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  יפו בע"מ-א"בת  חברה לפיתוח אתרי תיירות  – אביב-אתרים בחוף תל 
  

  אביב - לרכישת פדסטלים עבור מריה תל  2022/45מס'  דו שלבי מכרז פומבי
  

 ) "אתרים"  – (להלן    בע"מ  יפו-חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א  - אביב  -אתרים בחוף תל .1
יפו.   עיריית תל אביב  עירוית בבעלות מלאה של  היתר, היה חברה  בין  אתרים עוסקת, 

אביב, מתחם יפו  -תשתיות ואתרים לתיירות וביהול רצועת החוף, המריה בתל  בפיתוח
 . יפו- אביב-ומתחמים אחרים בעיר תל , מתחם יריד המזרח במל תל אביבהעתיקה

 
- יחידות פדסטלים עבור מריה תל  50לרכישת  ז  אתרים מזמיה אתכם להגיש הצעות במכר .2

   ביב.א

 
 רשאים להגיש הצעות מציעים העוים על תאי סף הבאים (כולם): .3

  
מיום   3.1 החל  המכרז  מסמכי  את  לרכוש  יתן  כאשר  המכרז,  מסמכי  את  רכשו 

ב7.9.2022 תעשה  המכרז  מסמכי  רכישת  "אתרים",    משרדי.  וב  ברחקבוצת 
₪ כולל   005(ביין "פלטיום") בתל אביב יפו תמורת סך של   6, קומה 21הארבעה 

בין   יוחזר,  לא  ושבכל מקרה  אביב"  תל  בחוף  "אתרים  לפקודת  שישולם  מע"מ, 
ל   09:00השעות   באתר  לחלופין.  15:00-ועד  המכרז  מסמכי  את  לרכוש  יתן   ,

 האיטרט של אתרים במקום המיועד לכך. 

 
 בוע במסמכי המכרז.צירפו להצעתם ערבות בקאית בהתאם לק 3.2

  
המיימאליות   3.3 המקצועיות  הדרישות  בכל  עומד  המציע  ידי  על  המוצע  הפדסטל 

 המחייבות כמפורט בספח א' להסכם. 
  

את   3.4 בישראל  ולמכור  לייבא  היצרן  מטעם  מורשה  ומשווק  יבואן  היו  המציע 
 הפדסטל המוצע במכרז.

  

 www.atarim.gov.ilיתן לעיין במסמכי המכרז באתר האיטרט של החברה בכתובת   .4
 .7.9.2022החל מיום 

 

  .12:00בשעה    10.11.2022  - הה'    מיוםלא יאוחר  עד  משרדי אתרים,  להגיש בת ההצעה יש  א .5
 .ומועד זה, לא ידובתיבת המכרזים ב ימצאוהצעות שלא 

  

דקות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז במשרדי    30 -פתיחת המעטפות תערך כ   .6
מראש  להירשם  דרש  ההצעות  פתיחת  במעמד  להשתתף  המעויין  כל  אתרים.  חברת 

 ולקבל אישור בכתב על רישומו.   sigal.y@atarim.gov.ilבאמצעות כתובת מייל: 

 

כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות  .  איה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי  החברה .7
 . לבטל את המכרז לפי שיקול דעתה

  

בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, האמור במסמכי   .8
 המכרז יגבר. 

 

 . מופית לכל אחד ואחתהיא  זו מוסחת בלשון זכר, מטעמי וחות בלבד, ומודעה  .9
  

  
  בכבוד רב, 

  
  חברה לפיתוח אתרי        –אתרים בחוף תל אביב   

  יפו בע"מ -תיירות בת"א   
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   –   אביב-אתרים בחוף תל 
  יפו בע"מ - לפיתוח אתרי תיירות בת"א רהחב

  יפו -, תל אביב21רח' הארבעה 
  

  תאריך..........................                                    

  לכבוד 

 _____________  

 _____________  

 _____________  

  

,.א.ג  

  

    45/2022פומבי דו שלבי מס' מכרז במסגרת  הזמה להציע הצעות הדון:
  מריה תל אביב עבור  פדסטליםלרכישת 

  

  ריכוז מועדים קובעים למכרז 
  

  

המועד שממו יתן לרכוש את  
  מסמכי המכרז 

  

  -   9:00בין השעות    7.9.2022החל מיום  
במשרדי ההלת אתרים ברחוב    15:00

  – בתל אביב (מגדל פלטיום    21הארבעה  
באתר האיטרט של אתרים  ו  ) א 6קומה  

  במקום המיועד לכך 

מועד אחרון למשלוח שאלות  
או להגשת הערבות    הבהרה 

  הבקאית לבדיקה 
  16:00בשעה    18.10.2022ביום  

  

  מועד אחרון להגשת הצעות 
  במכרז 

  

במשרדי    12:00בשעה    10.11.2022ביום  
, תל  21ההלת אתרים ברחוב הארבעה  

  ביין פלטיום)   -    6אביב (קומה  

  מועד פתיחת תיבת המכרזים 
דקות לאחר המועד האחרון להגשת    30

במשרדי ההלת    – ההצעות במכרז  
, תל אביב  21אתרים ברחוב הארבעה  

  ביין פלטיום)   -    6(קומה  

של  מועדים    במקרה  ובין  זו  בטבלה  המפורטים  התאריכים  בין  התאמה  אי 
בספחיו  או  המכרז  מסמכי  בגוף  המפורטים  ומופיעים)   אחרים    -   (ככל 

  התאריכים המפורטים בטבלה הם שיקבעו. 
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  רקע 

  

. ")המריה "  -ו,  "אתרים"או    "החברה"  -בהתאמה    אביב (להלן-תל   מריהבע"מ מפעילה את  חברת אתרים  
ומים לכלי    החברה מעויית להחליף את מערכות הפדסטלים הקיימות במריה ומשמשות להעברת חשמל 

  השיט במריה. 
  

  ההתקשרות שוא המכרז 
  

ומחיר)   .1 (איכות  שלבי  דו  במכרז  להשתתף  אתכם  להזמין  מתכבדת  של  החברה  מערכות    50לאספקה 
יהול  פדסטלים,   בפורטל  שימוש  הרשאות  מתן  ייעודיתכולל  ואפליקציה  כמפורט  ,  איטרטי  הכול 

    .  במסמכי המכרז

 

לאחר ההתקה  התקת הפדסטלים במריה תבוצע ע"י החברה (ולא ע"י המציע הזוכה). יחד עם זאת,   .2
החברה ע"י  הפדסטלים  של  י  , הפיזית  הזוכה  אחראיהמציע  הבדיקות    היה  ביצוע  התוכה,  להתקת 

הדרשות   לוודאוהבקרות  מת  עובדהש   על  וכן    ת מערכת  תקין  והטמעת  באופן  הדרכה  ליווי,  מתן 
החברה לדרישות  בהתאם  ותוכה)  (חומרה  הכלהמערכות  וסף    ,  חיוב  הטמעת  ו ללא  להשלמת  עד 

   המערכות באופן מושלם לשביעות רצון החברה.
  

   ממועד חתימת ההסכם. (שישה) חודשים 6לספק את כל הפדסטלים למריה בתוך המציע הזוכה יידרש  .3
  

  תאי המכרז 

  

דו שלבי וההצעה בעלת היקוד הגבוה ביותר תהא ההצעה שתקבל את הציון  פומבי  המכרז היו מכרז   .4

   .איכות) 40%  -מחיר ו 60%המשוקלל הגבוה ביותר (

 

והגשת ההצעות להשתתפות במכרז כמוה כהצהרה שכל פרטי    , מסמכי המכרזכל  ציע לקרוא את  על המ .5

 ומוכרים למציע.  , מקובליםמובים ,ההסכם והמכרז ותאיהם ידועים

  

לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על    ,ו/או סתירה ו/או התגדות וכיוצא באלהכל טעה בדבר אי הבה   .6

 ידי המציע. 

 

 : מסמכי המכרז .7

 

 למשתתף במכרז.ה לשלב הראשון טופס הצע  .7.1

 מחיר למשתתף במכרז. טופס הצעת .7.2

 דוגמת ערבות בקאית להשתתפות במכרז.  .7.3

  להלן).  8.4 – 8.3תצהיר לעיין עמידת המציע בתאי הסף (סעיפים   .7.4

 לצורך יקוד האיכות במכרז.  טופס רשימת פדסטלים שהותקו במריות אחרות .7.5

 ") וספחיו כדלקמן:ההסכם" -הסכם (לעיל ולהלן  .7.6

 מפרט כללי ודרישות טכולוגיות למערכת יהול הלקוחות.  – א'ספח  .7.6.1

 . מפרט טכי וקטלוג של הפדסטל (כפי שמוצע ע"י המציע) –ספח ב'  .7.6.2

 .(הצעת המחיר) מציע הזוכה במכרזהצעת ה – 'ג ספח  .7.6.3

 דוגמת ערבות ביצוע ובדק.  – ' דספח  .7.6.4

  ביטוח.   יאישור –' ה  ספח .7.6.5

 . 1967-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו דוגמת תצהיר לפי חוק  .7.7
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 דוגמת תצהיר על העדר הרשעות.  .7.8

 .  אישור עורך דין על עסק בשליטת אישה, ותצהיר ושאת השליטהדוגמת  .7.9

 שאלות ותשובות הבהרה, אם וככל שיהיו.    . 7.10

 ידי החברה. -סמך אחר כפי שיוחלט עלכל מ . 7.11

  

 .למען הסר ספק מובהר כי לא יתן להגיש הצעות במשותף

  

 רשאים להגיש הצעות מציעים העוים על תאי סף הבאים (כולם): .8

 
במועד המפורט בטבלה שבעמ' רכשו את מסמכי המכרז, כאשר יתן לרכוש את מסמכי המכרז   .8.1

זו.    1   21הארבעה    ובברח  קבוצת "אתרים",  משרדירכישת מסמכי המכרז תעשה בלהזמה 
  ₪   500של  תמורת סך    0051:- ועד ל  0090:השעות  בין  (ביין "פלטיום")    6, קומה  בתל אביב

חברה   –אביב  -"אתרים בחוף תל  שולם לפקודתי סכוםה. שבכל מקרה לא יוחזר -כולל מע"מ  
, יתן לרכוש את מסמכי המכרז גם באתר  לחלופין  יפו בע"מ".-לפיתוח אתרי תיירות בת"א 

 האיטרט של חברת אתרים במקום המיועד לכך. 

 

 להצעתם ערבות בקאית בהתאם לקבוע במסמכי המכרז.צירפו  .8.2
  

המקצועיות   .8.3 הדרישות  בכל  עומד  המציע  ידי  על  המוצע  המחייבות  המיימאליות  הפדסטל 
 כמפורט בספח א' להסכם.

  

המוצע    את הפדסטלבישראל  מורשה מטעם היצרן לייבא ולמכור    ומשווק  היו יבואןהמציע   .8.4
 .במכרז

  
  הכספית דרך מילוי ההצעה 

  

עבור כל יחידה וכן את  על המציע לציין, במקום המתאים לכך בטופס הצעת המחיר, את המחיר המוצע   .9
מתן הרשאות שימוש בפורטל יהול איטרטי  המחיר המוצע עבור כלל הפסדטלים. המחיר יכלול גם  

 גם בספרות.  גם במילים ו  . המחיר המוצע יצוין")המחיר המוצע" - ביחד (להלן ואפליקציה ייעודית 

 
יובהר כי במקרה ובו יוגשו הצעות אשר במסגרתן לא יציין המציע את המחיר המוצע ליד חלק ממחירי  

, תהא רשאית ועדת המכרזים של אתרים (אך בכל מקרה לא חייבת), ולפי  בטופס הצעת המחירהיחידה 
  המצוי ברשותה או לפסול את ההצעה.     וזאת על פי האומדן המחיריםשיקול דעתה הבלעדי, למלא את 

  
תראה ועדת  בהתאם לאמור (ובמקרה שבו החליטה ועדת המכרזים של אתרים שלא לפסול את ההצעה)  

לאומדן, כחלק בלתי פרד מהצעתו    המכרזים של אתרים במחירי היחידה אשר מולאו על ידה בהתאם  
  של המציע.  

  

שהצעתו   . 10 לכך  ובכפוף  לאמור,  ל בהתאם  המציע  למחירי    ספק את הפדסטליםתזכה, מתחייב  בהתאם 
  היחידה אשר מולאו על ידי ועדת המכרזים. 

  
למען הסר ספק, בעצם השתתפותו במכרז זה המציע הזוכה מוותר על כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה  

              בקשר למילוי מחירים על ידי ועדת המכרזים של אתרים ו/או אי מילוי המחירים כאמור.    
  

  סיור המציעים 
  

איה  , ובהתאם השתתפות בסיור  במריההחברה מבקשת להבהיר כי לא ייערך מטעמה סיור מציעים   . 11
 להשתתפות במכרז.  מהווה תאי סף

  
מבלי לגרוע מהאמור, החברה ממליצה למציעים לקיים סיור במריה לפי הגשת ההצעה על מת לבחון  

 את התאמת הפדסטל המוצע להתקה ברציפים במריה. 
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בטל':   עפר דובוב מר מתבקשים ליצור קשר טלפוי עם    כאמור לעיל   מריה ב מציעים המעוייים לסייר   . 12

 .  ofer.d@atarim.co.ilאלקטרוי:או באמצעות כתובת דואר   03-5272596

 

 לא יימסר בסיור זה כל מידע המחייב את החברה בכל צורה שהיא.  יובהר כי  . 13
  

  הגשת ההצעותאופן 
  

המכרז ייערך כמכרז עם בחיה דו שלבית ובהתאם לכך, המציעים יגישו את הצעתם במספר מעטפות   . 14
והיא  ,  ההצעה לשלב הראשון"  -  45/2022מכרז דו שלבי מס'  "סגורות, האחת תסומן באופן קריא וברור  

מעטפה  וגש ביהצעת המחיר, שטופס  למעט    (כולל תתי סעיפיו)  להלן   17בסעיף  תכיל את כל המפורט  
  ").ההצעה לשלב הראשון" -(להלן   תפרד
  

  . בהצעה לשלב הראשון אין לציין כל פרט הקשור להצעה הכספית
  

"מכרז פומבי דו שלבי מס'   - הצעת המחיר תוגש במעטפה פרדת וסגורה שתסומן באופן קריא וברור כ . 15
המחיר המוצע על ידי    ותכיל את טופס הצעת המחיר של המשתתף במכרז.  הצעת המחיר"  -  45/2022

   יצוין על ידו בספרות ובמילים בדיו או בדפוס, בצורה בהירה וברורה. ,המציע

 

  סגורה   להכיס ביחד למעטפה וספת  ישמעטפת ההצעה לשלב הראשון וכן את מעטפת הצעת המחיר  את   . 16
כ וברור  קריא  באופן  פומב  -שתסומן  מס'  "מכרז  דו שלבי  לתיבת המכרזים    "45/2022י  תוכס  אשר 

"אתרים"    משרדיב הארבעה  ברחקבוצת  אביב  21וב  קומה  בתל  "פלטיום"),  6,  יאוחר  עד    (ביין  לא 
ידי החברה  -. (המועד ה"ל או כל מועד דחה אחר שיקבע עללהזמה זו  1מהמועד המפורט בטבלה שבעמ'  

הצעות שלא תוכסה לתיבת המכרזים עד למועד  ").  האחרון להגשת הצעותהמועד  "  -יקרא לעיל ולהלן  
 . זה לא ידוו

  
דקות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז במשרדי חברת אתרים.   30  -פתיחת המעטפות תערך כ  

מייל:  כתובת  באמצעות  מראש  להירשם  דרש  ההצעות  פתיחת  במעמד  להשתתף  המעויין  כל 

sigal.y@atarim.gov.il   .ולקבל אישור בכתב על רישומו  
  

  יקוד ההצעות
  

  השלב הראשון 

 

שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון    החברהלהצעה בשלב הראשון יש לצרף את המסמכים הבאים,    . 17
  : כאמור בהצעת המציע אם לא יוגשו המסמכים

  

   ערבות בקאית בהתאם לתאי המכרז. . 17.1

 

העתק . 17.2 (או  פקסי  אישור  אישור  מהל  המציע  כי  המעיד  חשבון  רואה  או  השומה  מפקיד   (
חשבוות כדין על פי פקודת מס הכסה, חוק מס ערך מוסף ועל פי חוק עסקאות עם גופים  

 ציבוריים. 
  

יחד עם ההצעה, אישור  ב . 17.3 יש להמציא  והמציע היו חברה, שותפות או תאגיד אחר,  מקרה 
חשבון, ובו פרטים על החברה, השותפות או התאגיד האחר,  דין או רואה  -חתום בידי עורך 

  לרבות: 
  

 . תאגיד מהמרשם שמתהל לגביותדפיס מעודכן של פרטי ה . 17.3.1
  

(להלן    והיקף אחזקותיהם בו  תאגידב  בעלי המיותשמותיהם ופרטיהם המלאים של   . 17.3.2
 ") התאגיד " -

  
תאגיד   באמצעות  אלא  יחידים,  שאים  מיות  בעלי  יחזיקו  בתאגיד  אם  כי  יובהר 
התאגיד   מאחורי  העומדים  היחידים  הם  מי  לפרט  מתבקש  המציע  כלשהו,  משפטי 

  בתאגיד.     ם/המיות הסופי  י/את בעל ים/ המהווה או היחידים כאמור עד היחיד
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 . תאגידב הדירקטורים  שמותיהם ופרטיהם של  . 17.3.3
  

על מסמכי המכרז וההסכם,    שמותיהם ופרטיהם של האשים הרשאים לחתום בשמו . 17.3.4
 ואישור חתימה של עו"ד/רו"ח  על מסמכים אלה. 

  

 ). עילל 8.4 - 8.3תצהיר לעיין עמידת המציע בתאי הסף (סעיפים   . 17.4

 

אסמכתאות לפיהן המציע היו יבואן ומשווק מורשה מטעם היצרן לייבא ולמכור בישראל את   . 17.5
 הפדסטל המוצע במכרז.

  

 רשימת פדסטלים שהותקו במריות אחרות לצורך יקוד האיכות במכרז. טופס  . 17.6

 

וכן כל חומר טכי וסף/    של הפדסטל המוצע על ידי המציע   (כולל תמוות)   מפרט טכי וקטלוג  . 17.7
 . לצורך בחית עמידת המציע בתאי הסף ויקוד האיכות במכרז אחר

  

, ועלויות שירות ותמיכה  מחירון למתן שירות ועלות חלפים של הפדסטל המוצע על ידי המציע . 17.8
 . למערכת המיחשובית (פורטל יהול ואפליקציה)

  

המציע   . 17.9 ידי  על  המוצע  הפדסטל  הותקן  בהם  בעולם)  או  (בארץ  מריות  ממפעילי  דעת  חוות 
 לצורך יקוד האיכות במכרז. 

  

 תצהיר שליטה של עסק בבעלות אישה.   .17.10
  

בהתאם לוסח שצורף למסמכי המכרז    1967-קאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר לפי חוק עס .17.11
 ידי בעל השליטה במציע. -חתום על 

  

ידי בעל השליטה  - בהתאם לוסח שצורף למסמכי המכרז חתום על  העדר הרשעותתצהיר על   .17.12
 . במציע

  

 העתק קבלה/ אישור בדבר תשלום על רכישת מסמכי המכרז. .17.13
  

 (ככל שתהייה) חתומות על ידי המציע.    החברהתשובות לשאלות הבהרה שתפרסם  .17.14
  

 ידי המציע.  -כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על .17.15
  

  אי צירוף איזה מן המסמכים כאמור, עלול לפסול את ההצעה.
  

בהתאם    החברהידי ועדת המכרזים של  - הצעות המציעים במכרז זה בשלב הראשון תיבחה ותדורגה על . 18
להמלצות שהיא תקבל מהגורם המקצועי (או הגורמים המקצועיים) שימוו לצורך כך (אם וככל שתחליט  

   למותם). 

 
הסופית   המציעים  קבוצת  ותיקבע  הסף,  בתאי  העומדים  המציעים  ייקבעו  הראשון,  השלב  במסגרת 

  בהתאם לתאים המפורטים להלן. 
  

  יקוד האיכות 
  

רשאית להעיק עבור כל    החברהמות המידה והמשקלות המפורטים להלן.  תן לפי איי יקוד האיכות   . 19
(המוך ביותר) לציון המרבי הקבוע לאותה אמת מידה    0%הע בין    לפי שיקול דעתה  אמת מידה ציון

 כדלקמן. 
  

  יובהר כי ועדת המכרזים של החברה תהא רשאית למות ועדת יקוד לצורך יקוד ההצעות.   
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  יקוד האיכות יורכב מהקריטריוים כדלקמן:  

  

  יקוד  קריטריון  

1  

השים    5 -בהפדסטל המוצע הותקן במריות (בארץ או בעולם) 

בהיקף של לפחות  האחרוות לפי מועד הגשת ההצעות במכרז 

  יחידות עמודי פדסטל   500

  

  קודות  20

  (ציון מרבי) 

  

2  
  קודות  10  התרשמות כללית מהחברה המייצרת 

  (ציון מרבי) 

3  
המוצע כולל חומרים איכותיים מעבר לדרישות    הפסדטל

  המיימאליות במסמך האפיון

  קודות  10

  (ציון מרבי) 

4  
הפדסטל המוצע כולל תוספות מעבר לדרישות המיימאליות  

  במסמך האפיון 

  קודות  15

  (ציון מרבי) 

5  
  שבהןהמלצות כתובות של מפעילי מריות (בארץ או בעולם) 

  פסדטל המוצע הותקן ה

  קודות   10

  (ציון מרבי) 

6  
הפדסטל עשוי מחומר בלתי מחליד מעבר לדרישה המיימאלית  

  במסמך האפיון 

  קודות   10

  (ציון מרבי) 

7  
  קודות   5  הפסדטל המוצע כולל תאורה סולארית 

  (ציון מרבי) 

8  
היהול לטעיה כוללת תוספות מעבר לדרישות  תוכת  

  המיימאליות במסמך האפיון

  קודות   10

  (ציון מרבי) 

9  
התרשמות כללית מהמציע ומהמצגת שתוצג במסגרת הריאיון  

  האישי (אם יהיה) 

  קודות   10

  (ציון מרבי) 

  קודות  100  סה"כ   

  

לראיון  רשאית (אך בכל מקרה לא חייבת) להזמין את המציעים    החברהלצורך בדיקת איכות ההצעות,   . 20
ה   אישי לאיכות  ובוגע  היצרן  ליסיון  בוגע  הריאיון    המוצע  פסדטלבקשר  במסגרת  היהול.  ותוכת 

המציע יהיה רשאי (אך לא חייב) להביא עימו דוגמא של הפדסטל המוצע לצורך התרשמות ועדת היקוד,  
  .  טל המוצעוכן להציג מצגת אודות הפסד

  

יקוד האיכות המזערי הכולל, לצורך כיסה לקבוצת המציעים הסופית ומעבר לשלב השי של המכרז,   . 21
"). בכל מקרה שבו קבוצת המציעים הסופית  יקוד האיכות המזערי"  -(לעיל ולהלן    קודות  65יעמוד על   

מקרה לא חייבת) להעמיד  תהא מורכבת משי מציעים כשרים בלבד, כי אז החברה תהא רשאית (אך בכל  
   קודות.  60את יקוד האיכות המזערי על  

  

  השלב השי (שקלול האיכות והמחיר) 

  

יקוד    תחה ותשוקללה יפת   בקבוצת המציעים הסופית  בשלב השי, הצעות המחיר של המציעים . 22 עם 
-לאיכות ההצעה, ו   40%:  הבאצעות באופן  התשקלל את ה  החברה האיכות שהן קיבלו בשלב הראשון.  

 להצעת המחיר.   60%
  

בחישוב   60%, או 100%החברה תקד את הצעת המחיר של המציע הזול ביותר בציון הגבוה ביותר (לפי 
  ואת יתר הצעות המחיר באופן יחסי להצעה הזולה ביותר. המשוקלל),  
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  הצעות המחיר הבאות:  3לדוגמא, התקבלו 
  
  ₪   120  ) הצעה המחיר הראשוה 1

  + ציון האיכות שקיבלה   110/120*   60%יון הכולל שתקבל ההצעה:   הצ
  
  ₪  110  ) הצעה המחיר השייה  2
  + ציון האיכות שקיבלה  110/110*  60%הציון הכולל שתקבל ההצעה:   

  
  ₪   140  ) הצעה המחיר השלישית 3

 + ציון האיכות שקיבלה  110/140*  60% הציון הכולל שתקבל ההצעה:   
  

   ערבות בקאית שיש לצרף למסמכי המכרזבדיקה מקדימה של ה

 

לצרף   . 23 שיש  בערבות הבקאית  פגמים  בשל  לפסול הצעות  שבהם תאלץ החברה  למוע מצבים  מת  על 
), רשאים (אך לא חייבים) כל  "הערבות הבקאית"  - לעיל (להלן    17.1למסמכי המכרז כמפורט בסעיף  

 אחד מהמצעים להציג לאישורה מראש של החברה את וסח הערבות הבקאית.  

 

מציעים המעוייים להעביר לעיון מראש של החברה את הערבות הבקאית, רשאים לעשות כן לכתובת   . 24

  מה זו. להז 1מהמועד המפורט בטבלה שבעמ' , לא יאוחר sigal.y@atarim.gov.ilדואר אלקטרוי 

 

את הערבות הבקאית איה מחליף את החובה    החברהויודגש, האפשרות להגיש לאישורה מראש של   . 25
המציעים   על  להקל  באה  ורק  אך  המכרז, אלא  במסגרת  להצעת המציע  לצרף את הערבות הבקאית 

 ולמוע מצב שבו בשל פגמים בערבות הבקאית תיפסל הצעתם.    

 

  פיות אשר יתקבלו לאחר המועד כאמור לא תטופלה.          . 26
  

  שוות
  

למשך תקופה  תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה  ו   בלתי חוזרתהמוגשת במסגרת מכרז זה היה  הצעה   . 27
תהיה רשאית לפות אל המציעים (כולם   החברהמועד האחרון להגשת הצעות. מה ימים )תשעים( 90של 

כאמור, ולבקש מהם להאריך את תוקפן, לפי שיקול    או חלקם) לפי או אחרי מועד פקיעת הצעותיהם 
ה המוחלט והבלעדי. המשתתפים במכרז זה מוותרים בזה על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש  דעת

  אליהם ו/או לכל משתתף אחר במכרז זה כאמור.    החברהפיית  - ו/או שתהיה להם בקשר לפיית או אי
  

מות  אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאשאלות הבהרה בקשר לתאי מכרז זה, לרבות שאלות בדבר   . 28
השוים ו/או בין הוראות שוות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגם    מכרזכלשהן בין מסמכי ה

(ולאשר את    sigal.y@atarim.gov.ilבכתובת דואר אלקטרוי    גב' סיגל יוהליתן להעביר  אחר בהם,  
ב טלפוית  המייל  יאוחר  עד  )  03-5640129- קבלת  בעמ'  לא  בטבלה  המפורט  שאלות  לעיל  1מהמועד   .

בתשובה, ולא    החברהפה ו/או לאחר המועד ה"ל לא יחייבו את  -בעל  החברההבהרה שיועברו למשרדי  
יגרעו מהתחייבויותיו של מוסר השאלות לפי תאי מכרז זה. מובהר בזה כי ההחלטה אם להשיב לשאלות  

, והמשתתפים  החברהפה או באיחור תוה לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של  -הבהרה שמסרו לה בעל
  במכרז זה מוותרים על כל טעה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.  

 

תשיב בכתב לשאלות ההבהרה שיתקבלו אצלה במועד, ותעביר את תשובותיה (לרבות השאלות    החברה . 29
    .הרלבטיות) לכל מי שרכש את מסמכי המכרז

  

ידי משתתפים כאמור לעיל תיקבע  - לו עלהועשמובהר בזה כי הפרשות המחייבת והסופית לגבי עייים  . 30
בכתב    החברהידי  -על התשובות  ורק  אך  כי  והבלעדי,  המוחלט  דעתה  שיקול  עלש ולפי  ידי  - תישלחה 

ידיהם,  -כאמור מחייבות לעיין מכרז זה, וכי על המציעים לצרף את התשובות, כשהן חתומות על  החברה
  להצעתם.  

  

שאלת הבהרה במועד המפורט לעיל, יהיה מוע ומושתק    החברה עוד מובהר בזה כי מציע שלא יגיש ל . 31
מלהעלות כל טעה ו/או תביעה בדבר אי בהירות ו/או סתירה ו/או אי התאמה שמצאו, לטעתו, במסמכי  

  המכרז.  
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שקיבלה    מתחייבת לקבל את ההצעהוהיא איה    בטל את המכרז,שומרת לעצמה את הזכות ל  החברה  . 32
בין היתר משום חריגה מהאומדן שמצוי בידי    איזו הצעה שהיא   את הציון המשוקלל הגבוה ביותר או 

  למציע לא תהייה כל טעות או תביעות בקשר לאמור לעיל. . החברה
  

תוך שבעה ימים מהיום שדרש לכך על ידי  על ההסכם המצורף,  מציע שהצעתו תקבלה וסרב לחתום   . 33
, מכל סיבה שהיא ו/או לא מילא אחר כל התחייבויותיו ולא המציא את כל הבטוחות והמסמכים  החברה

בגין הפרת   , כפיצויהבקאית  רעון את הערבותי רשאית להציג לפ  החברהתהא החוצים לצורך ההסכם, 
תביעה זכות  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  המציע  לה  החברהשל    התחייבות  שגרם  הזק  צורך  בגין  וללא   ,

בגין הזק    החברהוזאת מבלי לגרוע מכל זכות תביעה של    לבטל את זכייתו במכרזוכן    בהוכחת הזק
    ., וללא צורך בהוכחת הזקשגרם לה

  

ו/או בחלק    מכרזשהו ממסמכי הלל שיוי ו/או תוספת ו/או תיקון ו/או הסתייגות שייעשו במסמך ככ . 34
מהם, או כל הסתייגות לגביהם, בין בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך  

, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט  אחרת ייחשבו כאילו לא וספו, או שהם עלולים לגרום לפסילת ההצעה
י הביטוח שהם חלק  תבהיר כי במידה וערכו שיויים בספח/   החברהלמען הסר כל ספק,    .החברהשל  

המכרז,   למסמכי  המצורף  לפסילת    החברה מההסכם  כטעם  בהם  תראה  ולא  אלה  משיויים  תתעלם 
 ההצעה.  

  

 המכרז. בהצעות שלא הוגשו בהתאם למסמכי כלל שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון   החברה . 35
  

דע  . 36 שיקול  פי  על  הכל  עת,  בכל  מהמציעים,  למי  לפות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המלא  החברה  תה 
והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג  
שהם, הקשורים בהצעתם, לרבות בקשר עם תאי הסף ו/או בקשר עם יסיום ו/או בקשר עם ההצעה  

או שיוי  /הכספית, ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו
ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שתגלעו באיזה מהמעים האמורים (לרבות  
בסיבות בהן גרמה בשל רשלות או לחלופין, בידיעתו המכוות של המציע), והכל מבלי לגרוע משאר  

 אות הדין. הזכויות המוקות לחברה בהתאם לשאר ההוראות הקובות במסמכי המכרז ובהור 
  

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות החברה כפי שהן קובות  
בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מועים ומושתקים מלהעלות  

יותיה של החברה ו/או  כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בהקשר עם הפעלת סמכו 
  כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור. 

  

ההצעות   . 37 לרבות  המכרז,  מסמכי  כי  בזה  עלשמובהר  והמסמכים  - תוגשה  זה  במכרז  המשתתפים  ידי 
שתהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש לפי שיקול דעתה המוחלט    החברההמצורפים להן, הם רכושה של  

והבלעדי, והמשתתפים במכרז זה אים רשאים לעשות בהם שימוש, מכל מין וסוג שהוא, מלבד שימוש  
  לצורך הגשת הצעתם בהתאם לתאי המכרז.  

  

למציע  החברה . 38 זכו  תאפשר  שלא  בפרוטוקול  ים  לעיין  הזוכה  החברהבמכרז,  מציע    .ובמסמכי ההצעה 
(להלן   עסקיים  סודות  ו/או  מסחריים  סודות  כוללים  מהצעתו  חלקים  כי  סודיים),    -הסבור  חלקים 

 שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז יהג כדלקמן:
  

 משמעי.  –יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד  . 38.1

 

 יסמן את החלקים הסודיים.  . 38.2

 

לעיון    מציע . 38.3 ההצעה  למסירת  שמסכים  כמי  יראוהו  כסודיים  בהצעתו  חלקים  סימן  שלא 
 מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז. 

 

סודיים . 38.4 בהצעה  אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  גם    סימון 
בחלקים    בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות   העיון 

 הצעות המציעים האחרים. אלה של 

 

לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים,    החברההחליטה   . 38.5
בהתאם  התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפיה בתוך פרק זמן    החברהתיתן על כך  

 . לשיקול דעתה
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לזוכה בטרם מסירת    החברההחליטה   . 38.6 כך  על  לעי הלדחות את ההשגה, תודיע  וו של  חומר 
 המבקש.

 

כי    החברה . 39 להדגיש  של  מבקשת  היו  המציעים  של  העיון  זכות  היקף  בדבר  הדעת  שיקול 
 .  בלבד החברה

  

כי  זמה  למיעת כל ספק מובהר בזאת כי ה . 40 וחות בלבד, ואולם ברור  זו מוסחת בלשון זכר, מטעמי 
  ההצעה מופית לכל אחד ואחת.

  
המוסמך לדון   סכסוך הוגע למכרז זה תהא תוה לבית המשפטהסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל  .41

  אביב.- בו מבחית העיין בעיר תל

  

  

  

  

    בכבוד רב,             

  

    –אביב - לאתרים בחוף ת                

  בע"מ  יפו-חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א

  



  _____________________  שם המציע 

  _____________________  כתובת 

  _____________________  טלפון במשרד 

  _____________________  טלפון ייד 

  _____________________  שם איש הקשר 

  לכבוד 
  ")החברה " -(להלן בע"מ יפו -א" ברה לפתוח אתרי תיירות בתח – אביב-אתרים בחוף תל

  21 הרבערחוב הא
  אביב -תל

  
..א.ג,        

  2022/45 מס' דו שלבי במסגרת מכרז פומבי - לשלב הראשון טופס הצעה הדון:
  
  

של    ..............................אי   ............................................  )המציע(שם מלא  הח"מ מצהיר    ח"פ/ת"ז/אחר 
  בזאת כדלקמן: 

  

וכן    יםהטכי  יםהמפרט,  את ההסכם(אך לא רק)  , לרבות  ווכל ספחי   מכרזהתאי  קראתי בעיון את   .1
הי מצהיר כי  .  זו מהצעתי  חלק בלתי פרד    מהוויםוידוע לי שהם  ,  המכרזבכל הספחים שצורפו אל  

, וכי קיבלתי את כל המידע שהיה דרוש  ה"ל  ואת כל האמור במסמכים   , התאיםהבתי את הדרישות
    .הגשת הצעתי זולצורך לי 

  

השוים,    ברורים .2 המסמכים  לי  ברורים  המחייבים,  התקים  הקשורים  לי  הפרטים  כל  את  בדקתי 
 ביססתי את הצעתי.  כל זה ובהתאם ל  צוע השירותיםבאספקת המוצר ובי ים הכרוכובתאים בהוצאות  

  

ו/או מצג כלשהם אשר מסרו לי על .3 ו/או מי מטעמה לא יחשבו    החברהידי  -אי מאשר, כי כל מידע 
כאן, אלא אם ערכו בכתב וחתמו    מכרזו/או חלק ממסמכי ה  החברהג ו/או מידע המחייבים את  כמצ

 . החברה ייד -לע
  

המכרז  לצורך    חברהיחייב את ה  החברהידי מורשי החתימה של  -אי מאשר, כי רק הסכם החתום על .4
  כאן.

  

 .  אי עומד בתאי הסף המפורטים בתאי המכרז .5

 

או בעקיפין, באופן מלא או חלקי, עם  ערכתי תיאום כלשהו, במישרין  אי מגיש את הצעתי זו מבלי ש .6
 ידי.  -לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בה ואשר מוצעים על הז ז מכרבהמשתתפים האחרים 

 

מתחייב   .7 המוצריםהי  את  במסמכי  במועדים    לספק  את  .  מכרזההקבועים  אשלים  ולא  במקרה 
המוצרים מסכ   אספקת  הי  ה"ל,  התקופה  לשלם  תוך  שקבע  לכם  ים  המוסכם  הפיצוי  סכום  את 

  .  אספקהור בשל איח שבועכל  בגיןבהסכם 
  

בהתאם   .8 הבדק  ועבודת  התיקוים  את  לבצע  עצמי  על  מקבל  ההסכםהי  מסמכי    ,להוראות  ויתר 
  . בכלל מכרזה

  

 .כמפורט במסמכי המכרזהצעתי זו היה בלתי חוזרת ובלתי יתת לביטול, היא בתוקף  .9
  

וכאשר   . 10 כזואם  מתחייב ,  הז  מכרזב כה  אוכרז  ספחיו  ההסכםעל  ום  לחת  הי  בידי    וכל  ולהפקיד 
תקופת    החברה ה"ל  למשך  ההסכם  לפי  להוראות  ערבות  ההתקשרות  בהתאם  בדק  וערבות  ביצוע 

) ימים ממועד פייתכם אלי בעיין זה או  שבעה(  7-שקבעו שם וכפי שתורו לי, וזאת בתוך לא יאוחר מ
 .פי שייקבע על ידיכםבכל מועד אחר כ

  

מורה בזה לכם, בהוראה בלתי חוזרת ובלתי יתת לביטול ו/או לשיוי מכל סיבה שהיא, להציג    אי . 11
על המצורפת  הבקאית  הערבות  למסמכי  -את  זהידי  הבק  הערבות"  -(להלן    מכרז  בפי  לפירעון   ,("



לא  לרבות (אך    מכרז זהי  מוציא הערבות, אם לא אמלא אחר איזו מהתחייבויותיי כלפיכם לפי תא 
חר על  ק)  מחתימה  הימעותי  ו/או  מהצעתי  הימעותי    כםההסזרתי  ו/או  לו  המצורפים  והספחים 

  הסכם הפי  -מהחזרתם אליכם במועד ו/או הימעותי ממסירת כל המסמכים והבטוחות הדרשים על
 . ו/או כל הפרה אחרת במועד האמור לעיל 

  

ו . 12 התשלומים  ו/או  ההוצאות  ו/או  ק ההשאו  /כל  הובעים  האגרות  ו/או  העמלות  ו/או  הדרשים  עות 
ו/או    בהליך כאןלצורך השתתפותי   ו/או התחייבות  תישאו בכל חבות  עלי, ואתם לא  ורק  עלי  חלים 

 ו/או ההכות הדרשות לצורך ההשתתפות כאמור.   מכרזב הוצאה בקשר להשתתפותי 
  

ו/או הבה . 13 ו/או פרטים  וספים  יהול הליכי  הדררות  אמסור לכם מסמכים  ,  מכרזהשים לכם לצורך 
על לכך  ואתבקש  על הזוכה  -במידה  ובטרם ההכרזה  זו    כאןבמכרז  ידיכם לאחר מועד הגשת הצעתי 

לי  -על ו/או שתהיה  ו/או תביעה שיש  ובלתי מסויג על כל טעה  ויתור מוחלט  ידיכם. אי מוותר בזה 
 .  כאןבמכרז ידיכם למי מהמשתתפים - פייה) דומה שתבוצע על-כלפיכם בקשר עם פייה (או אי

 

או איזו  הזולה ביותר  מתחייבת לקבל את ההצעה    איההחברה  אי מצהיר כי ידוע לי ומקובל עלי ש . 14
שהיא  הזכ היא  ו  הצעה  את  לעצמה  לשומרת  ו/או  ות  שהיא  סיבה  מכל  המכרז  את  את  בטל  לדחות 

לא רק) בשל חריגה מהאומדן (ככל  העבודות המפורטות בו, לרבות (אך  שות את היקף  לו/או    ו ביצוע
לי בקשר לביטול המכרז  שיהיה) ו/או שתהיה  זכות שיש  ו/או  ו/או תביעה  טעה  כל  על  ואי מוותר   ,

 במכרז כאמור.שיוי היקף העבודות  דחיית ביצועו ו/או  ו/או
  

הצעות   . 15 להגשת  האחרון  למועד  עד  כי  מסכים  זהבאי  את  מכרז  לשות  ו/או  לתקן  רשאים  הכם   ,
הבלעדי, והם (ורק    ידיכם ולפי שיקול דעתכם- הסופיים יקבעו עלמכרז  ה, כולם או חלקם. תאי  ויאת

 הם) יחייבו אתכם ואותי.  
  

  ידי במסגרת הצעתי זו היו שלם, מדויק ומשקף את האמת.   -כל המידע המסר על  . 16
  

ב . 17 במידע,  שימוש  כל  אעשה  ל  מפרטיםלא  בקשר  לי  מסרו  אשר  אכאן  מכרז ובמסמכים  בקשר ל,  א 
לי בקשר   כל מידע אשר התגלה  ו/או     לחברהולצורך הגשת הצעתי בלבד. אי מתחייב לשמור בסוד 

 זה, ללא הגבלה בזמן.  מכרזושא  לעבודות

 

18 .  דרשים כמפורט  מכרזה מצ"ב את כל מסמכי    יהה ב  וכל יתר המסמכים הלהציע הצעות במכרז    הזמ
 . ווספחי   ועל כל מסמכי  מכרזה  , ומתחייב בחתימתי להלן לקיים את כל תאיזה

  

של    יהצעת . 19 לתקופה  בתוקפה  תעמוד  ומכל    90זו  זה,  במכרז  הצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  ימים 
ידוע לי כי אתרים תהיה רשאית לפות אלי לפי או אחרי מועד    .מועד דחה להגשת ההצעות כאמור

לפי   ההצעה,  תוקף  את  להאריך  ממי  ולבקש  כאמור,  הצעותיהם  המוחלט  ש פקיעת  דעתה  יקול 
והבלעדי. היה וביקשה כך אתרים, אי מסכים להאריך את תוקף ההצעה בהתאם לבקשה. אי מוותר  

פיית אתרים אלי  -בקשר לפיית או לאי   שתהיה ליבזה על כל טעה ו/או תביעה ו/או זכות שיש ו/או  
  כאמור.    בקשר להארכת ההצעה ו/או לכל משתתף אחר במכרז

  
  : ל החתוםע ולראיה באתי 

  
  

 ______________   ______________   ______________  
  חתימת וחותמת המציע   שם המציע   יך תאר

  

  
  המציע  אישור חתימות

  
וה"ה    ......ז .........ת"  .............ה"ה    את חתימתם שלת  /מאשר  )...........מ"ר  (....................אי הח"מ, עו"ד  

ת"ז........ הם    ................ת"ז/אחר  /"פח  ....................... .  בשם  ...................  הללו  האשים  כי  ומאשר/ת 
של   החתימה  בשו  ה"ל  ה...................מורשי  לחתום  הולחייבה  מה מוסמכים  וכי  לפי  חם  ,  ההסכם  על  תמו 

  שלה. התאגדות מסמכי ה קיבלה  ובהתאם ל  .......................תוקף שה-בתהחלטה 
  

                _____  _____  
  , עו"ד                   

  



 טופס הצעת מחיר (יש לשים במעטפה פרדת) 

  _____________________  שם המציע 

  _____________________  כתובת 

  _____________________  טלפון במשרד 

  _____________________  טלפון ייד 

  _____________________  שם איש הקשר 

  לכבוד 
  ")אתרים "  -בע"מ (להלן יפו -א" ברה לפתוח אתרי תיירות בתח –אביב -אתרים בחוף תל

  21ה בערחוב האר
  אביב -תל

  
        ,.א.ג.

  
  2220/45 מס'מכרז פומבי דו שלבי  שילשלב ה -  ת מחירטופס הצע הדון : 

  

זה,   במכרז  הראשון  לשלב  ההצעה  בטופס  להתחייבותו  הח"מ      ו אבהתאם 

של    .............................. ....................................................................... ומדויק  מלא  (שם 

  כדלקמן:  ים ומתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרתמצהירהמציע) 

  

להוציא לפועל להחת דעתם הגמורה של המפקח ושל אתרים את כל העבודות שוא מכרז  .1
 זה כהגדרתם בהסכם בסכום כולל של:  

  
כמות 

פדסטלים 
  (יחידות) 

  

מחיר ליחידה בש"ח    
  (לפי מע"מ) 

  סה"כ  

50  X   ________ ___  =  
  

  מע"מ  בתוספת   ₪_ ______ _________
  

       
 _______________________   ___ (במילים: 

  "מ)ת מעשקלים חדשים בתוספ
  
  

במילים,   המוצע  והמחיר  בספרות  המוצע  המחיר  בין  התאמה  אי  של  במקרה  כי  מובהר 
  המחיר המוך יותר הוא שייקבע.

  
יהול איטרטי  תאימות לפורטל  ת משאוע לו כי התמורה כמפורט לעיל כוללת מתן הרידו

  בגין כך תמורה וספת.  , וכי לא תשולם לומשיםלמשת ה ייעודיתוכן אפליקצי 
   

מאשר מילאאו  לא  שהיא  סיבה  ומכל  במידה  כי  את  ים  היחידהו  רשמחירי  היכם  אים , 
או לא למלא, על פי שיקול דעתכם הבלעדי, את מחירי היחידה החסרים כאמור על פי    למלא

  אומדן.  
  

עבור    לספק את המוצריםבמקרה שימולאו על ידכם מחירי היחידה כאמור או מתחייבים  
   .מחירי היחידה שמולאו על ידכם

  

כרז כולם  המחירים עליהם מבוססת הצעתו זו, חושבו על פי התאים שפורטו במסמכים המ .2
מצהירים כי ידוע לו שלא תשולמה כל הצמדות    ובכל מקרה, א ובהסכם אשר צורף אליו.  

 לעיל.   1יף ו/או התייקרויות על התמורה המפורטת כאמור בסע 

  
  ,על החתום וולראיה בא

  
  

_______ _______   ______________  _____ _____________  
  חתימת וחותמת המציע   שם המציע   תאריך 

  



 טופס הצעת מחיר (יש לשים במעטפה פרדת) 

  

  

  המציע  ישור חתימותא
  

עו"ד   הח"מ,  ה"ה  ת  / מאשר  )...........מ"ר  (....................אי  של  חתימתם  ז  ת"  .............את 
ת"ז.........................  .............. וה"ה    .......... ......ת"ז/אחר  /"פח...........  .............  בשם   ... 

  מה מוסמכים לחתום בשו  ה"ל   ה...................החתימה של    ומאשר/ת כי האשים הללו הם מורשי
קיבלה  ובהתאם    .......................תוקף שה- בתהחלטה  לפי  טופס ההצעה  תמו על  חם  , וכי הולחייבה

  שלה. התאגדות מסמכי הל
  

                __  _______  
  , עו"ד                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  

  

  2022/45מס'   מכרזלערבות וסח 
  

  לכבוד 
  בע"מ  יפו-לפיתוח אתרי תיירות בת"א חברה  –אתרים בחוף תל אביב 

  21רחוב הארבעה 
  יפו  - אביב-תל

  
,.תאריך:                  א.ג ..................  

  
  ....................... ערבות בקאית מס' הדון: 

  
 עשרת ובמילים:  (₪    10,000ד לסכום כולל של  או ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום ע  .1

................................ "), שתדרשו מאת  סכום הערבות"  -להלן  ()  שקלים חדשים  םלפיא
"  " הערב"  (להלן: ל  ),"החייבאו  שלבי   מכרז בקשר  דו  לרכישת    45/2022  'מס  פומבי 

  פדסטלים עבור מריה תל אביב.
    
למ   צמוד  יהיה  שהוא מתפרמחיריה  דדסכום הערבות  כפי  לצרכן  ע"י    עםלפ  סם מפעםם 

  לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתאי ההצמדה שלהלן: כזית רמה ההלשכ
  

לחודש   15- שהתפרסם ב  2022  אוגוסטין ערבות זו, יהא מדד חודש  י "המדד היסודי" לע
  (או בסמוך למועד זה).  2022 ספטמבר

  
ה וקודם לקבלת  דרישתחרולא  םסרין ערבות זו, יהא המדד שפוי "המדד החדש" לע כם  

  . זות וי ערבפ על
  
ין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת  ימדה לע הצ  רשיפה

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש   - המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה  
מהמדד  מוך  יהיה  המדד  אם  היסודי.  במדד  מחולק  הדרישה,  בסכום  היסודי  למדד 

את  לכם  שלם  הקוב  היסודי,  ל  הסכום  עד  הפרשי  סכבדרישתכם  כל  ללא  הערבות,  ום 
  הצמדה. 

  
ישתכם דר   קבלתעשר ימים מתאריך  חמישה  לפי דרישתכם הראשוה בכתב, לא יאוחר מ  .2

ובלבד  בדרישה  הקוב  סכום  כל  לכם  שלם  או  לעיל,  המפורטת  כתובתו  לפי  ידיו  על 
  כם חובה להוכיחלי להטיל עלישלא יעלה על סכום הערבות  בתוספת הפרשי הצמדה, מב

  את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הערב. 
  

בלבד ולאחר תאריך זה תהיה    (כולל)  2023יואר  ב  31  ליוםערבות זו תישאר בתוקפה עד    .3
  בטלה ומבוטלת. 

  
מהתארי  .4 יאוחר  לא  בכתב  ידיו  על  להתקבל  צריכה  זו  ערבות  פי  על  דרישה    "ל. ה  ךכל 

בות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבק באמצעות פקסימיליה,  בכתב כאמור בער  דרישה
    לערבות זו. םקס או מברק ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתא פטל

  
ערבותו זאת היא  לעיל,    4בכפוף לאמור בסעיף    ערבות זו איה יתת להעברה או להסבה.  .5

מתחייבי או  תלויה,  ובלתי  פי ל  םמוחלטת  על  זכאי  הפעול  היה  בדרך ולא  לבטלה  ם 
  .  כלשהיא

  
  

  בכבוד רב, 
  

  בק ......................... בע"מ
  ס' ........) מ(סיף ........................ 



 

להזמה להציע    8.4  -ו  8.3  לצורך עמידת המציע בתאי הסף שוא סעיפיםתצהיר  
 הצעות במכרז  

        

      
את  להצהיר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ______________ ______________,ת.ז.  הח"מ  אי 

  מצהיר/ה בזאת כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי/ה לעושים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 
  

  . ) "ציע"המ  - הי משמש כ________________ ב______________________ (להלן  .1

  המציע תפקיד                                         שם                                            

של    45/2022מס'    דו שלבי  פומביבמסגרת מכרז    המציע הי מוסמך לתת תצהיר זה מטעם   .2

תל חברת   בחוף  בת"א  –אביב  - אתרים  תיירות  אתרי  לפיתוח    –(להלן    בע"מ  יפו- חברה 

 . ") המכרז" 

הפדסטל המוצע על ידי המציע עומד בכל הדרישות המקצועיות המיימאליות המחייבות כמפורט   .3

 בספח א' להסכם. 

  שם יצרן הפדסטל: _____________ 

  שם הדגם של הפדסטל: ________________ 

 ___________________ ארץ ייצור: 

 המציע היו יבואן ומשווק מורשה מטעם היצרן לייבא ולמכור בישראל את הפדסטל המוצע במכרז.  .4

 מצ"ב אסמכתאות מתאימות.  

  הי מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

  
  

                                       _________________  
  חתימת המצהיר                                    

  
  

  אימות חתימה  
  

אי הח"מ _____________, עו"ד (מ.ר. ________ ), מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפי  
את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  לאחר   ,_____________ ת.ז.    ,____________ מר/גב' 

בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפי את  האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעושים הקבועים  
  תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפי.

  
  
  

 _________________  
  חותמת וחתימת עו"ד

  
  

  



  רשימת פדסטלים שהותקו במריות אחרות טופס  -  2022/45מכרז 
  

  שם יצרן הפדסטל: _____________ 

  ________________ שם הדגם של הפדסטל: 

  ארץ ייצור: ___________________ 

  

המריה שבה הותקן 
  הפדסטל

  כמות שהותקה 
  (ביחידות) 

  

מועד ההתקה  
  (חודש ושה) 

  אשי קשר 
  הפדסטל בגוף שרכש את  וממליצים

  כולל מס' טלפון
  טלפון   שם      מיקום  מדיה 

  
  
  

  
  

        

            

            

            

            

  
  בטבלה. שיש לצרף אסמכתאות/ הצהרות מתאימות לפירוט 

  



    /......2022 מס' הסכם
  

  2022שת ל ..... לחודש .....שערך וחתם ביום 
  

 
     520028721פ .יפו בע"מ, ח-"אחברה לפיתוח אתרי תיירות בת  – תל אביבאתרים בחוף  בין:

  יפו -, תל אביב21רחוב הארבעה מ  
    03-5640100טל: 

  

  

  ";החברהלהלן: "  -מצד אחד     
      

  ___________  .ח.פ  ,________________ לבין:
  _________________ ___ מרחוב   
  ______________ טל':   

  
  ";ספק" :להלן  -מצד שי   

  
    

  ;)"המריה"  –(להלן   מריה בתל אביב בעיר תל אביב יפו והחברה מפעילה את   הואיל:
    

כולל   מערכות פדסטלים, 50לאספקה של   45/2022 פומבי דו שלבי כרז החברה פרסמה מו  והואיל:
איטרטי   יהול  בפורטל  שימוש  הרשאות  ייעודיתמתן  בהתאם ואפליקציה  והכל   ,

  ;")השירותים" ";פדסטלה" ";המכרז "   – בהתאמה (להלןספחיו  להוראות הסכם זה ו
    

 הואיל:

 

המכרז  ההצע  הציע  ספקוה הזוכהלהי  הר בחוהצעתו    במסגרת  ההצעה  לצורך   ות 
ו  אספקת פיהשירותים  ע  וציב הפדסטלים  להסכם ה  בהצעת המחירהמפורט    על  מצ"ב 

  ;זה
  

 שלו.  "גכספח "במכרז מצ"ב להסכם זה  ספק הצעת ה

    
ה  ספקהו  והואיל  כי  ומאשר  ביצוע  ו ימצהיר  כושר  מומחיות  ,בעל  הדרושיםו   ידע,   יסיון 

 ;על בסיס תאי הסכם זה השירותים לביצועלאספקת הפדסטלים ו

    
להגדוברצון      והואיל: הקשור ו יר  הצדדים  בכל  בייהם  המשפטיים  היחסים  את   להסדיר 

 ; בהתאם לתאי הסכם זה, ספקהעל ידי ביצוע השירותים  ללאספקת המוצר ו 

    
  

  כדלקמן: ,הותה בין הצדדיםו הוצהר ,לפיכך הוסכם
  

  כותרותו מבוא

 

להס .1 הכלולות  המבוא  הצדדים  הצהרות  לרבות  זה,  הימו    ,בוכם  פרד  בלתי  חלק  מהווים 
 שבו כתאי מתאי ההסכם.וייח

 

ישמשו   .2 ולא  בלבד  התמצאות  לשם  ועדו  זה  בהסכם  הצדדים הכותרות  לכווות  עזר  כלי 
 ולפרשות ההסכם.

 

 בכל מקרה של סתירה בין המפורט בהסכם זה למפורט בספחיו, יגבר המפורט בהסכם. .3
  

 הגדרות וספחים

 

 בהסכם זה יהיו למוחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם: .4

 
  ידיהם. - ו/או מי שמוה על  מהל המריה –" החברה"
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ידי    –"  פדסטלה" על  המוצע  האיטרהספק  הפדסטל  היהול  פורטל  ה  ליקציואפ   טיוכן 
  . ' להסכם זהב - ספחים א' ווכל שאר המפורט ב   ייעודית

 

 להסכם זה מצורפים הספחים המפורטים להלן, והם מהווים חלק אחד ובלתי פרד הימו:  .5
  

 טכולוגיות למערכת יהול הלקוחות. מפרט כללי ודרישות  – א' ספח  .5.1

 . )הוצע על ידי הספק במכרז(כפי שכי וקטלוג של הפדסטל טמפרט  –' בספח  .5.2

 . (טופס הצעת המחיר שהוגש במכרז) המחיר של הספקהצעת   – 'ג ספח  .5.3

 דוגמת ערבות ביצוע ובדק.  – 'דספח  .5.4

  ביטוח.   אישור –' ה  ספח .5.5
  

מבין אי אילו מהמסמכים    ו/אוא'    בהסכם זה לאמור בספח   בין האמור  הרבמקרה של סתי
שיקול   פי  על  וזאת  תגבר  הוראה  איזו  המפקח  יקבע  זה  מהסכם  חלק  המהווים  האחרים 

  דעתו הבלעדי. 
  

  החברההצהרות והתחייבויות 

 

בהתאם להסכם    הלקיים את התחייבויותיחרת  או או/ית  ז חו  ו/או  יתק אין כל מיעה חו  יכ .6
 זה.

 

 על פי הסכם זה.     הכי היא בעלת האמצעים הכספיים לקיום התחייבויותי .7

 

כי החתומים מטעמה על הסכם זה מוסמכים לחייב אותה כדין ומוסמכים לחתום על הסכם  .8
 זה.    

 
       ספקה הצהרות והתחייבויות

 

  אהסכם זה ולמללהתקשר ב   ומאחרת, המועת מאו  /חוזית ואו  ו/ אין כל מיעה חוקית    כי .9
   .וויותיאחר התחייב

 

 בהסכם זה כדי הפרה של זכויות כלשהם של צד שלישי.      כי אין בעצם התקשרותו . 10

 

ומשווק   . 11 יבואן  הוא  הפדסטל  כי  של  היצמורשה  את  מטעם  ולמכור  לייבא  רשאי  והוא  רן 
יה ייעודית  י ואפליקצ הפדסטל לחברה, לרבות מתן הרשאות שימוש בפורטל יהול איטרט

 ספח א' להסכם זה.גיות המצורפות ל ת הטכולווש ריכמפורט בד
  

  ו כל התחייבויותיוהכישורים לצורך מילוי    , המומחיות, היסיוןהידע, היכולת  בעל  אוי הכ . 12
, על כל המשתמע  שעריםהוהתקת    םירותישהמתן  ובכלל זאת    בהתאם להוראות הסכם זה 

 . מכך

 

ה . 13 הפדסטמתחייב    או כי  את  ו לספק  את  לים  במומחיות,    םשירותיהלהעיק  במיומות, 
 ובאיכות גבוהה. במסירות,  

 

בדיקות   . 14 סמך  על  ערושהכי  מיעה    מריהב  ךא  כל  את  אין  זאת    םשירותיהלספק  ובכלל 
   . פדסטליםה להתקין את 

 

ה . 15 ובח  וא כי  ה  מריהה  את   ןבדק  הכרוך  ווכי  לכל  מודע  התקת    ו/או  םשירותיהבמתן  א 
במריה ה הפדסטלים  לכך  ובכפוף  בז  או,  כל    תאמוותר  כגד    טעהעל  וסוג  ו/או  מין  מכל 

כאמור ידועות    וו/או דרישותי  ו טעותיאו  /ו  ו תביעותיזה, בין אם    הקשורה להסכם  החברה
 במועד כריתת הסכם זה ובין אם לאו.   ול
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16 . אי עצמ  וכי  על  ליטול  בשם  ורשאי  כלשהי  חבות  ו/או  אחריות  שלישי    החברה,  צד  כלפי 
ל בקשר  בכללא/ו  םשירותיהמתן  כלשהו  אישור  ו  לכך  קיבל  אם  אלא  שהיא,  דרך  בכל   ,

 . החברהתב ממפורש ובכ

 

, כי  יהם ו/או בין מי מטעמםמעביד בי -עובד  יחסי  כוות הצדדים לייסד או לקייםבכי אין   . 17
, ייתו כותן שירותים  חברהל   וו/או על ידי מי מטעמ  ספקהידי  - על  שייתו  כל השירותים 

ש כל ההתחייבויות  וכי  במסגרת  טעצמאי,  עצמם  על  על    םשירותיהלו הצדדים  מבוססים 
   .ההחות האמורות בדבר אופי הקשר המשפטי המיוסד בהסכם זהכוות 

 

כל הוראות הדין ו/או כל תקה ו/או תקן  א מחזיק בכל האישורים הרלבטיים על פי  וכי ה . 18
מוסמכת רשות  ידי  על  הותקו  דין  ו/או  אשר  פי  השירותים  על  למתן  אספקת    וו/א  בקשר 

 .     וו/או מכירת  הפדסטל

 

בסעיף    ווהתחייבויותי   ו בהסכם זה על בסיס הצהרותי  ומתקשרת עימ   החברהש  הכי ידוע ל . 19
 זה.  

  
  ההתקשרות מהות 

 

כי   . 20 את    החברההצדדים מסכימים  בזאת  שימוש  הרוכשת  וכן מקבלת הרשאות  פדסטלים, 
מפרט  ם זה וכן  רט בהסכופבהתאם למ  והכל  עודית,יה ייבפורטל יהול איטרטי ואפליקצ

ודרישות   הלקוחות כללי  יהול  למערכת  זה  ה  טכולוגיות  להסכם  "א"מצ"ב  , כספח 
 .  להסכם זה) ג'-ו  'ב יםספח(  ובהצעת המציע במכרז

 

כי . 21 החברה  מובהר  ע"י  תבוצע  במריה  הפדסטלים  מטעמה  התקת  מי  חשבו  ו/או    ן ועל 
 ).  סטלים במריהד פתקה פיזית של ההספק לא יהיה אחראי לה( החברה

  
ע"י החברה,  ואולם של הפדסטלים  הפיזית  להתקת    היה אחראיי   ספק ה  ,לאחר ההתקה 

  .באופן תקין  תד המערכת עובש  על מת לוודאהתוכה, ביצוע הבדיקות והבקרות הדרשות  
   ימי עבודה ממועד דרישת החברה לכך. 7ור יבוצע בתוך האמ

  
הוא   כי  מאשר  ע"י    כיהצעתו    במסגרת  בחשבון  לקח הספק  הפדסטלים  והתקת  ייתכן 

ך ליווי בהתקת  רוכי הוא יידרש להגיע למריה מספר פעמים לצומריה תתבצע בחלקים,  ה
  וספת בגין כך.    לתמורה  יה זכאיא לא יההתוכה וביצוע בדיקות ובקרות, וכי הו

  
יבוסף הספק  ותותי  שירו  לחברה  ספק,  (חומרה  המערכות  והטמעת  הדרכה  ה)  כליווי, 

החב לדרישות  הכלרהבהתאם  וסף    ,  חיוב  באופן  וללא  המערכות  הטמעת  להשלמת  עד 
  מושלם לשביעות רצון החברה.

 

החת  . 22 במועד  כי  יובהר  לאמור  הבעלות  בהתאם  זכויות  מלוא  גם  יועברו  זה  הסכם  על  ימה 
 וציא לחברה תעודת בעלות על שמה. י ספקה, ואל החברה פדסטליםב

 

כי   . 23 יובהר  ספק  הסר  באמור  יאלמען  לן  בלעדיות  מתן  כדי  זה  הקשור    ספקבהסכם  בכל 
 . לחברה  פדסטליםאספקת ל

 

ל כל טעה ו/או תביעה ו/או דרישה בעיין כגד  ע   ספקהעל הסכם זה מוותר    ובעצם חתימת . 24
    , ובכלל זאת טעת הסתמכות כלשהיא.  החברה

  
     באספקהופיצוי מוסכם בגין איחור  אספקהתקופת ה

 

(  את   קפלסמתחייב    ספקה . 25 למריה  50הפדסטלים  תוך    יחידות)  ממועד  חודשים    6וזאת 
ק יהיה רשאי לספק את הפדסטלים גם במות,  מבלי לגרוע מהאמור, הספ  חתימת ההסכם. 

 מראש עם החברה. בתיאום 
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וכי כל  היה קריטית, על כל הכרוך בכך  כי עמידה בלוחות הזמים    מצהיר כי ידוע לו  ספקה . 26
לגרו עלולה  מהם  וס  ם חריגה  שלישיים  ולצדדים  הכרוך  לחברה  על  עצומים,  לזקים  פים 

 . עמוד בלוחות הזמים שקבעו בהסכם זה ללא כל חריגהי א כי הו מצהיר ספקה בכך.

 

איחור   . 27 כי  הפדסטליםיובהר  מעל    באספקת  מוסכם    14של  בפיצוי  החברה  את  יזכה  ימים 
- של איחור מהיום ה  ו)ממ(או חלק    שבוע₪ (לא כולל מע"מ) עבור כל    500מראש בסך של  

  שבוע ₪ עבור כל    1,000וי בסך של  ימים יזכה את החברה בפיצ   30-. איחור של למעלה מ15
מ  חלק  המהיו  מו)(או  פדסטל  .  31-ם  כל  עבור  יתבצע  המוסכם  הפיצוי  חישוב  כי  מובהר 

  בפרד שלא סופק לחברה במועד. 
  

ו/או    רזבאופן סופי, מוחלט ובלתי חו  מוותר  ספקהלמען הסר ספק,   ו/או תביעה  על טעה 
כגד   בהש   החברהדרישה  איחור  בגין  לפיצוי  הפדסלמת  בקשר  בסיבות    טליםאספקת 

  המתוארות לעיל.             
  

  פדסטליםבדק לו אחריותתקופת 
  

  פסדטליםה  חייב להיות אחראי לתקיותמת  ספקהלפי כל דין,    ספק המבלי לגרוע מאחריות   . 28
  )." תקופת הבדק" -(להלן  ושב  והחומרים יםכולל כל החלק

 

והפעלת  התקת  השלמת  חברה על  ממועד אישור ה   חודשים  12למשך  תקופת הבדק תהיה   . 29
 . של החברה לשביעות רצוה המלאה הפדסטלים

 

על חש  ספקה . 30 להחליף  ו/או  להשלים  ו/או  לתקן  בזה  ו/או  מתחייב  ליקוי  ו/או  פגם  כל  בוו 
ו/או תקלה שי ביקלקול  שה  רוכל מוצ  פדסטליםווצרו  ותקן בהתאם להוראות הסכם אחר 

) במהלך תקופת הבדק ספקזדון שלא מטעם הזה (למעט כאלה שוצרו עקב בלאי טבעי או  
לעיל, והוא מתחייב לעשות כן מיד עם היווצרותם, תוך שימוש בכלים, בחומרים   כמפורט 

 ים ברמה גבוהה וכמפורט בהסכם זה ובספחיו.  ובחלפ 

    
  התמורה

 

ה . 31 ביצוע  מכירהישתמורת  זה  ובכלל  ה  אספקה ו  רותים  שאר    פדסטליםשל  כל  ומילוי 
ה ובמועדן   קספהתחייבויות  במלואן  זה  הסכם  לת  החברה  ,לפי  של   ספקשלם  סך 

   .")התמורה" - בתוספת מע"מ (להלן  ₪___________ 
  

בהסופית    התמורה  המפורטים  היחידות  מחירי  בסיס  על  המחירתחושב    תפהמצור  הצעת 
לעילגכספח   עלשאכ  ,'  בפועל  שיבוצעו  בסיס הכמויות  על  תיקבע  התמורה הסופית  ידי  -ר 

 .  ספקה

 

, כי לא  סופייםמצהיר בזה כי ידוע לו שהמחירים המפורטים בהסכם זה הם מחירים    ספקה . 32
 וסף במקרה    ספקוי, וה יחול בהם כל שי לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או החזר ו/או תשלום

ו/או    רותיםיש ו/או ה  מוצריםשל שיוי במחירי ה וכן במקרה של שיויים  שוא הסכם זה, 
בשער של השקל החדש אל מול הדולר של ארה"ב ו/או כל מטבע    תודות ו/או התייקרויות

במדד המחירים לצרכן ו/או במדד תשומות הביה    ם ו/או תודותאחר וכן במקרה של שיויי
 ו/או בכל מדד אחר.  

 

התמורה   . 33 כי  מוסכם  העוד  התמורה  והלשהיה  המלאה  כל  מה  ביצוע  עבור  כוללת 
ה של  זה  ספקהתחייבויותיו  הסכם  רק)  ות  לרב,  לפי  לא  החומרים, המוצרים,  מחירי  (אך 

בהזמת    ות רהקשו  ועלויות אחרות  מיסים  ,השירותיםהעבודה, הרווח,  ,  האביזרים, הציוד
 ל מכ  האחרים  תשלומיםכל ה  , וכןהובלתם בישראל למריה שחרורם מהמכס והפדסטלים,  

זה   הסכם  בביצוע  הכרוכים  שהוא  וסוג  מובהר  מין  ספק  הסר  למען  עליו.  לא  יחולו  כי 
 ו/או מכל מין וסוג שהוא.  תתשולמה כל התייקרויו

 

בשיוי . 34 מדובר  שאין  ובלבד  אתרים,  לבקשת  בהתאם  בעבודות  שיויים  של  מקרה  י  בכל 
ייקבע לפי מחירי    ר כאמוערכו של שיוי  , כי אז  ספקשדרש עקב כל מעשה ו/או מחדל של ה



5  

 

הקובים   המחירהיחידות  כאמובהצעת  יחידה  מחירי  ובהעדר  לפי  ,  המחירים  ייקבעו  ר 
למחיר "דקל"  ולל  ספקי  זהמשה  במחירון  הקובה  אחרת  תוספת  כל  בתוקף    ,א  שיהיו 

  , ככל שיתן, . בהעדר מחירי יחידה כאמור בדקל, ייקבע המחיר10%באותה עת בהחה של  
 .ולאחר יתוח מחירים שיערוך המפקח  ספקהת המפקח לבין מצעואבאתרים בין  מבמו"

 
לגרוע מ לעיל,  מבלי  הגיעו ההאמור  לא  שהיא,  סיבה  ומכל  בדבר  ובמידה  להסכמה  צדדים 

יתת   ובלתי  מכרעת  סופית,  תהא  וקביעתו  המפקח  המחיר  את  יקבע  כאמור,  המחיר 
 לערעור.  

 
ה לאמור  כאמ  ספק בהתאם  העבודות  את  לבצע  ידי  רומתחייב  על  שייקבע  המחיר    עבור 

 המפקח. 

 
ה מוותר  זה  הסכם  על  חתימתו  כל    ספקבעצם  על  חוזר  ובלתי  מוחלט  סופי,  באופן  מראש 

גד אתרים ו/או המפקח בקשר לקביעתו של המפקח כאמור  טעה ו/או תביעה ו/או דרישה כ
 לעיל.     

  
  תאי תשלום

 

 בתאי התשלום כדלקמן:התמורה תשולם  . 35
  

א'   .35.1 הפדסטלים  90%  - שלב  אספקת  לאחר  תשולם  (בהתאם    מהתמורה  למריה 

המספל שסופקור  ליחי  X  בפועל  יחידות  של  המחיר  המחיר  להצעת  בהתאם  דה 
ק לאחר השלמת שלב ב' כמפורט  מהמחיר ליחידה שישולם לספ  10%הספק וביכוי  

  ). להלן
  

ב'   .35.2 החברה    10%  -שלב  אישור  לאחר  תשולם  השלמת  מהתמורה  סיום  הפעלת  על 
    ת יהול הלקוחות ואפליקציית המשתמשים.למערכ ם וחיבורה במרילים טסהפד

  
השלמת    אישור החברה עלימים לאחר    45ף +שוט  תוךורט לעיל תשולם בפועל  ה כמפהתמור

  אצל החברה.   חשבוית מס כדין  קבלתוכל אחד מהשלבים המפורטים לעיל  

 

  מהתמורה   50%  בסך של  המלקבל מקד  פק יהיה רשאי לבקשהסמבלי לגרוע מהאמור לעיל,   . 36
תוך   זה  30שתשולם  הסכם  על  החתימה  מיום  ב  ימים  לקוזאת  בקאית כפוף  ערבות    בלת 

 המקדמה.  השווה לסך  בסך  אוטוומית 

  
הערבו בדוגמת  המפורטת  הבקאית  הערבות  לוסח  דומה  יהיה  הערבות  המצ"ב  וסח  ת 

 לספח זה, בשיויים המחויבים ובהתאמה.    'דכספח 

(מעבר למפורט לעיל) עבור  כל תמורה וספת    ושולם ל ת  לאש  וכי ידוע לבזאת    מצהיר  ספקה . 37
החזרי הוצאות    ו, ולא ישולמו ל הפדסטלים  תפעול מערכות/ו/או הובלת ו/או התקתצור  יי

כלי ו/או  החומרים  עלות  עבור  כלשהי  תמורה  ו/או  סוג)  ו/או  מין  כוח    (מכל  ו/או  העבודה 
 . ליםדסט פה ו/או התקת  ו/או הובלת האדם הקשורים בייצור

 

לעיל   . 38 מהאמור  לגרוע  מלואלשלמתחייב    ספקהמבלי  את  ה  ם  האגרות  המסים,  תשלומים, 
ו/או בגין ביצוע השירותים עצמם   שירותים   ןכות  ו ו/או על פעילות  ווההיטלים שחלים עלי 

 (כולם ו/או חלקם). 

  
 וערבות תקופת בדק  רבות ביצועע

 

, לרבות התחייבויותיו בתקופת הבדק  לפי הסכם זה   ספק ה  של  ולהבטחת כל התחייבויותי . 39
ת בקאית צמודה למדד המחירים  ה ערבו תימה על הסכם ז לחברה במעמד הח  ספק ה  מציאי

תאי,לצרכן כל  ללא  של  ,  מע"מ    10%  בשיעור  בתוספת  מהתמורה  אחוזים)  (לעיל  (עשרה 
 להסכם זה. 'דכספח "ערבות הביצוע" או "הערבות הבקאית") בוסח המצ"ב  -ולהלן 
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 .בלבד ספקה ו עליחולהבקאית ובהארכת תוקפה,  ההוצאות הכרוכות במתן הערבות  כל  . 40

 

פר תאי  י  ספקה  בכל מקרה שבו  הבקאית  כום הערבות את סלחלט  רשאית    אתה  החברה . 41
על לה  שיגרמו  זקים  כיסוי  לצורך  ו/או  זה  הסכם  ש,  ספקה  ידי-מתאי  יוכל    ספקהמבלי 

זק,    כאמור,קאית  בה הערבות  לחילוט  להתגד   בהוכחת  צורך  כל  וללא  מוסכם  כפיצויי 
  ביצוע חילוט הערבות  למרות האמור לעיל,  .חברהשיעמוד לאחר  פטי  ובוסף לכל סעד מש

ידי   על  מוקדמת  הודעה  כפוף להמצאת  לו  ההפרות,  בגין  ספק לכאמור,    ספקמתן אפשרות 
  יום.  14תוך   לתקן את ההפרות

 

מוותר בזה ויתור סופי    ספקהו   לקייה הגמור והמוחלטה יהיו  ידי החבר- כספים שחולטו על . 42
ט כל  על  שתומוחלט  ו/או  שיש  זכות  ו/או  תביעה  ו/או  שבוצע  עה  לחילוט  בקשר  לה  היה 

 כאמור.  

 

תקופת הבדק   עד לתוםכך שיהיה בתוקף  על ידי הספק, ככל שיידרש,  תוקף הערבות יוארך   . 43
   ימים.  30ובתוספת 

  
  ביטוח ן ואחריות ושיפוי בזיקי

  
  אחריות ושיפוי בזיקין 

 

כלפיאח  ספקה . 44 העלולים    ראי  הפסד  ו/או  אובדן  ו/או  רכוש  זק  ו/או  גוף  זק  לכל  החברה 
יה") ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן  ו/או לעיריית תל אביב (להלן: "העירי להיגרם לחברה  

ובדיהם  ו לע ו/א   מוו/או לקבלי משה מטע  ולעובדילספק ו/או  ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או  
 . ו/או בקשר עם השירותים  או למי מטעמם בגיןו/

 

בג  ספקה . 45 זקאחראי  כל  ה  ין  של  מקצועית  שגיאה  עקב  שיגרם  אובדן  מי    ספקו/או  ו/או 
מטעמו, טעות ו/או הזחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או  

פ ו/או  לקויים  אביזרים  או  בחומרים  שימוש  התאמתם עקב  חוסר  ו/או  במוצרים  גם 
  ספקהמוצרים. אחריותו של התאמתם לתקים הדרשים מו/או חוסר ה  חברהלדרישות ה

תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה. אחריותו  
ה או    ספקשל  מטעמו  מי  ידי  על  שבוצעו  שירותים  בגין  גם  תחול  זה  בסעיף  האמור  בגין 

 תו. בשליחו

 

ו/או העירייה לאבדן, זק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור  החברה  יהיה אחראי כלפי    ספקה . 46
ביצ לצורך  מטעמו  מי  ידי  על  ו/או  ידיו  על  שהובא  או  ההסכם המצא  שוא  השירותים  וע 

לטו זק  ו/או  אובדן  לכל  החברה  ו/או  אישור  וקבלת  לחברה  ומסירתם  להתקתם  עד  בין 
 . המלא  ה ב אודות שביעות רצובכת

 

לגבי  פוטר בזאת את החברה    ספקה . 47 הפועלים מטעמן מכל אחריות  ואת  העירייה  ו/או את 
  7תוך    ומתחייב לשפותן ו/או לפצותן ו/או את הפועלים מטעמן   לעיל זקים כאמור בסעיפים  

ט עו"ד. החברה  ר לרבות הוצאות ושכ"ימים על כל סכום שתחויבה לשלם עקב זקים כאמו
 כל תביעה שתוגש גדה כ"ל ותאפשר לו להתגון מפיה על חשבוה.  על   ספקתודיע ל

  

להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  זכאי    ספקהחברה רשאית לקזז מן התשלומים אשר ה  . 48
מהחברה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם   אחרת סכומים אשר תבעים

ו/או בגין זקים שאמ כ  ספקאחריותו של הב גרמו לחברה מחמת מעשה או מחדל  ור לעיל 
 כאמור לעיל.  ספקשהם באחריותו של ה

  
  ביטוח 

 

ה ומאחריותו לזקים להם הוא אחראי על פי  מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי חוזה ז . 49
טח לפי תחילת העבודות, על חשבוו הוא, את העבודות  כל דין מתחייב הספק בעצמו , לב

הא   בביטוחים מגבולות  יפחתו  קיום  שלא  על  האישור  בטופס  המפורטים  והתאים  חריות 
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ספח   האישורה'  ביטוחים,  "טופס  (להלן:  זה  מהסכם  פרד  בלתי  חלק  קיום    המהווה  על 
 ביטוחים" ו/או "אישור ביטוח העבודות").  

ביטוחים ע . 50 קיום  על  טופס האישור  ימציא את  ד')  ם חתימת ההסכם הספק  ה(ספח    ספק. 
טו את  לחברה  להמציא  חברת מתחייב  ידי  על  כדין  חתום  ביטוחים  קיום  על  האישור  פס 

ראל, מידי שה במשך כל  ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח ביש
עבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או  זמן חלותו של הסכם זה ו/או תקופת ה 

של   העבודיציאתו  מאתר  ו הספק  התחזוקה  תקופת  במועד  ו/או  מבין  ות  (המאוחר  הבדק 
המועדים), וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד החברה. המצאת טופס האישור על  

  חים חתום ותקין מטעם מבטחי הספק, מהווה תאי מהותי בהסכם.  ם ביטוקיו

 

 :תחייב הקבלן לכלול את התאים הבאיםרות מהזכ הפוליסותבכל  . 51

 : חברהאו ה /ו ספקה –שם "המבוטח" בפוליסות היו  .51.1

אתרים בחוף ת"א, חברה לפיתוח אתרי תיירות  " לעיין הכיסוי הביטוחי:  חברה "ה .51.2
מ ו/או עיריית תל אביב ו/או החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ  אביב יפו בע"-בתל

ו/או בע"מ  ים  מפעלי  אוצר  ה"ל  ו/או  של  ועובדים  בות  של    חברות  עובדים  ו/או 
  ה"ל. 

מור .51.3 שלישי  צד  כלפי  אחריות  ה ביטוח  את  לשפות  עם    חברהחב  בקשר  ו/או  בגין 
  ומי מטעמו בביצוע השירותים.  ספקמעשה או מחדל של ה

ה  .51.4 את  לשפות  מורחב  מעבידים  חבות  ות  חברהביטוח  אחריות  היה  עליה  וטל 
עבוד תאות  בגין  לזקים  הכמעבידה  לעובדי  שיגרמו  מקצוע  מחלות  ו/או    ספק ה 

  בקשר עם ביצוע השירותים. 

המוצר   .51.5 חבות  המורחב  ביטוח  את  ביצוע    חברהלשפות  עם  בקשר  ו/או  בגין 
  ומי מטעמו בביצוע השירותים.  ספקהשירותים ו/או המוצרים של ה

המוצר  ביטוח   .51.6 ממועד    –חבות  יאוחר  לא  רטרואקטיבי  תאריך  אספקת  יכלול 
  . החברהמוצרים ל 

 חריג רשלות רבתי לא יחול בפוליסות .  .51.7

ב .51.8 מקרה  בגין  בפוליסות,  עצמית  השתתפות  מקרי  סכום  של  סדרה  או  אחד  יטוח 
  ₪ .  100,000אחת לא יעלה על סך  ביטוח הובעים מסיבה מקורית

  ., למעט כלפי מי שגרם לזק בזדוןחברהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה .51.9

הם לרעה, אלא לאחר שתימסר  לביטול ו/או לשוי תאי  הביטוחים לא יהיו יתים .51.10
יום    60חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,    ו/או  ספקהודעה בכתב, ע"י ה   חברהל

  .לפחות לפי מועד הביטול ו/או השיוי המבוקש 

(אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי    ספק כל סעיף בפוליסות ה .51.11
יופעל כלפי ה ר קייכאש   ספקאת אחריות מבטחי ה וכלפי    חברהם ביטוח אחר לא 

ה  ולגבי  הפ    חברהמבטחיה,  פי  על  ראשוהביטוח  "ביטוח  הוא  ה"ל  י",  וליסות 
במלוא השיפוי המגיע לפי תאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי    חברההמזכה את ה 

ה  חברהה של  הביטוח  לחברת  שתהיה  ה   ספקמבלי  ממבטחי  תביעה    חברה זכות 
בסע כאמור  החיוב  בטל  תשמ"א  59יף  להשתתף  הביטוח  חוזה  למען  1981-לחוק   .

ה  מבטחת  ספק,  ביטוח  מוות   ספקהסר  של  טעה  על  הרת  כלפי  וכלפי    חברהכפל 
  מבטחיה.  

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת   .51.12
  . כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח

יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה,    ספקי הביטוח  .51.13
 ופירוק.  טעיה, מכשירי הרמה, הקמה

  

ת  הספק יערוך ויקיים ביטוח חבות מוצר החל ממועד מסירת העבודו  –יטוח "חבות מוצר" ב . 52
על פי הוראות ההסכם    (או חלקן) לחברה, וזאת בכל תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי

יום לפי מועד מסירת   14. הספק מתחייב להמציא לידי החברה, לא יאוחר ו/או על פי כל דין
(א שלא  העבודות  בביטוח  המוצר"  "חבות  ביטוח  ביצוע  על  המעיד  אישור  לחברה  חלקן)  ו 

האחריות   מגבולות  הספק  יפחת  ביטוחים.  קיום  על  האישור  בטופס  המפורטים  והתאים 
קיום   מתחייב  על  האישור  טופס  את  לחברה   חברת    להמציא  ידי  על  כדין  חתום  ביטוחים 
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לעסוק   הביטוח  על  המפקח  מטעם  רישוי  בעלת  למשך  ביטוח  בישראל  שים   5בביטוח 
כלשהי   דרישה  בקבלת  צורך  מבלי  וזאת  העבודות,  מסירת  לאחר  החברה.  וספות  מצד 

בות המוצר חתום ותקין מטעם  המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בקשר לביטוח ח
  מהווה תאי מהותי בהסכם.   מבטחי הספק,

 

הביטוח  . 53 פוליסות  והמצאת  תיקום  ו/או  הביטוחים  קיום    עריכת  על  האישורים  ו/או 
התאמת על  מהעירייה  ו/או  מהחברה  כלשהו  אישור  יהוו  לא  לחברה  הביטוחים    ביטוחים 

בכך כדי לצמצם את אחריותו של    ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא
 פי כל דין.  -פי הסכם זה או על -על ספקה

  

כן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים ה"ל ו  ספקה . 54
 הקבועות בפוליסות הביטוח. 

  

לזקים    ספקה . 55 אחראי  יהיה  הלבדו  של  מחדל  או  מעשה  אילולא  מבוטחים  היו    ספקאשר 
יגרמו  טעמו, לרבות קבלים מבצעי עבודות,  ו/או הפועלים מ קבלי משה ועובדיהם, אשר 

מש היו  אשר  הביטוח  תגמולי  של  חלקית  או  מלאה  זקים. להפחתה  אותם  בגין  ולמים 
מתחת לסכום  יהיה אחראי לזקים בלתי מבוטחים, לרבות זקים שהם    ספקמובהר, כי ה

 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

  

ל  ספקה . 56 פוליסומתחייב  הוראות  כל  את  ולקיים  לפגוע  שמור  ומבלי  כלשון  הביטוח  ת 
ה והזהירות  הוראות הבטיחות  כל  על  לשמור  הביטוח.  בכלליות האמור,  בפוליסות  כללות 

ה פוליסות  את  לממש  כדי  פעולה  כל  לעשות  העירייה  ו/או  החברה  בעת  ולדרישת  ביטוח 
 הצורך.

 

ה . 57 המפקיע  ספק הפר  באופן  הפוליסות  הוראות  ו/א  את  החברה  וזכויות  זכויותיה  ו  את 
אחראי לזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טעה כלשהי כלפי    ספקהעירייה, יהיה ה

 חברה ו/או העירייה על כל זק כספי ו/או אחר שיגרם לה עקב זאת. ה

  
  

     ספקה של ו מעמדומהות יחסי הצדדים 
  

מעמד  . 58 כי  בזאת,  ומאשרים  מצהירים  הקשור  החברה    כלפי   וועובדי  ספקה  הצדדים  בכל 
כשל היו  זה,  בהסכם    ספק  להסכם  ואין  בלבד,  שירותים  וותן  בין  זעצמאי  ליצור  כדי  ה 

ו/או עובד  הצדדים  יחסי  מטעמם  מי  ו -בין  אחרי/מעביד  משפטיים  יחסים  כל  למעט  או  ם 
 עצמאי ומזמין. ספק כאלו של

 

ידי טריבול כלשהו כי קיימים  - למען הסר ספק, היה וחרף כוות הצדדים כאמור, ייפסק על . 59
בין   עובד מעביד  מי    ספקה  לבין  הו/או מי מטעמ  החברהיחסי  כי  וטעממ ו/או    ספקה  ו/או 

מ  מזכאי לתשלומים סוציאליים    ועובדי ו/או מי  ירהחברהכלשהם  כי אז  או את התמורה  , 
התאים    ספק להמשולמת   כל  את  גם  הכוללים  מעביד,  עלות  כסכומי  זה  הסכם  לפי 

כזה ובמקרה  לעובדים,  המגיעים  דרישתהחברהאת  שפה  י   ספקה  הסוציאליים  עם  מיד    ה , 
דין של ערכאה מוסמכת, -ר בפסק חויב בו כאמו(החברה) תא  ישה  םהראשוה, בגין כל תשלו

חלט את ערבות  ל  ת א רשאיחברה תהה  . מבלי לגרוע מהאמור, ת ללא כל הגבלה בסכום וזא
ל  (לפי העיין)  והבדק  ו/או  הביצוע לו/או  זה,    ה ממ  ספקקזז מכל סכום המגיע  לפי הסכם 

ש  סכום  כל  בייהם,  קיים  אחר  הסכם  כל  תיולפי  לעובדי   שרדהחברה  )  ספקה  (של   ולשלם 
פי הסכם זה מכוח החלטה  - או סיום העסקתם עלאו למי מטעמם בקשר עם העסקתם ו//ו

 שיפוטית של ערכאה מוסמכת.

  
 העברת זכויות

 

  ו להמחות ו/או להסב ו/או להעביר במישרין ו/או בעקיפין את זכויותילא יהיה רשאי    ספקה . 60
התחייבויותי  כולן  וו/או  זה,  הסכם  פי  ללא    על  כלשהו,  ג'  לצד  מקצתן  מראש או  אישור 

 .  החברהובכתב של 
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  ותשו
  

תהווה הפרה יסודית של הסכם    60-, ו 44-57,  39,  35,  28-31,  25-26,  10-22ם  יהפרה של סעיפ  . 61
 זה. 

 

ומתן   . 62 משא  בכל  להתחשב  ואין  הצדדים,  בין  המוסכם  כל  את  ממצה  זה  בהסכם  הכתוב 
תחייבויות או  רות, מצגים, ההשקדם לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ובכל הצ

  . ימתוהסכמים שקדמו לו או שהיו תאי לחת

 

-ו תוספת להסכם זה יכול שייעשה ויהיה לו תוקף רק אם ייערך בכתב חתום עלכל שיוי א . 63
  ידי כל הצדדים. 

 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה או כל כתובת אחרת או   . 64
  הוא הודיע בכתב לצד השי. הצדדים, עליה מ מספר פקס בישראל של מי 

 

תשלח אל המען במסירה אישית או בדואר    דים בקשר להסכם זה כל הודעה של מי מהצד . 65
לעיל כאמור  לכתובתו  או    רשום  אישית,  במסירה  מסירתה  ביום  למען  כמסרת  ותחשב 

יוי  של לפי המקרה, למעט הודעה בדבר  והכ  בדואר רשום  שליחתהימים לאחר יום    4בתום  
 יראו אותה כמסרת עם מסירתה בפועל. מען אשר 

 

 .סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור להסכם זה ביבתל א  המוסמך בעיר  המשפט-ביתל  . 66

 

  
  ולראיה באו הצדדים על החתום: 

  
  
  

חברה  –אתרים בחוף תל אביב     ספקה
יפו -לפיתוח אתרי תיירות בת"א 

  בע"מ
  

  
  

  אישור חתימות 
  
  

.... עו"ד  הח"מ,  של  .............אי  חתימתה  את  מאשר/ת   ,...... מ"ר  ח"פ ................  ............. 

ו  ....................................  ................. ת"ז   ........................ שלה  החתימה  מורשי  - באמצעות 
הסכם   על  ................., אשר חתמו  ת"ז  ה ז........................  לפי  בפי  בתה  שהחברה  - חלטה  תוקף 

  התאגדות שלה.  ה"ל קיבלה ובהתאם למסמכי ה
  
  

 ___________________  
  ........................, עו"ד        

 

 

  



 

  
  

 

 ודרישות טכנולוגיות למערכת ניהול לקוחות   לפסדטל   טכני מפרט    – א' להסכם    נספח 

  

  דרישות מינימאליות מחייבות לפסדטל (תנאי סף) רשימת 
  

 פחות.  ל IP-65  56 -IPפדסטל (=ארון חשמל ומים) עם תקן חשמלי בינלאומי  .1

 .מהנייד שייט-חשמל/מים לכליפדסטל "חכם" עם תכנה לטעינה פיזית ו/או מרחוק של  

 לפחות.אמפר  16/32  שקעים של  או יותר ובעלנקודות טעינה  4-5כל פדסטל יהיה בעל   .2

צול, ימוקמו בחלק התחתון של הפדסטל   ½נקודות מים טעינה/חיבור ישראלי מתאים,  2בכל פדסטל לפחות  .3
 רד לחלוטין מהחשמל. פבאופן שמו

 אפשרות טעינת מים/חשמל:  .4

וטעינה    נייד, עם תכנה ייעודית והתשלום יתבצע בחיבור לסליקת כרטיסי אשראיטלפון  ות  טעינה באמצע 4.1
  רציפה למצב תקלה בתכנה או במערכת יש טעינה משנית.

ומערכת חשבונאית להוצאת   (שירותי בנק אוטומטיים)  פיזית באמצעות כרטיס אשראי עם חיבור לשב"א  4.2

 .אסמכתא על תשלום בהתאם

או חומר אחר    HDPE  חיאו פלסטיק קש  "אנודייס"  מתכתי אלומיניום/נירוסטהמחומר  עשוי  גוף הפדסטל יהיה   .5
אויר   המתאים מזג  ועוד)  לכל  (מלח/מים/חול(גשם/שמש/רוחות  ים  בפני  ועוד   ותנאי  עמיד  ושיהיה   (

 קורוזיה/חלודה ו/או מונע אותם. 

 מסנוורת ומוגנת מוונדליזם.תאורה לא  ת לד.בכל פדסטל תהיה תאור .6

 מטרים. 1.20גובה הפדסטל עד  .7
  

  איכות) טל (הדרישות שלהלן אינן תנאי סף אך יקנו למציע ניקוד  סדרישות נוספות לפד 
  

 , למצב תקלה בתכנה טעינה מרחוק וסוללרי. שילוב טעינה טלפון נייד וכרטיס חכם -ניידטלפון טעינה מ .1

והכל ע"פ הנחיות    -A16או הכל    A32או הכל    A32  2- ו  A16  2  בשילוב  נקודות חשמל לפחות  4-5בכל פדסטל   .2

 המרינה בנושא הכמויות.

 חומרים אנטי וונדליזם לכל פרט.  .3

 מחזיק כבלים על הפדסטל.  .4

 . בנפרד ארכה כל פדסטל .5

 מפסקי פחת משולבים עומס וזליגה.  .6

 לפי תוכנה. מונה  .7

 שניידר או שווה חליפית שיאושרו מראש. ARRציוד פנימי  .8

 תכנת טיפול. -לפחות Windows  10חיבור מתאים לתכנת פדסטל יהיה ב .9

 עם ממש"ק לאסמכתאות חשבוניות. תכנת חיוב תואמת למערכות סליקה ישראליות .10



 

 שקע "מנקס" או תואם שווה ערך ובאישור מראש. .11

 במידת האפשר.  -אוורור  .12

 אטומה בנפרד. ה אלקטרונית קופס .13

 טעינה משנית והפעלה רציפה.  -טעינה בחירום עקב תקלה במערכת הראשית .14

תאורה,  אספקת חלקי חילוף ע"פ רשימה שתתואם עם היצרן והמזמין כגון: ברזי מים חשמליים, שקעים,   .15
 חלקי חשמל, כרטיסי תכנה ועוד.

  
  

  (תאי סף)  הלקוח   לשימוש  ואפליקציה לקוחות יהול  למערכתדרישות טכולוגיות  

מערכת לניהול הלקוחות (בעלי הסירות), הפדיסטלים, קריאות המונים  מלבד הפדיסטלים הפיסיים נדרשת   .1
 וחיובים. המערכת תכלול:

 שישמש את הנהלת המרינה והנהלת אתרים (כגורם כספי). הפורטל יכלול:  פורטל ניהול אינטרנטי  . א

כולל   )1 פדיסטל  מצב  תמונת  צפייה,  מחיקה,  עדכון,  (הוספה,  נתוניהם  כל  על  הפדיסטלים  ניהול 
 שימושים וכד' עד כה)  חיובים,

 ניהול הלקוחות (כנ"ל) כולל תמונת מצב לקוח כולל חיובים, שימושים וכד' עד כה).  )2

 לשני סוגי השירותים: מים וחשמל. ניהול תעריפים )3

 ניהול ארנקי הלקוחות  (נטענים בכסף).  )4

 .(צפייה) יםניהול קריאות המונ )5

 , במזומן, בהעברה בנקאית או בצ'ק. טלפוניניהול חיובים כולל תשלום בכרטיס אשראי פיסי או  )6

 ע"י חברת אתרים.  ובחרית שיות סליקה ישראליוחיבור למערכ )7

העברת נתוני החיובים והתשלומים אחת לתקופה (כנראה בסוף כל יום) במימשק למערכת הכספית  )8

 ) לצורך הפקת חשבונית/קבלה ללקוח ושליחתה במייל ללקוח.SAP Business Oneשל אתרים (

 אות שונות ושאילתות/דוחות תפעוליים וכספיים.התר )9

שלושה סוגי משתמשים: מנהל בכיר (אדמין), מנהל, משתמש. המנהל הבכיר יכול לעדכן מנהלים   ) 10
אחרים ולבצע פעולות והגדרות מיוחדות במערכת (כולל חסימת משתמשים). מנהל ומעלה יכול  

בעצמם, או פעולות בפדיסטלים    לבצע פעולות עבור לקוחות שאין להם אפשרות לבצע פעולות
 ישירות. 

 לשימוש הלקוח. האפליקציה תכלול:  אפליקציה בנייד   .ב

האפליקציה צריכה לעבוד בכל סוגי מערכות ההפעלה של טלפונים סלולריים מעודכנות (אנדרואיד  )1

 ). IOS-ו

 אפשרות להורדת האפליקציה מחנות אפליקציות או מקישור ספציפי.  )2

 בנוסף.  למימשק עברי  באנגלית. ייתרון יינתןהאפליקציה תהיה  )3

 מטבע החיוב יהיה ₪.  )4

הזדהות הלקוח מול פדיסטל (לקוח אחד יכול להשתמש בכמה פדיסטלים ולהחליף פדיסטלים באופן  )5
 ובהתייחס לנקודות החשמל/מים שמהן יקבל שירות לצורך תחילת אספקת השירותים.  אקראי).



 

ירותים דרך אפליקציה (ניתוק מאספקת חשמל ומים, בדר"כ כאשר הסירה אפשרות סיום קבלת הש )6
 עוזבת את המעגנה). 

 טעינת ארנק ותשלום באשראי ישירות דרך האפליקציה.  )7

 ע"י חברת אתרים. ו יבחר יית שות סליקה ישראליוחיבור למערכ )8

ושליחת התרא )9 זרם החשמל והמים מייד עם התרוקנות הארנק האלקטרוני של הלקוח  ה הפסקת 

 (פרמטר) שקלים בארנק. Xללקוח כאשר נשארו רק 

אפשרות להרחבת המערכת למרינות נוספות, כלומר, כל המתואר לעיל יכול להיות תחת מרינה מסויימת  .2

יראה את כל  ייכנס למערכת  הוא  ברירת המחדל. כאשר  לקביעת מרינת  כאשר למשתמש תהיה אפשרות 
דגיש כי כל הנתונים שלעיל יהיו פר מרינה מסויימת, כולל  חשוב לה  הנתונים השייכים למרינה שלו בלבד.

 חברת סליקת האשראי, לקוחות וכדומה.

שירות ותמיכה למערכת המיחשובית (פורטל הניהול והאפליקציה): שנה ראשונה במסגרת אחריות הספק.  .3
 המציע ירשום את עלות או אחוז השירות והתמיכה לשנים שלאחר השנה הראשונה. 
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  בקאית ערבות  - ' דספח 
          

  !!יומצא ע"י הזוכה במכרז. אין צורך להגיש עם מסמכי ההצעה
  

  לכבוד 
  בע"מ  יפו-לפיתוח אתרי תיירות בת"אחברה  –אביב -אתרים בחוף תל

  21הארבעה רחוב 
  אביב -תל

  
,.תאריך:                  א.ג ..................  

  
  ...... .................ערבות בקאית מס' הדון: 

  

1. ו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  א___________________ ₪  
"סכום הערבות"), שתדרשו    -(להלן  קלים חדשים)  ש  ___________________ובמילים:  (

"החי   "הערב"  (להלן:  ___________________   מאת   לרכישת   להסכם   בקשר   ),ב"יאו 
  .  תקופת הבדקלזאת ובכלל   ים למריה תל אביבסטלפד

  
לפעם   מפעם  מתפרסם  שהוא  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  ע"י    סכום 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתאי ההצמדה שלהלן: 
  

לע  "המדד חודש  י היסודי"  יהא מדד  זו,  ערבות  ב   2022מבר  ספט ין    לחודש  15-שהתפרסם 
  ה). ועד ז(או בסמוך למ 2022טובר  אוק

  
ה וקודם לקבלת  דרישתכם י "המדד החדש" לעין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרו  

  על פי ערבות זו. 
  

לע הצמדה  החדש יהפרשי  המדד  כי  יתברר  אם  כדלהלן:  יחושבו  זו  ערבות  לעומת    ין  עלה 
ההצמדה   הפרשי  יהיו  היסודי,  למכ  -המדד  השווה  ההפרש  הסכום  החדש  פלת  המדד  בין 

הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד יהיה מוך מהמדד היסודי,    בסכוםסודי  למדד הי
  שלם לכם את הסכום הקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

  
עשר ימים מתאריך התקבל דרישתכם חמישה  ב, לא יאוחר מתלפי דרישתכם הראשוה בכ   .2

סכום הקוב בדרישה ובלבד שלא   שלם לכם כלו המפורטת לעיל, או לפי כתובתעל ידיו  
את   להוכיח  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  הצמדה,  הפרשי  בתוספת  הערבות   סכום  על  יעלה 

  ערב.  דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת ה
  
ה  אחר תאריך זה תהיל) בלבד ול(כול  2023  דצמברלחודש    31ערבות זו תישאר בתוקפה עד    .3

  ה ומבוטלת. בטל
  
דרישה    כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידיו בכתב לא יאוחר מהתאריך ה"ל.   .4

ס או  קבכתב כאמור בערבות זו, אין פירושה דרישה שתגיע לבק באמצעות פקסימיליה, טל 
  מברק ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.

  
לעיל, ערבותו זאת היא    3בכפוף לאמור בסעיף    הסבה.או ל  יה יתת להעברהערבות זו א  .5

בדרך   לבטלה  זכאים  היה  ולא  פיה  על  לפעול  מתחייבים  או  תלויה,  ובלתי  מוחלטת 
 כלשהיא. 

  
  בכבוד רב, 

  
  . בע"מ.בק .......................

  סיף ........................ (מס' ........) 



  וסח אישור ביטוח -ספח ה'

 

  תאריך הפקת האישור:  אישור קיום ביטוחים 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור 
התאים שמפורטים באישור זה לבין התאים זה איו כולל את כל תאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין 

  הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
  מעמד מבקש האישור   אופי העסקה   המבוטח   מבקש האישור 

  - אתרים בחוף תל אביב 
חברה לפיתוח אתרי  

יפו בע"מ  -תיירות בת"א
עיריית תל אביב  ו/או 

ו/או אמ"י ו/או חפ"י 
ו/או חברות בות 
  ועובדים של ה"ל 

  שם
  
  

  שירותים  ☐

  אספקת מוצרים ☐

אספקה של   אחר: ☒
מערכות פדסטלים, כולל 

מתן הרשאות שימוש  
בפורטל יהול איטרטי  

  ואפליקציה ייעודית 
  

  משכיר ☐

  שוכר ☐

  מזמין שירותים ☒

  מזמין מוצרים ☐

  אחר: ______ ☐
  ת.ז./ח.פ.   

 ____________  
  ת.ז./ח.פ. 

  

  מען 
  , תל אביב  21ארבעה 

  מען 
  

  כיסויים 

  סוג הביטוח 

חלוקה לפי  
גבולות  

אחריות או  
  סכומי ביטוח 

מספר  
  הפוליסה 

וסח  
ומהדורת  
  הפוליסה 

תאריך  
  תחילה 

תאריך  
  סיום 

סכום   האחריות/  גבול 
  ביטוח 

  כיסויים וספים בתוקף וביטול חריגים  
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לספח ד' 

  מטבע  סכום

ביט      צד ג'
 ______  

    2,000,000  
  

  אחריות צולבת.   302  ₪ 
  הרחב שיפוי  304
  קבלים וקבלי משה.   307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309

  האישור.
  תביעות המל"ל.  315
  האישור מבוטח וסףמבקש  318
  ראשויות. 328
  רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג.   329

אחריות  
  מעבידים 

  ויתור על תחלוף מבקש האישור . 309  ₪   20,000,000        
  מבוטח וסף היה ויחשב כמעבידם.  319
  ראשויות.  328

  
 

אחריות  
 מקצועית 

      
  

ת. 
  רטרו: 

 ___ __  

  צולבת. אחריות  302  ₪   1,000,000  
  הרחב שיפוי  304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309

  האישור.
  ראשויות 328
  חודשים.  6תקופת גילוי   332

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  
  )*: ג'הרשימה המפורטת בספח 

  רכישת ציוד  046
 ביטול/שיוי הפוליסה * 

משלוח הודעה למבקש האישור  יום לאחר     30שיוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכס לתוקף אלא  
  בדבר השיוי או הביטול.

  חתימת האישור 
  המבטח: 



 1976- תשל"וה, ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2לפי סעיף  תצהיר

  

, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר  _____________ושא ת.ז.    _____________________אי הח"מ,  

  את האמת וכי אהיה צפוי לכל העושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן: 

שמגיש   .1 להצעה  כתמיכה  זה  תצהירי  עושה  הי 

 _______________________________________  " מכרז התאגיד(להלן:  במסגרת   ("  

שלבי  פומבי אתריםשפרסמה    2022/45מס'    דו  תל  חברת  אתרי    –אביב  -בחוף  לפיתוח  חברה 

  ").המכרז (להלן: ". בע"מ יפו- תיירות בת"א

בתפקיד   .2 בתאגיד  מכהן  מטעם  ______________________הי  זה  תצהיר  ליתן  ומוסמך   ,

 התאגיד. 

  ):סמן/י את הפסקה/הפסקאות הרלבטית/יות( .3

ובעל זיקה אליו ביותר משתי   התאגיד לא הורשע מכרזעד למועד האחרון להגשת הצעות ב �

 עבירות; 

או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעת  תאגידה �

  חלפה שה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרוה;  מכרזב

  ב(א) לחוק. 2לעיין סעיף זה, כל המוחים יהיו כמשמעותם בסעיף 

(להלן:   1998- לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות, התש"ח  9ידיעתי, הוראות סעיף   למיטב .4

זכויות  חוק" השוויון  על  חלות  לא    לפעול   ומתחייב,  אותן  מקיים  הוא   -  חלות   ואם ;  תאגיד") 

 ). התאגיד על חלים(אם  לחוק)(ד) 2( 1ב2 עד)(ב) 2(1ב2 סעיפים  להוראות בהתאם

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

  

 ________________________  

  

  עו"ד אישור

  

ביום  מאשר בזאת כי  ___________________ מרחוב _______________________ אי הח"מ, עו"ד  

  / ___________  , שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס'__________________________, הופיע לפי מר  

צפוי לכל  תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא  על   ם חתהמוכר לי אישית, ו

  העושים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן. 

  

          

  חתימת וחותמת עו"ד   
 



 תצהיר   העדר הרשעות 

                              לכבוד
  יפו בע"מ-חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א  –אביב -אתרים בחוף תל 

  
  

  2022/45מס'  דו שלבי מכרז פומביהדון: 

האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי   "מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  אי הח

  לעושים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור: 

  

 :במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד

 .י במסגרת המכרז שבדוןתצהירי זה יתן במצורף להצעת .1

עות,  השים האחרוות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצ  7בפלילים ב    תי הריי מצהיר כי לא הורשע  .2
כגד  , כגד גופו של אדם ו/או  1977-בעבירות גד בטחון המדיה, ו/או על פי חוק העושין, תשל"ז

אשר לא    ,במתן שירותים מסוג השירותים שוא מכרז זה  י בעבירות הוגעות לתחום עיסוקרכוש ו/או  
  . הליכים בגין עבירה כאמור  ימתהלים גד כן כי לאהתיישו, ו

ע .3 לא  כי  ו/או  הי מצהיר  לפירוק  הוגעים  הליכים משפטיים  ו/או  תביעות משפטיות  כגדי  ומדות 
 לפשיטת רגל ו/או לכיוס כסים.

  

לעיל, על המציע    3ו/או    2לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או שמתהלים גדו הליכים כמפורט בסעיף  

להיום כון  בגים  הסטטוס  ואת  ה"ל  ההליכים  ו/או  ההרשעות  סוג  את  בלפרט  ידו  ,  על  חתום  תצהיר 

 .ומאומת בפי עורך דין ולצרפו להצעתו

  
  

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

 ").המציעהי משמש כ ______________ מטעם המציע _________________, (להלן: " .1

במצורף   .2 יתן  זה  שבדון,  תצהירי  המכרז  במסגרת  המציע  בשמו  להצעת  להתחייב  מוסמך  ושהי 
 למכרז זה.  

כי   .3 מי מבעליו,  הי מצהיר  ב    עוהורשלא  המציע, או  שקדמו למועד    7בפלילים  השים האחרוות 
, כגד  1977-להגשת ההצעות, בעבירות גד בטחון המדיה, ו/או על פי חוק העושין, תשל"ז  האחרון

אדם   של  רכוש  גופו  לתחו ו/או  הוגעות  בעבירות  מסוג  ו/או  שירותים  במתן  המציע  של  עיסוקו  ם 
  .מתהלים גדו הליכים בגין עבירה כאמור כן כי לאאשר לא התיישו, ו ,השירותים שוא מכרז זה

ו/או מי ממהלי המציע, תביעות   .4 ו/או מי מבעלי המציע,  כגד המציע,  עומדות  כי לא  הי מצהיר 
 לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכיוס כסים.משפטיות ו/או הליכים משפטיים הוגעים 

  

 

לעיל,    4ו/או    3הליכים כמפורט בסעיף  שכגד המציע ו/או מי מבעליו, קיימות הרשעות ו/או  לחילופין, ככל  

, בתצהיר חתום  על המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים ה"ל ואת הסטטוס בגים כון להיום

 . יע ומאומת בפי עורך דין ולצרפו להצעת המציעעל ידי מורשה החתימה מטעם המצ

  

       ______________             _____________           

    המצהיר  חתימת                  תאריך 

  אישור                       

בפי   הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך   ___________ מטה  החתום  אי 
היו   ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על  אישית/שזיהיתיו/ה  לי  המוכר/ת   ___________
מורשה החתימה מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי  

דלעיל  יהיה/ת הצהרתו/ה  כוות  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעושים  צפוי/ה  היה 
  וחתם/מה עליה בפי.  

                                ______________________  

  חתימת וחותמת עורך דין      



 תצהיר 

  

  

                              לכבוד

  יפו בע"מ-חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א  –אתרים בחוף תל אביב 

  

  עסק בשליטת אישה, ותצהיר ושאת השליטה  עלאישור עורך דין 

  

דו  פומבי  ___________________, אשר הגיש הצעה למכרז  אי עו"ד _____________, מאשר בזאת כי  

  בע"מ,   יפו -חברה לפיתוח אתרי תיירות בת"א  –אתרים בחוף תל אביב  שפורסם על ידי    45/2022מס'  שלבי  

  .  1987-תקות העיריות (מכרזים), תשמ"ח) ל 1(ה 22ף בשליטת אישה כהגדרתו בסעיעסק היו 

  

  ________________.  מספר זהות'______________  היה גבבמציע המחזיקה בשליטה 

  

   

  טלפון     כתובת     חתימה וחותמת     שם מלא

  

  

מצהירה    _______________, מספר זהות ____________, שם התאגיד _______________,אי גב'  

  . 1987-תשמ"ח,  מכרזים)(תקות העיריות ) ל1(ה 22לסעיף  מצא בשליטתי בהתאם  התאגידבזאת כי 

  

  

 ________________________             _____________________  

  חתימה           שם מלא  

  

  

  

  

  

 


