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תוכן הע יי ים
חלק א' – הזמ ה להציע הצעות
ספחי המכרז:
.1

הצהרת המשתתף במכרז;

.2

תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו;1976-

.3

הצהרה על פרטי משתתף במכרז;

.4

הצעה כספית של המשתתף במכרז;

.5

תצהיר להוכחת יסיון;

חלק ב' – החוזה ו ספחיו
וסח החוזה עם הזוכה ו ספחיו;
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–

הזמ ה להציע הצעות

מהות המכרז והשירות המבוקש:
 .1התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ )חל"צ ) (514695972להלן" :התאגיד"( מבקש בזאת
לקבל הצעות מהמציעים העומדים בת אי המכרז )להלן" :המציע" או "המציעים"( למתן
שירותי תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים למתק י " ו סטופים" על עמודי תאורה למשך תקופת
החוזה כהגדרתה להלן וזאת בהתאם לת אי ומסמכי המכרז )להלן" :הפרויקט"(.
 .2במהלך תקופת השירות ,הזוכה במכרז יידרש על ידי התאגיד מדי פעם בפעם לתלות ו/או
להחליף שלטים במתק י " ו סטופ" בכמות ובת אים שיידרשו על פי התאגיד מדי פעם בפעם.
 .3ההצעה הכספית של המציע תתייחס למחיר להחלפת "פייס" הכוללת הסרה ותלייה של שלט
חדש.
 .4התשלום יבוצע מדי חודש בהתאם לכמות ה"פייסים" שהוחלפו בפועל על ידי הזוכה.
 .5מובהר כי התאגיד אי ו מתחייב לכמות כלשהי של תליות ו/או החלפות בחודש ומשכך אי ו
מתחייב לתמורה מי ימאלית כלשהי.
תקופת ההתקשרות
 .6ההתקשרות בין התאגיד והמציע הזוכה תהיה לתקופה של  36חודשים ,עם אופציה בידי
התאגיד להאריך את ההתקשרות ב  24חודשים וספים וזאת בכפוף לעמידת הזוכה בת אי
ההסכם ,ומשיקולים בלעדיים של התאגיד.
רכישת מסמכי המכרז
 .7את מסמכי המכרז יתן לרכוש ,החל מיום  5לחודש פברואר ש ת  ,2018במשרדי התאגיד,
אשר כתובתם כיכר העוגן 6ד יחידה  ,21בית הגשר ,קומה  2באילת )להלן" :משרדי התאגיד"(,
תמורת סך של ) ₪ 500חמש מאות שקלים חדשים( ,שישולמו באמצעות המחאה ,שזמן
פירעו ה הי ו יום רכישת מסמכי המכרז ,לפקודת התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ  ,או
באמצעות העברה ב קאית לחשבון הב ק  :פועלים אילת ס יף  644חשבון מס'  185661על שם
התאגיד העירו י לתיירות אילת  ,ושלא יוחזרו בכל מקרה .רכישת מסמכי המכרז הי ה ת אי
להשתתפות בו.
 .8מודגש בזאת ,כי את מסמכי המכרז ו ספחיו יש להגיש בשפה העברית בלבד.
 .9לברורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז יתן לפ ות לתאגיד ,בטלפון  08-6340253פקסימיליה
 ,08-6375729בימים א'  -ה' ,בין שעות .15:00 – 08:00
 .10יתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,באתר התאגיד בכתובת  , rst@eilat.muni.ilהחל
מיום .01/02/2018
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סתירות במסמכים ושאלות הבהרה
 .11שאלות והבהרות ב וגע למסמכי המכרז ,לרבות בקשר עם סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או
ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט ,במסמך כלשהו ממסמכי המכרז,
תתקבל ה אך ורק מרוכשי המכרז ,בשפה העברית ובכתב בלבד ,וזאת עד ולא יאוחר מיום
 11/2/2018בשעה .12:00
 .12את השאלות וההבהרות יש להפ ות לתאגיד ,עד המועד ה זכר בסעיף 11לעיל ,באמצעות
פקסימיליה מס'  08-6375729או למייל בכתובת .rst@eilat.muni.il
 .13תשובות התאגיד תהי ה בכתב לכתובת דוא"ל ,או למספר פקס אותם ימסור השואל .התאגיד
יפיץ את תשובותיו לכל המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז ,עפ"י מספר הפקס  /כתובת
הדוא"ל אותו יספקו המציעים.
 .14מכתבי התשובה של התאגיד לשאלות המציעים ,כמו גם מכתבי הבהרה ,תוספות ושי ויים,
שהתאגיד יוציא ,אם יוציא ,למציעים ,לפ י מועד הגשת ההצעות ,יהוו חלק בלתי פרד
ממסמכי המכרז ,וכל מציע מחויב לצרפם להצעתו ,כשהם חתומים על ידו ,כחלק ממסמכי
המכרז כאמור להלן .התאגיד יהיה רשאי לפסול הצעה שלא צורפו אליה המכתבים ה "ל,
כשהם חתומים ע"י המציע.
 .15כל תשובה של התאגיד ו/או של ציגו למציע ,תהא בכתב בלבד ולא יהיה כל תוקף לתשובה
שתי תן בדרך אחרת .התאגיד לא יהיה אחראי להסברים בע"פ שיי ת ו על ידי עובדיו ו/או
שלוחיו בהקשר לת אי המכרז ו/או להצעה והקשר בין התאגיד למציעים יבוסס על מסמכים
בכתב בלבד.
 .16התאגיד יהיה רשאי ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת המכרז ,להכ יס שי ויים ותיקו ים
במסמכי המכרז ,ביוזמתו ,או בתשובה לשאלות המשתתפים .השי ויים והתיקו ים כאמור,
יהוו חלק בלתי פרד מת אי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז.
 .17מציע יהיה מ וע מלטעון טע ות כלשהן בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות ,שגיאות ,אי
התאמות ,טעויות וכדו' ,וטע ות כאלה מצד מציע שלא י הג כאמור לעיל ,לא תישמע ה.

מועד ומקום הגשת ההצעות ואופן הגשתן
 .18על המציע להכ יס את ההצעה בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם מלאים וחתומים על ידי
המציע ,לתיבת ההצעות של התאגיד אשר תוצב במשרדי התאגיד וזאת עד ליום 25/2/2018
בשעה ) 12:00להלן" :המועד הקובע"(.
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 .19מעטפה שלא תוכ ס לתיבת ההצעות ע"י המציע או מי מטעמו במועד הקובע ,לא תחשב
כמעטפה ש מסרה במועד.
 .20כל שי וי או מחיקה או תיקון או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם,
בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,יחשבו כאילו
לא כתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה ,הכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של התאגיד.
 .21התאגיד לא יחזיר ולא ישתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן ,הכרוכות בהכ ת ההצעה
ובהגשתה ו/או בהשתתפות בהזמ ה ,לרבות בגין הבדיקות המוקדמות או כל הוצאות אחרות
שהן.
ת אי סף
על המציע המעו יין להשתתף במכרז לעמוד בכל ת אי הסף במועד האחרון להגשת ההצעות,
כדלהלן:
 .22מחזיק באישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-לרבות יכוי מס במקור;
 .23מחזיק ברישיון עסק ,בהתאם לחוק;
 .24יסיון מוכח של שלוש ש ים לפחות בתחום תפעול אחזקה והחלפת שלטים.
 .25בעל עסק פעיל שמחזורו הש תי לא פחת מהיקף של ) 500,000חמש מאות אלף  ( ₪בכל אחת
משלושת הש ים האחרו ות.
מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
 .26על המציע לצרף להצעתו את ההוכחות לעמידתו בכל ת אי הסף בלא יוצא מן הכלל ומבלי
לגרוע מכלליות הדרישה האמורה גם את המסמכים ו/או האישורים כדלהלן:
 .26.1אישור רו"ח/עו"ד בדבר זהות המורשים להתחייב בשמו.
 .26.2כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 .26.3אישור מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד שהוא מ הל פ קסי חשבו ות ורשומות
שעליו ל הל על פי פקודת מס הכ סה וחוק מס ערך מוסף.
 .26.4מסמך להוכחת עמידתו בת אי הסף ,לרבות אישורים רלוו טיים והמלצות.
 .26.5אישור רו"ח בדבר עמידתו של המציע בת אי סף .25
 .26.6צילום קבלה על שם המציע בדבר רכישת מסמכי המכרז.
 .26.7כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע בכל דף ודף מהם.
 .27הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור ,תהיה ועדת המכרזים רשאית ,אך לא חייבת ,לפסול
אותה מטעם זה בלבד .על המציע לוודא ,כי המספר המזהה בכל המסמכים מוגשים ,לרבות
רישום במע"מ ,תעודת עוסק מורשה )ובמס הכ סה( אישור על יהול ספרים ,יהיה זהה .אם
וככל שאין התאמה במספר המזהה ,יצרף המציע אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות
לכך.
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בחירת ההצעה הזוכה
 .28התאגיד אי ו מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הטובה ביותר או או הצעה כל שהיא ושומר
לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי.
 .29התאגיד  -באמצעות ציגיו ,יהיה רשאי )אך לא חייב( להיפגש עם כל אחד מהמציעים לצורך
התרשמות מקצועית ואישית מהמציע וכן לקבל הבהרות ככל שיידרש לגבי ההצעה .על
המציע לוודא כי בפגישה זו יהיו וכחים כל א שי הצוות המוצעים בהצעתו למתן השירות.
 .30התאגיד רשאי לדרוש מהמציע הסברים וספים ,פירוט וכל מידע הקשור עם הצעתו .על
המציע יהיה לספק לתאגיד מידע דרש בתוך שבוע ממועד קבלת דרישתה.
 .31ככל ויתקבלו הצעות כספיות זהות התאגיד יהיה רשאי אך לא חייב לערוך הליך תחרותי וסף
בו יוכלו להגיש מציעים אלה הצעה משופרת מהצעתם המקורית בכתב .התאגיד יוכל לחזור
על ההליך עד לקבלת הצעה בודדת.
 .32חתימה על ההסכם
 .32.1המציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף לחלק ב' של
המרכז ,בתוך שבעה ) (7ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז.
 .32.2מבלי לגרוע מן הדין או מן ההסכם מובהר כי כל אחת מאלה מהווה הפרה יסודית
של ההסכם :אי חתימה על ההסכם ,אי המצאת אישורי ביטוח.
 .33במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה בפרק הזמן ה קוב לעיל ,וכן
במקרה של הפרה יסודית אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו רשאי התאגיד לבחור
במציע אחר כזוכה במכרז ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות שיש לתאגיד כלפי המפר .במקרה
כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מכרז זה על ספחיו על הזוכה החלופי.
הוראות וספות
 .34מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עלולה להידחות כל הצעה ,שאי ה שלמה או ברורה או
ערוכה שלא עפ"י הוראות המכרז או הכוללת הסתייגויות וזאת עפ"י שיקול דעתו הסופי
והבלעדי של התאגיד.
 .35מבלי לפגוע באמור לעיל ,התאגיד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה
שהיא ,בכל מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת ההצעות ,בין מסיבות שקשורות בהליך המכרז
ו/או ההצעות שתתקבל ה ,בין מסיבות תקציביות ובין מסיבות של שי וי מדי יות התאגיד,
או כל סיבה אחרת.
 .36היה ובוטל המכרז על ידי התאגיד ,או לא תקבלה הצעה כלשהיא ,רשאי התאגיד לקבוע
כי אין טעם בעריכת מכרז חדש ,ואף ,כתוצאה מכך ,ל הל מו"מ עם משתתפי המכרז
כולם או מקצתם ,ו/או גם עם אחרים ,שלא בדרך של מכרז.
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 .37התאגיד רשאי ל הל משא ומתן עם הזוכה ו/או לקיים התמחרות בין שלושת מגישי ההצעות
שהציון בהם זכו הוא הגבוה ביותר ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 .38התאגיד יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לזמן כל בעל הצעה כדי לברר פרטים במסמכי ההצעה
שהגיש וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך החלטה ו/או לבקש מהמציע לספק לו תו ים
משלימים ,כדי להוכיח את עמידתו בת אי הסף האמורים לעיל ו/או לאפשר למציע לתקן
פגמים בהצעתו ,וזאת אם לפי שיקול דעתו הפגם גרם בתום לב ואין בתיקו ו בדרך האמורה
כדי להק ות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.
 .39בעלות על המכרז ועל ההצעה
כל מסמכי המכרז הם רכושו של התאגיד .אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או
להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

_______________
יוסי חן ,מ כ"ל.
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________________
שם המציע

________________________
חותמת  +חתימת מורשי חתימה

מכרז פומבי מס' 01/18
לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י
" ו סטופ" באילת

התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ
)חל"צ (51-4695972

ספח מס'  1למכרז

הצהרת המשתתף במכרז
מכרז מס' 01/18
לכבוד
התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ
לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י " ו סטופ"
שם המכרז:
באילת;
;01/18
מספר המכרז:
א ו החתומים מטה ,לאחר שקרא ו בעיון ובח ו בחי ה זהירה את כל מסמכי המכרז ,מצהירים
ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

א ו מצהירים בזה ,כי הב ו את כל האמור במסמכי המכרז והגש ו את הצעת ו בהתאם ,כי
א ו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא ציג תביעות או דרישות המבוססות על אי
ידיעה ו/או אי הב ה ,וא ו מוותרים מראש על טע ות כאמור ,לרבות בקשר ל יהול המו"מ
של התאגיד עם המציעים השו ים ,כמפורט בחוברת המכרז.

.2

א ו מצהירים ,כי א ו עומדים בכל הת אים ה דרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעת ו זו
עו ה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי א ו מקבלים על עצמ ו לבצע את ההתקשרות,
בהתאם לת אים המפורטים במכרז ובחוזה ו ספחיו.

.3

א ו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.4

הצעת ו זו היא בלתי חוזרת ואי ה ית ת לביטול או לשי וי ותהא תקפה עד ) 90תשעים(
ימים מהמועד הקובע ,או לתקופה וספת ,של ) 90תשעים( ימים ,על פי דרישת התאגיד
כאמור במסמכי המכרז ,אלא אם יסכים התאגיד לביצוע שי ויים כתוצאה מהמו"מ

.5

אם תתקבל הצעת ו זאת ו/או הצעת ו אשר תוגש בעקבות יהול המו"מ ,א ו מתחייבים ,כי
בתוך שבעה ) (7ימים מיום קבלת החוזה על ספחיו ,מציא את החוזה על ספחיו כשהם
חתומים על ידי ו ,לרבות כל המסמכים אותם א ו דרשים להמציא על פי המכרז ,לרבות
ערבות החוזה וכן ,אישורי ביטוח.

.6

א ו מסכימים ,כי הצעת ו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו
מוגשת ההצעה ,כי א ו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מ יעה על פי כל
דין או הסכם לחתימת ו על הצעה זו.

.7

א ו מצרפים להצעת ו את המסמכים והאישורים ה דרשים על פי מסמכי המכרז כמפורט
בסעיף  26לעיל.

.8

א ו מצהירים בזאת ,כי _______________________ ת.ז/.מס' דרכון
_____________________ המשמש כ_____________ במשתתף במכרז ,הוסמך על
ידי _______________________* לחתום בשם ________________________* על
מסמכי המכרז ו ספחיו ועל ההסכם ה ספח לחוברת המכרז.
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________________
שם המציע

________________________
חותמת  +חתימת מורשי חתימה

התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ
)חל"צ (51-4695972

*

מכרז פומבי מס' 01/18
לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י
" ו סטופ" באילת

כאן ימולא שם התאגיד אשר צוין בסעיף  2לעיל ופרטיו של אדם מטעם המשתתף במכרז,
אשר הוסמך על ידי התאגיד ה "ל ,לחתום על מסמכי המכרז וההסכם.

_______________________________
חתימת וחותמת המשתתף במכרז

אישור עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל
א י הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת
כי ביום _________ ,הופיע/ה לפ י מר/גב' _________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה לפי
תעודת זהות מס' ___________ /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על הצהרתו/ה לעיל לאחר
שהזהרתי אותו/ה ,כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העו שים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן.
_______________________________
 ,עו"ד
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________________
שם המציע

________________________
חותמת  +חתימת מורשי חתימה

מכרז פומבי מס' 01/18
לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י
" ו סטופ" באילת

התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ
)חל"צ (51-4695972

ספח מס'  2למכרז

תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו:1976-
מכרז מס' 01/17
א י הח"מ ,_____________ ,ושא ת.ז ,________________ .לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי
לומר את האמת וכי אהיה צפוי/יה לכל העו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת
בכתב ,כדלקמן:
.1

ה י עושה תצהירי זה כתמיכה למכרז מס'  01/18שפרסם התאגיד העירו י לתיירות אילת
בע"מ באשר לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י " ו סטופ" בעיר אילת.

.2

בתפקיד
במכרז
המשתתף
אצל
מכהן
ה י
___________________________________________ ומוסמך ליתן תצהיר זה
מטעם המשתתף במכרז.

.3

למיטב ידיעתי ,עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
)להלן" :החוק"( ,לא הורשעו המשתתף במכרז ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם
הורשעו ביותר משתי עבירות  -כי במועד ההתקשרות חלפה ש ה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרו ה.

.4

לע יין סעיף זה ,כל המו חים יהיו כמשמעותם בסעיף 2ב)א( לחוק.

.5

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
___________________________________
חתימת המוסמך מטעם המשתתף במכרז

אישור עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל
א י הח"מ ,עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת
כי ביום _________ ,הופיע/ה לפ י מר/גב' _________________ ,שזיהה/תה עצמו/ה לפי
תעודת זהות מס' ___________ /המוכר/ת לי אישית ,וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי
אותו/ה ,כי עליו/ה להצהיר את האמת ,וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העו שים הקבועים בחוק ,אם
לא יעשה/תעשה כן.

 ,עו"ד
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________________
שם המציע

________________________
חותמת  +חתימת מורשי חתימה

מכרז פומבי מס' 01/18
לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י
" ו סטופ" באילת

התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ
)חל"צ (51-4695972

ספח מס'  3למכרז

הצהרה על פרטי המשתתף במכרז
מכרז מס' 01/18
על המשתתף במכרז לציין במדויק את הפרטים הבאים:

.1

1.1

שם:
___________________________;

)יש לצרף תדפיס של החברה ממרשם המת הל כדין ותעודת התאגדות של החברה כמפורט במסמכי
המכרז(;

.2

1.2

כתובת:

__________________________;

1.3

שם איש קשר:

_________________;

1.4

טלפון:

_________________;

1.5

פקסימיליה:

_________________;

1.6

כתובת דואר אלקטרו י:

_________________;

1.7

מספר עוסק מורשה:

_________________;

1.8

מספר החברה:

_________________;

שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:

מספר זהות
חתימה

שם משפחה

דוגמת

שם פרטי

א ו החתומים מטה מאשרים בזאת ,כי הפרטים שמסר ו
על מעמד ו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכ יים.

__________
תאריך
__________
תאריך
__________
תאריך
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_______________
שם פרטי
_______________
שם פרטי
_______________
שם פרטי

________________
שם המציע

דוגמת חותמת

_______________ _________________
חתימה
שם משפחה
_______________ _________________
חתימה
שם משפחה
_______________ _________________
חתימה
שם משפחה

________________________
חותמת  +חתימת מורשי חתימה

מכרז פומבי מס' 01/18
לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י
" ו סטופ" באילת

התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ
)חל"צ (51-4695972

ספח מס'  4למכרז

הצעה כספית של המשתתף במכרז
מכרז מס' 01/18
1

עבור הדפסת פוסטר בגודל  1.5X 1.0מ'  ,על ייר  170גרם ,כולל החלפת "פייס" אחד ו יקיון
המתקן ישולם למציע סך של ______ ) ₪כולל מע"מ למציע לא אילתי( .

2

עבור הדפסת פוסטר בגודל  1.20X0.80מ' על ייר  170גרם ,כולל החלפת "פייס" אחד ו יקיון
המתקן  ,ישולם למציע סך של _______ ) ₪כולל מע"מ למציע לא אילתי(.

3

מובהר כי התמורה ה קובה כוללת הסרה ותלייה מחדש של שלט אחד לרבות יקוי המתק ים
בדגש על פא ל הפרספקס המכסה את הכרזה.

שם המשתתף:

________________________________________________

כתובת המשתתף:

________________________________________________

חתימת וחותמת המשתתף________________________________________________:
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________________
שם המציע

________________________
חותמת  +חתימת מורשי חתימה

מכרז פומבי מס' 01/18
לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י
" ו סטופ" באילת

התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ
)חל"צ (51-4695972

ספח מס'  5למכרז

תצהיר להוכחת יסיון
מכרז מס' 01/18

א י הח"מ 1__________________________ ,מס' זיהוי _____________________,
לאחר שהוזהרתי ,כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן ,אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים
בחוק ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
.1

להלן פירוט בדבר יסיון המציע :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

.4

מצ"ב תעודות ו/או אישורים ו/או אסמכתאות בקשר להוכחת עמידת המציע בדרישות הסף.

.5

ב וסף ,מצ"ב מסמכים להוכחת ת אי הסף המפורט בסעיף ) 25גובה המחזור הש תי בכל אחת
משלוש הש ים האחרו ות(.

.6

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל ,אמת.
________________________
חתימת המצהיר

אישור עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל:
א י הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה ,כי ביום ____________ הופיע/ה בפ י
___________________ מס' זיהוי ______________ ,אשר הוכח לי כי הי ו/הי ה מורשה
חתימה ב___________ ,ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה
צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את כו ות הצהרתו/ה דלעיל
וחתם/מה עליה בפ י.
________________________
חתימת וחותמת עו"ד

1

כאן יוכ ס שם המוסמך שצויין בסעיף  2ל ספח מס'  1למכרז;
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________________
שם המציע

________________________
חותמת  +חתימת מורשי חתימה

התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ
)חל"צ (51-4695972

חלק ב' למכרז
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________________
שם המציע

מכרז פומבי מס' 01/18
לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י
" ו סטופ" באילת

–

החוזה ו ספחיו

________________________
חותמת  +חתימת מורשי חתימה

התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ
)חל"צ (51-4695972

מכרז פומבי מס' 01/18
לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י
" ו סטופ" באילת

הסכם לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י
" ו סטופ" באילת
אשר חתם ביום __ תאריך ____ ש ה_________
באילת
התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ )חל"צ ( ח.פ514695972.
מדרך יותם  ,3אילת 88000

בין :

)להלן" :התאגיד"(
מצד אחד;
_____________________
באמצעות מורשה החתימה
_____________ ת.ז_________
כתובת:
פקס:
טלפון:
דואר אלקטרו י:
)להלן " :ותן השירות"(

לבין:

מצד ש י;

הואיל:

והתאגיד פרסם מכרז מס' ____ במסגרתו הזמין להציע הצעות לשירותי________
)להלן" :השירות"( כמפורט במסמכי המכרז המהווים חלק בלתי פרד מהסכם זה
)להלן" :מסמכי המכרז" או "המכרז"(;

והואיל

ו ותן השירות בחן באופן קפד י וזהיר את מלוא מסמכי המכרז לרבות הסכם זה והגיש
מרצו ו את הצעתו במסגרת המכרז;

והואיל

ו ותן השירות מצהיר ומתחייב כי הי ו בעל הכישורים ,האמצעים ,הידע ,היכולת
וה יסיון הדרוש לצורך קיום הוראות הסכם זה ברמה מקצועית גבוהה ביותר;

והואיל

וועדת המכרזים של התאגיד ,לאחר בחי ת הצעת ותן השירות ,ובהסתמך על כו ות
הצהרותיו ,החליטה להכריז עליו כזוכה ולהתקשר עמו בהסכם זה;
לפיכך הוסכם ,הות ה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

מבוא ופרש ות:
 .1המבוא להסכם זה ו ספחיו מהווים חלק בלתי פרד ממ ו.
 .2כותרות הסעיפים באות ל וחות הקורא בלבד ואין הן מהוות חלק מן ההסכם ולא תשמש ה
לפרש ות ההסכם.
 .3בכל סתירה בין הסכם זה לבין ספחיו או לבין מסמכי המכרז ,תגבר ההוראה המטיבה עם
התאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדי.
ספחי ההסכם:
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________________
שם המציע

________________________
חותמת  +חתימת מורשי חתימה

התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ
)חל"צ (51-4695972
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ספח  :1הצעת ותן השירות במכרז על ספחיה.
ספח  :2אישורי קיום ביטוחים.
ספח  : 3ערבות אישית.
ספח  :4ספח טכ י.
מהות ההתקשרות
 .4מטרת הסכם זה הי ו לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י " ו סטופ" באילת
)להלן" :השירות"( למשך תקופת ההתקשרות כהגדרתה להלן בהתאם לת אי הסכם זה
ולמסמכי ות אי המכרז על ספחיהם.
תקופת ההתקשרות
 .5ההתקשרות בין התאגיד והמציע הזוכה תהיה לתקופה של  36חודשים מיום חתימת הסכם
זה ,עם אופציה בידי התאגיד להאריך את ההתקשרות ב  24חודשים וספים וזאת בכפוף
לעמידת הזכיין בת אי ההסכם ,ומשיקולים בלעדיים של התאגיד )להלן" :תקופת ההסכם"
או "תקופת ההתקשרות"(.
ערבות אישית:
.6

ככל ו ותן השירות הי ו תאגיד ,על בעלי המ יות יחתמו על וסח ערבות אישית ב וסח המצורף
כ ספח .3

הצהרות והתחייבויות ותן השירות
 .7ותן השירות מצהיר בזאת כי בדק היטב בדיקה זהירה וקפד ית את מסמכי המכרז ,הסכם
זה על ספחיו וברורה לו היטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותיו על פי הסכם זה.
 .8ותן השירות מצהיר כי אין כל מ יעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם
זה ולקיים את מלוא התחייבויותיו במועדן ובאופן מקצועי ביותר.
 .9ותן השירות מצהיר כי הוא מקבל עליו את כל ההת יות וההתחייבויות כפי שעולה מהסכם
זה ומ ספחיו.
 .10ותן השירות מצהיר כי ה ו בעל ידע מקצועי ו יסיון בהעברת השירות ,וכי יש לו את ההכשרה
המקצועית ,המיומ ות ,ה יסיון ,היכולת ,המסוגלות הכלכלית ,האמצעים והציוד ה דרשים
על מ ת לעמוד בת אי הסכם זה ברמה גבוהה ובמקצועיות ה דרשת.
 .11ותן השירות מצהיר כי כל הפרטים אותם מסר לתאגיד ב וגע לפרויקט הי ם מלאים ו כו ים.
 .12ותן השירות מתחייב לבצע את השירות במיומ ות ,ביעילות במקצועיות מעולים ולעשות את
כל הדרוש לרבות העמדת כח אדם מקצועי מעולה ,לשם עמידה בכל התחייבויותיו על פי
הסכם זה ו ספחיו.
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 .13ותן השירות מצהיר ומתחייב כי בידיו הציוד ו/או התוכ ות ו/או הכלים המתאימים לקיום
הוראות הסכם זה .מובהר למען הסר כל ספק כי התאגיד לא יעמיד ל ותן השירות כל ציוד
מטעמו ו/או על חשבו ו.
 .14ותן השירות מתחייב לקבל ולמלא ה חיות ,בקשות או הוראות ,הקשורות לפרויקט אך ורק
מ ציג מוסמך של התאגיד ,ולא לקבל מצד שלישי כל שהוא ,ה חיות ,הוראות בכל ע יין
הקשור בהסכם זה ,במישרין או בעקיפין.
 .15ותן השירות מצהיר כי הוא אי ו מצוי במצב של יגוד אי טרסים ואי ו מצפה להיות במצב
של יגוד אי טרסים ,ב וגע לביצוע הסכם זה .היה ובמהלך ההתקשרות בין הצדדים כאמור
בהסכם ,ימצא ותן השירות במצב של יגוד אי טרסים כלפי התאגיד ,יודיע על כך באופן מידי
לתאגיד ויפעל באופן מידי להפסקת מצב זה .
 .16ותן השירות יבצע את השירות ברמה מקצועית גבוהה ,במועדים ובהיקפים ה דרשים על פי
חוזה זה.
 .17ותן השירות מתחייב כי י הג בשיתוף פעולה מלא עם התאגיד ,בשקיפות ובתום לב.
 .18ותן השירות מתחייב לבצע הוראות הסכם זה תוך עמידה מלאה בכל הוראות הדין.
 .19ותן השירות מצהיר ומתחייב בזה כי במידה ולתאגיד תהיי ה דרישות כלשהן לתיקו ים
במהלך ו/או בתום ביצוע השירות ,ה ובעים מאי התאמת מתן השירות לתיאורם על ידי ותן
השירות או משי וי הדין או בכלל ,ידאג ליישום ולביצוע התיקו ים ה דרשים באופן מידי
מקבלת דרישת התאגיד לביצועם ,ללא כל תשלום וסף.
 .20מובהר בזאת כי ותן השירות ו/או מי מטעמו אי ם זכאים להטבות ו/או לציוד ו/או לעזרה,
מלבד המפורט להלן בהסכם זה ,עבור ביצוע הסכם זה והוראות ש ית ו על פיו.
 .21ותן השירות מתחייב בזאת כי האחריות לטיב השירות חלה עליו בלבד באופן מוחלט.
 .22ותן השירות פוטר בזאת את התאגיד מכל אחריות לכל זק ו/או אובדן אשר ייגרמו לו /ואו
לרכושו כתוצאה ממתן השירות ,בין אם ה זק גרם ע"י צד שלישי ובין בגין תקלה במערכת
ו/או כל גורם אחר.
 .23כל האחריות בגין כל זק שייגרם לצד ג' ו/או לרכוש עקב מתן השירות חלה על ותן השירות
ועליו להיות מבוטח בביטוח מתאים לרבות כמפורט להלן.
 .24ותן השירות מתחייב לדאוג לביטוח מתאים הן של אחריות מקצועית וצד ג' שלו עצמו ו/או
כל עובד שלו ו/או כל אדם הקשור ל ותן השירות במתן השירות ,בגין כל זק ו/או הפסד
שעלולים להיגרם עקב מתן השירות ו/או כל הכרוך וקשור בהסכם זה ו/או שהתאגיד עשוי
להיתבע בגי ו וזאת בפוליסה שת איה יהיו לשביעות רצון התאגיד.
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 .25ותן השירות מתחייב כי יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל ה זקים ,ההפסדים או ההוצאות
שיגרמו בין במישרין ובין בעקיפין באופן רשל י ו/או ב יגוד להסכם ו/או עקב אי מתן השירות
ו/או עקב אי מתן השירות על פי ת אי ההסכם ובמועד.
 .26ותן השירות מצהיר כי בחן ,בדק והביא בחשבון את העלות הכוללת של ביצוע השירותים
שוא הסכם זה וכי אין ולא יהיו לו טע ות בקשר לתמורה וכי הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום
אחר וסף בגין ביצוע השירותים.
 .27ותן השירות מתחייב לבצע את כל הפעולות ש דרשות ממ ו ברמה מקצועית גבוהה ,ב אמ ות,
בדייק ות ובמומחיות ,וכן ,מתחייב לכך שהצוות אשר יעסיק ככל ויעסיק ,יהיה בעל
הכישורים המתאימים לביצועו.
 .28ותן השירות מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יפר זכויות יוצרים ו/או פט ט ו/או סוד מסחרי
ו/או זכות ק יין כלשהי.
 .29ותן השירות מתחייב בזה לא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות לצד שלישי כלשהו את
זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,וכן מתחייב ותן השירות לא לשתף צד
שלישי כלשהו ,במתן השירות  ,אלא במידה וקיבל לכך את הסכמת התאגיד בכתב ומראש.
לע יין סעיף זה "העברת זכויות" משמעותה גם:
27.1

העברת מ יות ב ותן השירות.

27.2

ככל ויש ם תאגידים המחזיקים במ יות ב ותן השירות ,אזי לגביהם גם שי וי
במב ה השליטה בחברה ייחשב העברת זכויות כאמור לעיל.

 .30עם סיום החוזה ,מכל סיבה שהיא ,מתחייב ותן השירות להעביר ולמסור כל מידע רלוו טי
באופן שיאפשר למחליפו להיכ ס באופן מלא ומהיר למתן שירות במקומו.
התמורה
 .31בתמורה למתן השירות ,ישלם התאגיד ל ותן השירות את התמורה על פי מספר השלטים
שהוחלפו בפועל לבקשת התאגיד בשוטף  30 +מיום הצגת חשבו ית מס כדין בסוף כל חודש
קל דרי.
 31.1התמורה בגין כל החלפת "פייס" בודד ב" ו סטופ" בגודל  1.5X 1.0מ' הי ה סך של
_______ש"ח.
 31.2התמורה בגין כל החלפת "פייס" בודד ב" ו סטופ" בגודל  1.2X0.8מ' הי ה סך של
_______ש"ח
 .32מובהר ומוסכם כי סכום התמורה הי ו סופי ומוחלט וכי ותן השירות לא יהיה זכאי לכל
תשלום וסף או החזר הוצאות מהתאגיד.
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 .33מובהר ומוסכם כי לתאגיד זכות קיזוז מכספי התמורה שעליו לשלם ל ותן השירות בכל
מקרה בו התאגיד יקבע על פי שיקול דעתו כי יש לקזז את הכספים בשל אי עמידה בת אי
ההסכם לשביעות רצו ו או בכלל .ל ותן השירות לא תהיה זכות קיזוז.

שיפוי ,אחריות וביטוח
 .34ותן השירות אחראי לכל זק שייגרם למי שעובדיו שהע יקו שירותים לתאגיד במסגרת
ההסכם זה ו/או לכל זק שיגרום מי שעובדיו ,לרבות צד ג' כלשהו למעט אם גרם כתוצאה
מרשל ות התאגיד .לתאגיד לא תהא כל חבות בקשר לאמור לעיל.
 .35ותן השירות מתחייב לשפות את התאגיד בגין כל תשלום שישלם התאגיד ו/או יחויב לשלם
לפי כל דין ה ובע מכל סוג של זק ש גרם כתוצאה משירותים שסופקו על ידי ותן השירות
באמצעות עובדיו ו/או מי מטעמו.
 .36ותן השירות מתחייב לשפות את התאגיד בכל תשלום אשר התאגיד ישלם ו/או יחויב לשלם
על פי כל דין ה ובע מאחריות לכל סוג של זק שיגרם לכל אדם ו/או תאגיד ,לרבות זקי גוף
ו זקי רכוש ,אשר יגרמו על ידי מי שעובדיו ו/או מי מטעמו.
 .37מבלי לגרוע מאחריותו של ותן השירות על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,מתחייב ותן
השירות לפ י מועד החתימה על חוזה זה ו/או לפ י מועד תחילת מתן השירותים שוא חוזה
זה על ידו ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם מש יהם( ,לערוך ולקיים ביטוחים על חשבו ו
במשך כל תקופת מתן השירותים שוא חוזה זה בהתאם לת אים המפורטים להלן וכן
בהתאם לאמור ב ספח  2לחוזה )להלן" :אישור קיום ביטוחים"( המהווים ביחד ולחוד חלק
בלתי פרד ממ ו ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל )להלן" :ביטוחי ותן
השירות"(:
ביטוח אש מורחב.
אחריות כלפי צד שלישי.
חבות מעבידים.
אחריות מקצועית.
 .38במועד חתימת חוזה זה ותן השירות מתחייב להמציא לידי התאגיד ולא יאוחר ממועד
תחילת מתן השירותים בקשר עם חוזה זה )המוקדם מש י המועדים( ,אישור בדבר עריכת
ביטוחי ותן השירות בהתאם ל וסח "אישור ביטוחי ותן השירות" ,המצורף לחוזה זה
ומסומן כ ספח  2כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת ) וסח מקורי(.
 .39מוסכם בזאת כי המצאת אישור בדבר עריכת הביטוח כאמור ,לא תפגע בהתחייבויות ותן
השירות על פי חוזה זה.
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 .40מוסכם בזה על ותן השירות כי המצאת אישורי ביטוחי ותן השירות ) ספח  (2הי ה ת אי
לקיום חוזה זה ואי המצאת אישורי קיום ביטוחים במועד חתימת החוזה לבטלות החוזה
מעיקרו ול ותן השירות לא תהיה כל טע ה בקשר עם כך .
 .41ביטוחי ותן השירות יכסו בין היתר גם את אחריות ותן השירות כלפי ובגין קבל ים וקבל י
מש ה של ותן השירות ,לרבות אחריות התאגיד ו/או מפקח מטעמן בקשר עם מעשה או
מחדל רשל י של ותן השירות ,ומי מטעמו )להלן" :יחידי המבוטח"( ,ויכללו את פרקי
הבטוח המפורטים ב ספח אישור ביטוחי ותן השירות ) ספח .(2
 .42על ותן השירות להחזיק בתוקף את כל הביטוחים ה דרשים בחוזה זה ,במשך כל התקופה
בה יהיה חוזה זה בתוקף ,וב וסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממ ו ,את ביטוח אחריות
מקצועית ,אותו על ותן השירות להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתייש ות על פי
דין .מוסכם בזה על ותן השירות כי אי קיום הוראות סעיף זה תהווה הפרה של הוראות
חוזה זה ע"י ותן השירות )אף אם הסתיימה תקופת מתן השירותים( על כל המשתמע מכך.
 .43ותן השירות מצהיר ומתחייב כי לא יהיה לו תביעה ו/או דרישה ו/או טע ה מכל מין וסוג
שהוא כלפי התאגיד ,באשר לתוכן ו/או היקף ביטוחים.
 .44ביטוחי ותן השירות ייכללו ת אי מפורש על פיו ייקבע כי הי ם קודמים לכל ביטוח ה ערך
על ידי התאגיד וכי מבטחי ותן השירות מוותרים על כל דרישה או טע ה בדבר שיתוף ביטוחי
התאגיד .לרבות כל טע ה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א –
 1981לרבות כל טע ה של "ביטוח כפל" כלפי התאגיד וכלפי מבטחיה.
 .45כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,ותן השירות יהיה אחראי לשפות את התאגיד
באופן מלא בגין כל זק אשר ייגרם לו עקב אי כיסוי ביטוחי ה ובע מהפרת ת אי מת אי מי
מהפוליסות על ימי ותן השירות ו/או מ הליו ו/או העובדים המועסקים על ידו.
 .46לא יאוחר מ –  7ימים ממועד תום ביטוחי ותן השירות ,מתחייב ותן השירות לחזור
להפקיד את אישור עריכת הביטוח ,בגין הארכת תוקפם לתקופה וספת /ותן השירות
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי ותן השירות  ,במועדים ב קובים ,מדי תקופת
ביטוח וכל עוד חוזה זה בתוקף.
 .47ותן השירות יחזור וימציא את ספח "אישור עריכת ביטוחי ותן השירות" מדי תום תקופת
ביטוח ,כל עוד משכים השירותים וכל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין ו/או חוזה בקשר
עם השירותים.
 .48התאגיד רשאי )אך לא חייב( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או את פוליסות הביטוח שיומצאו
על ידי ותן השירות כאמור לעיל ו ותן השירות מתחייב לבצע כל שי וי או תיקון שיידרש על
מ ת להתאימם להתחייבויותיו שוא חוזה זה.
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 .49מובהר בזאת ,כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אי ה באה לגרוע מכוחם של הוראות
החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של ותן השירות ל זקים באם יגרמו כאמור בסעיפים
אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

אי תחולת יחסי עובד מעביד
 .50מובהר בזאת ומוסכם במפורש כי בין התאגיד לבין ותן השירות ,עובדי ותן השירות ,קבל י
המש ה שלו ,הספקים השו ים ו ות י השירותים לו ,לא יתקיימו יחסי עובד מעביד ו ותן
השירות מצהיר ומתחייב במפורש שלא לתבוע ו/או לדרוש לעצמו זכות כלשהי מכל סוג שהוא
כ גד התאגיד בגין יחסי עובד מעביד.
 .51יחסי הצדדים על פי הסכם זה ה ם יחסי מזמין-קבלן עצמאי ,ושום הוראה מהוראות הסכם
זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין התאגיד לבין ותן השירות ואו מי מעובדיו ו/או
מי מהמועסקים על ידו.
 .52השירותים יי ת ו במסגרות ארגו יות של ותן השירות בלבד .לע יין זה "מסגרת ארגו ית" -
לרבות מציאת עובדים ,העסקתם ,יהול כל משא ומתן עמם ,השגחה מתמדת על פעילותם,
תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי לווה אגב העסקתם ,פיטוריהם והאחריות לכך ,והטלת
משמעת כמקובל אצל ותן השירות.
 .53ותן השירות לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיו ,לרבות שכר עבודה וכל
הת אים הסוציאליים הקבועים בדין ,והוא מתחייב לקיים את כל חובותיו ,מכוח כל דין,
כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו.
 .54תבע ו/או חויב התאגיד בגין כל תשלום שהיה על ותן השירות לשאת בו מכוח היותו המעביד
של עובדיו ו/או של המועסקים על ידו ,ישפה ותן השירות את התאגיד לאלתר בגין כל זק
ו/או הוצאה ו/או סכום שתחוב בו  ,ולרבות בגין הוצאותיו המשפטיות.
ק יין רוח י וזכויות יוצרים
 .55ותן השירות מצהיר כי הי ו בעל כל הזכויות בקשר לידע ,לתשתיות הטכ ולוגיות וליצירות
הדרושות לו על פי הסכם זה )להלן" :הזכויות"(.
 .56השימוש בטכ ולוגיות והזכויות לשם קיום הוראות הסכם זה ,אי ו מפר ולא יפר כל פט ט ,זכות
יוצרים ,סימן מסחרי ,סוד מסחרי או כל זכות ק יין רוח י אחרת.
 .57ותן השירות מתחייב בזאת לפצות את התאגיד ,מיד עם דרישתו הראשו ה ,בגין כל דרישה ו/או
תביעה שיוגשו גד התאגיד בכל ה וגע לזכויות ו/או לזכויות יוצרים וידע וכל דבר וע ין ה וגע
להפרת זכויות חומרה ו/או תוכ ה ו/או ק ין רוח י בכל ה וגע להסכם זה.
 .58כל זכויות היוצרים במודעות שיישלחו ל ותן השירות שייכות לתאגיד בלבד.
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 .59כל חומר ,מסמך ,מידע ,בין בעל פה ובין בכתב או בכל דרך אחרת הקשור בתאגיד ו/או בא שים
ו/או גופים הקשורים עם התאגיד אשר יגיעו לידי ותן השירות במהלך תקופת ההתקשרות הי ם
הרכוש הבלעדי של התאגיד.
יגודי ע יי ים
 .60ותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או המועסקים על ידו אי ו מצא
במצב של חשש ל יגוד ע יי ים בין עבודתו לפי הסכם זה לבין עבודה עם גופים אחרים
הקשורים במישרין או בעקיפין בתאגיד .בכל מקרה של קיום יגוד ע יי ים כאמור ,מתחייב
ותן השירות להודיע מראש לתאגיד על קיום יגוד ע יי ים ולפרט את מהותו.
 .61ותן השירות יחתים את עובדיו ו/או המועסקים על ידו וכן כל עובד/מועסק אשר יחליף
במהלך ההתקשרות עובד/מועסק קיים על הצהרה ברוח זאת.
הפסקת ההתקשרות  /הפרות
 .62התאגיד רשאי להביא הסכם זה לסיומו לפ י תום תקופת ההתקשרות ,בהודעה של  30ימים
מראש ,ללא כל צורך ב ימוק החלטתו .ותן השירות מצהיר כי סעיף זה לקח בחשבון עובר
לחתימתו על הסכם זה לרבות בקביעת גובה התמורה בהסכם.
 .63בכל מקרה בו ותן השירות לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי ת אי החוזה ,רשאי התאגיד לבטל
הסכם זה בהודעה בכתב ,החל בתאריך שייקבע על ידי התאגיד בהודעה ,זאת לאחר ש ית ה
ל ותן השירות הודעה בכתב בה דרש לתקן את ההפרה ו ותן השירות לא תיקן את ההפרה
תוך הזמן שייקבע בהודעה.
.63.1מוסכם על ותן השירות כי במקרה בו לא תתוקן ההפרה על ידי ותן השירות לא
יהיה ותן השירות זכאי לכל השבה ו\או פיצוי ו\או שיפוי מהתאגיד בעקבות סיום
ההסכם.
 .63.2גרמו לתאגיד זקים ,הוצאות ו\או הפסדים עקב אי קיום ההתחייבות ו\או אי
תיקון ההפרה ,ישפה ותן השירות את התאגיד על כל זקיו ,הוצאותיו ו\או הפסדיו.
 .64מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ועל אף האמור בו ,רשאי התאגיד לבטל חוזה זה תוך מתן
הודעה מוקדמת בכתב בת  14יום ,אם ותן השירות לא החל במתן השירות ו/או הפסיק את
מתן השירות ב יגוד לאמור בהסכם זה ו ספחיו ו/או ש מ ע ממ ו ל הל את עסקיו מסיבות
משפטיות או ממשיות כגון מתן צו פירוק/פשיטת רגל ל ותן השירות לרבות מי וי כו ס כסים
קבוע או זמ י והסדר עם ו/או לטובת ושים ,פשיטת רגל או עיקול לרבות עיקול זמ י שיש בו
כדי להשפיע על יכולתו של ותן השירות לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה ולרבות צווים
זמ יים מכל מין וסוג ,המתייחסים למתן השירות אשר לא בוטלו ו/או הוסרו בתוך  14יום.
 .65גרמו לתאגיד זקים ,הוצאות ו/או הפסדים עקב הפסקת ההתקשרות כאמור לעיל ,ישיב
ותן השירות לתאגיד את הכספים ששולמו ל ותן השירות עד לזמן ביטול החוזה מבלי לגרוע
מכל סעד זכות או טע ה לע יין זקים ו/או הוצאות ו/או הפסדים ש גרמו או ייגרמו לו
כתוצאה מכך.
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 .66הופסקה ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא ,יהא רשאי התאגיד למסור את ביצוע השירותים
למי שייקבע על ידו.
 .67סיום ההתקשרות בשום מקרה לא ישחרר את ותן השירות מכל אחריות או חובה או חבות
בגין השירותים שהע יק לתאגיד עד לאותו מועד או מחובתו וחובת עובדיו לשמור על סודיות.
 .68במקרה של הפסקת ההתקשרות בין בשל הפרת ההסכם או בין בשל כל סיבה אחרת ,כל
תוצרי העבודה עד לאותו שלב יהיו רכוש התאגיד ויועברו לשימושו.
 .69ותן השירות מצהיר בזאת כי במסגרת התמורה שהוצעה על ידו במכרז ,לקחה על ידו
בחשבון תקופת ההתקשרות וכי לא יעלה כל טע ה שהיא באם לא יוארך תוקף החוזה או
באם תסתיים בטרם תום תקופת ההתקשרות על פי שיקול דעת התאגיד ובהתאם להסכם.
סודיות
 .70ותן השירות מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ,לא לגלות ,לא להעביר ,לא למסור ולא
לאפשר לאחר ו/או אחרים להעתיק או לשכפל ,בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא ,הן במשך
תקופת הסכם זה ,והן לאחר מכן ,כל מידע מכל סוג שהוא לרבות מידע בעל פה ,ולרבות
מסמכים ו/או חפצים ו/או הקלטות ו/או דיסקטים ו/או כל אמצעי אחר המשמש לשמירת
ו/או אחסון מידע ,ולרבות פרטים אישיים ומידע אודות מחזיקי הכרטיס ו/או בעלי העסקים
העובדים עמו ו/או סודות מסחריים ו/או כל ע יין מקצועי אחר ה וגע לע יי י הצדדים ,לרבות
ומבלי לגרוע ,דרכי פעולתם ,עסקיהם  ,תחשיביהם וכל פרט אחר ה וגע לפעילות הצדדים,
אשר יגיעו לידיעת הצד הש י בעקבות ו/או כתוצאה מהסכם זה.

ישוב חילוקי דעות
 .71מוסכם ומוצהר כי בכל מחלוקת בין הצדדים ב וגע להסכם זה אשר הצדדים לא הצליחו
לפתור בדרך של מו"מ ישיר בי יהם ,יפ ו הצדדים אל מגשר אשר יוסכם ע"י ש י הצדדים.
לא הגיעו הצדדים להסכמה אודות מגשר מוסכם וזאת תוך  7ימים מפ יית צד אחד למש הו,
ימו ה המגשר ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין.
 .72ככל ופעולת הגישור לא צלחה תוך  60ימים ממועד מי וי המגשר ,רשאים הצדדים לפ ות
לערכאה המוסמכת כדלהלן:
 .72.1תהא סמכות השיפוט הייחודית לבית המשפט השלום ,יהיה בית המשפט המוסמך,
בית משפט השלום באילת בלבד.
 .72.2תהא הסמכות הע יי ית מסורה לבית משפט מחוזי ,יהיה בית המשפט המחוזי בעיר
תל אביב ,בית המשפט המוסמך.
.73

אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכותם של הצדדים להגיש לבית המשפט תובע ה לבקשה לסעד
זמ י ,כדי למ וע זק ממשי לצד לחוזה או לצד שלישי.

עמוד  23מתוך 26

________________
שם המציע

________________________
חותמת  +חתימת מורשי חתימה

מכרז פומבי מס' 01/18
לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י
" ו סטופ" באילת

התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ
)חל"צ (51-4695972

כללי
 .74הסכם זה ,על ספחיו ,ממצה את כל המוסכם בין הצדדים עד ליום חתימתו .אין כל תוקף
לכל מצג ,אמירה ,הבטחה וכיו"ב אשר קדמו לחתימת הסכם זה .לא יהיה תוקף לכל שי וי
ו/או ויתור בהוראות הסכם זה אלא אם ערך על כך מסמך בכתב החתום ע"י ש י הצדדים.
 .75שום ויתור שיוותר התאגיד ל ותן השירות במקרה מסוים לא ייחשב תקדים ו/או ראיה
להסכמה לוויתור כזה במקרה אחר ,ולא ילמדו ממ ו גזירה שווה.
 .76כתובות הצדדים הי ן כמפורט במבוא להסכם זה כל עוד לא הודיע צד למש הו על שי וי
כתובתו .כל הודעה שתישלח בדואר רשום על ידי כל צד למש הו בהתאם לכתובות הרשומות
בתחילת הסכם זה ,תיחשב כאילו הגיעה ליעדה לאחר  72שעות מעת מסירתה בס יף הדואר
ואם מסרה ביד  -בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________
התאגיד
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ספח 3
ה דון :ערבות אישית

א ו הח"מ:
 ________________ .1ת.ז _________________ כתובת ________________
 ________________ .2ת.ז _________________ כתובת _________________
 ________________ .3ת.ז _________________ כתובת _________________

ערבים בזאת באופן אישי ,ביחד ולחוד ,להתחייבויות ______________ ח.פ ____________
)להלן " :ותן השירות"( בהתאם להסכם מיום _________________ בין תאגיד התיירות
העירו ית אילת לבין ותן השירות .א ו מסכימים בזאת כי:
 .1א ו מסכימים בזאת מראש ובדיעבד לכל שי וי ו/או תיקון ו/או תוספת ש חתמו ו/או
שייחתמו בי יכם ובין ותן השירות בקשר לחוזה ה "ל בין אם הובאו לידיעת ו ובין אם לאו,
בין אם א ח ו מסכימים להם ובין אם לאו.
 .2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,מוסכם במפורש כי הסכמת ו ה "ל חלה גם על שי וי יסודי
הפוגע בזכויותי ו ,שי וי המגדיל את חובות ותן השירות ,שי וי בהרכב ותן השירות ו/או
בהרכב בעלי מ יותיו ו/או זכויותיהם בו ,שי וי בזכויות ו/או חבויות ותן השירות ,פקיעת
ערובה ש ית ה להבטחת החיוב ה ערב וכו.
 .3א ו מסכימים כי כל שי וי ו/או פקיעת ערובה כאמור ,לא יפגעו באופן כלשהו בערבותי ו
ו היה מ ועים מהעלאת כל טע ה כי השי וי ו/או פקיעת הערובה פוגע בזכויותי ו ו/או מפקיע
ו/או מקטין את ערבותי ו.
 .4א ו מסכימים כי לא תהיו חייבים לדרוש תחילה מ ותן השירות את ביצוע ההתחייבות.
 .5ידוע ל ו כי רק על סמך האמור לעיל ,ה כם מסכימים לקבל את ערבותי ו.
 .6ערבותי ו הי ה מוחלטת ,בלתי חוזרת ,איה ית ת לביטול ו/או לצמצום והיא תחייב אות ו
ואת הבאים מכוח ו.
ולראיה בא ו על החתום היום ____ בחודש ____ ש ת _______
________________________________________________
אישור עו"ד בעל רשיון עריכת דין בישראל:
א י הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזה ,כי ביום ____________ הופיע/ה/ו בפ י
הערבים המפורטים בסעיפים _____ לעיל וחתמו בפ י על כתב ערבות אישית זה.
________________________
תאריך.________________ :
חתימת וחותמת עו"ד
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מכרז פומבי מס' 01/18
לשירות תפעול ,אחזקה והחלפת שלטים על מתק י
" ו סטופ" באילת

התאגיד העירו י לתיירות אילת בע"מ
)חל"צ (51-4695972

ספח 4
ספח טכ י
ותן השירות מתחייב בזאת כדלקמן:
.1

לצורך ביצוע הפרסומים על ה"פייסים" ייתן התאגיד ל ותן השירות התראה של 36
שעות מראש ובה ייכללו הפרטים /תו ים :
 1.1פרטי הפרסום;
 1.2תקופת הפרסום;
 1.3היקף הפרסום )כמה שלטים דרשים(;
 1.4פירוט המתק ים עליהם דרש הפרסום;
 1.5קבצים סגורים ומוכ ים להדפסה;
__________ 1.6
____________ 1.7

.2

ההודעה תי תן באמצעות דואר אלקטרו י ____________ או באמצעות פקס
_____________ או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי התאגיד.

.3

עם קבלת ההודעה יאשר ותן השירות לתאגיד כי הוא קיבל את ההודעה בכתב
באמצעות דואר אלקטרו י ו/או פקס .מובהר בזאת כי מ יין השעות ) 36שעות( ייספר
מרגע שליחת ההודעה על ידי התאגיד ולא מרגע אישור ותן השירות כי קיבל את
ההודעה.

.4

ותן השירות ידפיס ויפיק את השלטים לרבות הדפסתם וחיתוכם ויתקין אותם על גבי
מתק י הפרסום על עמודי תאורה מסוג " ו סטופ" על פי ה חיות התאגיד .

.5

ותן השירות ישלח דו"ח מפורט וחתום בדבר ביצוע והשלמת ה דרש בהודעה.

.6

התאגיד יהיה רשאי אך לא חייב לבדוק ולאשר את דוגמת כרזת הפרסום המוזמ ת על
ידו בבית הדפוס בטרם ההפקה וההתק ה של הפרסום.

.7

ותן השירות יסיר ו/או יחליף את השלטים במועד שייקבע וימסר על ידי התאגיד ולאחר
ביצוע ההסרה ו/או ההחלפה ישלח דו"ח ביצוע מפורט וחתום על ביצוע והשלמת ה דרש.

.8

תליית הכרזות תכלול יקוי המתק ים בדגש על פא ל הפרספקס המכסה את הכרזה.

.9

מובהר בזאת כי איחור במועדים שיידרשו על ידי התאגיד להחלפה ו/או הסרה ו/או
תלייה של שלטים תזכה את התאגיד בפיצוי כספי בגובה של  ₪ 50בעבור כל יום איחור
בביצוע ה דרש עבור כל כרזה שלא הוסרה ו/או הוחלפה ו/או תלתה במועד .מבלי לגרוע
מהאמור מובהר כי לתאגיד עומדת זכות קיזוז והוא יוכל לקזז מהתמורה החודשית
גם )לא רק( כספי פיצוי כאמור.

 .10ותן השירות יבצע על חשבו ו החלפת שלטים ש פגעו ו/או מצאו בלתי ראויים על פי
שיקול דעת התאגיד.
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