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 11/16מכרז  

 העיר בית שמש ברחבי מודעות לוחותשלטי הכוונה ו הצבתל
 

העיר בית  ולהציב ברחבי לספק בכך, המעוניינים מגופים הצעות לקבל מעוניינת  "העירייה"( להלן:(עיריית בית שמש 

מוארים( בתמורה של משטח פרסומי בכותרת שמעל ללוחות המודעות )ולא  מודעות )לא שמש, שלטי הכוונה ולוחות

 .זה להלן מכרז במסמכי בשלטי ההכוונה(, והכל בהתאם למפורט

 כללי:

הכוונה ולוחות מודעות  שלטי כי הגוף או הגופים אשר ייבחרו במסגרת מכרז זה, יספקו לה מעוניינת העירייה .1

 ים, ובהתאםבנספח הדומה למפורט במפרט הטכני מהסוג ברחבי העיר בית שמש להצבה בהתקנה מלאה

 השירותים נשוא המכרז יהיה כמפורט בהסכם ובתנאי המכרז. שתורכב ע"י העירייה. המיקומים לרשימת

בכותרת למשטח פרסומי  האפשרות את מכרזב הזוכה מקבל במסגרתה תמורה הינה מכרזב לזוכה התמורה .2

 שלה ובפרסום והלוגו העירייה שם בפרסום ייפגע שלא מעל ללוחות המודעות )ולא בתוך הלוח עצמו( באופןש

 .בלוח עצמו, מובהר כי הפרסום בלוח עצמו הינה של העירייה

מובהר כי לוחות מודעות, שלטי ההכוונה והפריטים יהפכו לרכוש העירייה מיד עם התקנתם, ובתום תקופת  .3

 ההתקשרות הלוחות מודעות, שלטי ההכוונה והפריטים נשוא מכרז זה יישארו רכוש העירייה.

רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים  .4

 המפורטים בתנאי המכרז.

, אשר ישולמו ₪ 2,500ניתן לרכוש את מסמכי ההצעה במזכירות העירייה, בבניין העירייה, תמורת סך של  .5

 יריית בית שמש  )מסומנת למוטב בלבד(. סך זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכש.בהמחאה לפקודת ע

ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה, הערבות הבנקאית והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף, תוגש  .6

הדרושים על פי במעטפה בשני העתקים, כאשר המעטפה תהיה סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים 

במשרדו של  12:00שעה  18.2.16 ההזמנה לקבלת הצעות. את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום

 בית שמש, במסירה ידנית בלבד. 4סמנכ"ל העירייה, בעיריית בית שמש, דרך רבין 

 תיפסל. –מכי ההצעה הצעה אשר תוגש שלא במועד ולא כנדרש, וללא כל המסמכים הנדרשים במס .7

 

 בכבוד רב,        

 משה אבוטבול        

 ראש עיריית בית שמש        
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 6/111 מכרז
 שמש בית העיר ברחבי מודעות לוחותשלטי הכוונה ו הצבתל

 

 בית העיר ברחבי ולהציב לספק ,בכך המעוניינים מגופים הצעות לקבל מעוניינת  עירייה"(ה" :להלן( שמש בית עיריית
)ולא  המודעותמעל ללוחות בכותרת ש ומישטח פרסמשל  בתמורה (מוארים לא) מודעות לוחותשלטי הכוונה ו ,שמש

 .להלןזה  מכרז במסמכי מפורט, והכל בהתאם לבשלטי ההכוונה(

 

 :כללי .2

לוחות שלטי הכוונה ו זה, יספקו לה מכרזכי הגוף או הגופים אשר ייבחרו במסגרת  מעוניינת עירייהה .1.1
 ,יםנספחב במפרט הטכני מפורטהדומה ל סוגהמ ברחבי העיר בית שמש מלאהמודעות להצבה בהתקנה 

 .שתורכב ע"י העירייה המיקומים לרשימת בהתאםו

 חפירות לרבות) הצריכות העבודות כל ואת הנדרשים התיאומים כל את יבצע ,זה מכרזב הזוכה כי מובהר .1.2
 . מובהר כיעירייהמה אחרת או/ו כספית דרישה לו שתהא ללא מטעמו ספקים באמצעות או בעצמו (ובטון

 .עם העירייה תתואמוהיו מהעבודות יביצוע  כל

 מישטח פרסומל האפשרות את מכרזב הזוכה מקבל במסגרתה תמורה הינה מכרזב לזוכה התמורה .1.3
 והלוגו עירייהה שם בפרסום ייפגע שלא באופןהמודעות )ולא בתוך הלוח עצמו( מעל ללוחות בכותרת ש

 ., מובהר כי הפרסום בלוח עצמו הינה של העירייהובפרסום בלוח עצמו שלה

מובהר כי לוחות מודעות, שלטי ההכוונה והפריטים יהפכו לרכוש העירייה מיד עם התקנתם, ובתום תקופת  .1.4
 ההתקשרות הלוחות מודעות, שלטי ההכוונה והפריטים נשוא מכרז זה יישארו רכוש העירייה.

לתקופה  מעל ללוחותהזוכה  של והלוגו ושמו ומיפרסהשטח מ יתנוסס עירייהה את השלטים ישמשו עוד כל .1.5
כפי שיציע הזוכה בהצעתו למכרז כאשר התקופה המקסימאלית של ההתקשרות )כולל התקופה הנוספת 

בקש ל הזכות עירייהל כי מובהר .שנים 10להלן( לא תעלה  על  1.6אם וככל שתהיה בהתאם לסעיף 
 ע"ח הזוכה, עת בכל לחדשם או אחרים לוחותב)במקרה של בלאי( לוחות מודעות ה את החליףמהזוכה ל

 לפי התחשיב בסעיף הבא. זה מכרזההתקשרות של העירייה עם הזוכה מתוקף  תוארך זה במקרה

העירייה תוכל שנים,  10 –, ובתנאי כי ההתקשרות היא לתקופה של פחות מ במשך תקופת ההתקשרות .1.6
במסגרת  מהכמות שבהצעתו 75%-את סך הפריטים עד ללהגדיל  ,לדרוש מהזוכה במסגרת מכרז זה

התקשרות תווסף תקופת ת מהצעתו של הזוכה לפי מכרז זה 15%של  הגדלהכאשר על כל מכרז זה, 
שנים.  למען  10, אך בכל מקרה לא יותר מתקופה כוללת של של שנה על כל הלוחות נשוא מכרז זהנוספת 

שנים  10ר ספק מובהר כי אם  וככל שלא נותר תקופה בה ניתן להאריך את ההסכם לנוכח ההגבלה של הס
 כאמור, לא תהיה העירייה רשאית לדרוש את ההגדלה כאמור. 

 .בהתאם לאמור במכרז עירייהה ידי על ינוסחאו הזמנת עבודה, ש הסכם על יחתום הזוכה .1.7

 

 :סף תנאי .3

שיהיו דומים לקבוע במפרט הטכני, והשלטים למעט דרישות סף ללוחות  סף תנאי נקבעו לא זה להליך .2.1
 .דלעיל ההתקשרות בתצורת שחפץ מי כל הצעה להגיש ורשאי

מתאימים  ספקים או קבלנים עם יתקשרו ,כאמור מודעות לוחות של "ספקיםיצרנים/" שאינם מסחריים גופים .2.2
 והתחייבותם. העבודות ביצוע לצורך

 ביצוע גם כוללת ההצעה אלא בלבדוהשלטים  הלוחות של מימון את להציע ניתן לא כי מובהר מקרה בכל .2.3
 .העבודות של מלא
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 :ההצעה .4

 :הבאים המסמכים את יגישו זה הצעה למכרז להגיש המעונייניםכל 

)שם, מספר מזהה, כתובת, דרכי התקשרות, שם איש  המענה מגיש על פרטיםהכוללים  -טופס ההצעה  .3.1
 קשר(, פרטים על עסקיו וכיו' )לא תתאפשר זכיה של מציעים שעיקר עיסוקם פוגע ברגשות הציבור(.

עבור וזאת מוצעים על ידו ש המודעות, שלטי הכוונה ופריטים נוספים כפי לוחותאת סך הצעתו תכלול 
 .כאמור שנים 10-א תעלה מותקופת ההתקשרות של התמורה

 הההדמי .ידו על המוצעפרסום המשטח סוג  של פרט הטכני בנספח א'מלמפורט ב דומהה מפורטת ההדמי .3.2
 לוחה גבימעל  עירייהה ולוגו מיקום ואת מודעות לוחה מעלהמציע  שלהפרסומי שטח מה מיקום את לוכלת

 .מודעות

  .ידו על שלטי הכוונה המוצעסוג  של הדמיה מפורטת הדומה למפורט במפרט הטכני בנספח ב' .3.3

 (.ג'נספח הצהרה בדבר העדר קרבה משפחית ) .3.4

 :הבאים המסמכים את שלעיל המסמכים לכלל בנוסף, המשתתף יצרף תאגיד י"ע הצעה הוגשה

 .1971-ו"התשל ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל .3.5

 גם יצורף איחוד בתיק המדווח משתתף של במקרה( מורשה עוסק היותו על המס משלטונות עדכני אישור .3.6
 הוצא לגביו אשר ,העוסק של המאוחד בתיק נכלל המשתתף של היותו בדבר המס רשויות מאת אישור
 .)האישור להצעה וצורף

 .המשתתף שם על ,במקור מס ניכוי על תקף אישור .3.7

 .המשתתף של ההתאגדות תעודת של "למקור נאמן"כ ד"עו י"ע מאושר העתק .3.8

 אין( המשתתף של ההתאגדות לסוג הרלוונטי התאגידים רשם בספרי המשתתף של עדכני נתונים תדפיס .3.9
 .)שעבודים בפירוט צורך

 של הן המכרז מסמכי גבי על החתימות וכי רשום תאגיד הינו המשתתף כי המאשר ח"רו או ד"עו אישור .3.10
 הוסמכו ל"הנ החתימה מורשי וכי וענין דבר לכל המשתתף את ומחייבות המשתתף מטעם חתימה מורשי
 אל והוצאתו זה קול קורא לצורכי שידרש אחר או נוסף מסמך כל על בשמו ולחתום המשתתף את לחייב

 .)נפרד במסמך או ההצהרה טופס בשולי( הפועל

 3)סעיף  שלעיל המסמכים לכלל בנוסף ,המשתתף יצרף תאגיד שאינו / פרטי גוף / אדם י"ע הצעה הוגשה
 :הבאים המסמכים את( 1-2

 .המשתתף של הזהות תעודת של "למקור נאמן"כ ד"עו י"ע מאושר העתק .3.11

 במסמך או הצהרה טופס בשולי) המשתתף של הן ההצעה מסמכי ג"ע החתימות כי ח"רו או ד"עו אישור .3.12
 (.נפרד

 

 :ההגשה אופן .4

תיבת המכרזים לתוך  12:00 בשעה 18.2.16 ליום עד עותקים בשני סגורה במעטפה להגיש יש ההצעה את
 .3, קניון נעימי קומה 4יצחק רבין  רחוב דרך ת בית שמשעירייבניין ב הסמנכ"ללשכת הנמצאת ב
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-02, יש לוודא במספר טלפון 14.2.16עד ליום   yoetz@bshemesh.co.ilלשאלות והבהרות יש לשלוח במייל: 
 את הגעת הפקס.  990985

 

 :הצעהה בחינת אופן .5

 :כדלקמן זה במכרזייבחנו ההצעות  ,ככלל .5.1

 הבחינה הניקוד המירבי הפרמטר

 ,תוהסופי ותמההדמי כללית התרשמות

 ומהמציע עצמו.

ותומכיו לא  הלוח עצמובמידה ו - דרישת סף 35

יהיו דומים למפורט במפרט הטכני ההצעה 

 תיפסל.

 והתרשמות מהמציע עצמו.

המציע יגיש סכום מקסימלי של יחידות,  20 מספר לוחות מודעות המוצע.

המשתתף שהצעתו תהא הגבוהה ביותר 

נקודות ויתר המשתתפים יקבלו  20יקבל 

 ניקוד בהתאם.

המציע יגיש סכום מקסימלי של יחידות,  20 מספר שלטי הכוונה המוצע.

המשתתף שהצעתו תהא הגבוהה ביותר 

נקודות ויתר המשתתפים יקבלו  20יקבל 

 ניקוד בהתאם.

 ריהוט רחובשל הצעה לתוספת פריטים 

 .להצבה בעיר

 .העירייההתרשמות לפי  5

 מס' שנים - תקופת ההתקשרות

 שנים( 10)אשר לא יעלה על 

ה ביותר המשתתף שהצעתו תהא הנמוכ 20

נקודות ויתר המשתתפים יקבלו  20יקבל 

 ניקוד בהתאם.

 

 תוכל לפצל את הזכייה לשני מציעים ויותר בהתאם לשיקול דעתה. העירייהועדת מכרזים של  .5.2

 

 :העבודות .6

ההסכם אשר תיחתם היא זאת אשר תחייב את הזוכה, ו בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים
 ומפורשת מפורטת אחרת התייחסות לא תהייה בהם אשר במקרים רק הצדדים את תחייבנה זה סעיף הוראות
 ההוראה תחייב ,כאמור אחרת התייחסות הייתהוההסכם אשר ייחתם לאחר הזכייה,  זה קורא קול במסמכי
 .והמפורטת האחרת

 אגף שפ"ע בעירייה.ב הפריטים של הסופי העיצוב את לאשר בהליך הזוכה באחריות .6.1

הלוחות , השלטים לייצור( מטעמו מי באמצעות או בעצמו) אחראי יהא האישור קבלת לאחר ,בהליך הזוכה .6.2
למה  בהתאם במיקומים המלאה התקנתם ,הובלתם ,אספקתםיהא אחראי על  וכן ,והפריטים ככל שיהיו
 .שייקבע ע"י העירייה

 10-מ יאוחר ולא עד אגף שפ"ע בעירייה לאישור תועברהשלטים והפריטים  הלוחות של סופי עיצוב העברת .6.3
 .עבודה תחילת צו הוצאת לאחר ימים
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, ו/או מהודעה סופי באופן העיצוב אושר שבו מהמועד ימים 70 תוך תסתייםשלטים ה של מושלמת התקנה .6.4
 .שתימסר לזוכה ע"י אגף שפ"ע

, שלישיים ובצדדים ובנוחותם בתושבים ,התנועה בזרימת מינימאלית פגיעה תוך תבוצענה העבודות כלל .6.5
 .והקבלן המבצע יהיה אחראי על כל נזק שייגרם מביצוע העבודות

 "קצה אל מקצה" מכך המשתמע כל על (העבודות ביצוע לשם הצריכה פעולה כל לרבות) כולן העבודות .6.6
 הנחיות וכן דין כל הוראות אחר יקיים המבצע הקבלן .אחרת נאמר אם אלא הזוכה באחריות תהיינה

 .ואסתטיקה , שלבי ההתקנההעבודה בבטיחות הקשור בכל עירייהה

לתחזק את לוחות המודעות או לרכוש אחרים, במקרה של מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת  .6.7
וונדליזם או גניבה ולמשתתף הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין זה, לרבות לא 

 ביצוע תשלומים או השבת כספים בגין רכישת הלוחות מודעות.

והיא זו )או מי   בלבד עירייהשייך ל יהא בתוך הלוחות יפורסם אשר והתוכן השלטיםהתמורה בגין  כי מובהר .6.8
ומחוץ שטח מעל מלרק  זכאי יהא בהליך והזוכה ,מטעמה( שתהיה אחראית לכל נושא הדבקת המודעות

 .מלוחות המודעות כאמור אחד בכלללוחות 

 מנהג בהם לנהוג תוכל והיא עירייהה של המוחלט קניינה השלטים יהיו התקנתם סיום עם כי מובהר עוד .6.9
 .ושטחי הפרסום בתוך הלוח עצמו יהא של העירייה בלבד כאמור בעלים

 

 

 ,בברכה

 
 משה אבוטבול

 ראש העיר
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 טופס הצעה 

 _________________________ שם .1

 _________________________ ח.פ. .2

 _________________________ כתובת .3

 _________________________ שם איש קשר .4

 _________________________ טלפון .5

 _________________________ פקסמיליה .6

 _________________________ כתובת דואר אלקטרוני .7

 _________________________ מס' עוסק מורשה .8

 

 ____תאריך ____

_____________ _____________ _____________ _____________ 

 חותמת חתימה שם משפחה שם פרטי

 

 לשימוש הועדה -ניקוד  כמות הפריטים הפריט

   לוח מודעות

   שלט הכוונה

הצעה לתוספת פריטים של ריהוט רחוב 

 להצבה בעיר.

___________________________ 

___________________________ 

  

   מס' שנים -תקופת ההתקשרות 
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 'א נספח

 מפרט טכני לוח מודעות

 לוח מודעות ציבורי רגיל:

מ' מעל פני הקרקע העבודה תצורף עפ"י פרט מצורף,  1.85מ' גובה  2.8אספקה והתקנת לוח מודעות בגודל רוחב 

מ"מ כולל כיפות ריתוך על ראש עמוד כולל רוזטות לכיסוי היציקה. מסגרת הלוח  3, עובי דופן 4עמודים מצינורות "

מ"מ מפח מגולוון  2ונסטרוקציה ע"י פח מכופף עובי מ"מ חלוקה וחיזוקים בהתאם למפרט כיסוי הק 40/40/3פרופיל 

בחיתוך לייזר  )צהוב כחול( סמלי העירייה צדדיו 2-במ'  2מ' ורוחב  0.8בגובה מכופף. על ראש הלוח יותקנו כותרת 

מ"מ. תיקוני אבץ לאחר ריתוך וצביעה סופית בצבע אלקטרו סטטית בתנור הגוון לפי דרישת אגף שפ"ע  3עובי דופן 

 ס"מ ויציקת בטון, החזרת המצב לקדמותו עבודה בשלמות. 50/50/60ביצוע ההתקנה חפירת בורות  אופן
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 :עגוללוח מודעות ציבורי 

מ' מעל פני הקרקע העבודה תצורף עפ"י פרט מצורף, עמוד  3.3מ' גובה  1 קוטרבעגול אספקה והתקנת לוח מודעות 

לכיסוי היציקה. מסגרת הלוח פרופיל  הריתוך על ראש עמוד כולל רוזט תמ"מ כולל כיפ 3, עובי דופן 6מצינור "

על ראש בהתאם למפרט. מ' ו 0.5בכל  40/60/3מהפרופילים לעמוד עם פרופיל חיזוקים , 4-למ"מ חלוקה  40/40/3

 3עובי דופן מ' ומעליו כתר הכולל סמל העירייה )צהוב כחול( בחיתוך לייזר  2מ' ורוחב  0.4הלוח יותקן כותרת בגובה 

תיקוני אבץ לאחר ריתוך וצביעה מ"מ מחורר,  2סגירת פתח תחתון ועליון למניעת טיפוס עם לוח רשת עובי  מ"מ.

ס"מ  50/50/60הגוון לפי דרישת אגף שפ"ע אופן ביצוע ההתקנה חפירת בורות  ,סופית בצבע אלקטרו סטטית בתנור

 .החזרת המצב לקדמותו עבודה בשלמותויציקת בטון, 
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 'ב נספח

 שלטי הכוונה

 :דוגמאות
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 'ג נספח

 המועצה לחבר ו/או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה

 

 _________ תאריך:                                           לכבוד

 שמש בית עיריית

 שמש בית 4רבין  דרך

 ,א.ג.נ.

 המועצה לחבר ו/או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה הנדון:

 הבאים: הסעיפים הוראות את לידיעתי הביאה שמש בית עיריית כי בזאת מצהיר הנני 1

 כדלקמן: הקובע חדש( )נוסח העיריות לפקודת א')א(122 סעיף 1.1

 עשרה על העולה חלק האמורים לאחד שיש תאגיד או, שותפו או סוכנו, קרובו, מועצה חבר"

 או לחוזה צד יהיה לא, בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או ברווחיו או בהונו אחוזים

 "אחות. או אח, בת או בן, הורה, זוג בן -" קרוב, "זה לעניין העירייה; עם לעסקה

  הקובע: המקומיות ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר ההודעה של )א(12 כלל 1.2

" מועצה חבר, "זה לעניין המקומית; הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא המועצה חבר" 

" שליטה בעל" הגדרות )ראה בו שליטה בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או מועצה חבר -

 "()ב((.1)2-ו ()ב(1)1 בסעיף" קרוב"ו

  כי: הקובע חדש( )נוסח העיריות לפקודת )א(174 סעיף 1.3

 ידי על או עצמו ידי על, בעקיפין או במישרין, מעוניין או נוגע יהיה לא עירייה של עובד או פקיד"

 "למענה. המבוצעת עבודה ובשום העירייה עם שנעשה חוזה בשום, סוכנו או שותפו או זוגו-בן

  כי: ולהצהיר להודיע מבקש הנני לכך בהתאם 2

 שותף. או סוכן לא ואף אחות או אח, בת או בן, הורה, זוג בן לי: אין העירייה מועצת חברי בין 2.1

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

 ברשות. העובד, סוכנו שאני מי או שותף, זוג בן לי אין 2.3

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

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

 לפיהן, העיריות לפקודת (3א') 122 סעיף מהוראות ובפרט בכלל דין כל מהוראות לגרוע כדי לעיל באמור אין 5
 א')א(122 סעיף לפי התקשרות להתיר רשאית הפנים שר ובאישור מחבריה 2/3 של ברוב העירייה מועצת

 ברשומות. פורסמו ותנאיו שהאישור ובלבד העיריות לפקודת
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 __________________ המשתתף: חתימת      ____________________________ המשתתף: שם

 

 הסכם

 

 

 

 2016                   לחודש        שנערך ונחתם בבית שמש ביום

 

 

 

 

 עירית בית שמש בין:

 99100בית שמש  5ת.ד. בנין העירייה,  

 מצד אחד"העירייה"(                                                                                        -)להלן  

 

 

 ___________________________ לבין:

 _______________________מרח'  

 מצד שני"הקבלן"(                                                                                        -)להלן  

 

 

 

א הצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות בתחום עיריית בית שמש בנוש 11/16 יה פרסמה מכרז מס'יוהעיר  הואיל
 המפורט במסמכי המכרז; ע"פ

 

 והקבלן הגיש את הצעתו למכרז;  והואיל

 

 הקבלן כמציע הזוכה במכרזעל  _________בישיבתה מיום המליצה  היוועדת המכרזים של העירי  והואיל
  וראש העיר קיבל את המלצתה;
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עיים הדרושים לביצוע סיון והאמצעים הכלכליים והמקצויוהקבלן מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הנ  והואיל
התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, וכי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את התחייבויותיו בהתאם להסכם 

 זה;

 

הפיסיים, המשפטיים יה, את כל התנאים ואת כל ההיבטים יוהקבלן בדק את דרישות והנחיות העיר  והואיל
להלן, והקבלן מוכן ורוצה להתקשר עם ולהתחייבויות הקבלן כהגדרתם הסכם והאחרים הנוגעים ל

לביצוע התחייבויותיו כמפורט לקבלת זכיון למשטח הפרסומי בכותרת מעל ללוחות המודעות וה יהעירי
 להלן;

 

והקבלן הציע לרכוש מאת העירייה את זכויות הפרסום בכותרות אשר מעל ללוחות המודעות והעירייה   והואיל
 סום בתנאים וכמפורט בהסכם זה;הסכימה למכור לקבלן את זכויות הפר

 

 והצדדים רוצים להסדיר את כל תנאי התקשרותם בהסכם מפורט;  והואיל

 

 אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. , כמו גם מסמכי המכרזהמבוא להסכם זה ונספחיו א. 
 

 נוחות, והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה.כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי  ב. 
 

 הגדרות

 

 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים המשמעות שלצידם: .8

 

ראש עיריית בית שמש וכל אדם שהוסמך על ידי ראש העירייה לעניין הפרסום בכלל ו/או בעניין  – "העירייה" 
 הסכם זה בפרט. 

 

הקבלן אינו יחיד אלא מספר אנשים או גופים, המונח כולל כולם יחדיו וכל אחד מהם במידה ו –" "הקבלן 
 בנפרד, ומוסכם כי התחייבויות הקבלן, יחולו על כל אחד ואחד מהם יחד ולחוד.

 

 מנהל אגף שפ"ע או מי מטעמו. –"המפקח"  

 

 מעת לעת.  מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלמ"ס – המדד", או ""מדד המחירים לצרכן" 
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לוחות מודעות שאינם תחנת אוטובוס או שלט פרסום בין מואר ובין שלא מואר, והמוצב  –"לוחות מודעות"  
 במקומות שונים ברחבי העיר, המיועד להדבקת מודעות בלבד.

 

 .בלבד, אשר מעל ללוחות מודעות המשטח הפרסומי המיועד למדבקה פרסומית –"כותרות לוחות מודעות"  

 

  כל מודעה שהוזמנה על ידי העירייה ובה מופיע לוגו העירייה. – עות עירייה""מוד 

 

 .שלטי הכוונה שהוצעו על ידי הקבלן במסגרת המכרז – "שלטי הכוונה" 

 

 .פריטים שהוצעו על ידי הקבלן במסגרת המכרז ואושרו ע"י העירייה – "רהיטי רחוב" 

 

 

 מסירת זכויות פרסום

 

הזכות להדביק מדבקות פרסומיות אך ה נותנת בזאת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו בזה, את יהעירי א. .9
ורק בכותרות לוחות המודעות ברחבי העיר וזאת בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה 

 ונספחיו הכל לתקופת תוקפו של הסכם זה בלבד. 
 

באחריותו הבלעדית כותרות לוחות מודעות ברחבי העיר בית שמש במקומות הקבלן יתחזק על חשבונו ו ב. 
בהתאם לרשימה המפורטת להסכם זה כנספח א' ו/או בכל מקום בו יוצבו לוחות נוספים בהתאם להסכם 

 זה.
 

הקבלן מאשר ומודה כי ידוע לו, כי זכויות הפרסום עפ"י הסכם זה אינם כוללים זכות פרסום בתוך  ג. 
דעות עצמם, בעמודי תאורה והכוונה, בשלטים מוארים ו/או לא מוארים, בתחנות אוטובוסים הלוחות מו

 המוצבים בעיר וכי אלה יימסרו לאחר ו/או לאחרים עפ"י שיקול דעתה של העירייה.
 

 כללי
 

ועד להדבקת הפרסום תתבצע אך ורק בכותרות אשר מעל לוחות המודעות בלבד לא מתחתיהם המי א. .10
מודעות, לא מעליהם ובשום אופן לא על קירות, ארונות תקשורת, ארונות סעף, גדרות מפח גלי ו/או מכל 

 חומר אחר, תחנות אוטובוס וכדומה.
 

אין לכסות בשום באופן מודעות על השילוט והלוגו של עיריית בית שמש המופיע בחלקו העליון של לוח  ב. 
 המודעות.

 
לוח המודעות בשום אופן, מודעות החורגות ממסגרת כותרת לוח המודעות, עמודי הלוח אין להדביק ב ג. 

 והלוח עצמו יישארו נקיים.
 

, העירייה זכאית להוריד את כותרתלוחות המודעות יותר מודעות מגודל הכותרות אם יודבקו על  ד. 
 הקבלן בנושא זה.המודעות ולחייב את הקבלן בעלויות ואף בקנסות, ולא תישמע כל טענה מטעם 
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אם יודבקו מודעות ע"י גורם פיראטי שלדעת המפקח אינם מתאימות לרוח המקום, הקבלן מחוייב תוך  ה. 
שעתיים מזמן שהודיעו לו על כך מהעירייה, להסיר את המודעות או להסתירם באמצעות הדבקה 

 מעליהם.
 

שהוא בלוחות אשר יותקנו, יוחלפו, יוקמו  הקבלן מתחייב שלא לפרק, להעביר, להזיז או לעשות כל שינוי ז. 
 על ידו וזאת ללא אישור בכתב ומראש של המפקח.

 
שעות מעת שנודע לו על התקלה או  48בכל מקרה של תקלה בכותרות הלוחות, יתקנם הקבלן בתוך  .ח 

 מעת שהודיעו לו על התקלה על ידי העירייה, לפי המקודם מבין השניים. 
 

מוסכם כי העירייה רשאית לבצע תיקונים דחופים במקרה הצורך ולחייב את הקבלן מבלי לגרוע מהאמור   
 . אין בהפעלת סמכות כאמור בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן.15%בהוצאותיה בתוספת תקורה בסך

 
הקבלן מתחייב כי נציג מטעמו יגיע לשטח עיריית בית שמש בכל עת שייקרא על ידי המפקח כדי לטפל  ט. 

באירועים ו/או במפגעים והמחייבים לדעת המפקח טיפול מידי, וזאת אף מחוץ לשעות העבודה הרגילות. 
 הודעה על החלפת נציג תימסר למפקח בכתב בהתראה של לפחות שבוע מראש. 

 
הודעה על  הקבלן יהיה מר _____________, ת.ז. ____________________. הנציג מטעם  

 בכתב בהתראה של לפחות שבוע מראש.מפקח החלפת הנציג תימסר ל
 

מוסכם בזאת כי על הקבלן להדביק מודעות בהתאם לדרישת העירייה, גם אם נדרשת לכך הדבקה  י. 
 מיוחדת שלא במסגרת ימי ההדבקות הרגילים.

 
לן יהיה אחראי לפקח ולשמור על כותרות לוחות המודעות לרבות נקיטת הליכים המשפטיים כנגד מי הקב יא. 

שהדביק על כותרות לוחות המודעות, שלא באמצעות הזכיין. מבלי לגרוע מהאמור, ומבלי שיהיה על 
העירייה החובה לעשות כן, ומבלי שתישמע כל טענה מטעם הקבלן במקרה והעירייה תחליט שלא 

ות כן, תסייע העירייה בדרך של מתן קנסות וזאת במקרים מתאימים ובהתאם לקיומם של ראיות לעש
 מתאימות.

 
הקבלן יאפשר גישה חופשית לכל לוחות המודעות ולא ינצלם כל ניצול עסקי אחר, פרט לצרכי הדבקת  .בי 

  מודעות בכותרות הלוחות באמצעות העירייה ובהתאם להוראות הסכם זה.
 

לת מודעות לפרסום לא יפלה הקבלן בין מפרסמים שונים ויפעל לחלוקת שטחי הפרסום באופן בקב יג. 
 שוויוני ככל שניתן.

 
 , שלטי הכוונה ורהיטי הרחובהצבת לוחות מודעות

 
המפרט  הקבלן ירכוש יציב לוחות מודעות, שלטי הכוונה ורהיטי רחוב כפי שהוצעו על ידו במכרז, ולפי א. .11

 המצורף למסמכי המכרז כנספח ב' וכפי שאושרו ע"י העירייה.
 

מאת המפקח  אישור בכתבלפני שיקבל  לוחות מודעות, שלטי הכוונה ורהיטי רחובהקבלן לא ירכוש את  ב. 
 דגם הנדרש ע"י העירייה.בכי אכן מדובר 

 
 מים המאושרים ע"י העירייהדגהיהיו מ לוחות מודעות, שלטי הכוונה ורהיטי רחובמובהר בזאת כי כל  ג. 

 צביעתם תשתנה בהתאם לדרישת המפקח.ו
 

, אספקתם ,והרהיטים שלטיםלוחות, הה מי מטעמו( לייצור באמצעות או )בעצמו אחראי יהא קבלןה ד. 
  .למה שייקבע ויאושר ע"י העירייה במיקומים בהתאם המלאה התקנתם, הובלתם

 
עליו לבקש ולקבל היתר שילוט מודעות, שלטי הכוונה ורהיטי רחוב הלוחות ידוע לקבלן כי לצורך הצבת  א. .12

 כדין. האחריות לקבלת היתר השילוט כאמור תחול על הקבלן באופן בלעדי. 
 



 שעיריית בית שמ
 11/16מכרז 

 העיר בית שמש ברחבי מודעות שלטי הכוונה ולוחות להצבת - 
 

16 
 

שלטי  לוחות המודעות,ידיו היתר שילוט להצבת כל אחד מהקבלן לא יבצע כל פעולת בינוי מבלי שיהיה ב ב. 
 להסכם זה.  ים המצורפים כנספחיםהטכני יםבהתאם למפרטהכוונה ורהיטי רחוב 

 
יחות שתובא במדרכה תיעשה בכפוף לתוכנית בטלוחות מודעות, שלטי הכוונה ורהיטי רחוב הצבת ה ג. 

 לאישור מראש של המפקח. 
 

 קצה" אל "מקצה מכךהמשתמע  כל על העבודות( ביצוע לשם הצריכה פעולה כל )לרבות כולן העבודות ד. 
הקשור  בכל העירייה הנחיות וכן דין כל הוראות אחר יקיים המבצע הקבלןקבלן. ה באחריות תהיינה

בתושבים , התנועה בזרימת מינימאלית פגיעה תוך תבוצענה העבודות כלללשלבי ההתקנה ואסתטיקה, ו
 .רם מביצוע העבודות, והקבלן המבצע יהיה אחראי על כל נזק שייגשלישיים ובצדדים ובנוחותם

 
מובהר כי לוחות המודעות, שלטי הכוונה ורהיטי רחוב הקיימים הם בבעלותה הבלעדית להסרת ספיקות  א. .13

של העירייה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל אחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה וכל דין 
  הכוונה ורהיטי רחוב ולתחזוקתם.לתקינות הלוחות מודעות, שלטי 

 
יהיו בבעלותה שיוקמו על ידי הקבלן בהתאם להסכם זה,  הכוונה ורהיטי רחוב לוחות המודעות, שלטי ב. 

הקבלן יהיה בתמורה לכך ה. יה מעת הצבתם לשביעות רצונה המלאה של העירייהבלעדית של העירי
והעברתם לבעלותה  י הכוונה ורהיטי רחובלוחות מודעות, שלטהיה בגין הצבת יתמורה מהעירלזכאי 

 .יהיהמלאה של העיר
 

 התמורה
 

העירייה את זכויות הפרסום בכותרות אשר מעל ללוחות המודעות לתקופת יקבל מאת הקבלן  א. .14
 . ההתקשרות

 
 של בלאי( בלוחותהלוחות מודעות )במקרה  את הזכות לבקש מהקבלן להחליף לעירייה כי מובהר ב. 

תוארך ההתקשרות של העירייה עם הקבלן מתוקף  זה במקרה עת ע"ח הקבלן, בכל לחדשם או אחרים
 הסכם זה לפי התחשיב בסעיף הבא.

 
במשך תקופת ההתקשרות תוכל העירייה לדרוש מהקבלן במסגרת הסכם זה, להגדיל את סך הפריטים  ג. 

מהצעתו של הקבלן  15%זה, כאשר על כל הגדלה של כפי שהוצעה בהצעתו במסגרת מכרז  80%-עד ל
לפי הסכם זה תתווסף תקופת התקשרות נוספת של שנה על כל הלוחות נשוא מכרז זה. וזאת לתקופה 

 שנים. 10עד של 
 

יום מחתימה על  90האמור בהסכם זה מתייחס לסך של _____ לוחות מודעות המוצבים או יוצבו תוך  ד. 
 ייקראו הלוחות הקיימים(.הסכם זה )שניהם יחד 

 
רשימת הלוחות מודעות, מיקומן ויום התקנתם, כפי שנמצאות באגף שפ"ע בעירייה, על פיה תיגזר דמי  ה.  

יום, קביעתו של מנהל  30הזכיון, כל השגה שיש לקבלן על הרשימה יגישה למנהל אגף שפ"ע בכתב תוך 
 לקבלן לא תהייה שום טענה ותביעה בגין זה.אגף שפ"ע האם לקבל את ההשגה או לא תהייה מוחלטת, ו

 
במשך כל תקופת ההסכם יהיה הקבלן הזכאי הבלעדי לגבות תשלום עבור פרסום להדבקת מודעות ע"ג  א. .15

 לוחות המודעות העירוניים )קיימים ועתידיים(.
 

מודעות לצרכי פרסום, תהיינה שייכות לוחות ההכותרות מעל כל ההכנסות הנובעות מהניצול העסקי של  .ב 
 לקבלן.

 
הקבלן כוללים את התשלום המגיע מהקבלן בגין אגרת שילוט  התקנת הפריטים כאמור לפי הסכם זה ע"י .ג 

, כקבוע בחוקי העזר של עליהם על ידו פורסמיםהמהפרסום בכותרות לוחות המודעות והמודעות עבור 
  בתשלום נוסף. לא יחוייבהעירייה, והקבלן 

 
זיכיון להדבקת ל במשך תקופת ההסכם לא תיתן העירייה לכל גורם שהוא זולת הקבלן את הזכות א. .16

למען נשוא הסכם זה.  לוחות המודעותלצרכי פרסום דוגמת מודעות על כותרות לוחות מודעות עירוניים 
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זה כדי לגרוע מכל זכות של העירייה להציב, בין בעצמה ובין הסר כל ספק מודגש כי אין בחתימת הסכם 
זיכיון  הובלבד שלא יהילרבות שלטים אלקטרוניים, , לצרכי פרסום באמצעות אחר, כל מתקן או שלט

 לפרסום מודעות על כותרות לוחות מודעות עירוניים כדוגמת הסכם זה.
 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן
 

הקבלן מצהיר בזאת, כי יש לו כל הרישיונות הדרושים לפי כל דין כדי לעסוק בפרסום, וכי ממלא הוא  .א .17
אחר כל תנאי הקבוע בכל דין המוטל על מי שתקשר בהסכם לביצוע הפרסום נשוא הסכם זה ומבלי 

 לפגוע בכלליות האמור, מצהיר הקבלן כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק.
 

מצהיר כי יש לו את הידע והכישורים הדרושים לביצוע הפרסום עפ"י הוראות הסכם זה וכי הוא הקבלן  ב. 
 יבצע את פעולותיו בזהירות מרבית ובמומחיות, במיומנות ובשקידה ראויה ובכפוף לכל דין.

 
 הקבלן מתחייב לנקוט כל אמצעי זהירות המתחייבים בגין ביצוע הפרסום ו/או שימוש בחומרים בהתאם ג. 

 לכל דין או נוהל החלים בישראל.
 

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי לכל עובד שיועסק על ידו לביצוע הסכם זה, הידע, הכישורים וההכשרה  ד. 
 הנדרשים, כמתחייב על פי כל דין.

 
 הקבלן מצהיר, כי יש בידו כל ציוד העבודה הדרוש לביצוע הפרסום עפ"י הסכם זה. ה. 

 
 לביצוע הוראות הסכם זה, ירכשו ויסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.כל החומרים שדרושים  ו.  

 
הקבלן מצהיר כי יש בידו את האמצעיים הכספיים וציוד מתאים לביצוע התחייבויות עפ"י הסכם זה, כולל  ז. 

 אמצעים כספיים ומכניים באופן שביצוע התחייבויות לא יפגע בתוצאה מתקלה כלשהי.
 

שה ותנאים כאמור, אשר פורסמו לאחר מועד חתימת ההסכם, תהיה כרוכה אם העמידה בהוראה, דרי ח. 
בהוצאות ו/או תשלומים כלשהם, ישא הקבלן בכל התשלומים ו/או ההוצאות ולא יהיה רשאי לבסס שום 

 תביעות כספיות נגד העירייה.
 

ליסות הביטוח הקבלן מתחייב להשיג על חשבונו את כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות, הרישוי ופו ט. 
 הדרושים על פי דין ו/או על פי הוראות הסכם זה לשם מילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

 
מובהר ומוסכם בזאת כי העירייה אינה מצהירה או מתחייבת על מספר מינימאלי של מפרסמים וכי אין   י. 

יר הקבלן כי לה כל אחריות בנוגע לתופעה של פרסומים פיראטיים. מבלי לגרוע מהאמור מצה
התקשרותו בהסכם לא נובעת מכל הצהרה או התחייבות כאמור ולפיכך לא תישמע מפיו כל טענה 
במקרה ומחזור עסקיו ו/או רווחיו יפגעו כתוצאה מהעדר מפרסמים ו/או מפרסמים פיראטיים ו/או מכל 

 טעם או סיבה אחרת. 
  

, יהיה בהתאם להוראות כל דין לרבות חוקי העזר לוחות המודעותעל הכותרות מפרסום אשר ייעשה כל  א. .18
 . של העירייה

 
ראש העירייה יהיה רשאי לדרוש במכתב לקבלן את הסרתו של כל פרסום בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  ב. 

ייב שעות מקבלת דרישת ראש העירייה. הקבלן מתח 48והמוחלט, והקבלן יסיר כל פרסום כאמור בתוך 
, ולעגן הסכמה לוחות המודעותעל הכותרות מלהבהיר הסכמה זו לכל המתקשר עימו לצורך פרסום על 

 זו בכל הסכם אשר ייחתם בין הקבלן לבין כל מפרסם.
 

כל  לוחות המודעותעל הכותרות ממבלי לגרוע מהאמור בס"ק ב' לעיל, יימנע הקבלן מלפרסם על גבי  ג.  
השאלה אם יש בשלב בכדי גשות הציבור ו/או בערכי מוסר ודת. לעניין מסר אשר יש בו כדי לפגוע בר

יהיה לראש העיר שיקול דעת בלעדי ומכריע, והקבלן יימנע  לפגוע ברגשות הציבור ו/או בערכי מוסר ודת
מלפרסם כל פרסום אשר ראש העיר סירב לאשרו, ויסיר באופן מיידי כל פרסום אשר ראש העיר יורה על 

 הסרתו.  
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(, בהן יפעל הקבלן 1959 –למעט בתקופת בחירות )כהגדרתה בחוק הבחירות )דרכי תעמולה( התשי"ט  ד. 
בהתאם לסעיף קטן ה' להלן, לא יתיר הקבלן, לא יאפשר ויסיר לאלתר כל פרסום פוליטי על גבי לוחות 

 המודעות.
 

בכל הנוגע לפרסומי  1959 –הקבלן יפעל בהתאם להוראות חוק הבחירות )דרכי תעמולה( התשי"ט  ה. 
תעמולה על לוחות המודעות. מבלי לגרוע מהאמור יהיה חייב הקבלן לפעול בהתאם להוראות סעיף 

 ( בכל הנוגע לחלוקת שטחי הפרסום בין הרשימות והמתמודדים השונים. 3ב)ב()10
 

 כל סמכויות ראש העירייה בנוגע לסעיף זה יהיו תקפות גם למי שמונה מטעמו לעניין הסכם זה.  ו. 
 

העירייה רשאית הקבלן יעסיק אף ורק עובדים הרשאים לעבוד על פי כל דין. מבלי לגרוע מהאמור מוסכם כי  .19
גורם אחר המועסק על ידי הקבלן, וזאת לפי שיקול  לדרוש בכל עת את הפסקת העסקתו של כל עובד ו/או כל

דעתה הבלעדי והמוחלט של העירייה וללא צורך ליתן נימוקים. נתקבלה דרישת העירייה כאמור, יביא הקבלן 
 להפסקת העסקתו המיידית של העובד כנדרש על ידי העירייה.

 
 ן שירותיו על פי הסכם זה.ינים במתיהקבלן יימנע מניגוד ענ א. .20

 
נגיעה לשירותים שהוא על כל עיסוק או עבודה שהוא עוסק בהם ושיש להם  עירייההקבלן יודיע בכתב ל ב. 

 נותן לעירייה.
 

הקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם כלשהו כל ידיעה ו/או מסמך שיגיעו  ג. 
וזאת במהלך תקופת הזיכיון ולאחריה. הקבלן  הסכם זה. לעבודה הקבלנית,אליו בקשר לזיכיון ולביצוע 

מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים 
 מטעמו.

 
הקבלן מתחייב לשמור על הנקיון מסביב ללוחות מודעות, ולא לזרוק נייר ודבק מסביב ובאפשרות  ד. 

 ייה לקנוס את הקבלן על כך. העיר
 

 תקופת ההתקשרות
 

החל מיום __________ ועד ליום _____ שנים תוקפו של הסכם זה הינו לתקופה של  א. .21
____________. 

 
 יםשנ_____ ה של שנה אחת נוספת מעבר לתקופכל פעם בהעירייה רשאית להאריך הסכם זה ב ב. 

שנים )כולל  10וזאת עד לתקופה מקסימאלית של  א' לעיל )להלן: "תקופת ההארכה"( הקבועה בס"ק
 30. הארכת ההסכם תיעשה באמצעות מתן הודעה בכתב לקבלן לפחות ___ השנים הקבועים בס"ק א'(

  .יום טרם סיום תוקפו של ההסכם
 

 זה, יחולו כל הוראות הסכם זה בהתאמה גם על תקופת ההארכה.  הוארך ההסכם כאמור בס"ק ג. 
 

למען הסר ספק מובהר כי הארכת ההסכם כפופה בכך שהקבלן נדרש ע"י העירייה במסגרת הסכם זה,  ד. 
, כאשר על כל הגדלה של המכרזכפי שהוצעה בהצעתו במסגרת  75%-להגדיל את סך הפריטים עד ל

זה תתווסף תקופת התקשרות נוספת של שנה על כל הלוחות נשוא  מהצעתו של הקבלן לפי הסכם 15%
שנים. למען הסר ספק מובהר כי אם וככל שלא  10אך בכל מקרה לא יותר מתקופה כוללת של  מכרז זה,

שנים כאמור, לא תהיה עירייה  10נותר לתקופה בה ניתן להאריך את ההסכם לנוכח ההגבלה של 
  ראשית לדרוש את ההגדלה כאמור.

 

 אחריות
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עירית בית שמש הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, ו/או לכל נזק אחר שייגרם ל" .22
ממעשה או מחדל ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה  )להלן : )"העירייה"( ו/או החברות הכלכליות שלה

בין במהלך ביצוע העבודות  ביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן,במישרין ובין בעקיפין, מבין  מצד "הקבלן", הנובע,
 ו/או כל הנתון למרותו. ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו

 
 ביטוח

 

בצע על חשבונו את ל"י כל דין, הקבלן מתחייב מבלי לגרוע מאחריות "הקבלן" עפ"י חוזה זה ו/או עפ 16.1 .23
ולקיימם בתוקף  __,__, עפ"י המפורט באישור עריכת הביטוח המצ"ב כנספח __הביטוחים הבאים

 : למשך כל זמן העבודה
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות :   16.1.1  
 סה"כ לתקופה. $ 500,000  -לארוע ו $ 500,000    
 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".    

 
 ביטוח אחריות מעבידים, בגבולות אחריות של לפחות :  16.1.2  
 למקרה ולתקופה. $ 5,000,000  -לעובד ו $ 1,500,000    
 ".הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט    
]מובן שעל "הקבלן" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, עבור     

 העובדים[.
 

 לכל כלי הרכב ולכל הציוד המיכני הנדסי )אם קיים( את הביטוחים כמפורט להלן :  16.1.3  
 

 החוק.ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י  16.1.3.1

 

ש"ח  300,000 –חריות שלא יפחת מ ביטוח צד שלישי רכוש בגבול א 16.1.3.2

 רוע, לכל כלי בנפרד.ילא

 בפוליסה זו מבוטל חריג "נזק תוצאתי" )אם קיים(. 

 

 ביטוח "מקיף" לכלי הרכב. 16.1.3.3

 

 ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי. 16.1.3.4

פוליסה הידועה הביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי  

 "ביט".בשם 

 

לעיל,  16.1.3.4 -ו 16.1.3.3הקבלן" רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים 

אולם הוא פוטר את "העירייה" מאחריות כלשהיא בגין נזק שייגרם לכלי רכב ו/או לציוד 

 מיכני הנדסי. 

 



 שעיריית בית שמ
 11/16מכרז 

 העיר בית שמש ברחבי מודעות שלטי הכוונה ולוחות להצבת - 
 

21 
 

ו/או כלכליות שלה עיריית בית שמש ו/או החברות הו/או  "הקבלןלכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח :  16.2 
 עובדיהם ו/או כל הבא מטעמם."

 )+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות כלפי צד שלישי(.  
 

אשר יכלול בין  נוסח המצו"ב,ה , עפ"י אישור עריכת ביטוח עירייההקבלן ימציא לבמעמד חתימת החוזה,  16.3 
 השאר :

 

 אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות.  16.3.1  
 

 /הביטול לא ייכנסצמצוםה –ו/או ביטול הפוליסה  צמצוםאישור שבכל מקרה של   16.3.2  
וגם  יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח 60לתוקף בטרם חלפו 

                                                                                        ".עירייהל"
  

יום לפני תום תוקפו של כל אישור, כל עוד החוזה  15מתחייב להמציא אישור חדש, לפחות  הקבלן  
 תקף.
 

" רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות קבלןהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"ה 16.4 
 עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

 
כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות מקרה ביטוח  ה"קבלן" מתחייב למלא בקפדנות את את 16.5 

 לפעול למימושן של הפוליסות. להודיע על כך מיידית ל"עירייה" וכן 
 

 הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנ"ל. 16.6 
 
 

 בטוחות
 

יבויות הקבלן על פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לעירייה על פי ילהבטחת מילוי כל התח א.  .24
כל דין ו/או הסכם, ימציא הקבלן לעירייה, עם החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי 

)במלים:  ש"ח 30,000 להסכם זה בסך של __' כנספחמותנית לפקודת העירייה, בנוסח המופיע 
(. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי אלף ש"חשלושים 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום הכנת הערבות.
   
. ערבות הביצוע תחודש ____ חודשים מיום חתימת ההסכםערבות הביצוע תהיה בתוקף לתקופה של  ב. 

 העירייה להאריך הסכם זה בהתאם לאופציה הנתונה לה.על ידי הקבלן באם תבקש 
 

, כפיצוי מוסכם ומעורך מראש מוסכם כי העירייה תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע, כולה או חלקה ג. 
בפעם אחת או במספר פעמים, וזאת בכל פעם שהעירייה תהיה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

בלן לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה המוחלט והבלתי ניתן לערעור, כי הק
ו/או במקרה בו נגרמו לעירייה נזקים אשר מחובת הקבלן לשפותה בגינם על פי הוראות הסכם זה וכל 

 דין.
 

מומשה הערבות באופן חלקי או מלא יהיה חייב הקבלן להמציא ערבות נוספת בגובה הסכום שמומש   
 ם מיום המימוש.ימי 7וזאת בתוך 

 
כדי למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לקזז את נזקיה והוצאותיה מכל  ד. 

 תשלום אשר מגיע ו/או יגיע לקבלן ואין בכך כדי לגרוע מזכות העירייה למימוש הערבות כאמור לעיל.
 
 

  היעדר יחסי עובד מעביד



 שעיריית בית שמ
 11/16מכרז 

 העיר בית שמש ברחבי מודעות שלטי הכוונה ולוחות להצבת - 
 

22 
 

 
וסכם כי אין ולא יהיו בין העירייה לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או כל הבא מטעמו של הקבלן יחסי מוצהר ומ .25

שלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור לביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם לזיכיון יחשב -מעביד ו/או שולח-עובד
ן בכל החיובים והתשלומים החלים ל, ישא הקבל”ין. מבלי לגרוע מכלליות הניהקבלן לקבלן עצמאי לכל דבר וענ

 על קבלן עצמאי במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של הקבלן כמעבידם של עובדי הקבלן.
 

 איסור הסבה
 

פי -הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על א. .26
 צתן, מבלי לקבל על כך רשות מפורשת, מראש ובכתב, מאת העירייה.הסכם זה, כולן או מק

   
הקבלן לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את הזיכיון או את ביצוע התחייבויותיו על פיו,  ב. 

 שהוא, מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של העירייה מראש ובכתב. 'לכל צד ג
 

 הפרות, פירוק, פשט"ר
 

מוסכם בזה במפורש כי הקבלן לא יוכל בשום מקרה לבקש ו/או לקבל בבית משפט ו/או בית דין כלשהם צווי  .27
ו/או סעד הצהרתי, זמניים או קבועים, בקשר ’ ביצוע בעין ו/או צווי עשה ו/או צווי מניעה ו/או צווי הריסה וכיוב

ידי אדם אחר, וכן לא -ביצוען על ידי הקבלן ו/או על-הקבלן ו/או אי להסכם זה ו/או בקשר לביצוע התחייבויות
, בציוד ובכל רכוש אחר לוחות המודעותיהיה רשאי לעכב ו/או לדרוש כל סעד של עיכבון בשטחים עליהם יוצבו 

ן אחר בקשר להסכם זה ו/או לזיכיו’ של העירייה. הקבלן מצהיר ומסכים כי יוכל לתבוע את העירייה ו/או צד ג
 נשוא הסכם זה,  אך ורק לסעד כספי.

 
 

שום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור של העירייה על זכות  .28
 ידיה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.-מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על

 
 

ימים לא תיקן  7אם הקבלן יפר תנאי או התחייבות הכלולים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה של  א. .29
את ההפרה, תהיה העירייה רשאית, מבלי לפגוע בזכותה של העירייה לקבל כל סעד או תרופה אחרים, 

ויותיה האחרות של העירייה לפי הסכם לבטל הסכם זה, כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות מזכ
 זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן.

 
, 4, 3המפורטות בסעיפים לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הקבלן ’ ק א”על אף האמור בס ב. 

דית של הסכם יחשב הדבר להפרה יסו להסכם זה, 20 -ו  18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5
תהיה רשאית לבטל לאלתר הסכם זה, כולו או חלקו, כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות  עירייהזה, וה

 פי הסכם זה ו/או על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן.-מזכויותיה האחרות על
 

 התרחשות כל אחד מן המקרים שלהלן תחשב להפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן:  ג. 
   
 הקבלן הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון. (1)  

 
מנהל ו/או דירקטור של הקבלן הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון בקשר לתפקידו כמנהל  (2)  

 ו/או דירקטור כאמור, ו/או כחבר ועד בקשר עם פעילות הקשורה בהסכם זה.
 

 יום מיום מתן הצו. 60בוטל תוך ביהמ"ש מינה לקבלן מפרק ו/או מפרק זמני, וצו זה לא  (3)  
 

 ביהמ"ש נתן צו לפירוק הקבלן. (4)  
 

 הוחל בהליכים לפירוק הקבלן מרצון. (5)  
 

כיות הפרסום העירייה רשאית למסור את  הזבוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז תהיה  ד. 
דרש לצורך זה לשביעות רצונה המלאה של העירייה, יילכל גורם אחר, והקבלן ישתף פעולה ככל ש
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ככל שהעירייה תתחשבן עם הקבלן והדבר יהווה תנאי להחזרת ערבות הביצוע שנתן הקבלן לעירייה. 
עבור התקנת ואספקת הפריטים לצורך ביטול ההסכם, יקוזז שווי תקופת ההתקשרות לפי שיקול דעתה 

 ר בהתאם לזכויותיה.המוחלט של העירייה, וכן תקזז כל קיזוז אח
 

 שונות
 

 ירושלים.מחוז מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך ב .30
 

 כוחם.-ידי שני הצדדים או באי-אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום על א. .31
 

צה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות האמור הסכם זה הינו הסכם ממ ב. 
לעיל מוסכם, כי כל הסכם ו/או זכרון דברים ו/או הסכמה אחרת, בכתב או בעל פה, שהוסכמו בין הצדדים 

 בטלים. -ושאינם כלולים בהסכם זה 
 

תימסר ביד לכתובות הצדדים כמפורט ברישא להסכם זה. כל כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום או  .32
 ין.יימים מיום מסירתה במשרד הדואר, או עם מסירתה ביד, לפי הענ 3הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה 

   
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
 
 

                 ________________     ________________                       
 הקבלן                                                                     עירייהה                           
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 'דנספח 

 אישור עריכת ביטוח

 לכבוד

 "(עירייה)להלן : "ה  עיריית בית שמש

  2דרך יצחק רבין 

 5ת.ד.  

 99100בית  שמש  

 9909704-02פקס:  

 ________________________מבוטח : השם   

 

 -יטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ב

 פרסום בכותרות לוחות המודעות העירוניים והצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות בבית שמש  עיסוקו :  .1
2.  

 .……………………חוזה מס' : 

 ……………………………………רחבי העיר בית שמשאתר העבודה : 

 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .3
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .4
 

 .. $ סה"כ לתקופה.…………………לאירוע ו    $  ……………………

 סה"כ לתקופה[. $ 00,0005לאירוע ו    $  500,000]לפחות  

 אי הפוליסה הידועה בשם "ביט".ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנ
          

 .  $.…………השתתפות עצמית :   

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .5
 

 למקרה ולתקופה. $ ……………… -.. $  לעובד  ו………………

 למקרה ולתקופה[ $ -.5,000,000לעובד ו   $ -.1,500,000]לפחות :  

 

 פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם 
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 .  $.…………השתתפות עצמית :   

 

עיריית בית שמש ו/או  ו/או ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה …בכל הביטוחים הנ"ל מתווסף לשם המבוטח : " .5

 ."הו/או עובדיה ו/או כל הבא מטעמהחברות הכלכליות שלה 

 כלפי צד שלישי(.)+ סעיף אחריות צולבת בביטוח אחריות 

 

לעיל, אשר לא  5הגורמים הנזכרים בסעיף  הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י .6
 .ידרשו להפעיל את ביטוחיהם

 

ו/או צמצום  הננו מאשרים בזאת שבין הקבלן לבינינו קיים הסדר לתשלום הפרמיות, וכן שבכל מקרה של  .7
יום ממועד מתן ההודעה על כך  60ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  צמצוםה –ביטול הפוליסה 

 ".                                                                                                           עירייה"לבמכתב רשום גם למבוטח וגם 
 

 

 

 

 בכבוד  רב,        

 

 ..  חברה לביטוח בע"מ………                                                                                          
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 'נספח ח

 

 נוסח ערבות בנקאית

 

 לכבוד
 עירית בית שמש

 בנין העיריה
 בית שמש

 
 ג.א.נ.   
 

 כתב ערבותהנדון: 
 
 

( ש"ח _____________)במלים:  _________הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 
( בקשר קבלן")להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ )להלן: "ה

וזאת להבטחת כל להצבת שלטי הכוונה ולוחות מודעות בבית שמש עם הסכם מיום ________________, 
 כלפיכם. קבלןהתחייבויות ה

 
מדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל סכום ערבות זו צמוד ל

גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש ________________, אשר 
 פורסם ביום ________________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 

 
בעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי אנו נשלם לכם, תוך ש

, קבלןשיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מה
 ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

 
פה עד ליום _______________ ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו ערבות זו תישאר בתוק

 עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
 
 

                                                                         __________________________ 
 תאריך                                                                                              

 
 

_________________              ____________________      
 בנקה כתובת                 שם הבנק          
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 שלום וברכה 
 

 התקנת לוחות מודעות 11/16להלן כמה שאלות בנוגע למכרז 
 

 היכן יוצבו הלוחות? שכונות, אזורים?      .1

מדובר רק על החלק של הזכיין ? )החלק  -  ה' 10כללי סעיף  –מסירת זכויות פרסום       .2

העליון(. ובהמשך סעיף י' הזכיין של "מדבקות הכותרת" צריך להדביק גם מודעות בלוח 

 למטה אם יידרש ? או שמדובר על הכותרת של הלוח ואם כן מה התשלום ע"כ?

מה הנכון  , 75%כתוב  1.6סעיף בכללי ו  % 80כתוב עד לגובה  –ג'  14"התמורה" סעיף       .3

 מבניהם ?

 
 

 בברכה
 מרדכי מזרחי 

 כלל גלגלי פרסום 
050-4443532 

 



1 

 בס"ד

 /11/1מכרז  - הבהרות לשאלות
 

 ותהבהר ותשאל
, הוותיקות ,הזיכיון מתייחס לכל השכונות בעיר לאיזה אזורים מתייחס הזיכיון?

תקופת במשך החדשות ואלו שיתווספו בהמשך 
 ההתקשרות.

 המיקומים נתון לשיקול דעת העירייה
שמעל  )הכותרת ןרק על השטח העליו תייחסמ בחוזה ה' 10סעיף 

 ( שבזיכיון לפי מכרז זהללוח
שמעל  )הכותרת ןרק על השטח העליו תייחסמ בחוזה י' 10סעיף 

 ( שבזיכיון לפי מכרז זה.ללוח
התשלום בהתאם לתעריף הרגיל במחירון של 

 הקבלן
 -בחוזה ג'  11סעיף 
 00%-לעד  : להגדיל את סך הפריטיםכתוב

 /.1בסעיף וכפי האמור  %57-יש לתקן ל
 פרסום המכרז ב

 

 

 

 


