חמשת אלפים 
 .למכרז 6א'כמסמך מכרז זה בנוסח המדויק המצורף פי  התחייבויותיו על

לא קיים המשתתף את כל התנאים להשתתפות במכרז האמורים לעיל רשאית ועדת  .3.7
המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של 
המציע או לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה 

 נים שבהצעתו.מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניי

 הצעת המשתתף: .4

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה לעיל ולהלן:  .4.1
״המשתתף״ או ״המציע״( כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו 

 על שם המשתתף במכרז בלבד.
 

הצעת המשתתף תוגש אך ורק על גבי הטופס להגשת הצעה המהווה חלק בלתי נפרד   .4.2
ממכרז זה ואשר ימולא בשלמותו בהתאם לתנאים המפורטים בו. מובהר כי יש 

 ( בשני עותקים חתומים כדין.1מסמך ב')להגיש את טופס ההצעה הכספית 

 
על המשתתף לנקוב באחוז ההנחה המוצע ביחס לאומדן, מובהר בזאת כי ההנחה  .4.3

אשר תוצע תהא זהה ביחס לכלל רכיבי העבודות ו/או השירותים הנכללים במפרטי 
 .14א'  – 1'א כנספחיםהאירועים המסומנים 

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך   .4.4
ת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים של תוספ

להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע״י העירייה, 
 ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.

 
מובהר למען הסר ספק כי העירייה תוכל להתעלם מהסתייגות או לקבוע שאין בה 

 המכרז ו/או את ההצעה.כדי לשנות את תנאי 

על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת   .4.5
 המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

 :ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .5

 ( ₪ חמשת אלפים )₪  5,000המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך    .5.1
         בנוסח המצ"ב ומסומןנוסח הערבות יהיה  1.6.2022שתעמוד בתוקפה עד ליום  
  המצורף למסמכי המכרז. לפי דרישת העירייה אם תבוא כזו עקב  (.6א') מסמךכ 

מעבר למועד על חשבונו המכרז יאריך המשתתף את תוקף הערבות  התמשכות הליכי 
במכרז זה. הארכת הערבות משמעה החלטה סופית בדבר הזכייה  האמור עד לקבלת 

 הארכת תוקף ההצעה.
 

 סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית    .5.2
 והמדד הקובע יהיה  2022ינואר לסטטיסטיקה כשהמדד הבסיסי יהיה מדד חודש  
 המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות.   
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 כדין.על הערבות להיות חתומה     .5.3

 
   ימים על פי  9הערבות תהא אוטונומית בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט תוך    .5.4

 או מי מטעמם./או הגזבר ו/צדדית של ראש העירייה ו-פנייה חד     
 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.   .5.5
חילוט הערבות לא יפגע בזכות העירייה לתבוע פיצויים מהמציע בגין הנזקים 

 הממשיים שיגרמו על ידו עקב אי קיום ההצעה.
 

בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות בערבות קבועה להבטחת ביצוע  .5.6
 ד' להסכם.כנספח ומסומן בנוסח המצורף  דות נשוא מכרז זה לפי תנאי ההסכםהעבו

 
מציע אשר יערער על תוצאות הזכייה תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים המשפטיים  .5.7

 בעניינו.

 
 חזרנה הערבויות לשאר המשתתפים שלא זכו במכרז.ועם חתימת חוזה עם הזוכה ת .5.8

 :מסמכי ההצעה .6

 כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:כל משתתף יצרף להצעתו את 

למציעים )ככל  ו/או מסמכי ההבהרות כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות  .6.1
ידו )כשכל דף חתום ע״י המשתתף, -שנערכו/נשלחו ע״י העירייה(, כשהם חתומים על

 בשוליו(.

 לעיל.  3 בסעיףהמפורטים כל המסמכים הנדרשים   .6.2

 : 1976אישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל״ו   .6.3

אישור מפקיד שומה, מרו״ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא  .6.3.1
מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס 

)להלן: ״חוק מע״מ״(, או שהוא  1976הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל״ז 
ם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח פטור מלנהל

 למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע״מ.

תצהיר בדבר ״קיום דיני עבודה״ בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  .6.3.2
חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר  1976 -התשל״ו

 .(3מסמך א)המצ"ב ומסומן ככדין בנוסח 

העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה   .6.4
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר  -)במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד 

היותו של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה 
 האישור(.

 תתף.אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המש  .6.5

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו:  .6.6
 העתק תעודת התאגדות של המשתתף.  .6.6.1

 
תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג   .6.6.2

 ההתאגדות של המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(.
 

אישור עו״ד או רו״ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על   .6.6.3
גבי מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את 
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המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשי החתימה הנ״ל הוסמכו לחייב את 
המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה 

 אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה )מסמך ב׳( או במסמך נפרד(.והוצאתו 

 ככל שהמשתתף הינו ״עוסק״ שאינו תאגיד: .6.7
 העתק תעודת זהות של המשתתף. .6.7.1
 אישור עו״ד או רו״ח המאשר את חתימת המשתתף על גבי מכרז זה. .6.7.2

מטעם  רשאית העירייה,לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל,   .6.8
זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או 
לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים 
שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם 

 מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים מבלי לגרוע 
רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים 
שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או 

 ידם, כאמור.-מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על

 נוסח ערבות בנקאית ) ערבות מכרז( כאמור בסעיף  .6.9

 :אופן ומועד הגשת ההצעה .7

רוכים, במעטפה סגורה עותקים כ 2-את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור ב  .7.1
יש לשלשל לתיבת את המעטפה  בלבד, "  5/2022מכרז פומבי מס״ עליה יירשם:

אצל רכזת וועדת  . בדיוק 12:00בשעה:  1.3.2022יום מ לא יאוחר המכרזים 
 המכרזים גב׳ יפה עזריה )לא לשלוח בדואר( בבניין העירייה קומה ג׳.

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תוכנס לתיבת המכרזים, תושב   .7.2
 למגיש אותה ולא תידון כלל.

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של   .7.3
 60הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

 )שישים( ימים נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת   .7.4
 .המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד

 העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה למשתתפים.  .7.5

בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי   .7.6
 המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 :רכישת חוברת המכרז והוצאות .8

 בסכום 12:00בשעה  15.2.2022  שלישיאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום   .8.1
העירייה אצל הגב׳ יפה מרציאנו בניין  ית)שלא יוחזרו( במשרדי גזבר ₪   500 של 

, טלפון: בשעות העבודה הרגילותהעירייה, קומה ב׳, בימי קבלת קהל של העירייה 
. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום 08-6563110

 המכרז מכל סיבה שהיא.מקרה לרבות במקרה של ביטול 
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כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות   .8.2
במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי 

 המכרז, תחולנה על המציע.
 
 :ושינויים ההבהרשאלות  .9

יהיה רשאי כל אחד  14:00שעה ב  23.2.2022יום לעד ו 15.2.2022מיום החל   .9.1
הבהרה בכתב בלבד באמצעות דוא"ל:   שאלות מהמציעים להפנות לעירייה

davidl@dimona.muni.il   ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי
י לאחר , מובהר בזאת כחוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

                           מועד זה לא תתקבל כל פניה, טלפון לבירורים נוספים ולאישור קבלת התכתובת 
 .08-6563205הינו: 

 :, מבנה השאלות יהיה בפורמט הבאwordשאלות ההבהרה יועברו בדוא"ל כקובץ      .9.2

  

 

יודגש, כי העירייה לא תהא חייבת לענות לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט   .9.3
 ובמבנה, המוכתבים לעיל.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף -יובהר כי כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל  .9.4
 שהוא. רק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה.

העירייה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס  .9.5
שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. 
השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב 

לפי מספרי לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו/או בדואר 
 ידי המציעים בעת רכישת המכרז.-הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו על

מובהר בזה, כי מסמכי שאלות המציעים ותשובות העירייה מהווים חלק בלתי נפרד  .9.6
 מסמכי את גם במכרז להצעתו לצרף מציע כל על חובהממסמכי המכרז. על כן, 

, כחלק בלתי המציע בחתימת חתומים כשהם, העירייה מטעם וההבהרות התשובות
 נפרד ממנה. 

הצעת המציע, וזאת  לפסילתאי צירוף מכתב ההבהרות על ידי המציע עלול להביא  .9.7
 על פי שיקול דעת ועדת המכרזים. 

 :שמירת זכויות .10

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים   .10.1
 לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו   .10.2
 במכרז בהתאם לתנאי ההסכם.

 נוסח השאלה
פרק וסעיף 

 רלבנטיים

המסמך או הנספח 

אליו מתייחסת 

 ההבהרה

 מס״ד

    

    

mailto:davidl@dimona.muni.il
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  :בחינת ההצעות .11

אשר הוגשה כמפורט בחינת ההצעות במכרז תעשה באמצעות בחינת שלמות ההצעה  .11.1
 להלן:

בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף.  -שלב א'  .11.1.1
מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף יעברו 

 לשלב ב׳ של המכרז בדיקת ההמלצות.
 

 תעשנה כאמור להלן:בחינת וניקוד הצעות המחיר  –שלב ב׳  .11.1.2
 

נספחי האירועים ב כמפורטבהתאם לחלוקת המשקולות  מחיר  100%
 .14'א-1'א כנספחיםם המצ"ב ומסומני

 
על המציעים ליתן הנחה על מחיר האומדן אשר נקבע על ידי העירייה לכל 

 אירוע בנפרד.
 

 
או  אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז .11.2

כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב 
עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע״י ועדת  לוואי או בכל דרך אחרת,

 המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע״י ועדת המכרזים.
 

פי דרישות מכרז זה, עלול לגרום אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם ל  .11.3
לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי 

 שייקבע ע״י ועדת המכרזים.

למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא   .11.4
 כזוכה, כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת   .11.5
משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא 
בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הוועדה על ידי 

נים, או שהצעתו מבוססת על שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוג
הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו 

 בהצעה אינם סבירים.

ועדת המכרזים )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים  .11.6
בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות 

נה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת רצו
 שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, דו״חות, מע״מ ודו״חות ניכויים וכיו׳.

ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו,  .11.7
של העירייה ושל רשויות  ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה

מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש 
ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף 

 פעולה עם העירייה, ככל שיידרש.

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את מתן השירותים בין שני מציעים או .11.8
יותר הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. ככל שהעירייה תחליט כאמור, אזי העבודות 
תפוצלנה בין המציעים על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, ואולם, אין בכך 

 לחייב את העירייה למסור עבודה לכל אחד מהמציעים האלה ו/או לחלקם.

על ת במסמכי מכרז זה העירייה אינה מתחייבת להזמנת כל עבודה שהיא המפורט  .11.9
 נספחיו והיא אינה מתחייבת להיקף עבודה כלשהו.
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 :הודעה על זכייה וההתקשרות .12

 העירייה תודיע לכל אחד מהמשתתפים על תוצאות המכרז. .12.1
 

עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את   .12.2
 כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז.

לעיל, תוך התקופה  12.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף   .12.3
ו להמציא האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עלי

כייתו של הזוכה ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זנוכח זכייתו 
הוגשה ע״י המשתתף במצורף להצעתו וזאת  , אשרהמכרז  ערבותבמכרז, ולחלט את 

כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים 
התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית העירייה במקרה זה  לזכותה נוכח הפרה זו של

המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון,  ושא שירותילהתקשר בנ
פי המכרז ו/או -והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

 פי כל דין.על

יזו מהתחייבויותיו בעקבות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים א  .12.4
הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, 

)אלף ש״ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים ₪  1,000תהא העירייה זכאית לסך של 
דלעיל ועד למועד קיום   12.2מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 

 זוכה או מועד המצאת כל האישורים.התחייבויותיו של ה

בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את  תודיע העירייה   .12.5
 ערבות המכרז.

 ידי העירייה.-לקבלת כל האישורים כדין על פהביצוע ההתקשרות כפו  .12.6

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.   .12.7
יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים 
זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ 

ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח  ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן
ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח 

 הכתוב במכרז זה.

 כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה. .12.8

 ביטוח: .13

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז(  .13.1
לעירייה את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי ימציא 

 בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  .13.2
כרז ואת המשמעויות הכספיות חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במ

 של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח במכרז.

מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח  –לב המציע  לתשומת .13.3
באמצעות "אישור קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור לעירייה העתקי 

ל ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות ע
 .הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .13.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת  .13.4.1
ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי 

במכרז לא נלקחו עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח 
 בחשבון בהצעתו.



 

12 
 חתימה וחותמת המציע____________________

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות  .13.4.2
העירייה במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה 
לעירייה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, 

בכל דרך לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו 
חוקית העומדת לרשותה של העירייה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים 

 .שיגרמו לעירייה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה

מובהר בזאת כי לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח  .13.5
מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים   ('הנספח ביטוחים )אישור קיום 

לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק 
תביא לביטול זכייתו,  שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי העירייה

 .חילוט ערבות ההצעה או ערבות הביצוע

 

 :ביטול המכרז .14

היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או  העירייה רשאית לצמצם את  .14.1
לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו 
בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי 

 .זהוכיוצא ב יותבלוחות הזמנים, בעיות תקציב

 -בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ״י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית   .14.2
בכל אחד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, צרכיה ו לבטל את המכרז -אך לא חייבת 

 מהמקרים האלה:

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר  .14.2.1
לעירייה כמחיר הוגן  מהאומדן המקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה

וסביר לשירותים, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת העירייה לשלם 
עבור השירותים, נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת 

 השירותים.

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות  .14.2.2
רט או בדרישות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפ

המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, 
 או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר  .14.2.3
 ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

מי מהמציעים במכרז ו/או למי החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא ל .14.3
מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי 

 מי מטעמה.
 
 

   סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה וההסכם המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך    .15
 לפי העניין. בלבד  בדימונה או בבאר שבע  
 
 
 

 בברכה,       
 בני ביטון        
 ראש העיר        
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 
 

 (1מסמך א')         
 

  5/2022מכרז מס' 
 מתן שירותי הגברה ותאורה לעיריית דימונה

 
 

 פרטי המציע: .1
 

 
  שם המציע

  כתובת המציע
  מספר טלפון

  מספר נייד
  מספר פקס'

  כתובת דוא"ל
 

 
 

 פרטי איש הקשר מטעם המציע
 

 שם איש הקשר
 

 דוא"ל כתובת תפקיד
 
 

 מס' טלפון
 

 מס' הפקס'
 
 

 מס' טלפון נייד

 
 מעמד המציע:

 
 צורת ההתאגדות  של המציע 

 
 חברה   /  עמותה   /  שותפות    / עוסק מורשה    , אחר :_______________.

 
 מספר מזהה _ לפי הרישום במרשם הרלוונטי( ______________________.

 
 החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע : מורשי

 
 

 שם
 

 ת.ז
 

 
 תפקיד בתאגיד
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 
 

 פירוט נסיון המציע: .2
 

 המשתתף בעל ניסיון של _________ שנים במתן שירותי הגברה ותאורה.  .2.1
 

 יש לצרף פרופיל עסק של המשתתף.
 

 :הבא הסף בתנאי  לעמוד תוהצע המגיש משתתף על  .2.2
 

 2017-2020  השנים בין שונים אירועים 3 -ב ותאורה הגברה שירותי סיפק
 המפורטים אירועיםה להיקף זהה גודל ובסדר משתתפים היקף בעלי באירועים
  .1'א בנספחים
 היקףב אירועים 2 של ניסיון על צהירלה יידרש הצעתו להגיש המבקש משתתף

 .העצמאות יום פיקניק מהם אחד כאשר לפחות איש 3,000 של משתתפים
 

משתתף המגיש הצעתו יראה גם כי הינו בעל ניסיון במתן שירותי הגברה ותאורה 
 באירועי יום העצמאות שערכה רשות מקומית אחת לפחות.

 
 
 

שם  מס"ד
 האירוע

שם 
 המזמין

פרטי 
איש 
קשר 
אצל 

 המזמין

מס' 
טלפון 

איש 
קשר 

מטעם 
 המזמין

מועד 
 האירוע

מס' 
 יםפמשתת

 
1 

      

 
2 

      

 
3 

      

 
4 

      

 
5 

      

 
6 

      

 
7 

      

 
8 

      

 
9 

      

 
 

 
 

 במסמך נפרד גם ניתן לצרף את הטבלה הנ"ל 
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 (2מסמך א')         
 

 5/2022מכרז מס' 
 מתן שירותי הגברה ותאורה לעיריית דימונה

 
 

 הצהרה בדבר המחזור הכספי של המשתתף
 
 

____________________ ת.ז ___________________ שמשרדי ברחוב אני הח"מ, 

______________________  מוסמך להצהיר בשם ______________________ ת.ז 

( כי המחזור הכספי של המשתתף בכל אחת "המשתתף" ______________________ ) להלן:

 ₪ .בממוצע היה לפחות ______________________  2017-2019מהשנים 

 

 

 אישור רו"ח

 

____________________, רואה חשבון, שמשרדי רחוב אני הח"מ, 

 _____________________ מאשר בזאת כדלקמן:

לבקשת _______________________ )להלן "המשתתף"(  וכרואה החשבון שלו, ביקרתי את 

 המחזור הכספי שלו כמפורט לעיל.הצהרת המשתתף בדבר היקף 

ערכתי את הביקורת בהתאם לדיני ביקורת מקובלים בישראל, הביקורת כללה בדיקה של 

ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון 

 שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית.

 .תנואני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דע

 הצהרתנו זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף לעיל.

 

 בכבוד רב,       

 

         

      __________________________ 

 רו"ח         
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 (3מסמך א')         

 

 5/2022מכרז מס' 

 מתן שירותי הגברה ותאורה לעיריית דימונה

 

 דיני עבודהתצהיר בדבר קיום 

 

את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר ____________ ת.ז. ____________ אני הח״מ

צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  האמת וכי אהיה ____________________

 כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר   _________________________________________________ .1

או ו/״הגוף״ : )להלןת.ז ________________ ___________________________ זה בשם

מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת ת דימונה. אני י״( המבקש להגיש הצעה למכרז של עיריהמשתתף״

 לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ב לחוק 2״עבירה״ כהגדרתם בסעיף  -בתצהירי זה, משמעותם של המונחים ״בעל זיקה״ ו  .2

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

משמעותם של מונחים  תנאי לעסקה עם גוף ציבורי״. אני מאשר/ת כי הוסברה לי -עבודה 

 אלה וכי אני מבין/ה אותם.

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

עבירה עפ״י חוק עובדים  -הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

לאחר יום , שנעבר 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז 1991-זרים התשנ״א

ב לחוק(, הורשעו 2( או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 31.10.00

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

או לפי חוק שכר  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א

(, אולם במועד האחרון להגשת 31.10.00, שנעבר לאחר יום 1987 -מינימום, התשמ״ז

 הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

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

 

___________________ 

 חתימת המצהיר

 אישור עורך-דין
 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ יוםבכי  ,הנני מאשר

,  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק אם לא יעשה כן,   ,כי עליו להצהיר את האמת ,ולאחר  שהזהרתיו

      בפני. ואישר את נכונות תצהירו וחתם עלי

      __________________ 
 דין-עורך

 )חתימה וחותמת(
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 (4מסמך א')         
 5/2022מכרז מס' 

 מתן שירותי הגברה ותאורה לעיריית דימונה
      

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבהו העדר ניגוד עניינים בדבר  הצהרה
הוראות הסעיפים הביאה לידיעתי את ת דימונה הנני מצהיר בזאת כי עיריי 1

 הבאים:
 

סעיף)א( לפקודת העיריות בדבר איסור התקשרות בחוזה בו יש  1.1
 לחבר המועצה  בטובת הנאה.

 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.2
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד 

ברווחיו או האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 
שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 

בן זוג, הורה, בן או בת,  -ן זה, "קרוב" ילעסקה עם העירייה; לעני
 אח או אחות."

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של 12כלל  1.3

נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע:  "חבר המועצה לא 
ין זה, "חבר ילחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניהיה צד 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי  -מועצה" 

-()ב( ו1)1שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 ()ב((."1)5

 
)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: "פקיד או  174סעיף  1.4

וגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, עובד של עירייה לא יהיה נ
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה -על ידי עצמו או על ידי בן

 שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 

2  
יש/אין )מחק את המיותר( למי מחברי מועצת העיר כל טובת  2.1

צמו ולא ע"י קרובו או סוכנו לא הנאה מהתקשרות זו לא בע
 במישרין ולא בעקיפין.

בין חברי מועצת העירייה יש / אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג,  2.2
 הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף.

יש / אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו,  2.3
ווחיו שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או בר

של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל 
 או עובד אחראי בו.

זוג, שותף או סוכן העובד  –יש/ אין לי )מחק את המיותר( בן  2.4
 ברשות.

אין ניגוד עניינים בין השירותים שאספר לעירייה לבין עניין אחר  2.5
 שלי.

 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור  4

 בהצהרה זו הינו אמת.
 

( 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  5
מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3דת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב לפקו
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 חתימה וחותמת המציע____________________

א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור 122רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 
 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 
 
 

 _____________    מת המשתתף:שם המשתתף: ___________________      חתי
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 (5מסמך א')         
 

 5/2022מכרז מס' 
 מתן שירותי הגברה ותאורה לעיריית דימונה

 
 טבלת ריכוז מסמכי המכרז הנדרשים להגשת ההצעה

 
 

הטבלה המפורטת להלן נועדה לסייע בידי מגיש ההצעה לוודא כי כלל המסמכים הנדרשים 
טבלה זו על ידי המשתתף כדי לאשר כי אכן הוגשו ממנו במכרז הוגשו על ידו. אין בסימון 

 המסמכים אותם הצהיר המשתתף שהגיש.

 

סעיף בחוברת 
 המכרז

 אין יש תיאור המסמך

( מלא ומשולם בכל המקומות בו יש 1מסמך א') 3.2+3.1
 להשלים נתונים חתום כדין על ידי המשתתף.

  

הצהרה ואישור רו״ח על מחזור כספי בנוסח מסמך  3.3
 .2א'

  

   העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. 3.4

   .4תצהיר בדבר היעדר קרבה בנוסח מסמך א' 3.5

כל מסמכי המכרז חתומים על ידו בכל עמוד  5.1

 ובמקומות המיועדים לכך בשני עותקים.

  

אישור על ניהול פנקסי חשבונות על שם המשתתף  5.3.1
 בתוקף.

  

דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים  אישור על קיום 5.3.2
 .3ציבוריים בנוסח מסמך א'

  

   העתק תעודת עוסק מורשה. 5.4

אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף על שם  5.5
 המשתתף.

  

ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו: העתק תעודת  5.6
 התאגדות של המשתתף.

 

  

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם 
התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף 

 )אין צורך בפירוט שעבודים(.

  

אישור עו״ד או רו״ח כמפורט בסעיף בשולי מסמך 
 ב או במסמך נפרד.

  

  ככל שהמשתתף הינו ״עוסק״ שאינו תאגיד: העתק  5.7
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 תעודת זהות של המשתתף

אישור עו״ד או רו״ח המאשר את חתימת המשתתף  
 מכרז זהעל גבי 

  

   )הצעת המחיר( בשני עותקים. 1מסמך ב׳ 4.2

ערבות בנקאית אוטונומית )ערבות מכרז( בתוקף עד  
 . 1.6.2022ליום 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 
 חתימה וחותמת המציע____________________

 (6מסמך א')         
 

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז

 לכבוד

 עיריית דימונה

 הנדון: ערבות בנקאית
  ______________________ ת.ז.  אוח.פ.   ___________________ על פי בקשת 

 כתובת:
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  , "המבקש"(להלן:  ______________ 

 של
בתוספת הפרשי הצמדה למדד  ( "סכום הערבות)להלן: " ₪ חמשת אלפים במילים: ₪  5,000

) וזאת בקשר עם השתתפות המבקש במכרז פומבי  להלן: "הפרשי הצמדה" כמפורט להלן(
 דימונה(.למתן שירותי הגברה ותאורה לעיריית   5/2022מספר 

 9אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה בתוך 
ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

ם תחילה מאת המבקש בתביעה דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו או לדרוש את הסכו
משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה:
משמעו מדד המחירים הכללי לצרכן המפורסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה ולמחקר  -"מדד"
 כלכלי.

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל על פי ערבות זו (להלן: "המדד 

 15.1.2022שפורסם ביום  ינואר החדש עלה לעומת המדד בגין מדד חודש החדש") כי המדד 
יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד בסכום קרן המצוין  ("המדד היסודי" להלן:)

 בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד יסוד.
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 אלא אם כן נקבל מכם הודעה על הארכתה. כולל________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
כתובת   _________ כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב בסניף 

 ______________________________________________________  
 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב בנק                                                                                                                             

________________ 
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 
 מסמך ב'          

 
 5/2022מכרז מס' 

 מתן שירותי הגברה ותאורה לעיריית דימונה
 

 הצהרת המשתתף
 

את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו אנו הח״מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה 
 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: 5/2022 למכרז מס׳

 
הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא  .1

מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו 
האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם את כל הגורמים 

 לכך ביססנו את הצעתנו.

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל  .2
פה על ידי העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. 

 כן הננו מצהירים בזה,
אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות כי 

 על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע  .3
נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית,  ו/או מתן השירותים העבודות

 בהתאם לכל מסמכי המכרז.

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות  .4
שבמסמכי המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה 

ורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפ
הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים 
ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, 

ב. אם נסרב ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו״
למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף 

 לפסול את ההצעה.

אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל  .5
 בטופס הצעת המשתתף המצ"ב.ידינו הסתייגות. בתמורה למחירים המוצעים על 

ים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי יש לנו את כל האמצע  .6
והמיומן על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו 

 מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.

הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והעירייה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את   .7
 למות.השירותים נשוא המכרז בש

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו   .8
 גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה.

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .9

 90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך   .10
)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית 

)שישים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו  60לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 
הצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מ

 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על-להם זכאית העירייה על

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

 יב בינינו לביניכם.ייכרת הסכם מחי
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היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל   .12
המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום 

 כדין, ערבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים.

נאים הכלולים במסמכי המכרז בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל הת  .13
והננו מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי 

 אה הכלולים במכרז לרבות דרישותיוהמכרז ו/או הור

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

____________      _________________ 

 חתימת וחותמת המציע       תאריך

 

 

 אישור עורך-דין
 

ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. מס'  , הופיע_________________ יוםבכי  ,הנני מאשר

,  ____________________, מרחוב _______________, בפני עוה"ד ___________________

י לעונשים הקבועים  בחוק אם לא יעשה כן,  וכי יהיה צפו ,כי עליו להצהיר את האמת ,ולאחר  שהזהרתיו

      בפני. ואישר את נכונות תצהירו וחתם עלי

 
      __________________ 

 דין-עורך
 )חתימה וחותמת(
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 (1מסמך ב')
 
 5/2022מכרז מס' 

 מתן שירותי הגברה ותאורה לעיריית דימונה
        

 
 הצעת המשתתף

 
 .14א' -1נספחים א'כמפרטים הטכניים המצ"ב ומסומנים האירועים המפורטים ב להלן ריכוז

מובהר בזאת כי אלו מפרטים טכניים מוצעים וכי הדרישות עשויות להשתנות מעת לעת 
 בהתאם לדרישות האירוע והאומנים השונים.

 
ש על המשתתף במכרז ליתן הנחה ממחיר האומדן אשר נקבע על ידי העירייה, המשתתף נדר

 ואת המחיר בשקלים. המוצע לציין בהצעת מחירו את אחוז ההנחה
 

 ציון מחיר גבוה יותר ממחיר האומדן שקבעה העירייה תוביל לפסילת ההצעה.
 

מחירון  –אומדן  שם האירוע מס"ד
 העירייה

הצעת 
 המשתתף

הנחה 
 באחוזים

הצעת 
 המשתתף

הסכום 
המוצע 

 בשקלים

דירוג 
 -ההצעות

ניקוד 
שיינתן 

בשקלול 
 -ההצעות

 באחוזים 
 
1 
 
 
 
 

 ערב עצמאות 
 (1) נספח א'

 
 

160,000  ₪ 
 
 

   
 

50% 
 
 

 

יום הזיכרון לחללי 
 ערכות ישראל מ

 (2)נספח א'
יום הזיכרון לשואה 

 ולגבורה 
 (3)נספח א'

פיקניק עצמאות 
 )יער( בוקר 

 (4)נספח א'
 –אירועי עצמאות 

 יום  -אגם
 (5) נספח א' 

 חג המימונה
 (6נספח א')

 פסטיבל -הפנינג 2
 (7)נספח א'

15,000  ₪   8% 

 כותיפסח מל 3
 (8)נספח א'

20,000  ₪ 
+ יום  ערב( )יומיים

 שלם

  5% 

אמפי  -אירועי קיץ 4
 לילה עמי

 (11)נספח א'

25,000 ₪    10% 

ו/או  הנחת אבן פינה 5
 טקסים

 (13)נספח א'

2,500 . ₪   1% 

 שיח לוחמים  6
 (14)נספח א'

4,000 ₪.   1% 

 יום -אירועים באגם 7
על פי דרישת 

 העירייה ומפרט טכני
 (9)נספח א' 

20,000  ₪   10% 

 ערב -אירועים באגם 8
על פי דרישת 

העירייה  ומפרט 
 טכני

 (10נספח א')

35,000  ₪   10% 
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מרכז  אירועי קטנים 14
 מסחרי  
 (12)נספח 

4,000  ₪   5% 

 100%     סה"כ
 

 סכום ההנחה המוצע הינו :______________ ) באחוזים(
 סכום ההנחה הינו אחיד לכלל האירועים.

 
 הערות:

 
היא סופית וכוללת את כל הוצאות הזוכה במכרז בקשר עם מתן  לאירועיםהצעת המחיר  .א

 השירותים למעט אם נאמר אחרת בהסכם.

 

 בשיעור החוקי יתווסף למחיר וישולם כדין.הצעות המחיר לא תכלולנה מע״מ. מע״מ  .ב

 

 .לא כוללות גנרטור והמפרטים הטכניים  הצעות המחיר .ג

 

גשר תאורה מרובע ו/או מגדלי תאורה, במידה ויידרש לאירוע זה או הצעות המחיר לא כוללות   .ד

עבור גשר תאורה ו/או מגדלי תאורה בהתאם ₪  20,000, ישולמו לספק סכום של עד אחר

 העירייה ו/או האמן ו/או חברות ההפקה.לדרישות 

 
טור )באירועים בהם נדרשת בדיקה על פי דין( וקרחייב לבצע על חשבונו בדיקת קונסטהזוכה מת .ה

ולהמציא לעירייה אישורים בהתאם. כמו כן מתחייב הזוכה לשאת בעלויות האבטחה הנדרשת 

 לשם שמירה על ציודו באירועים בהם נדרש.

 
 נוספיםמחירון שירותים 

 מעבר לאירועים ולציוד המפורטים במפרטי האירועים  –להלן שירותים / ציוד נוספים 
 .14 -'א עד 1-'א כנספחים) מפרטים טכניים( המצ"ב ומסומנים 

ולפי שיקול דעתה ודרישתה הבלעדית יוזמן על ידי העירייה בעת הצורך, הציוד המפורט להלן 
 ובהתאם ליכולת תקציבית. של העירייה

התשלום עבור השירותים ו/או הציוד הנוסף יהא בהתאם לקבלת הזמנת עבודה חתומה 
 ומאושרת על ידי גורמי העירייה המורשים.

 

   ₪. 20,000+ מגדל תוספת של עד  תאורה גשר

 . ₪ 3,000 –ליום  מקסימום  מייצב זרם מושתק. עלות 88kva גנרטור
 נוספים ללא עלות נוספת(.מיקרופונים  2תוספת של עד ) מיקרופון דינאמי 

 מיקרופונים נוספים ללא עלות נוספת 2של עד תוספת  .מיקרופון אלחוטי / מדונה 
 נוספים ללא עלות נוספת מוניטורים 2תוספת של עד  -מוניטור רגיל / איינר 

 נוספים ללא עלות נוספת פנסיםתוספת של עד פנס לד/ תומס / בת שבע 
 נוספים ללא עלות נוספתפנסים  2פנס חכם / חכם לד / ביים. תוספת של עד 
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 מסמך ג'          
 חוזה התקשרות

 
 2202שנערך ונחתם בדימונה ביום ______ לחודש_______ שנת 

 
 עיריית דימונה באמצעות מורשי החתימה   בין:

 1שד' אריאל שרון, ת.ד    
 דימונה   
    

 "("העירייה להלן:)"
 מצד אחד                 

 
 ____________________________   לבין:

   ____________________________ 
   ____________________________ 
    

 "(להלן:" הקבלן) 
 מצד שני                 

 
 

 דימונה  עיררחבי הב ומגוונים  אירועים שונים מעת לעת  והעירייה מקיימת  :הואיל
 "האירועים"( ״האירוע״ או )להלן:

 
מכרז  לצורך קיום האירועים וביצוע התקשרות עם קבלן, פרסמה העירייה ו   : והואיל

ו/או גופים  עבור עיריית דימונה למתן שירותי הגברה ותאורה 5/2022שמספרו 
 תו במסגרת המכרז.והקבלן הגיש הצע )להלן :"המכרז"(  קשורים

 
המכרזים של העירייה, על בסיס הצהרותיו של הקבלן ועל בסיס הצעתו, וועדת   :והואיל

 -1נספחים א'באירועים המפורטים בהצעתו כהצעה הזוכה במכרז  המליצה על
 ה.וראש העירייה אישר את המלצת 12א'

 
תנאי המכרז וההסכם  נוגע למתן השירותים על פיוהקבלן התחייב לפעול בכל ה  :והואיל

 .עים בוהקבו בתמורה ובמועדים, הנלווה לו 
 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:  
 
 :מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו. .1.1

 . כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה  1.2

 לפיהן.

 הנספחים המפורטים להלן הינם חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו יחד עימו. .1.3

 נספח א': מפרט טכני כללי.  1.3.1

 :מפרט טכני מינימאלי נדרש לכל אירוע.14א'-1נספחים א' .1.3.2
 מחירון שירותים נוספים. -נספח ג'  .1.3.3
 נוסח אישור על קיום ביטוחים. -נספח ד׳  .1.3.4
 נוסח ערבות ביצוע. -נספח ה׳  .1.3.5
 במכרז. 1ב׳ המחיר של הקבלן בהתאם למסמךהצעת  -נספח ו׳  .1.3.6

 
ם כמפורט הגברה ותאורה על ידי הקבלן הינ האירועים בהם יוענקו שירותי .1.4

 המצ"ב למכרז וההסכם הנלווה לו. 12א' -1בסעיפים א'

 
 : הצהרות הקבלן .2

 
 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:         
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כי הוא בעל ניסיון והידע במתן שירותי הגברה ותאורה וברשותו כוח האדם,   .2.1
הסכם ו המכרז  בתנאי המפורטים המימון והיכולת לבצע את השירותים האמצעים,

 זה על נספחיו.
 

דרשת נהמעולה ומקובלת, ויעשה כל פעולה  יספק את השירותים בצורה הקבלן  .2.2
 ספקתאידה הגבוהות ביותר הקיימות בשוק, לשם מבאופן סביר מקבלן בעל אמות 

השירותים ברמה ובמקצועיות הנדרשים, על פי הסכם זה, בתוך כך, הוא  ומתן
מתחייב לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן 

 השירותים באופן יעיל, מעולה ולשביעות רצונה המלאה של העירייה.

  או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ו/או לבצע הוראה כי אין כל מניעה חוקית ו/  .2.3
מהוראות הסכם זה ו/או כי במסגרת מתן השירותים מכוח הסכם זה לא יפגע 

 צד שלישי כלשהו.   בזכויות 

יתרים יש בידיו, ויהיו בידיו לאורך כל תקופת ההסכם, כל הרישיונות והה  .2.4
נלווה אחר הדרוש לביצוע שירותים על ידו ולכל שירות  הדרושים על פי דין לביצוע 

התחייבויותיו והצהרתו האמורה, הוא מצהיר  השירותים. מבלי לגרוע מתוקף 
שיונות וההיתרים, יומתחייב, כי יוודא, כי לאורך כל תקופת ההסכם, יחזיק בכל הר

ויעמוד בדרישות כל דין, בכל הקשור למתן השירותים על פי הסכם זה, לרבות בכל 
 לפי המקרה ובכפוף להוראות הסכם זה. -הקשור לבטיחות, הכל

 כי קרא את ההסכם על נספחיו וקיבל את כל ההסברים הנחוצים ביחס לשירותים   .2.5
ובמיוחד דרישות הבטיחות  -שעליו להעניק לעירייה. כי הוא מכיר את הדרישות 

ביחס לגורמים השותפים לפעילות, להיקפיה, חשיבות העמידה  -המחמירות 
והתקציבים, כי נהירים לו פרטי השירותים הנדרשים בהסכם זה בלוחות הזמנים 

וכי הוא מסוגל לבצע את השירותים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו בקפדנות, יעילות, 
 מיומנות ולשביעות רצון העירייה.

 :התחייבויות הקבלן .3

 הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:

ותאורה באירועים אותם כי יבצע כל פעולה הנדרשת  לצורך מתן שירותי הגברה   .3.1
 עורכת העירייה לרבות כל פעולה המנויה במסמכי המכרז, הסכם זה ונספחיו.

 
הינם  14א׳-1שבנספחים א׳ והדרישותמובהר למען הספר ספק כי המפרטים   .3.2

לפי הצורך והעניין יוסיף עובדים, ציוד וכן יעשה קבלן נדרשות, ה דרישות מזעריות
קרי מתן שירותי הגברה  -ותים באופן מושלם כל פעולה אחרת לצורך מתן השיר

בכל אירוע ואירוע בהתאם לדרישות  וללא כל תשלום נוסף ותאורה לפי הצורך
 האירוע.

 

הינם מפרטים מוצעים,  14א' -1יובהר כי המפרטים המסומנים כנספחים א'
הדרישות לכל אירוע עשויות להשתנות בהתאם לדרישת האומנים השונים, 

 האירועים ו/או חברות ההפקה עמן תתקשר העירייה.
 

מרביים  אמון מטעמה תוך יחסי י העירייה ו/או מיכי ינהג ביושר ובנאמנות כלפ  .3.3
 למתן השירותים. הנוגעון ושלם, על כל דבר ועניין לעירייה מידע נכ וכי ימסור

 
לבין העירייה  עלול להיווצר בינו דיחוי על כל ניגוד אינטרסים אשר כי יודיע ללא .3.4

מידע שיהא ברשותו, לפיו קיים או עלול להיות חשש לפיו לא יוכל לבצע  ו/או על כל
 איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
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 :התמורה .4

תמורת ביצוע השירותים בהתאם לתנאי ההסכם ולשביעות רצונה המלא של   .4.1
העירייה, תשלם העירייה לקבלן את התמורה ביחס לכל אירוע בנפרד )לאחר קיום 

כמפורט האירוע וביצוע התחייבויות הקבלן בפועל( בהתאם להצעת המחיר שלו 
 .(1ב)בנספח 

 חשבון בגין כל אירוע יימסר לעירייה בסיום האירוע.  .4.2

ממועד אישור החשבון על ידי העירייה וכנגד  45התמורה תשולם בתנאי שוטף +   .4.3
מסירת חשבונית מס כדין וכן כנגד הצגת אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור 

 תקפים על שם הקבלן.

 תבקש לכלול פריטים נוספיםלעיל, היה והעירייה  3.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .4.4
ובכפוף לאמור שם, תשלם העירייה בגין  14א׳-1מעבר למפורט בנספחים א׳ וחריגים

כנספח ב׳. מובהר כי אין ומסומן הפריטים הנוספים בהתאם למחירון המצ״ב 
 באמור כדי לפטור את הקבלן מחובתו להעניק את שירותי ההגברה והתאורה

 דרישת האומנים ו/או חברות ההפקה השונות.ובהתאם ל במלואם בצורה מקצועית

וצאות, בין מיוחדות ובין התמורה הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת את כל הה  .4.5
מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי החוזה בשלמות , כלליות

והיתרים, ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות הקבלן, לרבות ביטוחי הקבלן, רישוי 
 אחריות וכל הדרוש לשם ביצוע התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.

 
עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או  .4.6

אשר יחולו בעתיד על ביצוע השירות עפ״י חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 
סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל העירייה תנכה מהסכומים המגיעים לקבלן כל 

 .זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן
 

 :תקופת ההסכם .5

כאשר לעירייה זכות הברירה להאריך את  שנה אחתהסכם זה נעשה לתקופה של  .5.1
. וסה״כ עד חמש שניםאחת כל  בנות שנה לארבע תקופות נוספותתקופת ההסכם 

רייה לממש את תקופות האופציה יוצמדו מחירי האירועים למדד החליטה העי
המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה 

 והמדד הקובע הוא המדד הידוע בתום כל שנת הסכם.
 

הקבלן יקבע ביומנו יחד עם מחלקת האירועים בעירייה את מועדי האירועים )ככל   .5.2
שאלו קבועים מראש( ויהא זמין לביצוע האירועים לרבות אירועים חד פעמיים 

 ימים מראש. 21חדשים או אירועים שזמנם אינו קבוע מראש בהתראה של 

יבוצעו השירותים  במקרים בהם הוחלט על אי קיום האירועים )כולם או חלקם( לא .5.3
והקבלן לא יהא זכאי לתרופה או לפיצוי בשל ביטול האירועים אלא אם בוטל 

ו/או פנדמיה ו/או החלטת ממשלה ו/או כל גוף  האירוע שלא מחמת כוח עליון
ימים לפני האירוע שאז יהא זכאי הקבלן לפיצוי בשיעור  7ובתקופה של עד  מוסמך

 ממחיר האירוע. 10%של 
 

מובהר כי לעירייה זכות הברירה להחליט כי ההסכם יבוא לכלל סיום טרם תום  .5.4
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תקופת ההסכם ללא שיהא צורך בהנמקה כלשהי והיא תוכל, בכפוף להוראות הדין 
 למסור את ביצוע השירותים לאחר. החלות עליה,

 

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן  .5.5

בכל מקרה של הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי  מיידי
 הקבלן נהג במירמה ותוך הפרת אמון העירייה בביצוע השירותים.

 :העדר יחסי עובד מעביד .6

הקבלן מצהיר כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הקבלן ו/או מי   .6.1
או מי מהגופים ו/או האנשים עמם /מעובדיו ו/או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה ו

מעביד -יתקשר בקשר להפקת האירוע ובכלל, לבין העירייה ו/או העיריה יחסי עובד
 בכל הנוגע למתן השירותים בהסכם זה.

הקבלן ימלא אחר כל חובותיו כמעביד בכל תקופת ההסכם לגבי עובדיו ו/או מי   .6.2
ל דין ו/או על פי כל הסכם שיועסקו על ידו בביצוע השירותים לפי הסכם זה, לפי כ

מחייב, בין אם הסכם קיבוצי או הסכם אחר, לרבות ביצוע כל התשלומים 
הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים שמעביד חייב בניכויים על 

 שאינו נופל משכר המינימום. פי חוק. כמו כן, ישלם הקבלן לעובדיו שכר הוגן,
 

הקבלן יודיע לכל עובדיו בהווה ובעתיד, וכן לכל ספקי המשנה מטעמו, כי הינם   .6.3
עובדים ומועסקים במסגרת הארגונים של הקבלן ו/או של ספקי המשנה, ואינם 

 עובדי העירייה ו/או העיריה.

לא תהיינה לקבלן ו/או למועסקים על ידו על פי הסכם זה זכויות של עובדים אצל   .6.4
העירייה ו/או העיריה והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר 
לביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה 

 שהיא.

ולמרות כוונת הצדדים המפורשות כפי שבאה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה   .6.5
לידי ביטוי בהסכם זה, תידרש העירייה במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה 
כי שררו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או למי מטעמו, ישפה הקבלן 
את העירייה מיד עם דרישה בגין כל שסכום שתידרש העירייה לשלם כאמור לרבות 

 אות ושכ״ט עו״ד.הוצ

 :אחריות לנזקים ושיפוי וביטוח .7

ובתוך כך, ינתנו בהתאם לדרישות כל תקן ודין, יהקבלן מתחייב כי השירותים  .7.1
 בעבודה. הבטיחות י העבודה ודיני בהתאם לדינ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן הינו האחראי הבלעדי על מתן שירותי   .7.2
אחראי לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או ההגברה והתאורה באירועים. הקבלן יהיה 

לרכוש שיגרמו לעירייה ו/או לעירייה ו/או למי מטעמן ו/או לצד שלישי כלשהו 
כתוצאה מביצוע הסכם זה ו/או ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או 

 ספקי המשנה בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.

ו כי העירייה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית ידוע לשהקבלן מצהיר בזאת   .7.3
בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לו ו/או למי מטעמו בשל מתן השירותים על פי 
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הסכם זה ומתחייב לפצות ולשפות את העירייה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק מכל 
מין וסוג שהוא ו/או כנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי 

שהו, נגדה ו/או נגד מי מטעמה, לרבות ההוצאות המשפטיות ושכ״ט עו״ד אדם כל
שיגרמו להם, והכל בכפוף לכך שהעירייה תודיע בכתב לקבלן על דבר התביעה 
ו/או הדרישה כאמור ותאפשר לו להשתלב בהליכי ההגנה כנגד תביעה ו/או 

 דרישה כאמור.

הקבלן אחראי כלפי כל עובד שלו או אדם אחר המועסק בשירותו ו/או ספקי   .7.4
המשנה לנזקים לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם, 

 במישרין או בעקיפין, קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה.

 :ביטוחים .8

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על .8.1
פי כל דין. הקבלן מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח אישור -יהיה אחראי על

אישור על קיום על קיום ביטוחים המצ״ב ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: ״
 ל הקבלן בלבד.״(. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות יחלו עביטוחים

הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה  .8.2
זה. הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי 
העירייה  בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי 

 .תחלוף מחברות ביטוחלרבות תביעות תביעת שיבוב מכל סוג 

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור  .8.3
' )להלן: אישור קיום ביטוחים( אשר מהווה חלק דקיום ביטוחים המצ''ב כנספח 

בלתי נפרד מחוזה זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של העירייה  או מי 
מד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים מטעמה להיקף וגודל הסיכון העו

וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, לעירייה ולצד 
 שלישי.

הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את  .8.4
זכויות העירייה, יהיה הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו לעירייה באופן מלא 

די ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיה, והוא ובלע
 .יהיה מנוע מלהעלות כלפי העירייה כל טענה כאמור

הקבלן לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  .8.5
 מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

ה זה וכתנאי לחתימת העירייה על חוזה זה, ימי עבודה לפני החתימה על חוז 14 .8.6
ימציא הקבלן לעירייה  את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים 

ידי חברת ביטוח בעלת -הביטוחים כפי הנדרש על פי חוזה זה, כשהם חתומים על
 ם.שראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשיםרישיון של מדינת י

יטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או ימי עבודה לפני תום תקופת הב 14 .8.7
בפוליסות, ימציא הקבלן לעירייה אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח 

 נוספת.
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מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין  .8.8
משום מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם 

הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לא, והמצאתם לידי  חברת
העירייה  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על העירייה אחריות כלשהי לגבי היקפו 

 וטיבו של הביטוח.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום  .8.9
לעשות כך. למען הסר ספק,  ביטוחים ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת

בדיקתם או אי בדיקתם על ידי העירייה או מי מטעמה אינה פוטרת את הקבלן 
 מאחריות על פי דין או אחריות על פי חוזה זה.

הקבלן יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות  .8.10
כתובות, מידע  העירייה, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים,

 עסקי סודי וכיו"ב.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או  .8.11
לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם 
להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות 

ליסות ולא תחול עקב כך על העירייה  אחריות כל אישור קיום ביטוחים ו/או הפו
 שהיא.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על  .8.12
פי החוזה עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקבלן על פי דין 

 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

י דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים הקבלן לבדו יהיה אחראי על פ .8.13
בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או 

 ההשתתפות העצמית.

הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה  .8.14
וכן ו/או הבאים מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא ת

הפוליסה ( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר  בזאת 
אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול 

 כלפי אדם שביצע נזק בזדון לקבלן.

הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו: ביטוח סיכוני צד שלישי. ביטוח אחריות  .8.15
 חבות מעבידים.מקצועית. ביטוח 

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות  .8.16
יחולו על הקבלן. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי העירייה 
והבאים מטעמה, הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. 

ל כלפי מבטחי העירייה והביטוח של סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפ
הקבלן הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי העירייה. כיסוי ביטוחי בגין 
רשלנות ו/או רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח 

צפוי. -ו/או בחובות המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי
הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא סעיף לפיו 

יום  60אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העירייה  לכל הפחות 
מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות העירייה  
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 לקבלת שיפוי.

סייגים בגין: זיהום בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או  .8.17
צפוי. אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. -פתאומי תאונתי ובלתי

אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע 
 ומסמכים.

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו: .8.18

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי  .8.1.1
לבין  עירייהואקטיבי  לא יהיה מאוחר מיום ההתקשרות בין ההרטר

 .קבלןה

חודשים  6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של  .8.1.2
לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי 

 קבלן, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הקבלןתשלום ע"י ה
 וליסה שפקעה.באותו היקף ביטוח כפי הפ

    הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות  .8.19
שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח 
לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה 

כוש כולל רכוש בבעלות העירייה. שימוש לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל ר
 במכשירי הרמה.

 
  הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט ' או  .8.20

 נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי. 
 

  הרחבי שיפוי: .8.21

בגין   עירייההפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת ה 8.21.1
ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת"  קבלןאחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של ה

לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. 
 פוליסות אחריות מקצועית לא תכלול כיסוי בגין תביעות הקבלן כלפי העירייה.

העירייה באם תחשב כמעביד של עובדי ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את  8.21.2
 הקבלן.

 גבול האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח  .8.22
₪.  20,000,000 –ביטוח סיכוני צד שלישי ₪.  6,000,000 -וכדלקמן: אחריות מקצועית  

 .₪ 20,000,000 –ביטוח חבות מעבידים 
 

 ו/או לערוך ביטוחים  קבלןקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי ה קבלןככל שלדעת ה .8.23
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על  קבלןנוספים ו/או משלימים, יערוך ה 

 חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.
 

 .אחריות על פי כל דין קבלןביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד יש ל .8.24

 

 :סודיות .9

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר בידיו ו/או אשר יגיעו לידיו ו/או  .9.1



 

33 
 חתימה וחותמת המציע____________________

לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או 
בקשר עמם הינם סודיים והוא מתחייב לשמור על כל מידע כאמור בסוד ולהביא 

 קשורות בהסכם זה.סעיף זה לידיעת עובדיו המועסקים בביצוע עבודות ה

 

הקבלן מתחייב להחזיר לעירייה כל מסמך שנמסר לו בקשר עם הסכם זה מיד   .9.2
 בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה.

 

הקבלן מתחייב כי הוא וכל עובד המועסק על ידו ישמרו על סודיות המידע  .9.3
והמסמכים הכרוכים בביצוע השירותים שהגיעו או שיגיעו לידיו ו/או למי מטעמו 

סכם זה ומתחייב לשמור בסוד ולא להעתיק, להודיע, למסור או להביא לפי ה
לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע או שהגיעה אליו ו/או למי מעובדיו ו/או למי 
מטעמו עקב ביצוע השירותים במהלך, בטרם או לאחר תקופת ההסכם. הקבלן 
 מתחייב למילוי חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום תקופת ההסכם, ככל

 שתהא כזו.

 

גורם שיועסק על ידי הקבלן, ולעירייה ו/או למשטרת ישראל תהיה התנגדות ו/או  .9.4
 השגות על המשך העסקתו, לא יועסק על ידי הקבלן.

 

הקבלן מצהיר בזאת כי אי מילוי התחייבויותיו לפי סעיף זה מהווה עבירה לפי   .9.5
וכי יביא הוראות החוק והוראות סעיף  1977 -לחוק העונשין, התשל״ז  118סעיף 

 זה לידיעת עובדיו.

 
 :ביטול האירוע .10
 

איחור ו/או אי קיום הוראה מהוראת הסכם זה לא ייחשב כהפרת ההסכם אם   .10.1
נגרם על ידי כל פעולה של כוח עליון שמעבר לשליטת הצדדים, לרבות, שביתות 

, )בעירייה(, הפרות סדר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, מרד, רעידת אדמה
אינם מאפשרים  אשר פנדמיה ו/או החלטת ממשלה ו/או כל גוף מוסמך בעניין, 

את קיום האירוע בו נדרשו השירותים, וזאת בתנאי שהצד המפר יודיע מיד 
 למשנהו על האירוע של כוח עליון.

 
ככל שהאירוע יבוטל מפאת כח עליון, ביטול האירוע כאמור לא יזכה את הקבלן   .10.2

 לעיל. 5.3ו/או מי מטעמו בכל תשלום ו/או פיצויים למעט כמפורט בסעיף 
 

 
קבע בהסכמים בינו לבין ספקי המשנה מטעמו הוראות מתאימות אשר הקבלן י  .10.3

יאפשרו את ביטול ההתקשרויות במקרים של כוח עליון, כאמור לעיל. והעירייה 
לא תישא בכל תשלום עבור הוצאות שנגרמו לקבלן בשל התקשרויותיו עם ספקי 

 משנה כתוצאה מביטול האירוע מחמת כוח עליון.
 

 :איסור הסבת ההסכם  .11
 

הקבלן אינו רשאי להעביר איזו מזכויותיו או מחובותיו על פי הסכם זה, כולם   .11.1
או מקצתם לכל צד שלישי שהוא אלא אם ניתנה לכך הסכמת העירייה מראש 

 ובכתב.
 

כל מסירה או העברה בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל   .11.2
 תוקף.

 
זכויותיו של הקבלן לפי הסכם זה ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד   .11.3

 .כלשהו
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 :בטיחות .12
 

ת לל הוראות הבטיחות בהתאם להוראוהקבלן יקיים וידאג כי כל מי מטעמו יקיים את כ
 דין. כל

 :הפרה ותרופות .13
 

הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית או הפר אותו בהפרה לא יסודית ולא תיקן   .13.1
ימים לאחר שקיבל דרישה לכך מאת העירייה תהא העירייה זכאית  2ההפרה תוך 

זאת בנוסף לכל סעד שתהא זכאית לו על פי הסכם זה  לבטל הסכם זה לאלתר,
 ועל פי כל דין.

 
גביית פיצויים בכל דרך אחרת לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי   .13.2

הסכם זה ולא יגרעו מזכותה של העירייה לבטל את ההתקשרות עם הקבלן 
 ולהתקשר עם גורם אחר ו/או לפעול בכל דרך אחרת על פי שיקול דעתה.

בשל הפרה יסודית של הקבלן, ישא הקבלן  13.1בוטל ההסכם כאמור בסעיף   .13.3
לבדו בכל נזקיו כתוצאה מביטול ההסכם, לרבות הוצאותיו הנובעות 

 מהתחייבויותיו החתומות כלפי צדדים שלישיים.
 

לצרכי הסכם זה ״הפרה יסודית״ תוגדר כמשמעה בחוק החוזים )תרופות בשל  .13.4
 וכן בכל אחד מן המקרים הבאים: 1970-הפרת חוזה(, התשל״א

 .י גילוי מידע מהותי על ידי הקבלןא  .13.4.1
 נאמנות להסכם זה ו/או למטרותיו;-גילוי של אי .13.4.2
הקבלן נכנס להליכי פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל או   .13.4.3

שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או 
 שמונה מפרק זמני או קבוע לקבלן;

אם יתברר לעירייה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ותוך מתן הודעה   .13.4.4
ן, כי עקב הוראות שבדין יהיה המשך קיומו של מוקדמת לקבל

 ההסכם לבלתי חוקי או לבלתי אפשרי.
אם כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של הקבלן ו/או מי מטעמו   .13.4.5

 האירוע לא יכול להתקיים באופן סביר ובטוח.
 אם הקבלן הפר הוראה עיקרית יסודית של הסכם זה.  .13.4.6

 :ערבות ביצוע .14

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן במהלך   .14.1
תקופת ההתקשרות לרבות הבטחת ביצוע השירותים באירועי השנה השונים 

ממחיר כלל האירועים בהם הוא  20%בשיעור של יעמיד הקבלן ערבות ביצוע 
סח בנו₪(  5,000-נשוא הסכם זה )ובכל מקרה לא פחות מעניק את השירותים י

 חודשים. 12לתקופה של  להסכם זה נספח ד׳המצ"ב ומסומן כ

בחרה העירייה לממש את זכות הברירה שלה ולהאריך את ההתקשרות עם   .14.2
הקבלן לתקופות נוספות יאריך הקבלן את תוקף הערבות לתקופות הנוספות לפי 

 הצורך כך שבכל רגע נתון בו ההתקשרות תקפה תהא גם ערבות הביצוע בתוקף.

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הבנקאיות ו/או חידושן ו/או הארכתן   .14.3
ו/או חילוטן יחולו על הקבלן בלבד. מתן הערבות אינו פוטר את הקבלן ממילוי 
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התחייבויותיו על פי החוזה ואילו גבייתה ומימושה של הערבות ע״י העירייה לא 
 ם נוספים.יהוו לגביה מניעה לתבוע מהקבלן נזקים ו/או הפסדי

המצאת הערבויות לפי סעיף זה לעיל הינה תנאי יסודי בחוזה זה, והפרתו תהווה   .14.4
 הפרה יסודית של החוזה.

 :ניגוד עניינים .15

הקבלן מצהיר בזה כי הוא ו/או מי מטעמו מכירים את הכללים והמגבלות בדבר   .15.1
איסור ניגוד עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים 

 ביחס עם מתן השירותים נשוא הסכם זה של הקבלן ו/או מי מטעמו.

ינים. אם הקבלן מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עני  .15.2
ובמידה וייווצרו מצבים בהם יתעורר חשש לניגוד עניינים, במהלך מתן 
השירותים באירועים של העירייה על פי הסכם זה או כתוצאה מהם, ביחס לקבלן 

 ו/או מי מטעמו, הקבלן מתחייב להודיע על כך מיידית לעירייה.
 

לרבות מועסקים מטעמו, בני משפחה  -לעניין סעיף זה, ״הקבלן ו/או מי מטעמו״   .15.3
של הקבלן ותאגיד שהקבלן, עובדיו ומועסקיו או בני משפחותיהם הינם בעלי 

 עניין בהם. ״בני משפחה״
 .1968 -״בעל עניין״ יפורשו בסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות ערך, תשכ״ח  ו

 ויסודי בהסכם זה.סעיף זה הינו תנאי עיקרי   .15.4

 כללי: .16
 

כל שינוי ו/או ביטול תנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך בכתב ונחתם על ידי   .16.1
 .מורשי חתימה של שני הצדדים

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין נספחיו, יראו   .16.2
 ת.את הדרישות החלות על הקבלן כמצטברו

הקבלן מצהיר כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לעירייה לפקח,  .16.3
להדריך, או ליתן הוראה לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מהמועסקים על ידו אלא 
כאמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן וכי אין לקבלן ו/או לעובדיו 

ים או הטבות אחרות ו/או לקבלני המשנה מטעמו כל זכות לתשלומים, פיצוי
בקשר לכך לרבות בקשר עם ביטול ו/או סיום ההסכם בכל נסיבות שהן, אלא על 

 פי הסכם זה.

העירייה תהיה זכאית לקזז כל סכום שעשוי להגיע לה מהקבלן בהתאם להסכם   .16.4
זה ו/או מכל מקור אחר, מכל סכום שהיא חייבת בתשלומו לקבלן ו/או לנכות 

ה הבלעדי של העירייה. העירייה תמסור לקבלן הסכום, הכל לפי שיקול דעת
 הודעה בדבר קיזוז סכומים כאמור .

סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה נתונה לבית המשפט   .16.5
 בדימונה ו/או באר שבע בלבד לפי העניין.המוסמך 

אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר   .16.6
 על זכויותיו אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות.רו יתוולו
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 :הודעות .17

 כל הודעה בכל הקשור להסכם זה תישלח בדואר רשום לכתובות הצדדים.  .17.1

כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ״ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי   .17.2
 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. 72הנמען תוך 

כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה למענה בתוך   .17.3
שעות, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל, ונתקבל אישור מכשיר  24

 הפקסימיליה להעברתה התקינה בשלמותה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 ____________________                                                                       __________________ 

 הקבלן              העירייה  

 

 אישור עו״ד הקבלן
 
 

 ת.ז _______ מאשר בזאת כי ה״ה ____________ מ.ר עו״ד ,_____________ אני הח״מ
   ____________________________________________ מוסמך לחתום להתחייב בשם 

 זיהוי __________________________________________________________ מספר
 ולאחר שהסברתי לו את כלל המשמעויות המשפטיות הנובעות מההסכם, חתם על 

 הסכם זה בפני.
 
 
 

        
                                                                                                                               

 _________________           
 תימה וחותמתח       
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 נספח א׳ 

 מפרט כללי
 :הגדרת תפקיד .1

הקבלן יהא אחראי למתן שירותי הגברה ותאורה באירוע על פי תנאי ההסכם   .1.1
 ונספחיו.

 לעמוד בכל תנאי, חוקי ותקנות הבטיחות. על הקבלן .1.2
 השתתפות בישיבות. .1.3
 התאמת השירותים לצרכי האירוע. .1.4
 תיאומים נדרשים. עוביצ .1.5
מול גורמי הרישוי איסוף וקבלת האישורים הנדרשים מאת: משטרת ישראל, תיאום  .1.6

 עיריית דימונה, כיבוי אש, משרד הבריאות יועץ הבטיחות והמהנדסים.
 בניית ותיאום לו"ז הקמות ופירוקים באתר האירוע בתחילת האירוע ובסיומו. .1.7
רוע, במהלך ניהול טכני ונוכחות של הקבלן ו/או מי מטעמו החל מתחילת הקמות האי .1.8

 האירוע ועד לסיום האירוע והחזרת המצב בשטח לקדמותו.
 ליווי של צוות טכני מקצועי ומיומן למתן מענה בכל צורך בשטח. .1.9

הקבלן ידאג לקבל לידיו מאת הגורמים הרלבנטיים את כל הרישיונות הנחוצים לשם  .1.10
 קיום האירועים ו/או הפרויקט.

 ותים השונים.קיום סיורי שטח עם הספקים ונותני השיר  .1.11
 ריכוז הצרכים השונים, צרכי החשמל והצרכים הטכניים הנדרשים לאתר.  .1.12
 תיאום לוגיסטי וטכני לפי הנדרש. .1.13

 :כלליות בנושאי בטיחות  הנחיות .2

 כל דין.הוראות בכל הוראות הבטיחות הקבועות בא הקבלן יהיה בקי .2.1
אירוע, לרבות לקיים סקר מפגעים וסיכונים במתחם האירוע לפני  באחריות הקבלן .2.2

 דו"ח יועבר לעיון יועץ הביטוח.הוסיכונים שיש לתקנם.  דו"ח מפגעים
 לפתור בעיות שמתעוררות בזמן ההקמה, מהלך האירוע ופירוקו. באחריות הקבלן .2.3
 על הקבלן לדאוג למיקרופון פורץ בהתאם להוראת המשטרה . ,בכל אירוע חוץ .2.4

 :אישורים לפני אירועקבלת   .3

כלל האישורים הנדרשים על פי דין ועל ידי הרשויות קבלת טרם האירוע  על הקבלן לוודא
 באחריות הקבלן ועל חשבונו.קבלת האישורים הנדרשים תהא  המוסמכות, 

 :הובלה והרכבה .4

הקבלן מתחייב להוביל, לשנע, להניף, להרכיב, לפרק ולהפעיל את מערכת ההגברה   .4.1
והתאורה באמצעות הכלים והאביזרים הנדרשים לכך, בהתחשב בכל השיקולים 

 הדרושים לעניין, לרבות תנאי השטח.
בהתאם לצורך ולעניין מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן, ועל חשבונו, יבדוק   .4.2

 ונסטרוקציות שיוקמו והפנסים שייתלו.ויאשר את מתקני הק
הקבלן מתחייב, כי במידה והעירייה ו/או מי מטעמה, לרבות המהנדס מטעם   .4.3

העירייה, תורה על ביצוע שינויים ו/או תיקונים לצורך מתן אישור כאמור, יבצע 
 הקבלן את השינויים ו/או התיקונים האמורים ללא עוררין.

קבלן לתקן מיידית, על חשבונו, כל תקלה אשר מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב ה  .4.4
תתגלה במערכת ההגברה ו/או התאורה מייד עם גילוייה ובאופן שלא יפגע במהלך 

 התקין של האירוע.
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 :שימור ואחזקה .5

הקבלן מתחייב לדאוג לתקינות הציוד לאורך כל תקופת ההסכם, ובתוך כך, לבצע   .5.1
 בדיקות תקינות באופן שוטף.

על הקבלן לתקן ו/או להחליף בעצמו ועל חשבונו את כל הטעון תיקון ו/או החלפה   .5.2
 "( במערכת ההגברה והתאורה.תיקון)להלן: "

עשה תחת פיקוח צמוד של מהנדס יידו -מתחייב, כי מתן השירותים עלהקבלן   .5.3
 קונסטרוקציה מטעם הקבלן ועל חשבונו.

 בתום האירוע, הקבלן מתחייב לפרק את הציוד על חשבונו.  .5.4

 :, פיקוח ואחריותמתן שירותים .6

פי הסכם זה, וכן בכל -פי כל דין ועל-באחריות הקבלן לוודא עמידה בכל הדרישות על  .6.1
הקשור למתן השירותים המפורטים בהסכם זה. בתוך כך, ומבלי לגרוע מכלליות 

פי כל דין, ועמידתו בכל דרישות -האמור: קבלת כל הרישיונות וההיתרים הדרושים על
דע את העירייה לאלתר מיד עם היוודע ייהבטיחות ובכל התקנים הנדרשים. הקבלן 

הדבר לקבלן, בכל מקרה שבו קיים חשש לתוקפו של רישיון או היתר שניתנו, או בכל 
מקום בו קיים חשש להפרת תנאים של רישיון או היתר שניתנו, או חשש לאי עמידה 

 בדרישות כל דין. אין באמור כדי להטיל על העירייה אחריות או מחויבות כלשהי.

ריות הקבלן לפקח על ביצוע כל השירותים לרבות ביצוע מעקב ובקרה אחר באח  .6.2
עמידתו בדרישות, לרבות רמתו המקצועית, עמידה בלוחות זמנים, ובתנאים נוספים 

דע את העירייה, לאלתר עם היוודע ייפי שיקול דעתה של העירייה. הקבלן -סבירים על
חשש לאי עמידה באיזו  כל מקרה שבו קייםעל פה, -הדבר לקבלן, בכתב ובעל

פי הסכם זה. אין באמור כדי להטיל -מההתקשרויות הקשורות לביצוע השירותים על
 על העירייה אחריות או מחויבות כלשהי.

 :אחריות הקבלן .7

 פי הסכם זה מתחייב הקבלן כדלהלן:-מבלי לגרוע מאיזה מהתחייבויותיו של הקבלן על

הקבלן ו/או בא כוחו יהיו מצויים באתר האירוע וישגיחו ברציפות על אופן ביצוע   .7.1
 השירותים.

הקבלן מתחייב כי העבודות תבוצענה בהתאם לדרישות כל תקן ודין, ובתוך כך,   .7.2
 בהתאם לדיני הבטיחות והבטיחות בעבודה.

או לעובדיו /הקבלן מתחייב לנקוט בכל דרך על מנת למנוע תאונות מכל סוג שהוא לו ו  .7.3
 ו/או למי מטעמו ולהפחית את הסיכונים הכרוכים בביצוע השירותים.

לעיל, הקבלן מתחייב לבצע הדרכה לעובדיו  7.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בס״ק   .7.4
 ו/או מי מטעמו בטרם תחילת ביצוע העבודות כנדרש בדיני הבטיחות בעבודה.

כל האמצעים כדי למנוע כל פגיעה הקבלן מתחייב, כי במהלך ביצוע העבודה ינקוט ב  .7.5
שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר בדרכים 

 ציבוריות או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.
אחראי לבדו לכל נזק או קלקול שייגרמו לרכוש ציבורי כלשהו וכל נזק יהיה הקבלן   .7.6

ונם של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על אותו כזה יתוקן על חשבונו לשביעות רצ
 רכוש שניזוק.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כאמור לעיל, מתחייב הקבלן לספק על חשבונו הוא   .7.7
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באתר האירוע כל אמצעי מיגון שיהא דרוש, ולנקוט בכל אמצעי זהירות לביטחון 
 העובדים באתר ולביטחון הנמצאים בו במהלך ביצוע העבודות.

 
ן מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים לביצוע העבודה הכלולים בהסכם זה וכפי הקבל .7.8

שיינתנו לו על ידי המזמינה. במידה והקבלן לא יעמוד בלוחות זמנים אלה, תהא 
רשאית העירייה להעביר את ביצוע העבודה לקבלן אחר והקבלן ישא לבדו בכל 

 העלויות הנובעות מכך על כל המשתמע.
 

 

 

 

 

_________ __________   ___________________ 
 חתימת וחותמת הקבלן     תאריך 
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 1נספח א'         
 

 מפרט אירועים
 

 העצמאות ערבאירוע 
 

 תיאור כמות

 כמות משתתפים 5,000 

 סוג אירוע אירוע חוץ

 צורך בגנרטור לא

מערכת הגברה מאיכות מעולה מתאימה לאירוע חוץ בסדר 
איש בהתחשב בדרישות אומנים מהמעלה  5,000גודל של 

או ש״ע.  line arrayהראשונה במדינת ישראל. מערכת 
 העירייה תאשר את סוג המערכת.

 מערכת הגברה

קרופונים אלחוטיים. יש להחזיק כעתודה ימ 4לפחות 
 ידי בתקלות.קרופונים נוספים לטיפול מימ

 מיקרופונים

 מיקסר ערוצים לפחות. 32דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום 2

 סטנדים למקרופונים 24

 חיבורים לכלי נגינה קרופונים כלי נגינה של המקהלה לרבות תופיםימ

 כלי נגינה לאמנים גיטרה, מגבר בס. רתופים, מגב

 תאורה לבנה שטיפה מיני ברוט 4

 פנסים חכמים 12

 פנסים חכמים לדים 12

 פנסים תומסים 60

 פנסים בת שבע סטים 2

 פנסים בימים 6

 מכונת עשן 1

 מכונת ערפל 1

 מחשב תאורה 1

 מ׳ 6בגובה  X1022גשר תאורה מרובע בגודל  לא
 כולל בטונדה כנדרש ובהתאם לדרישת קונסטרוקטור

 יום הקמה )יום קודם( 1

 פירוק 1

 מוניטורים 8

 מוניטור אוזניה 6

 
באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -

 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך.
מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות  -

 המכרז וההסכם הנלווה לו.
 וקונסטרוקטור הסכום כולל אבטחה  -
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 2נספח א'

 אירוע יום/ ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 

 

באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -
 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך.

להוראות  כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאםמתן השירותים האמורים בטבלה  -
 המכרז וההסכם הנלווה לו

 תיאור כמות

 כמות משתתפים 1500

 סוג אירוע אירוע חוץ

 צורך בגנרטור לא

מערכת הגברה מאיכות מעולה מתאימה לאירוע חוץ בסדר 

 lineרמקולי צד לתלייה, מערכת  8איש. כולל  1,500גודל של 

array .או ש״ע. העירייה תאשר את סוג המערכת 

 מערכת הגברה

מקרופונים אלחוטיים + מקרופון דינאמי  4מדונות +  14

 למנחה + מיקרופון לחצוצרה.

 מיקרופונים

 מיקסר ערוצים לפחות. 32דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום 4

 סטנדים למקרופונים 4

 חיבורים לכלי נגינה יחידות לגיטרה. 2יחידות לאורגן  2

 כלי נגינה לאמנים אין

 תאורה לבנה שטיפה מיני ברוט 4

 פנסים חכמים 12

 פנסים חכמים לדים 12

 פנסים תומסים 60

 פנסים בת שבע סטים. 2

 פנסים בימים 6

 מכונת עשן 1

 מכונת ערפל 1

 מחשב תאורה 1

 מ׳ 6בגובה  X1012גשר תאורה מרובע בגודל  לא

 הקמה )יום קודם(יום  1

 פירוק 1

 מוניטורים לזמרים 2

 מוניטור אוזניה 4

 ימי חזרה לפנות בוקר(.ת גם בשעות יומיים )יכול ויהיו חזרו
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 הסכום כולל אבטחה וקונסטרוקטור -
 

 3נספח א'
 

  יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 

 תיאור כמות

 כמות משתתפים 600

 סוג אירוע מבנה סגור

 צורך בגנרטור לא

או ש״ע.  וואט לפחות כל אחד, חברת נקסו 600רמקולים  2

 העירייה תאשר את ש״ע.

 מערכת הגברה

קרופון דינאמי ימיקרופונים אלחוטיים + מ 4מדונות +  14

 למנחה.

 מיקרופונים

 מיקסר ערוצים לפחות. 32דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום 4

 סטנדים למקרופונים 2

 חיבורים לכלי נגינה יחידות לגיטרה. 2יחידות לאורגן  2

 כלי נגינה לאמנים אין

 תאורה לבנה שטיפה מיני ברוט 2

 פנסים חכמים 12

 פנסים חכמים לדים 12

 פנסים תומסים 30

 פנסים בת שבע 2

 פנסים בימים אין

 מכונת עשן 1

 מכונת ערפל 1

 מחשב תאורה 1

 מ׳ 6בגובה  X1012גשר תאורה מרובע בגודל  אין

 יום הקמה )יום קודם( 1

 פירוק 1

 מוניטורים 2

 מוניטור אוזניה 4

 חזרות יומיים )יכול ויהיו חזרות גם בשעות לפנות בוקר(.

באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -
 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך.

להוראות  מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם -
 המכרז וההסכם הנלווה לו

 כולל יום חזרה נוסף -
 הסכום כולל אבטחה וקונסטרוקטור -
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 4נספח א'         
 יער בן גוריון ) בוקר( -אירוע פיקניק יום העצמאות

 
 תיאור כמות

 כמות משתתפים 2,000

 סוג אירוע אירוע חוץ

 צורך בגנרטור כן, גנרטור הפעלה

מערכת הגברה מאיכות מעולה מתאימה לאירוע חוץ בסדר 

איש בהתחשב בדרישות אומנים מהמעלה  5,000גודל של 

או ש״ע.  line arrayהראשונה במדינת ישראל. מערכת 

 העירייה תאשר את סוג המערכת.

 מערכת הגברה

 מיקרופונים מקרופונים אלחוטיים. 4

 מיקסר ערוצים לפחות. 48דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום 4

 סטנדים למקרופונים 24

 חיבורים לכלי נגינה קרופונים לתופים וכלי נגינה נוספים לפי הצורך.ימ

 כלי נגינה לאמנים תופים, מגבר בס, מגבר גיטרה

 תאורה לבנה שטיפה -

 פנסים חכמים -

 פנסים חכמים לדים -

 פנסים תומסים -

 פנסים בת שבע -

 פנסים בימים -

 מכונת עשן -

 מכונת ערפל -

 מחשב תאורה -

 מ׳ 6בגובה  X1012גשר תאורה מרובע בגודל  -

 יום הקמה )יום קודם( -

 פירוק 1

 מוניטורים 8

 מוניטור אוזניה 6

   
באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -

 פרוייקט לפי צורך.לרבות, מנהל 
מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות  -

 .המכרז וההסכם הנלווה לו
 הסכום כולל אבטחה וקונסטרוקטו -
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  5נספח א'
 

 יום עצמאות ) יום( -אירוע באגם דימונה
 

 תיאור כמות

 כמות משתתפים 2,500 

 סוג אירוע אירוע חוץ

 צורך בגנרטור גנרטור גיבוי  -כן

מערכת הגברה מאיכות מעולה מתאימה לאירוע חוץ בסדר 

איש בהתחשב בדרישות אומנים מהמעלה  2,000גודל של 

או ש״ע.  line arrayהראשונה במדינת ישראל. מערכת 

 העירייה תאשר את סוג המערכת.

 מערכת הגברה

 מיקרופונים מקרופונים 10עד 

 מיקסר ערוצים לפחות. 32דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום 2

 סטנדים למקרופונים 24

 חיבורים לכלי נגינה מקרופונים כלי נגינה לרבות תופים

 כלי נגינה לאמנים תופים, מגבר גיטרה, מגבר בס.

 תאורה לבנה שטיפה מיני ברוט 2

 פנסים חכמים 6

 פנסים חכמים לדים 6

 פנסים תומסים 24

 פנסים בת שבע סטים 2

 פנסים בימים 6

 מכונת עשן 1

 מכונת ערפל אין.

 מחשב תאורה 1

 מ׳ 6בגובה  X1022גשר תאורה מרובע בגודל  אין
 כולל בטונדה לפי הצורך 

 יום הקמה )יום קודם( אין.

 פירוק 1

 מוניטורים 8

 מוניטור אוזניה 6

באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -
 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך.

מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות  -
 המכרז וההסכם הנלווה לו.

 הסכום כולל אבטחה וקונסטרוקטור -
 צורך.כולל שעות חזרה בעת ה -
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 6נספח א'
 
 

 אירוע מימונה
 

 תיאור כמות

 כמות משתתפים 2500

 סוג אירוע אירוע חוץ

 צורך בגנרטור , גנרטור הפעלהכן

מערכת הגברה מאיכות מעולה מתאימה לאירוע חוץ בסדר 

איש בהתחשב בדרישות אומנים מהמעלה  5,000גודל של 

או ש״ע.  line arrayהראשונה במדינת ישראל. מערכת 

 העירייה תאשר את סוג המערכת.

 מערכת הגברה

 מיקרופונים מקרופונים אלחוטיים. 4

 מיקסר ערוצים לפחות. 32דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום 4

 סטנדים למקרופונים 24

 חיבורים לכלי נגינה מקרופונים לתופים וכלי נגינה נוספים לפי הצורך.

 כלי נגינה לאמנים מגבר גיטרהתופים, מגבר בס, 

 תאורה לבנה שטיפה -

 פנסים חכמים -

 פנסים חכמים לדים -

 פנסים תומסים -

 פנסים בת שבע -

 פנסים בימים -

 מכונת עשן -

 מכונת ערפל -

 מחשב תאורה -

 מ׳ 6בגובה  X1012גשר תאורה מרובע בגודל  -

 יום הקמה )יום קודם( -

 פירוק 1

 מוניטורים 8

 מוניטור אוזניה 6

 
ן, באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניי -

 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך ושעות חזרה בעת הצורך.
מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות  -

 המכרז וההסכם הנלווה לו
 הסכום כולל אבטחה וקונסטרוקטור -
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 7נספח א'
 

 )מכל סוג ובכל עת( ו/או פסטיבל  אירוע הפנינג
 

 תיאור כמות

 כמות משתתפים 1,000

 סוג אירוע אירוע חוץ

 צורך בגנרטור כן.

מערכת הגברה מאיכות מעולה מתאימה לאירוע חוץ בסדר 

איש בהתחשב בדרישות אומנים מהמעלה  2,000גודל של 

או ש״ע.  line arrayהראשונה במדינת ישראל. מערכת 

 העירייה תאשר את סוג המערכת.

 מערכת הגברה

 מיקרופונים מיקרופון דינאמי. 1מקרופונים אלחוטיים +  4

 מיקסר לפחות.ערוצים  16דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום 2

 סטנדים למקרופונים 4

 חיבורים לכלי נגינה -

 כלי נגינה לאמנים -

 תאורה לבנה שטיפה -

 פנסים חכמים -

 פנסים חכמים לדים -

 פנסים תומסים -

 פנסים בת שבע -

 פנסים בימים -

 מכונת עשן -

 מכונת ערפל -

 מחשב תאורה -

 בפסטיבל / הפנינג ערב- יש צורך בגשר תאורה
 בפסטיבל / הפנינג יום – אין צורך בגשר תאורה

 מ׳ 6בגובה  X1012גשר תאורה מרובע בגודל 

 יום הקמה )יום קודם( -

 מוניטורים 8

 
באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -

 לפי צורך. לרבות, מנהל פרוייקט
מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות  -

 המכרז וההסכם הנלווה לו.
 כולל שעות חזרה בעת הצורך -
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 8נספח א'
 

 אירוע פסח מלכותי
 

 תיאור כמות

 כמות משתתפים 3000

 סוג אירוע אירוע חוץ

 צורך בגנרטור לא

מערכת הגברה מאיכות מעולה מתאימה לאירוע חוץ בסדר 

איש בהתחשב בדרישות אומנים מהמעלה  3,000גודל של 

או ש״ע.  line arrayהראשונה במדינת ישראל. מערכת 

 העירייה תאשר את סוג המערכת.

 מערכת הגברה

 מיקרופונים אלחוטיים. 8

 מיקסר ערוצים לפחות. 32דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום 2

 סטנדים למקרופונים 24

 חיבורים לכלי נגינה מקרופונים כלי נגינה לרבות תופים

 כלי נגינה לאמנים תופים, מגבר גיטרה, מגבר בס.

 תאורה לבנה שטיפה מיני ברוט 2

 פנסים חכמים 6

 פנסים חכמים לדים 6

 פנסים תומסים 12

 פנסים בת שבע סטים 2

 פנסים בימים 6

 מכונת עשן 1

 מכונת ערפל אין.

 מחשב תאורה 1

 מ׳ 6בגובה  X1012גשר תאורה מרובע בגודל  1

 יום הקמה )יום קודם( 1

 פירוק 1

 מוניטורים 8

 מוניטור אוזניה 6

  משד האירוע יומיים, ערב + יום שלם

 
באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -

 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך.
מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות  -

 המכרז וההסכם הנלווה לו.
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 כולל שעות חזרה בעת הצורך. -
 יומיים -משך האירוע -
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 9נספח א'
 יום -אירוע באגם דימונה

 
 תיאור כמות

 כמות משתתפים 2,500 

 סוג אירוע אירוע חוץ

מערכת הגברה מאיכות מעולה מתאימה לאירוע חוץ בסדר 

איש בהתחשב בדרישות אומנים מהמעלה  2,000גודל של 

או ש״ע.  line arrayהראשונה במדינת ישראל. מערכת 

 העירייה תאשר את סוג המערכת.

 מערכת הגברה

 מיקרופונים מקרופונים 10עד 

 מיקסר ערוצים לפחות. 32דיגיטאלי 

 דיסקקומפקט  2

 מערכת קלירקום 2

 סטנדים למקרופונים 24

 חיבורים לכלי נגינה מקרופונים כלי נגינה לרבות תופים

 כלי נגינה לאמנים תופים, מגבר גיטרה, מגבר בס.

 תאורה לבנה שטיפה מיני ברוט 2

 פנסים חכמים 6

 פנסים חכמים לדים 6

 פנסים תומסים 24

 פנסים בת שבע סטים 2

 בימיםפנסים  6

 מכונת עשן 1

 מכונת ערפל אין.

 מחשב תאורה 1

 מ׳ 6בגובה  X1022גשר תאורה מרובע בגודל  אין
 כולל בטונדה לפי הצורך 

 יום הקמה )יום קודם( אין.

 פירוק 1

 מוניטורים 8

 מוניטור אוזניה 6

באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -
 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך.

מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות  -
 המכרז וההסכם הנלווה לו.

 כולל שעות חזרה בעת הצורך. -
 
 
 
 

 10נספח א'
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 לילה -דימונה אירוע באגם
 

 תיאור כמות

 כמות משתתפים 2,500 

 סוג אירוע אירוע חוץ

מערכת הגברה מאיכות מעולה מתאימה לאירוע חוץ בסדר 

איש בהתחשב בדרישות אומנים מהמעלה  2,000גודל של 

או ש״ע.  line arrayהראשונה במדינת ישראל. מערכת 

 העירייה תאשר את סוג המערכת.

 מערכת הגברה

 מיקרופונים קרופוניםימ 10עד 

 מיקסר ערוצים לפחות. 32דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום 2

 סטנדים למקרופונים 24

 חיבורים לכלי נגינה קרופונים כלי נגינה לרבות תופיםימ

 כלי נגינה לאמנים תופים, מגבר גיטרה, מגבר בס.

 תאורה לבנה שטיפה מיני ברוט 2

 פנסים חכמים 6

 פנסים חכמים לדים 6

 פנסים תומסים 24

 פנסים בת שבע סטים 2

 פנסים בימים 6

 מכונת עשן 1

 מכונת ערפל אין.

 מחשב תאורה 1

 מ׳ 6בגובה  X1022גשר תאורה מרובע בגודל  כן
 כולל בטונדה לפי הצורך 

 יום הקמה )יום קודם( אין.

 פירוק 1

 מוניטורים 8

 מוניטור אוזניה 6

באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -
 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך.

מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות  -
 המכרז וההסכם הנלווה לו.

 כולל שעות חזרה בעת הצורך. -
 
 
 
 

 11נספח א'
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 ת "אמפי עמי"אירוע בבימ
 

 תיאור כמות

 כמות משתתפים 1,000 

 סוג אירוע אירוע חוץ

מערכת הגברה מאיכות מעולה מתאימה לאירוע חוץ בסדר 

איש בהתחשב בדרישות אומנים מהמעלה  2,000גודל של 

או ש״ע.  line arrayהראשונה במדינת ישראל. מערכת 

 העירייה תאשר את סוג המערכת.

 מערכת הגברה

 מיקרופונים מקרופונים 10עד 

 מיקסר ערוצים לפחות. 32דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום 2

 סטנדים למקרופונים 24

 חיבורים לכלי נגינה מקרופונים כלי נגינה לרבות תופים

 כלי נגינה לאמנים תופים, מגבר גיטרה, מגבר בס.

 תאורה לבנה שטיפה מיני ברוט 2

 פנסים חכמים 6

 פנסים חכמים לדים 6

 פנסים תומסים 24

 פנסים בת שבע סטים 2

 פנסים בימים 6

 מכונת עשן 1

 מכונת ערפל אין.

 מחשב תאורה 1

 מ׳ 6בגובה  X1022גשר תאורה מרובע בגודל  לא
 

 יום הקמה )יום קודם( אין.

 פירוק 1

 מוניטורים 8

 מוניטור אוזניה 6

באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -
 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך.

מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות  -
 המכרז וההסכם הנלווה לו.

 כולל שעות חזרה בעת הצורך. -
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 12נספח א'
 במרכז המסחרי יום / לילהאירוע 

 
 תיאור כמות

 כמות משתתפים 500

 סוג אירוע אירוע חוץ

מערכת הגברה מאיכות מעולה מתאימה לאירוע חוץ בסדר 

איש בהתחשב בדרישות אומנים מהמעלה  2,000גודל של 

או ש״ע.  line arrayהראשונה במדינת ישראל. מערכת 

 העירייה תאשר את סוג המערכת.

 הגברהמערכת 

 מיקרופונים מקרופונים 10עד 

 מיקסר ערוצים לפחות. 32דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום 2

 סטנדים למקרופונים 24

 חיבורים לכלי נגינה מקרופונים כלי נגינה לרבות תופים

 כלי נגינה לאמנים תופים, מגבר גיטרה, מגבר בס.

 תאורה לבנה שטיפה מיני ברוט 2

 פנסים חכמים 6

 פנסים חכמים לדים 6

 פנסים תומסים 24

 פנסים בת שבע סטים 2

 פנסים בימים 6

 מכונת עשן 1

 מכונת ערפל אין.

 מחשב תאורה 1

  עמודי תאורה בהתאם לשעת האירוע

 יום הקמה )יום קודם( אין.

 פירוק 1

 מוניטורים 8

 מוניטור אוזניה 6

באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -
 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך.

מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות  -
 המכרז וההסכם הנלווה לו.

 כולל שעות חזרה בעת הצורך. -
 

 13נספח א' 
 

 כל אירוע קטן אחר טקסים ו/או פינה ו/אוהנחת אבן 
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 חתימה וחותמת המציע____________________

 תיאור כמות

 כמות משתתפים 200

 סוג אירוע אירוע חוץ

 צורך בגנרטור בתשלום נפרד

 מערכת הגברה וואט. 600רמקולים  2

 מיקרופונים מקרופוניים דינאמים. 4

 מיקסר ערוצים לפחות. 16דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום אין.

 סטנדים למקרופונים 4

 חיבורים לכלי נגינה לפי דרישה.

 כלי נגינה לאמנים -

 תאורה לבנה שטיפה -

 פנסים חכמים -

 פנסים חכמים לדים -

 פנסים תומסים -

 פנסים בת שבע -

 פנסים בימים -

 מכונת עשן -

 מכונת ערפל -

 מחשב תאורה -

 מ׳ 6בגובה  X1012גשר תאורה מרובע בגודל  -

 יום הקמה )יום קודם( -

 פירוק -

 מוניטורים -

 מוניטור אוזניה -

באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -
 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך.

מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות  -
 הנלווה לו. המכרז וההסכם

 כולל שעות חזרה בעת הצורך. -
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 חתימה וחותמת המציע____________________

   14נספח א'          
 

 שיח לוחמים
 תיאור כמות

 כמות משתתפים 200

 סוג אירוע אירוע חוץ

 צורך בגנרטור לא.

 מערכת הגברה וואט. 600רמקולים  2

 מיקרופונים מקרופוניים דינאמים. 6

 מיקסר ערוצים לפחות. 16דיגיטאלי 

 קומפקט דיסק 2

 מערכת קלירקום אין.

 סטנדים למקרופונים 6

 חיבורים לכלי נגינה יחידות לגיטרות ואורגן 6

 כלי נגינה לאמנים -

 תאורה לבנה שטיפה -

 פנסים חכמים -

 פנסים חכמים לדים -

 פנסים תומסים -

 פנסים בת שבע -

 פנסים בימים -

 מכונת עשן -

 מכונת ערפל -

 תאורהמחשב  -

 מ׳ 6בגובה  X1012גשר תאורה מרובע בגודל  -

 יום הקמה )יום קודם( -

 פירוק -

 מוניטורים 4

 מוניטור אוזניה -

  

באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -
 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך.

בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים  -
 המכרז וההסכם הנלווה לו.

 כולל שעות חזרה בעת הצורך. -
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 מחשב תאורה -

 מ׳ 6בגובה  X1012גשר תאורה מרובע בגודל  -

 יום הקמה )יום קודם( -

 פירוק -

 מוניטורים -

 מוניטור אוזניה -

באחריות הקבלן לספק את כלל הציוד הנדרש, העובדים והמפעילים על פי צורך ועניין,  -
 לרבות, מנהל פרוייקט לפי צורך.

מתן השירותים האמורים בטבלה כוללים בין היתר הרכבת ופירוק הציוד בהתאם להוראות  -
 המכרז וההסכם הנלווה לו.

 כולל שעות חזרה בעת הצורך. -
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 נספח ג'          
 
 
 

 לכבוד:
 עיריית דימונה

 
 הנדון: אישור קיום ביטוחים של הקבלן

 
 

  ________________________מספר ח.פ .צ / ע.מ / מ.ז ) מחק את המיותר ( 
 )להלן ״הקבלן ״(

 בקשר להסכם לשירותי הגברה ותאורה לעירייה )להלן ״ההסכם״(
ומאשרים מצהירים בע״מ, לביטוח חברה _____________אנו הח״מ,

 בזאת 
 כי ערכנו על שם הקבלן את הפוליסות והביטוחים להלן:

לביטוח אחריותו של הקבלן כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות  -לביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
 .לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח₪  3,000,000העירייה בגבולות אחריות של 

 ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי, שימוש במנוף או מכשיר הרמה .
לשם המבוטח מתווספים: העירייה , תאגידים של העירייה , חברות בנות והבאים מטעמה של 
העירייה לרבות נכבדי העירייה ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך 

 חד מהמבוטחים על פי ביטוח זה.בנפרד עבור כל א
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הקבלן כלפי כל העובדים המועסקים על ידו . 
הביטוח מורחב לשפות את העירייה והבאים מטעמה במידה ויחשבו כמעביד של מי 

 מהמועסקים על ידי הקבלן .
 במצטבר במשך תקופת הביטוח.לתובע אחד ו₪  20,000,000גבולות האחריות בפוליסה זו הנם 

 
 בהתייחס לפוליסות לעיל:

 . 2013נוסח הפוליסה לביטוח צד שלישי הנו ביט   .1
כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח   .2

אחר, לא יופעל כלפי העירייה , תאגידים של העירייה , חברות בנות וכלפי מבטחיהם, ולגביהם, 
 פי הפוליסה הוא ״ביטוח ראשוני״,-טוח עלהבי

 המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיהם,
 

לחוק  59מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 .1981-הסכם הביטוח, התשמ״א

הפוליסות לעיל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת   .3
 60הביטוח אלא אם תישלח הודעה כתובה בדואר רשום לידי העירייה 

 יום מראש.

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על הקבלן בלבד.  .4
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי : העירייה . העובדים של העירייה   .5

אגידי העירייה . חברות בנות של העירייה והבאים מטעם מכל סוג. ת
 העירייה . הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש
 ע״י האמור לעיל.

 בכבוד רב,

  _____________________ שם חברת הביטוח

 המבטחתאריך שם החותם תפקיד החותם חתימת וחותמת 



 

57 
 חתימה וחותמת המציע____________________

 

 פרטי סוכן הביטוח:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתאריך עד תאריך פוליסה מס׳
 

 ביטוח צד שלישי   
   

ביטוח אחריות 
 מעבידים

    



 

58 
 חתימה וחותמת המציע____________________

 
 נספח ד'          

 כתב ערבות בנקאית 
 )ערבות ביצוע(

 הערבות תוגש ע"י המציע שזכה במכרז

:לכבוד  
 עיריית דימונה

("העירייה" :)להלן  

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות אוטונומית מספר_________

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  .1
מרחוב _____________________________________________ )כתובת מלאה 

בערבות מוחלטת ובלתי מותנית "( אנו ערבים בזה כלפיכם מפעילהכולל מיקוד( )להלן: "
בלבד (  ₪ ___________ ___________)לתשלום כל סכום עד לסכום של בכל תנאי 

_________ במסגרת הסכם עם בקשר  ספק"( שתדרשו מאת ההערבות סכום)להלן: "
)להלן:  למתן שירותי הגברה ותאורה עבור עיריית דימונה 30/2021מכרז פומבי מס' 

 (. "ההסכם"

על ידי  מעת לעתערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם סכום ה .2
 :כדלקמן ם"( בתנאיהמדד" -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 
מדד חודש ____________ שהתפרסם ביום ________,  –"מדד הבסיס"  2.1

 בשיעור _______ נקודות.

המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  –"המדד החדש"   

אם יתברר כי המדד החדש עלה ביחס למדד הבסיס יהיו הפרשי ההצמדה  2.2
בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיס בסכום החילוט, 
מחולק במדד הבסיס. אם המדד החדש יהיה נמוך ממדד הבסיס, נשלם לכם את 

 בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה. הסכום הנקוב

בתוספת הפרשי אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד סכום הערבות  .3
וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או  ,קבלת דרישתכם הראשונה בכתבהצמדה, מיד עם 

ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום  ,לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא
כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים  ,מוסכם בזאת במפורש ,. כמו כןמהמפעילהנ"ל 

ו/או לממש בטחונות אחרים לספק ו/או לפנות בדרישה מוקדמת המפעיל משפטיים נגד 
 ערבות על ידינו.הכתנאי מוקדם לתשלום סכום 

אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם  .4
 לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומש.

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף __________ בכתובת  .5
__________________ או באמצעות פקס שמספרו ______________, כשהיא 

ה חתומה על ידי ממלא חתומה על ידי גזברית העירייה או ממלא מקומו. דרישה תהי
מקום גזבר העירייה תהיה מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום 

 על דרישה זו מטעם העירייה. 
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התשלום ייעשה על ידינו על דרך של העברה בנקאית לחשבון העירייה, על פי הפרטים  .6
על פי שיקול  שיימסרו לנו בדרישתכם, או באמצעות המחאה בנקאית לפקודתכם, וזאת

 דעתכם הבלעדי.

, וכמו כן, לא נהיה רשאים ןאנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שה .7
מנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ילה

 על פי הדין.לספק ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת 

 . ועד בכלל___________ הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .8

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .9

בכבוד 
 רב.

______
___ 

 

 

  

 

וחותמת הסניף. טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________  
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 נספח ה'          

 
 

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות 
ביטוחאו סכומי   

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

000,00020,   ביט  צד ג' אחריות  – 302 ₪ 
 צובלת

ויתור על  - 309
תחלוף לטובת 

 מבקש האישור  
כיסוי  - 315

 לתביעות מל"ל

מבוטח נוסף  - 321
בגין מעשי או 

 –מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור

ראשוניות - 328  
רכוש מבקש  - 329

האישור ייחשב כצד 
 ג'

ויתור על  - 309 ₪ 20,000,000   ביט  אחריות מעבידים
תחלוף לטובת 
 מבקש האישור

מבוטח נוסף  -319
היה וייחשב 

כמעבידם של מי 
המבוטחמעובדי   

ראשוניות - 328  

 
 

האישור__________תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים  

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה 
פוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים אינו כולל את כל תנאי ה

הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.בפוליסת   

מבקש האישורמ מבוטחה  מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה   

עיריית דימונה  שם: 
ו/או הקרן לפיתוח 

דימונה ו/או גופי סמך 
של עיריית דימונה 

ו/או תאגידים 
עירוניים ו/או גופים 

 קשורים לעירייה

 

 שם: 

 

מתן שירותי הגברה 
 ותאורה

 

מזמין שירותים☒  

 

 ת.ז./ח.פ.

 

 ת.ז./ח.פ. 

 

 מען : 

 

 מען
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000,0006,     אחריות מקצועית אובדן  – 301 ₪ 
 מסמכים

אחריות  – 302
 צולבת 

ויתור על  - 309
תחלוף לטובת 
 מבקש האישור

מבוטח נוסף  – 321
בגין מעשי או 

 -מחדלי המבוטח 
 מבקש האישור

מרמה ואי  – 325
 יושר עובדים

שיהוי \עיכוב – 327
 עקב מקרה הביטוח

ראשוניות – 328  

תקופת גילוי  – 332
חודשים 6  

 

 

 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין 
 בנספח ג'(:

ציוד תאורה והגברה -065  

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

 

 
           

 
 
 
 
 

 חתימת האישור

 המבטח:


