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 לוח זמנים לעריכת המכרז 

 

 .15:00בשעה  10.4.2022 -א' ה עד ליום  מועד הגשת שאלות הבהרה:  .1

 . 12:00שעה ב 2.5.2022-ב' היום  :  מועד אחרון להגשת הצעות למכרז .2

 )כולל(  1.8.2022יום ב',  : תוקף הערבות הבנקאית .3

 

 רשאית לשנות אחד או יותר מהמועדים לעיל  תהיה החברה  הכלכלית לפיתוח כפר סבא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   01/2022מכרז פומבי מס' 

 אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום בעיר כפר סבא למתן שירותי 

 

 

 
 ___________________               105מתוך  3עמוד 

 חתימה וחותמת המשתתף     

 10.2.2022 –  1.1גרסה 

 

 

 תוכן העניינים 

 : מסמכי המכרז יחד ולחוד,  ב , ויקראו להלן -נפרד מהמכרז -ם המפורטים מטה מהווים חלק בלתיהמסמכי

 

 הוראות והנחיות למציעים -הזמנה להציע הצעות  מסמך א'     

 פרטי המציע והצהרה על מעמד משפטי טופס    – 1נספח א'

 ניסיון המציע   בדבר  תצהיר   – 2נספח א'

 היקף מחזור כספי  בדבר המציע תצהיר    – 3'נספח א

 הצהרת והצעת המציע   - 4נספח א'

 1976 –התשל"ו תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,    – 5נספח א'

 בדבר העדר הרשעות תצהיר     –6א'נספח 

 תצהיר שמירה על דיני העבודה   – 7א'נספח 

 על היעדר קרבה אישית  תצהיר   –8א'נספח 

 )אופציונאלי(  בהצעה חלקים חסויים     –9א'נספח 

 ערבות מכרז נוסח   – 10א'נספח 

 

 )להלן: "ההסכם"(   הסכם ההתקשרות ' במסמך     

   הזוכה )לא מצורף(  הזכייןמסמכי הזמנה להציע הצעות והצעת   – להסכם 1נספח 

 הזכיין ביטוחי   נספח  - להסכם 2נספח 

 על פי מסמכי החוזה.  הזכיין נוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות  –להסכם 3נספח 

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות   – להסכם 4נספח 

  תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים  – להסכם 5נספח 

 בוטל   – להסכם 6נספח 

 מתקנים קיימים   – להסכם 7נספח 

 מתקנים שיש להחליף באופן מיידי   – להסכם 8נספח 

 , בחלוקה לסוגי מתקנים התקנה העתקה וכו-מתקנים חדשים מחירון   -  להסכם  9נספח 

 אספקה והתקנת מתקני פרסום  – מסמך ג' 

 מפרט טכני מיוחד  –  מסמך ד' 

 מפרט תחזוקה ותיקון תקלות   – מסמך ה' 
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 תנאי המכרז )הזמנה(  –חלק א'             

 ועיקרי ההתקשרות  ההזמנה מהות .1

 

להציע הצעות  מזמינה בזאת  (  "המזמינהאו "  "החברה)להלן: "  החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא .1.1
אספקה, התקנה, תחזוקה, תפעול מתקני פרסום כהגדרתם להלן ומתן זכויות פרסום  שירותי  מתן  ל

גביהם "  על  ל  ,"(השירותים)להלן:  ולבהתאם  זו  תנאים  דרישות  בהזמנה    הסכםב וכן  המפורטים 
 "(. המכרז)להלן: " נספחיו  על ב'מסמך כהמצורף  

מסוג ריהוט רחוב הכוללים תחנות אוטובוס,  מתקני פרסום  קיימים    "( העיר" בעיר כפר סבא )להלן:  .1.2
בכפוף לקיום   ימסרו לזוכה במכרז ש, למסמך זה 7נספח כמפורט ב  ועוד מתקני מפה  ו מכווני תנועה 

ובנוסף מתכוונת  "(  המתקנים הקיימים"  – )להלן    מסמך ב'  – התחייבויותיו לפי הסכם ההתקשרות  
מתקני פרסום נוספים  )שבע(  7וכן  וים אלמסוג נוספיםהמזמינה לאשר הקמתם של מתקני פרסום 

  למשה סנה על גבי קיר ציר מנחם בגין )בין הרחובות נעמי שמר  לפרסום  מ"ר    12בשטח פרסום של  
  2-1נספח ההקמה, על חשבון הזכיין ובאחריותו )  –   נספח ד' , כמפורט ב(בצידו הדרומי של הרחוב

 מכל סוג, כמפורט במפרטים הטכניים המוזכרים(.  

. להלן  , באחריות ועל חשבון הספקרשימת המתקנים שנדרשת החלפתם  8נספח  כמו כן מפורט ב .1.3
 "קנים החדשיםהמת" – 8-ו 7יכונו ביחד המתקנים בנספחים 

בנוסף , החברה תהיה רשאית לדרוש מהזכיין מעת לעת הוספת מתקני פרסום חדשים, החלפה ו/או   .1.4
בהתאם למחירון הקבוע   המלא,  רצונה  שדרוג  של מתקני פרסום קיימים, באחריותו ולשביעות 

הימנם )להלן:  9נספח  ב נפרד  בלתי  חלק  ומהווה  בהסכם. המחירון" למסמכי המכרז    "( וכמצוין 
כי   נוספים מובהר  פני פרסום  סוגים  בנספח  של  מופיעים  אינם  במסגרת החוזה  9, אשר  יאושרו   ,

 . מ"ר 2ובלבד שהם יהיו בגודל אשר לא יעלה על   בהסכמת הצדדים, 

שלם המזמינה  להסכם ת  8נספח  או ב  7נספח  מפורטים ב  אינםעבור הקמת מתקנים אשר  מובהר כי   .1.5
מובהר ומודגש כי במסגרת זו תהיה החברה רשאית לדרוש מהזכיין  .  9נספח    –  בהתאם למחירון

העתקה ו/או החלפה של מתקנים קיימים, לפי הצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה,  
 בתמורה לתשלום בהתאם למצוין במחירון. 

   .תמורה בכל הזכיין את תזכה לא הזכיין שבאחריות  מתקנים תיקון כי מודגש

של מתקני    תחזוקהייתן למזמינה שירותי תפעול ו  "(הזכיין" או "הזוכה)להלן גם: "  הזוכה הזכיין .1.6
שהוקמו    מתקני פרסום חדשיםעבור  וכן    נשוא הליך זה   והחדשים   קיימיםה  הפרסום וריהוט הרחוב

והכל בהתאם להוראות הסכם    לעיל  1.3, בהתאם לסעיף  לפי דרישת החברה בכתב  על ידי הזכיין 
   ."(ההסכםמסמך ב' )להלן " – ההתקשרות 

וכמויותיהם הינם    "(המתקנים" )להלן ביחד:  מודגש כי המתקנים המפורטים בנספחים הנזכרים .1.7
לאומדנא בלבד ואין בהן כדי לחייב את המזמינה ו/או את עיריית כפר סבא ולמציע לא יהיה כל  

לענ ו/או תביעות  המכרז,  י טענות  במסמכי  בכל מקום אחר  זה או  בסעיף  המפורטות  ין הכמויות 
 לרבות הסכם ההתקשרות )מסמך ב'(.  
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ו  או ההסכם משום התחייבות מטעם החברה  /מודגש כי אין באמור בכל מקום במסמכי המכרז 
   לרכישת מתקני פרסום חדשים בהיקף מסוים או בכלל.

ויידרש לתחזק ולתפעל  במתקני הפרסום הזוכה יהיה זכאי לגבות ולקבל תשלום מאת המפרסמים  .1.8
 בעצמו ועל חשבונו.    , הקיימים ואלו שיוקמו/יועתקו במסגרת ההסכם,מתקני הפרסוםאת 

ישלם   .1.9 שימוש    לחברההזוכה  במכרזדמי  הכספית  להצעתו  בהתאם  להסכם    שנתיים  המצורפת 
 .  התשלום המפורטים בהסכם  כלליבהתאם לו  1נספח כ

 תקופת ההסכם  .2

 

ידי החברה   .2.1 על  מיום חתימתו  החל  יהיה בתוקף  זה  חודשים    36ולמשך  הסכם  )שלושים ושישה( 

 "(.  תקופת ההסכם)להלן: "לאחר מכן בלבד 

  )ארבע(  4בעד    ההתקשרות  תקופת  את להאריך  יהיה  ניתן, הצדדים בהסכמת, לעיל  האמור למרות .2.2

, וסה"כ לא  "(האופציה  תקופות: "להלן)  אחת  כל,  חודשים(  עשר  שנים)  12  עד  בנות  נוספות  תקופות

 .  )שבע( שנים 7-יותר מ

ו/או    המכרז  מסמכי  פי   על  מהתחייבויותיו  יותר   או   אחת  מילא  לא  הספק אם,  לעיל  האמור למרות .2.3

,  יובהר. לספק מראש  הודעה  וללא,  לאלתר ההתקשרות   את  להפסיק רשאית   תהא החברה , ההסכם

דין  הבלעדי  דעתה   לשיקול,  הזכות  שמורה  לחברה  כי   לתיקון   מוגדר  זמן  לספק  להקציב,  ולפי כל 

 . בהסכם  כמפורט, ההתקשרות הפסקת  טרם , ההפרה

 תנאי סף להגשת הצעה למכרז  .3

   –  זהות המציע .3.1

או תאגיד  ותושב ישראל )שהוא עוסק מורשה(  משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל    ישות  הואהמציע  
בישראל כדין  התשל"ו,   רשום  ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  לפי  אישורים  גופים  1976ובעל   .

המרכיבים תאגיד לא יוכלו להשתתף במכרז בנפרד, ולא תותר הגשת הצעות על ידי גופים שהתאגדו  
 צורך הגשת הצעה במכרז. במיוחד ל

 להוכחת תנאי זה יצרף המציע : 

 . תעודת עוסק מורשה .3.1.1

 תעודת התאגדות.  .3.1.2

 1976 – התשל"ו תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .3.1.3

במקור,  תקף  אישור   .3.1.4 מס  ניכוי  למכרז,  המציע  שם  עלעל  ההצעות  הגשת  למועד  תקף   ,
 .ציבוריים גופים עסקאות חוקל בהתאם

  ףתק ,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  ,ורשומות   חשבונות  פנקסי  ניהולבדבר    ישורא .3.1.5
 . המציע שם על, מ"מע  אזורי  וממונה השומה   פקיד מטעם, למכרז ההצעות הגשת  למועד

 ניסיון מקצועי:  .3.2
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המכרז,   לפרסום  שקדמו  שנים  שלוש  מוכח במהלך  ניסיון  )  של  למציע    ,לפחות  (שנים  2שנתיים 
  , לפחות, רשויות מקומיות( 2שתי ) עבור מסוג ריהוט רחוב מתקני פרסום התקנה ותפעול באספקה  

חודשים רצופים    12,  רשותכל  ל  מתקני פרסום    )מאה וחמישים(  150בפריסה עירונית של לפחות  
 . בכל רשותלפחות 

משנה    ספק  על ידי    הבוצע  מתקני הפרסוםהתקנת  אין מניעה כי  כי    בתנאי הסף  לצורך עמידה מובהר  
 .  מטען הזכיין

חתומות על    אסמכתאות מתאימות   ויצרף   2א'  נספחסף זה ימלא המציע את    תנאילצורך הוכחת  
 ידי מזמיני העבודות.

 איתנות פיננסית:  .3.3

,  החוצותשילוט , הנובע מפעילותו בתחום 2021 – 2019המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים 
 חדשים(, לא כולל מע"מ, לפחות.   שקליםמיליון  שלושה)  ₪מיליון  3,000,000עמד על 

נציג מוסמך מטעמו ומאומת על  חתום ע"י    3נספח א'לצורך הוכחת תנאי סף זה ימלא המציע את  
 .אה חשבוןרו ידי 

 המציע רכש את מסמכי המכרז.  .3.4

 10נספח א'בנוסח  להלן  6בהתאם להוראות סעיף המציע צירף ערבות   .3.5

 להצעה  לצרףמסמכים שיש  .4

 : , כשהם מלאים וחתומים כנדרש להלן כמפורט המסמכים את  להצעתו לצרףעל המציע 

 

 פרטי המציע והצהרה על מעמד משפטי טופס   – 1נספח א' .4.1

 הצהרה על ניסיון המציע    – 2נספח א' .4.2

 הצהרה על היקף מחזור כספי   – 3'אנספח  .4.3

 הצהרת והצעת המציע  - 4נספח א' .4.4

 1976 –התשל"ו תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  - 5א'נספח  .4.5

 בדבר העדר הרשעות תצהיר  -6א'נספח  .4.6

 תצהיר שמירה על דיני העבודה   – 7א'נספח  .4.7

 הצהרה על היעדר קרבה אישית  –8א'נספח  .4.8

 )אופציונאלי(  חלקים חסויים בהצעה –9א'נספח  .4.9

 ערבות מכרז – 10א'נספח  .4.10

 נספחיו ההסכם חתום על   -'מסמך ב .4.11

 מפרט אספקה והתקנה של מתקני פרסום  –מסמך ג'  .4.12

 מפרט טכני מיוחד  – מסמך ד'  .4.13

 מפרט תחזוקה ותיקון תקלות  -מסמך ה'  .4.14
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  ( חתום על ידי המבטחים. 1מובהר כי אין לצרף בשלב ההצעה את נספח הביטוח המצורף להסכם )נספח ב'

חתימה זו   .בכל עמוד ועמוד ה מטעמודי מורשה החתימ על המציע לצרף את ההסכם על נספחיו חתום על י

מהווה אישור כי הביטוחים הנדרשים במסגרת הסכם ההתקשרות המצורף מקובלים על המציע ועל מבטחיו  

 וכי הוא מסוגל לקיים את אותם הביטוחים במידה ויזכה במכרז.  

 קבלה על שם המציע המעידה על תשלום עבור מסמכי המכרז.    .4.15

 . מטעם המציעהחתימה  אישור עו"ד על מינוי מורשי  .4.16

   שהמציע כך על המעיד המציע שלעו"ד  / חשבון  רואה  אישור או  ד" עו י"ע חתום צהיר ת .4.17

 או כינוס נכסים.   רגל  בפשיטת  או  פירוק בהליכי נמצא  אינו 

או  /ו  מסמכים  השלמת,  חלקםמאו  /ו  זה  בהליךהמשתתפים    כלתהיה רשאית לדרוש מ החברה  

נוספים  /ו  אישוריםאו  /ו  המלצות או  /ו  חסר  מידע  פרטים  ו/או  /ואו  נוספים  מסמכים  או 

לשביעות רצונה  ו, על פי שיקול דעתה  ויכולתו  לניסיונו  הקשור   בכל   לרבות הבהרות נוספות,  

 .  ובכל שלב המלא

 המכרז   ערבות .5

ידי    שהוצאה על  ם המציע בלבדית על שמותנ-בלתיו   ת, אוטונומייתמקור   בנקאית  צרף ערבותלהמציע  על   .5.2

בנספח  הנדרש  בנוסח  החברה    לפקודת  חדשים(,  שקלים )שלושים אלף    30,000של    , על סך בנק בישראל

   )כולל( בלבד.  1.8.2022בתוקפה עד ליום עמוד "(. הערבות תהמכרזערבות  " להלן:) 10א'

 . 10א'בנספח כתב הערבות המצורף המדויק של יודגש כי אין לערוך כל שינוי, לרבות תוספת, בנוסח  .5.3

-בלתיעל פי פנייה חד צדדית ו  לחלט את הערבות   ת הא רשאיתהחברה  מותנית ו-בלתיתהיה    המכרז ערבות   .5.4

מקרה  ב, או  מכרז זה  תנאיהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי  נומקת, לרבות אך לא רק, במקרה בו  מ

הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה על    .בו המציע יחזור בו מהצעתו

 המציע בלבד. 

ערבות   .5.5 לו  תוחזר  במכרז,  שני  ככשיר  נקבע  ולא  זכתה  לא  שהצעתו  ממועד    14תוך    המכרזמציע  יום 

, מתחייב המציע,  המכרז  ערבות מהמציע להאריך את תוקפה של  החברה  דרוש  אם תההחלטה על הזוכה.  

לתקופה הנדרשת. מציע שלא    ערבות המכרזלכך, להאריך בהתאמה את  החברה  מיד עם קבלת דרישת  

 ערבותו בהתאם, תפסל הצעתו ותחולט ערבותו. את יאריך 

אם  כבטוחה להארכת תוקף ההצעה  ישמש    המכרז ערבות  גרוע מהאמור במסמכי המכרז, סכום  מבלי ל .5.6

ביטוחים כנדרש במכרז ו/או  ה השלמת  ל, ו/או  הזוכהעל ידי   הסכםו/או לחתימת ה תהיה דרישה כאמור

כי  )לרבות המצאת ערבות ביצוע(  המציעעמידה בהתחייבויות  ל תחולט, כפיצוי    המכרז ערבות  . מובהר 

מציע מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו במסגרת מכרז זה, זאת מבלי  מראש, אם יחזור בו  מוסכם

 לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף. החברה של   הותלגרוע מזכ

ולא תידון   -  פסל על הסףילעיל ת  באופן מדויק  כנדרש  המכרזהצעה שלא תצורף אליה ערבות  כי    -יובהר   .5.7

 .כלל
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 : הגשת הצעות .6

   :עיון ורכישת מסמכי המכרז  .6.1

תשלום   ללא  לעיין  ניתן  המכרז  חרוצים  בכתובת    – החברה  במשרדי  בחוברת  סבא  10יד  כפר   )להלן: , 

  -החברה  וכן באתר האינטרנט של    -  08:00-14:00בין השעות    28.3.2022מיום  החל  "(  משרדי החברה"

הנוסח המחייב של המכרז הינו חוברת המכרז    .יש לרכוש את מסמכי המכרז כתנאי להגשת הצעהאולם 

   .החברה במשרדי    -בנוסח שרכשו המציעים 

,  08:00-14:00בין השעות  ממועד פרסום המכרז  החל  ,  החברה  במשרדי  ניתן לרכוש את מסמכי המכרז   .6.2

 . מכל סיבה שהיא , אשר לא יוחזרו  ם( בתוספת מע"מ)אלפיים שקלים חדשי ₪ 2,000 תמורת סך של

 

 אופן הכנת ההצעה:  .6.3

 .  החברהשנרכשה מ החוברת ל גבי ע להגיש יש  למכרז ההצעות את .6.3.1

( העתקים: עותק מקור אחד, והעתק )צילום(  2שני )בתוגש  ההצעה על כל נספחיה ומסמכיה   .6.3.2

ובכל    מסמכי המכרז כלל  של    ודף  על כל דףובחותמת    חתימהלחתום ב על המציע    .מעותק המקור

 . מקום אחר המיועד לכך

 על ההצעה יחתמו מורשי החתימה מטעם המציע בלבד.  .6.3.3

  בגוף   בין,  המכרז  במסמך ממסמכי   הסתייגות   או  הערה ,  מחיקה,  תוספת,  כל שינוי  לרשום  אין  .6.3.4

  יחייב   לא   נתבקש  שלא  כזה  רישום  כל  .שהוא  אחר  אופן   בכל  או   לוואי  במכתב   ובין   המסמכים

 . ההצעה לפסילת להביא  ועלולהחברה  את

, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות .6.3.5

 שתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.  למכרז ובה

 

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ואופן הגשת הצעות: .7

לרבות   .7.1.1 ההצעה  כמפורט  המכרזערבות  את  להכניס  לעיל,  יש  והמסמכים  האישורים  ויתר   ,

  מכרז פומבי "  למעט הכיתוב הבא בלבד: למעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם,  

 ".  01/2022מס' 

  במסירה ידנית בלבד   החברה, להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי  ת מעטפת ההצעה יש  א .7.1.2

המועד האחרון להגשת )להלן: "  12:00  שעה עד ה  2.5.2022יאוחר מיום  לא  לשלוח בדואר(,    אין)

   "(.ההצעות למכרז

 ההצעות לא תיבדקנה ויוחזרו למציע. להגשתהצעות שיוגשו לאחר המועד הקובע  .7.1.3

 בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.  משלוח ההצעה .7.1.4

דעת  הלעצמ  תשומרהחברה   .7.1.5 שיקול  לפי  הזכות,  האחרון  הבלעדי  האת  המועד  את  להאריך   ,

 מסמכי המכרז.  מי שרכש אתהצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל  להגשת 
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 :  תוקף ההצעה .8

האחרון להגשת    מהיום   חודשים  3הצעת המציע תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של  

ככל הנדרש, על ידי   הצעההרוש מהמציעים להאריך את תוקפה של  ד ל  תהא רשאיתהחברה  ו ההצעות,

 . מתן הודעה בכתב למציעים

 

 הבהרות ושינויים  .9

וסוג שהוא ו/או לשלוח    לערוך, בכל עת,  תרשאיהחברה   .9.1 ותיקונים במסמכי המכרז, מכל מין  שינויים 

מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות   למשתתפים שרכשו את

פי דרישת הרשויות  עתה הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על  לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול ד

 המשתתפים. המוסמכות ובין בתשובה לשאלות 

או יהיה לו ספק כלשהו בקשר  /אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו .9.2

למועד הרשום בלוח הזמנים  , עד  לחברה  לפנות בכתב  למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו  

יש  .   ronid@ksaba.co.il, באמצעות כתובת הדוא"ל:  דנציגר  הגב' רוני עוזרת המנכ"ל,ללעריכת המכרז  

 .03-7497001 : בטלפוןהחברה   אצלהפניה התקבלה  לוודא כי 

המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך ומספר הסעיף  בפנייתו יציין   .9.3

במבנה הבא, תוך הפרדה בין  פתוח לעריכה,    WORDבפורמט קובץ אליו מכוונת שאלתו. השאלות יוגשו 

 ושאלות לעניין המכרז:  הסכם שאלות לעניין ה 

 

 # 
 שאלה סעיף  הסכם/נספח /מכרז

1.     
2.     
 

תישלחנה לכל מי שרכש את חוברת  כאלה,  תשובות, ביחד עם העתקי שאלות ההבהרה, ככל שתהיינה   .9.4

בצירוף השאלות שנשאלו ו/או תמציתן )ללא  החברה  באתר האינטרנט של    תפורסמנהמסמכי המכרז וכן  

ב  זהות הפונה(פירוט  חלק  דבר  יהוו  ועל כל  -בלתי. מסמכי השאלות והתשובות  נפרד ממסמכי המכרז 

 מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם.  

ובאחריות המציעים לעקוב אחר  החברה  תהיה רשאית לפרסם עדכונים למכרז באתר החברה  מובהר כי   .9.5

 .הפרסומים

תייחס לפניה  תלא  עירייה  לכל פניה ופניה. בכל עת ש  להתייחסהחברה    אין באמור לעיל כדי לחייב את .9.6

 הכתוב במסמכי המכרז כלשונו.   הותרת חשב הדבר כדחיית בקשת המציע / יי

בעל פה,    מציעיםלכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו ל  תאחראיה  אינ החברה    כי  למען הסר ספק, מובהר בזאת .9.7

. בכל מקרה של  החברה  "( יחייבו את  ותהבהרורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: "

סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות.  

 במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר. 

mailto:ronid@ksaba.co.il
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 ותיקונים מצד המציע הסתייגויות  .10

השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות  בכל מקרה של שינוי ו/או  .10.1

 : החברה "(, רשאית  הסתייגויותלגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "

 לפסול את הצעת המציע למכרז.  .10.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.  .10.1.2

 . לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד .10.1.3

בכדי   .10.1.4 אין  כאמור  שבתיקון  ובלבד  ההסתייגויות  את  לתקן  מהמציע  בין  לדרוש  בשוויון  לפגוע 

 . המציעים

לנהוג לפי אחת  החברה    חליטת. אם  החברה    של  הההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעת

ול את  לפסהחברה רשאית  , ה, והמציע יסרב להסכים להחלטתלעיל 10.1בסעיף האלטרנטיבות המנויות 

 המכרז. ערבות  ההצעה ו/או לחלט את 

 

 ההצעה הכספית  .11

  המצורף להזמנה,   ("טופס הצעת המחיר" )להלן:  4א'נספח    -טופס הצעת המשתתף  ימלאו את    המציעים  .11.1

ללא  ,  עבור זכויות הפרסום על גבי מתקני הפרסום נשוא הליך זה  על ידם  דמי השימוש המוצעיםיציעו  בו  

   ."(דמי השימוש"  )להלן: פרסום , ביחס לכל פן מע"מ

כפי שמצויין בטופס    סוג המתקן   מובהר כי סך התמורה יהיה בהתאם להצעת המציע המוכפלת במקדם  .11.2

   ., כפול מספר המתקנים בפועלהצעת המחיר

השימוש   .11.3 דמי  וכי  המינימאלית,  המכפלה  מהווה  המחיר  הצעת  בטופס  המפורטת  הכמות  כי  יודגש 

הכמות   כפול  המתקן  סוג  למקדם  ביחס  הזכיין  של  מהצעתו  יפחתו  לא  הזכיין  ידי  על  שישולמו 

 המינימאלית, גם אם בפועל נעשה שימוש במספר נמוך יותר של מתקני פרסום באותה קטגוריה, ובכלל.  

השי .11.4 התקשרות  ישולמו  השנתיים  מוש  דמי  שנת  כל  בגין  כמפורט  הכל  ,  שווים  תשלומים  4-במראש 

דמי השימוש יעודכנו בהתאם לכמות מתקני הפרסום אשר יימסרו לזוכה בפועל בסוף כל שנה    בהסכם. 

 קלנדרית. 

בביצוע   .11.5 הכרוכות  וסוג  מין  מכל  כלליות  ובין  מיוחדות  בין  ההוצאות,  כל  את  כוללים  השימוש  דמי 

וכן מובהר כי דמי השימוש כוללים את התשלום בגין צריכת החשמל לצורך הארת    הזכיין חייבויות  הת

 ולא יחול על הזכיין. החברה  מתקני הפרסום והתשלום בגין צריכת החשמל כאמור ישולם על ידי 

  החל ממועד חתימת הסכם זה וישולמו על ידו בלא להתחשב במכירת שטחי   הזכייןדמי השימוש יחולו על   .11.6

 הפרסום שעליהם בפועל ו/או במצבם של מתקני הפרסום. 

מלוא האגרות    )לפי שיקול דעתן ובהתאם לעניין(ה  י ו/או לעירילחברה    הזכייןמוש, ישלם  יבנוסף לדמי הש .11.7

בהתאם להוראות חוק העזר  או כל חוק עזר אחר שיבוא במקומו וכן כל תשלום ו/או אגרה ו/או מס אחר   

 המתחייב על ידי הרשויות המוסמכות לרבות בגין ההכנסות מהפרסום. 
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החברה תהא   .11.8 כי  ובהתאם  יובהר  דעתה  לפי שיקול  פני פרסום חדשים  רשאית לדרוש מהזכיין להקים 

 להסכם ההתקשרות )מסמך ב'(.  9נספח קבוע בלמחירון ה

 

 מחיר  100% – זוכההצעה הה ובחירת  ההצעותבחינת   .12

, מבין  ההצעה הגבוהה ביותרהציע את  הסף ואשר  המציע הזוכה בהליך זה יהיה המציע שעמד בתנאי   .12.1

שומרת  ויתקבלו מספר הצעות כשרות שהן זהות  להלן. ככל  ש  13ההצעות הכשרות, ובכפוף לאמור בסעיף  

לקיים הליך תחרותי נוסף בין המציעים    על זכותה  "(ועדת המכרזים" להלן:של החברה )  ועדת המכרזים

הליך תחרותי אחר(, הכל בהתאם  ו/או    הלבצע הגרלאו  ו/  Best and final offer)  הצעה כספית זההשהציעו  

ייתרון בהתאם להוראות דיני  היה המציע עסק בשליטת אישה יינתן חברה. הבלעדי של ה  הלשיקול דעת

 המכרזים לענין זה. 

המציעים מצהירים בזאת כי לא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמינה בגין החלטתה בעניין  

 .זה

נוסף כ"כשיר שני", למקרה שההתקשרות עם    העל זכות   ת ועדת המכרזים כמו כן שומר .12.2 לקבוע  מציע 

הזוכה   בתוך    לאהמציע  תבוטל  או  הפועל  אל  ובכפוף    3תצא  הזכייה   הודעת  קבלת  ממועד  חודשים 

 להארכת תוקף ערבותו.  

מובהר בזה מפורשות, כי לחברה, שמורה הזכות שלא להתקשר עם המציע שהצעתו נבחרה כהצעה   .12.3

ות חריגות ומנימוקים שיירשמו )ובדגש על אמינותו, כושרו המקצועי וניסיון  הזוכה במכרז וזאת בנסיב

מקרה   בכל  הזוכה(.  כהצעה  הוכרזה  שהצעתו  המציע  עם  קודמות  בהתקשרויות  החברה  של  העבר 

כאמור, שמורה לחברה האפשרות להתקשר עם המציע בעל ההצעה השנייה בטיבה )כשיר שני( או  

 ודות בכל דרך אחרת. לפרסם מכרז חדש או לבצע את העב

 

 שיקולי ועדת המכרזים בעת בחירת המציע הזוכה  .13

ביותר או בכל הצעה שהיא, הכל כפוף להוראות    הגבוההועדת המכרזים אינה מתחייבת לבחור בהצעה  .13.1

 הדין הרלוונטיות. 

לפסול  שלא לדון כלל בהצעות שלא הוגשו בהתאם למסמכי המכרז ו/או  ועדת המכרזים תהיה רשאית   .13.2

ו/או המסמכים המתחייבים מהוראות המכרז.   מבלי לגרוע  הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים 

מכלליות האמור המזמינה רשאית למחול או לתקן טעות סופר או טעות טכנית בהצעה, ככל שאין בהן  

את הזכות    ה לעצמ  ת שומרהחברה    ויון, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. לדעתה כדי לפגוע בעקרון השו

ולא יפגע  לחברה  כזה לא יגרום נזק  שויתור  ם פורמאליים באיזו הצעה שהיא אם  לא להתחשב בפגמיש

 . ן השוויון בין המציעים כאמורבעקרו 

מימוש הזכות    לשיקול דעתה הבלעדי וקודם  –מבלי לגרוע מזכותה כאמור, ועדת המכרזים תהיה רשאית   .1.1

לבצע כל בדיקה  ו/או    לדרוש מן המציע השלמת איזה מן האישורים ו/או המסמכים האמורים  –האמורה  

ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו לבצע את   שתמצא לנכון בקשר להצעה 

וכח של הקבלן, יכולתו  העבודות, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המ 
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ו/או כישוריו לבצע את העבודות, חברי הצוות המקצועי שלו והקבלנים המוצעים על ידו לביצוע איזה מן  

ומתנאי המכרז   באיזה מתנאי הסף בפרט  ועמידת הקבלן  הניסיון,  וטיבו של  העבודות, לרבות היקפו 

מציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך  בכלל. במסגרת זו תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש מן המציע לה 

ו/או   המציע  של  לממליצים  לפנות  בפניה,  להתייצב  אותו  לזמן  אלו,  עניינים  לצורך  ידה  על  שיתבקש 

ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל  

ע את דרישות ועדת המכרזים בהתאם לסעיף  פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. המציע יהיה חייב לבצ

זה ולתת את מלוא המידע, להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת ועדת המכרזים  

לא המציא המציע פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב לעשות    יישמרו ככל האפשר בסוד. 

 כן, והמזמינה תהא רשאית לפסול את הצעתו. 

המכרזים תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים והנתונים  ועדת   .13.3

שעלו   ומאלה  להצעתו  המציע  ידי  על  וצורפו  שנדרשו  והנספחים  המסמכים  המכרז,  ממסמכי  העולים 

ניסיונו   כישוריו,  המציע,  של  אמינותו  העבודות,  ביצוע  איכות  זה,  ובכלל  ביוזמתה  שערכה  מבדיקות 

ועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות  המקצ

 עמו, הן של אחרים והן של החברה ו/או של העירייה לניסיון קודם כאמור יינתן משקל משמעותי. 

בהצעתו   .13.4 כדי לברר פרטים  המכרזים תהיה רשאית להזמין מציע  ו/או  ו/או  ועדת  ו/או המלצות  מידע 

רים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר,  אישו

וכן להשלים פרטים אחרים  ,  לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי הסף ובשאר התנאים שפורטו לעיל

הזכות,  הדרושים לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ועדת המכרזים שומרת לעצמה את  

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע  

חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי  

וח אדם וצוות  לזמן את המציע להצגת תכנית עבודה מפורטת לביצוע העבודות, כ, ו/או  הצוות מטעמו

ניהולי, קבלני משנה, ציוד, רכש, הכל כמפורט בזימון שיוצא מראש למציע, ככל שיוצא. ועדת המכרזים  

תתחשב בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע בדרישות המצגת לשביעות רצונה, תהווה  

 תנאי מוקדם והכרחי לזכייתו במכרז.

ועדת המכרזים את הז .13.5 כות לפנות לכל אחד מן הגורמים החתומים על מסמכי  כמו כן שומרת לעצמה 

 ההמלצה שימציאו המציעים לפי דרישות מכרז זה לצורך קבלת חוות דעתם הן בכתב והן בע"פ.

ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שהינה בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, או שאין   .13.6

אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש  בה התייחסות מפורטת דיה או שלא צורפו  

 וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי. 

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס   .13.7

מכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום  אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין ב

 לפסילת ההצעה. 

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות   .13.8

 ההסתייגויות( רשאית ועדת המכרזים לנהוג באחת מן הדרכים הבאות:   –בכל דרך שהיא )להלן    לגביהם

 לפסול את הצעת המציע; או  .13.8.1
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 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; או .13.8.2

 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; או  .13.8.3

ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר   .13.8.4 לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות 

 ההצעה ו/או פרט מהותי בה ו/או עקרון השוויון בין המציעים השונים.

 ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.  

במכרז, או לבטל את ההכרזה על    מציע, לא לקבל הצעה של  רשאיתהחברה מהאמור לעיל,   לגרועמבלי   .13.9

 באים:  ה במכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים  מציעשל  הצעה

ו אדם אחר מטעמו נתן או הציע מענק, דורון  א  זוכה ה  , כיההוכחות, להנחת דעתהחברה    יש בידי .13.9.1

 ה במכרז. יאו טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי 

נכונה, או    זוכה כי הצהרה כלשהי של הלחברה  התברר   .13.9.2 לא גילה    זוכה הששניתנה במכרז אינה 

, או  , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרזהחברה    עובדה מהותית אשר, לדעת לחברה  

יש בקיומו משום  אשר  אירוע  ידו, התרחש  על    הסכם למועד חתימת ה   עדהצעתו ושלאחר הגשת  

 . הסכםלמלא אחר כל התחייבויותיו על פי ה  הזוכה  מצדחשש להיעדר אפשרות 

כדי להשפיע על יכולתו    יש בו החברה    אשר לדעת, כולם או חלקם,  זוכה ה  נכסיעל  הוטל עיקול   .13.9.3

  30והעיקול האמור לא הוסר לחלוטין תוך    במסגרת המכרז,  להעניק את השירותיםשל הזוכה  

 . הטלתוימים ממועד  

כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק  נאמן או מנהל מיוחד או  , כולם או חלקם,  זוכהונה לנכסי המ .13.9.4

 . ממועד קביעתו יום  14והמינוי כאמור, לא בוטל תוך  זמני או קבוע

זוכה ללא הסכמה  ה  הנפרע והמונפק שלון המניות  מהאו יותר    25%  כי הועברלחברה  התברר   .13.9.5

 . החברה   מראש ובכתב של

 

 ת זכיה והתקשרות הודעו .14

להחברה   .14.1 התודיע  פקזוכהמציע  באמצעות  או  רשום  במכתב  על  ,  דוא"ל,  או  דעת ס  שיקול    ה פי 

 .  "(הזכייה הודעת )להלן: " בהליך  ה יהבלעדי, על הזכי 

הודיעה  החברה  שאו תוך פרק זמן אחר  כאמור,    הודעת הזכייה ימי עבודה ממועד    (10)  עשרה  תוך  .14.2

 את המסמכים הבאים: לחברה עליו למציע הזוכה בכתב, ימציא המציע הזוכה 

 . מקור בחתימת  על נספחיו מסמך ב'ההסכם  של עותקים ( 3) שלושה .14.2.1

  (  ההתקשרות  להסכם  1ב'נספח  -בהתאם להוראות נספח הביטוח )  ביטוחיםה עריכת  אישור  .14.2.2

 .  מבטחו  ידי על חתום  כשהוא 

 . ב' להזמנה זו( מסמך להסכם ההתקשרות ) 2ב' בנספח המפורט   בנוסח ביצוע  ערבות .14.2.3

 מהמציע הזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות. החברה כל מסמך אחר שתדרוש   .14.2.4
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המציע הזוכה לאחר זכייתו  ומתן עם  תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא  החברה   .14.3

 .  ההסכםוטרם חתימת   בהליך 

  -ו/או לא המציא כל מסמך שנדרש להמציאו תוך הזמן שנדרש ההסכם לא חתם המציע הזוכה על   .14.4

 הערבות הבנקאית.  ולחלט את   בהליךלבטל את זכייתו החברה רשאית  

רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, תודיע המזמינה, במכתב רשום,   .14.5

 . זכייתם במכרז-מכרז על איליתר המשתתפים ב

ההתקשרות לא יהיה   הסכםעל  החברה  מובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם  .14.6

 . בר תוקף בין הצדדים הסכםכל 

 הודעה לנדחים  .15

זכייתם  ליתר המשתתפים במכרז על אי  דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי,  ב פקס, או  בתודיע, במכתב,  החברה  

 תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות. במכרז. ההודעה 

 

 כשיר שני  .16

,  המכרז תנאי  פי ועל  דין כל פי על לה העומדת זכות לכל ובנוסף,  לחברה  העומדת   זכות מכל לגרוע מבלי .16.1

עם קבלת הודעה    ככשיר שני.  , ההצעה הזוכהתהיה רשאית להכריז על המציע שדורג במקום שלאחר  

נוספים ממועד תוקף הערבות  חודשים    3-הכשיר השני את תוקף ערבותו ל, יאריך  החברה  בעניין זה מאת  

 המקורי כפי שנקבע במסמכי המכרז. 

ו/או ביטלה את    את החברה    ביטלה   שבו   במקרה .16.2   מכל  הזוכה   עם   ההתקשרות  הסכם זכייתו של הזוכה 

, להתקשר עם המציע שהוכרז ככשיר שני. אם תחליט  חייבת  לא אך, החברה  רשאית תהא , שהיא סיבה

תוך  החברה   ההתקשרות  הסכם  על  לחתום  השני  הכשיר  מתחייב  כן,  ממועד    (7)  שבעה לעשות  ימים 

ידי     וההוראות   חדש  למכרז  יציאה  תחת  וזאת,  החברה  ההודעה על כך או במועד אחר אשר יקבע על 

 . בהתאמה  הכשיר השני על יחולו  הזוכה על החלות 

 תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להכריז גם על כשיר שלישי וכן הלאה.  החברה  .16.3

 

 שמירת זכויות  .17

המכרז שמורות   הזכויות במסמכי  ה   שתתפים . מסמכי המכרז מושאלים למלחברה  כל  הצעותיהם  לשם  כנת 

ובמידע המפורט בהם, אלא  , והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז  והגשתן

רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו    נה והגשת הצעה למכרז זה. אין משתתףלצורך הכ 

 ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

 

 )חלקים חסויים בהצעה( גילוי הצעת המציע  .18

בפני מציעים אחרים, אם   .18.1 לגילוי הצעתו  הסכמתו מראש  המציע  הצעתו מביע  תידרש  החברה  בהגשת 

נספח  לגלותה, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיע המציע במפורש, על גבי  
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כל דין   . מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב על פי9א'

 . החברה כדי לחייב את 

כי   .18.2 בהתאם  לחברה  ידוע למציע  חסויים  המציע להותיר  ביקש  לגלות פרטים שאותם  סמכות להחליט 

לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונתה למסור פרטים אלו, ולמציע לא  

 . ו/או מי מטעמה בעניין זההחברה תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי  

תקבל את בקשת המציע בדבר הסתרת החלקים החסויים בהצעתו, הרי    שהחברהמובהר בזאת כי ככל   .18.3

 . שאותם החלקים בהצעות של מציעים אחרים שהוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפניו

 

 הוראות שונות .19

ו/או  החברה   .19.1 ו/או לא לחתום על ההסכם  אינה מתחייבת  שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז 

את הזכות להקטין ו/או להגדיל את  החברה  בהיקף כלשהו וכן שומרת לעצמה    את השירותיםלהזמין  

 . , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטשירותיםהיקף ה

מכל סיבה שהיא הנוגעת   -בהליך זוכה  המציע ה לרבות לאחר הכרזה על  - הליך זה רשאית לבטל החברה  .19.2

 בפיצוי כלשהו בגין כך.  - זוכהמציע האו את ה -, והכל מבלי לזכות את מי מהמציעים החברהלצרכי  

והמציע מוותר    ,כלשהיעילה לתביעה    זוכה, לא תקנה ל השירותיםהגדלה או הקטנה של היקף הזמנת   .19.3

 בעניין זה. החברה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד  מראש 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור כי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות   .19.4

הכל   המכרז,  מושא  השירותים  את  לספק  שהיא  בחינה  מכל  מסוגל  הוא  וכי  והאחרות,  המקצועיות 

 כמפורט במסמכי המכרז וההסכם. 

ו/או  הגשת   .19.5 ו/או הנתונים  המצגים  כי  וכהצהרה  כאישור  כמוה  והשתתפותו במכרז  המציע  הצעתו של 

ו/או מי מטעמה  לחברה  במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי  החברה  הפרטים אשר נמסרו לו על ידי  

 . לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו

הסר .19.6 או לפרטים    למען  כלשהו  הבנה בקשר לפרט  אי  או  בדבר טעות  בזאת כי כל טענה  מובהר  ספק, 

 כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. 

 

 תנאים כלליים  .20

 חל ה דין ה .20.1

כפוף   זה  ישראל  לדיניהליך  בנוסחםמדינת  דין,    ,  לכל  בהתאם  ותוגשנה  תערכנה  ההצעות  לעת.  מעת 

 בהליך והגשת ההצעות.  םיעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפותייחשבו כמי שקיבלו  המציעיםו

 שיפוט  תניית  .20.2

 המוסמכים במחוז מרכז.    המשפטבבית כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק 

 טיבה הוראה מ .20.3

מסמכי   בין  סתירה  של  מקרה  הבכל  בין  או  המ המכרז  ההוראה  תגבר  מהוראותיהם,  עם  וראה  טיבה 

 הבלעדי.   הועל פי שיקול דעת החברה  של  ה , לפי פירושהחברה 

 דרישות ביטוח  .20.4
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שיזכה במכרז. כל הסתייגות    המציעלקיום ביטוחים על ידי  החברה  רישות  דופנית למשומת לב המציעים  ת

להבה פניה  במסגרת  להעלות  יש  הביטוח  דרישות  לעיל  רות לגבי  המפורטות  להוראות  ובתוך    בהתאם 

 . המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח

 הוצאות ההשתתפות בהליך  .20.5

 בגין הוצאות אלה.החברה  מיישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי    שתתףהמ

 הצעה בודדת  .20.6

ידי  , או הנשלט על  במשתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט  שתתף  כל מ

יהיה למונח "שליטה" המשמעות  . לצורך כך  משתתף , או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בהמשתתף

 .1968-שניתנה לו בחוק לניירות ערך, תשכ"ח

 

 
 שגיא חן, מנכ"ל 

  
סבא בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח כפר   
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    1נספח א'

 טופס פרטי המציע והצהרה על מעמד משפטי 

 ן: במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלה מציעעל ה

 

 מעמד משפטי  . א

 

 

 פרטים כלליים .ב
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 שמות בעלי זכות החתימה 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

  חברה בע"מ   עמותה   אגודה שיתופית   שותפות רשומה    יחיד 

למלא  יש 

 ג'-וטבלאות ב' 

דו"ח   ולצרף 

מרשם  מעודכן  

 החברות 

למלא  יש 

 ג'-וטבלאות ב' 

דו"ח   ולצרף 

מרשם   מעודכן 

 העמותות 

יש למלא טבלאות ב'  

 ג' -ו

מעודכן   דו"ח  ולצרף 

האגודות   מרשם 

 השיתופיות 

טבלאות  למלא  יש 

 ד'-ו ג', ב'

ולצרף דו"ח מעודכן  

 מרשם השותפויות 

 יש למלא טבלה ב'

 במכרז   ציעשם המ

מרשם    תדפיס  לצרף  לסוג  )יש  בהתאם  התאגידים, 

 במכרז(  מציעשם ה לע התאגיד,

 

  ת.ז.מספר תאגיד/

  כתובת 

  טלפון 

  פקסימיליה

  דואר אלקטרוני 

  שם איש קשר ותפקיד 

  טל' נייד איש קשר 

  מס' עוסק מורשה 

 

 

 דוגמת חתימה פרטישם  שם משפחה מספר זהות 
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 שמות השותפים )שותפות רשומה(  .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 .המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו 

 

  _______________  _________________ 

 משפחהשם  שם פרטי  

 

  _______________  _________________ 

 חתימה  תאריך  

 

 לתאגיד בלבד  -רו"ח / ו"דאישור ע

 

תאגיד  רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של ה, _______________________, עו"ד/אני הח"מ

 ועניין. ]התאגיד[ לכל דבר  _______ ____________כי חתימתם מחייבת את ______  ומאשר/ת הנ"ל

 

 

 חתימה + חותמת         תאריך   

 
 

  

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 
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     2א'נספח 

 עמידה בתנאי סףלצורך ניסיון הצהרה בדבר 

 
הח"מ חברת  ______________  אני  מטעם  חתימה  ח.פ.______________________________  מורשה   ,    ,

אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום ומתן זכויות  למתן שירותי   01/2022במכרז פומבי מס' המציע  

 : מצהיר בזאת כדלקמן"(  המציע)להלן: "פרסום בעיר כפר סבא 

 

 
המכרז,   ניסיון מוכח במהלך שלוש שנים שקדמו לפרסום  )  למציע  באספקה    שנים( לפחות,   2של שנתיים 

בפריסה עירונית של    רשויות מקומיות, לפחות,    2מתקני פרסום מסוג ריהוט רחוב עבור  התקנה ותפעול  
 בכל רשות. לפחות  חודשים רצופים   12, לכל רשות מתקני פרסום  )מאה וחמישים( 150לפחות 

  הזכיין לצורך עמידה   םמשנה מטע  ספק  אין מניעה כי רכיב ההתקנה )ורכיב זה בלבד( בוצע על ידי  מובהר כי  
 בתנאי הסף.  

 

 עמידה בתנאי הסף: הניסיון לצורך הוכחת   להלן פירוט

 

הרשות שם   

המקומית  

 בוצעו העבודות 

  תקופת

ההתקשרות  

 ]חודש ושנה[ 

   -; עד -מ

 תיאור ההתקשרות  

   [לפרט ככל הניתן]יש 

 

מתקני   מספר 

ברשות   הפרסום 

 וסוגם 

לבירור    הקשר  איש

+  פרטים   מלא  )שם 

 (דוא"למס' טלפון + 

1.       

2.       

3.       

4.       

 
 

 הערות 
 

 מובהר כי הדרישה בתנאי הסף הינה דרישה מינימאלית וכי ניתן לצרף טבלאות נוספות לפי הצורך  •
  המוכיחים את הניסיון המפורט בטבלה זוו/או אסמכתאות אחרות לצרף אישור לקוח ו/או המלצות  חובה •

 ואת כל רכיבי תנאי הסף. 
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 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת 

 

 __________________________      _______________________  

 תאריך החתימה       שם המציע + חותמת המציע 

 
  עורך דין אישור

 
מר/גב'   בפני  הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר  עו"ד,   ,______________ הח"מ,  אני 

ת.ז. מס'______________ באמצעות  זיהיתיהו/ה  אישי,  /___________  _____אשר  באופן  לי  אשר  המוכר/ת 
להצהיר   לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה"( והמציעהינו/ם מורשה למלא תצהיר זה מטעם ____________ )להלן: "

אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל  
 וחתם/מה עליה בפני. 

_______________      _________________ 
  חתימה וחותמת        תאריך 
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א'  3נספח 
  

 הצהרה על היקף מחזור כספי     

 נוספים   נדרשים  ונתונים הכספיים"חות  מהדו נתונים אודות המציע הצהרת

 

_____________   הח"מ _______________, ת.ז. ______________ ,   אני .1 כ  חברתמשמש    מטעם 
מס'  _____________________ח.פ.  ______________ פומבי  במכרז  המציע  שירותי      01/2022,  אספקה,  למתן 

  כי  מצהיר "(  המציע)להלן: "התקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום בעיר כפר סבא  
 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  השנים  משלוש אחת לכל של המציע הכספיים  לדוחות בהתאם

 

לפחות   הינו  -  החוצותשילוט    בתחום  מפעילות  להלן  המנויה  לתקופה  המציע  שלהמצטבר    הכספי  המחזור
 ₪.  )אין חובה לרשום את הסכום המדויק(₪ לשנה, לא כול מע"מ   3,000,000

 
 במכרז.  3.7הסכומים המפורטים עומדים בדרישת תנאי הסף הקבועים בסעיף 

 

 "מ(.מע כולל)לא  ₪: ________________ 2019 בשנת .1.1

 "מ(.מע כולל)לא  ₪: ________________ 2020 בשנת .1.2

 (. "ממע כולל)לא   ₪: ________________ 2021 בשנת .1.3

 להלן שמי וחתימתי ואני מצהיר כי האמור לעיל אמת.  .2

 

________   _____________    _________ ___________ 

 תאריך  חתימה                                                                

 

 

 
 לאימות  חתימת רו"ח 

 
 

 

_________   _____________ ___________________  ___________________ 

  חתימה וחותמת      תאריך  שם מלא  
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    4א'נספח 

 הצהרת והצעת המציע

  להסכם ביחס  החברה  , הוסברו לנו כל דרישות  המכרזאנו הח"מ, מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי   .1

, וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו,  המכרזמושא  

 הגשנו הצעה זו. 

  ( ימים 10)  עשרהתקבל את הצעתנו נחתום על ההסכם מושא המכרז בתוך  החברה  אנו מתחייבים כי אם   .2

  ההזמנה מיום שתינתן לנו הודעה בדבר זכייתנו, ונמציא את כל המסמכים שעלינו להמציא על פי מסמכי  

 בתוך המועד האמור.  

עיכוב .3 ו/או דרישה בקשר עם  ו/או תביעה  לנו כל טענה  כי לא תהיה  בזאת,  ומתחייבים  ים  אנו מצהירים 

תלויים   העיכובים  בין אם  ביצועם,  במהלך  ו/או  השירותים  תחילת  אנו    בחברהבמועד  כן  לאו.  אם  ובין 

  ההליך מצהירים ומתחייבים בזאת, כי לא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול  

 מכל סיבה שהיא, ו/או ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא. 

  בעלת הציון הגבוה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה  החברה לנו ש אנו מצהירים כי ידוע .4

לרבות לאחר ההכרזה על זכיה    –ותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל ותהא רשאית לבטל את המכרז  בי

 במכרז, בשל כל סיבה שהיא לרבות בשל אילוצים תקציביים.

ונספחיו השונים והכנת    ההסכם, בדיקת  ההזמנהבדיקת  אנו מצהירים, כי ידוע לנו, שכל ההוצאות בקשר עם   .5

, תחולנה עלינו בלבד  כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו  הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן

,  החברה במלואן, ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך כלפי 

 . החברה כרז על ידי לרבות במקרה של ביטול המ 

מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות    ההזמנה ידוע לנו כי ביצוע השירותים על פי מסמכי   .6

הוראות מסמכי   תוך    ההזמנה וההסכםואנו מתחייבים למלא אחר  ואמינות,  והתחייבויותינו במהימנות 

 שמירה קפדנית על הוראות כל דין. 

או מקצתן, נאבד את   .7 לעיל, כולן  האמורות  הפעולות  נבצע את  לא  לנו שאם  ידוע  כי  אנו מצהירים בזאת 

מושא   השירותים  את  לבצע  וההזמנהזכותנו  לתהא  החברה  ,  לביצוע  רשאית  אחר  מציע  עם  התקשר 

הצעתנו,   מושא  רק,  השירותים  לא  אך  במכרז  שני  ככשיר  שנבחר  מציע  במסמכי  לרבות  כמפורט  והכל 

 . מנהההז

החברה  כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות    אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אין באמור בתצהיר זה  .8

 . להליך זהעקב הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו 
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 . מהמועד האחרון להגשת ההצעות )שלושה( חודשים 3 הצעתנו תעמוד בתוקף במשך  .9

אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם לאו, מציע   .10
 , בהתאם לתנאי המכרז וההסכם, כדלקמן:   בזה הצעתי הכספית
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10.1. ₪  ___________ הינה  תנועה  במכוון  הקיים  אחד  מסחרי  פרסום  לפן  המחיר  כו  הצעת  לל לא 
 מע"מ.

ידוע לי כי המחיר בגין יתר פני הפרסום יהיה בהתאם למכפלה של הצעתי לפן פרסום במכווני תנועה   .10.2
במקדם שהוגדר להלן, וכן שהתשלום יהיה בהתאם לכמות מתקנים מינימאלית שהוגדרו להלן או כמות  

 המתקנים בפועל, הגבוה מבין השניים: 

 

 אלית ממיניכמות מתקנים  מקדם   סוג מתקן פרסום 

 48 1 ומכווני תנועה  מפה

עוד    60 0.5 תחנת אוטובוס  עם  יגדל  )בהמשך 

 הקמות( 

 85 1.5 עמודור 

 50 1 טוטם איזור תעשיה 

 7 5 בילבורד ציר בגין 

 

כי     כמות המתקנים בפועל לפיהן יחושב התשלום תקבע לאחר סיור שיעשה עם המציע מובהר ומודגש 

 הזוכה לאחר הזכיה.  

 
יהיה בהתאם להצעת המציע המוכפלת במקדם סוג המתקן כפי  לחברה )"דמי השימוש"(  מובהר כי סך התמורה   .11

 שמצויין בטופס הצעת המחיר, כפול מספר המתקנים בפועל. 

יודגש כי הכמות המפורטת בטופס הצעת המחיר מהווה המכפלה המינימאלית, וכי דמי השימוש שישולמו  .12

הכמות המינימאלית, גם אם בפועל    על ידי הזכיין לא יפחתו מהצעתו של הזכיין ביחס למקדם סוג המתקן כפול

 נעשה שימוש במספר נמוך יותר של מתקני פרסום באותה קטגוריה, ובכלל. 

דמי    כמפורט בהסכם.הכל  ,  שווים תשלומים 4-במראש בגין כל שנת התקשרות ישולמו השנתיים דמי השימוש   .13

 כל שנה קלנדרית. השימוש יעודכנו בהתאם לכמות מתקני הפרסום אשר יימסרו לזוכה בפועל בסוף 

דמי השימוש כוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע התחייבויות   .14

הפרסום    הזכיין  מתקני  הארת  לצורך  החשמל  צריכת  בגין  התשלום  את  כוללים  השימוש  דמי  כי  מובהר  וכן 

 . הזכיין על  יחול ולא החברה  ידי  על ישולם כאמור  החשמל  צריכת בגין והתשלום

על   .15 יחולו  השימוש  שטחי    הזכיין דמי  במכירת  להתחשב  בלא  ידו  על  וישולמו  זה  הסכם  חתימת  ממועד  החל 

 הפרסום שעליהם בפועל ו/או במצבם של מתקני הפרסום. 

הש .16 לדמי  ישלם  יבנוסף  לעניין( לחברה    הזכיין מוש,  ובהתאם  דעתן  שיקול  )לפי  לעירייה  האגרות    ו/או  מלוא 

ו/או מס אחר   בהתאם   אגרה  ו/או  כל תשלום  וכן  עזר אחר שיבוא במקומו  כל חוק  או  חוק העזר   להוראות 

 המתחייב על ידי הרשויות המוסמכות לרבות בגין ההכנסות מהפרסום. 

בהתאם לאמור  ו רשאית לדרוש מהזכיין להקים פני פרסום חדשים לפי שיקול דעתה  יובהר כי החברה תהא   .17

ב '(  )מסמך ב  בהסכם ההתקשרות , והתמורה תותאם בהתאם לכך.  להסכם  9נספח  ובהתאם למחירון הקבוע 

אמורים לקום מתקני שילוט נוספים, וכי    עתיר ידע לרחוב העמקבנוסף ידוע לי כי בציר וויצמן בין הרחובות  

 התמורה תותאם בהתאם. 

המתקנים   .18 כמות  מסויימים,  ממיקומים  מתקנים  ויוסרו  היה  כי  לי  לא  ידוע  התמורה  לחישוב  המינימאלית 

 תתוקן, והחברה תאשר העברת מתקנים למיקומים חליפיים.
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מתקני ריהוט הרחוב מסוג מכווני תנועה, מתקני מפה,  כלל  תחזוקת וניהול  ב  יתידוע לי שקבלת הזיכיון מותנ  .19

  מתקני פרסום פקת  ואס  כפר סבאבעיר  וכן מתקני בילבורד שיוקמו על קיר ציר בגין    עמודורים  תחנות אוטובוס,  

 על פי הוראות ההסכם והמכרז.החברה שהדבר יידרש על ידי   ככלחדשים  

  

 ת.ז. / ח.פ. _______________  שם המציע: _______________  

 _______________   כתובת:   

 חתימה + חותמת _____________    _______________  תאריך:   

 

 אישור עו"ד )ליחיד( 

 
הח"מ,   מר/גב'  אני  בפני  הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר  עו"ד,   ,______________

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר    __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

ם בחוק,  שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועי

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני. 

_______________          _________________ 

 חתימה וחותמת       תאריך 

 אישור עו"ד )לתאגיד( 

 

 מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:  אני הח"מ ____________________ עו"ד,

ת.ז. ______________  ה"ה   וה"ה ___________________  ___________________ת.ז.____________, 

 זה.  הליך וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ______________ולחייב את התאגיד בקשר עם הגשת הצעה ל 

 

 __________________________      ______________________   

  תמתחתימה וחו           תאריך 



   01/2022מכרז פומבי מס' 

 אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום בעיר כפר סבא למתן שירותי 

 

 

 
 ___________________               105מתוך  26עמוד 

 חתימה וחותמת המשתתף     

 10.2.2022 –  1.1גרסה 

 

 

  5א'נספח 
 1976-תשל"ו , חוק עסקאות גופים ציבוריים פיתצהיר ל 

ח"מ _________________, _________________, ת.ז. _________________, _________________, הו  אנ
 ן,כ עשהנ לא באם בחוק הקבועים לעונשים ייםצפו היהנ  האמת וכי את להצהירינו  על כי נושהוזהרלאחר  
 : כדלקמן בזאת יםמצהיר 

כ אנחנו .  1 כ-משמשים  ]תפקיד[,  ב-______________________  ]תפקיד[,   ______________________-
 _________________________ ]שם המציע[._

 מציע. ה מטעם זה  תצהיר לתתמוסמכים  . אנחנו2

 :להלן האמורים  מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן . יש3

 ; ***עבירות משתי  ביותר **הורשעו לא אליו  *זיקה בעל או מציע/החבר במציע ה 

 ההצעות האחרון להגשת במועד  אך  ,***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו  *זיקה בעל או מציע/החבר במציעה  

 .האחרונה ההרשעה ממועד  לפחות אחת  שנה  חלפה  למכרז

 .1976-ל"ושתציבוריים,  גופים עסקאות  וק ב )א( לח2ף בסעי כהגדרתו - זיקה" "בעל* 

 . 31.10.02 יום לאחר שנעברה בעבירה  חלוט  דין בפסק הורשע -** "הורשע" 

 כדין שלא  העסקה )איסור  עובדים זרים חוק  לפי עבירה , או 1987-מ"זתש,  מינימום שכר  חוק  לפי  עבירה " - "עבירה *** 

 של האכיפה  להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות  ולעניין .  1991-, תשנ"אהוגנים( תנאים והבטחת 

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות  החיקוקים הוראות  על עבירה , גם 2011-ע"בתשדיני העבודה, 

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4

"(  חוק שוויון זכויותלן: ")לה  1998-נ"חתשמוגבלות,   עם לאנשים זכויות שוויון לחוק  9סעיף הוראות  -'  א חלופה  

 .מציעאינן חלות על ה

 .מקיים אותן והוא מציעה על חלות  זכויות  שוויון  לחוק  9 סעיף  הוראות  -ב'  חלופה  

 :להלן הרלוונטיות המשנה בחלופות ולסמן להמשיך  יש  - לעיל 4 בסעיף '  ב  החלופה את שסימן  מציע. ל5

 .עובדים 100-מ פחות מעסיק  מציעה -( 1) חלופה

(  והשירותים הרווחה  העבודה  ל משרד "למנכ לפנות  מתחייב  והוא ,  לפחות עובדים  100 מעסיק  מציע ה  -(  2חלופה 

 בקשר הנחיות קבלת לשם - הצורך ובמידת"  זכויות שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 הוראות לפי החברתיים  הרווחה והשירותים העבודה ל משרד"למנכ לפנות בעבר התחייב מציעשה במקרה  .ליישומן

 כנדרש פנה כי מצהיר הוא -(  2חלופה ) באותה כאמור  התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתהלעיל,   (2חלופה )

 .פעל ליישומן גם הוא, זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו  ליישום  הנחיות  קיבל ואם  ,ממנו

דה  מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבו   מציעה   -לעיל    5בסעיף    ( 2)שסימן את החלופה    מציע. ל6

בתוך   החברתיים  והשירותים  )והרווחה  עם    (30שלושים  התקשרותו  המכרזימים ממועד  )ככל  ???[    ]הרשות/עורכת 

 שתהיה התקשרות כאמור(. 

 אמת.  נו ותוכן תצהיר זה, זו חתימת נוכי זהו שמ   יםמצהיר אנחנו. 7

 _________________ 

 )חתימת המצהיר/ים( 
 אימות עו"ד לתאגיד 

 
כי ביום ______אני הח"מ ___ )מ.ר. _____________( מאשר  עו"ד  הופיע_____,    ה"ה בפני    ו________ 

_________________ ת.ז.  ת.ז.  -ו______,  ______,  המורשים  _____________,  _______________, 
המציע ב פומבי מס'  בחתימתם לחייב את תאגיד _____________  להוראות תקנון    בהתאם   01/2022מכרז 

לעונשים הקבועים    יםצפוי  יהיולהצהיר את האמת וכי    הםכי עלי  הםלאחר שהזהרתי; וובהתאם לכל דיןהתאגיד  
 עליו בפני.  ו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמםכן, אישר   יעשובחוק באם לא 

                                                             _________________                       _________________ 
 

 שם מלא + חתימה                                   תאריך                
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  6א'נספח            
      

  עבר פליליעדר יתצהיר בדבר ה

ח"מ _________________, _________________, ת.ז. _________________, ________________  ה ו אנ

זיהוי/ח.פ. ____________ )להלן:   '____ מס________________________חתימה מטעם ________  מורשי 

לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא    ים היה צפוינלומר את האמת וכי    נוכחוק כי עלי  "(, לאחר שהוזהרנו המציע"

   בזאת ובכתב כדלקמן:  יםומתחייב  יםעשה כן, מצהיר נ

ן שירותי  תלמ    01/2022מכרז פומבי מס'  הוסמכנו כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה ל .1
 "(. המכרז)להלן: "  בכפר סבאפרסום  מתקניתפעול ותחזוקת , התקנהאספקה, 

 הורשע ו/או נחקר:   המציע לא .2

; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק  1952-ם(, תשי"ב בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותי .2.1
  393עד    383,  297עד    290; סעיפים  1978-תשל"ח; חוק הפיקוח על המטבע,  1975-ל"ותשמס ערך מוסף,  

חוק המרשם הפלילי    ישנו לפילמעט הרשעות שנמחקו או התי,  1977-תשל"זלחוק העונשין,    438עד    414-ו
 . 1981-ותקנת השבים, תשמ"א

 ]מחק את המיותר[  או

הורשע  .2.2 ו/או  נחקר  הבאות:    המציע  העבירות  לביצוע  בחשד  בעבר 
 _________________ )יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(. _____________ __

מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע    נובזאת את הסכמת ניםנות   ו הואיל וכך, אנ .3
 . 1981-במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

 עם הזוכה במכרז שבנדון.  תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות   הסכמה זו תהא .4

 יר זה אמת.אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצה .5
 

 _________________ 

 חתימת המצהירים

 

 אימות עו"ד לתאגיד 

 

___ הח"מ  ביום  _____________ אני  כי  מאשר   )_____________ )מ.ר.  עו"ד   ,___________

הופיע_____ _________________  ה"הבפני    ו________  ת.ז.  -ו______,  ________, 

  ,_____________________ ת.ז.  את    תם בחתימ  ים המורש______________________,  תאגיד  לחייב 

המציע  מס'  ב  _________________________  פומבי  התאגיד    01/2022מכרז  תקנון  להוראות  בהתאם 

בחוק  לעונשים הקבועים  יםצפוי יהיולהצהיר את האמת וכי   הםכי עלי הםלאחר שהזהרתי ; וובהתאם לכל דין 

 עליו בפני.  ו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמםכן, אישר יעשו באם לא 

 

 

 _____________________     _________________ ____ 

 חתימה + חותמת         תאריך   
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  7א'נספח 

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה   

ח"מ _________________, _________________, ת.ז. _________________, ________________  ה ו  אנ

:  להלן)  ____________  .פ.ח/ זיהוי  'מס____________________________חתימה מטעם ________  מורשי

  לא  אם   בחוק  הקבועים  העונשים   לכלים  צפוי   ה נהי  וכי   האמת   את   לומר  נו עלי  כי   כחוק   נו שהוזהר   לאחר  "(המציע"

   - כדלקמן ובכתב  בזאת  יםומתחייב  יםמצהיר , כן עשהנ
  

  לפי   החברה עובדי  של  זכויותיהם  שמירת   בדבר חובותיהם את מקיימים  ומנהליו  בו  השליטה  בעלי ,המציע .1
  שחלים   ככל,  החברה   על  החלים  ההרחבה   וצווי  הקיבוציים  ההסכמים,  להלן  כהגדרתם  העבודה  דיני

 . כאמור  צווים או  הסכמים 
 

  לעיל  רטות ו פהמ  החברה  עובדי  זכויות  על  לשמור  ימשיכו  כי  מתחייבים  ומנהליו  בו  השליטה  בעלי  ,המציע .2
 . זה  מכרז נשוא  ההתקשרות תקופת כל במהלך 

 
  בשל,  זה  במכרז  ההצעה  להגשת  שקדמו  השנים(  3)  בשלוש  הורשעו  לא  ומנהליו   בו  השליטה   בעלי  ,המציע .3

  שמונה מפקח י"ע זה במכרז ההצעה להגשת שקדמה בשנה  נקנסו ולא, להלן כהגדרתם העבודה  דיני הפרת
  לא   וכן .  העבודה דיני  הפרת   בשל   קנסות   משני   ביותר ,  1985-ו"תשמ,  המינהליות  העבירות   לחוק   5  סעיף   לפי

תהמינימום  שכר   חוק  לפי   בעבירה   הורשעו    אם  או   ההרשעה   ממועד   שנה  חלפה   לופין ולח  ,1987-ז"שמ, 
 . האחרון ההרשעה   ממועד לפחות שנים( 3שלוש ) חלפו  כי  - יותר  או פעמיים הורשעו 

 
  שקדמו   השנים (  3)  בשלוש  זרים  עובדים  העסקת  של  בעבירה  הורשע  לא  ומנהליו   בו  השליטה  בעלי  ,המציע .4

   .זה במכרז  ההצעה להגשת
 

  הוראות  כל את   לקיים  ימשיכו   כי   ומתחייבים   מקיימים   הם   כי  מצהירים  ומנהליו   בו  השליטה  בעלי ,  המציע .5
 . זרים עובדים בעניין הדין

 
   .שונים לקנסות  נחשבים - שונים במועדים  אך - עבירה  אותה   בגין קנסות  מספר  כילנו   ידוע .6

 - זה  תצהיר  לעניין
  שר   אשר ,  1969-ט"תשכ,  לעבודה  הדין  בית  לחוק   השנייה   בתוספת  המפורטים החיקוקים  -  " העבודה  דיני"

   .ביצועם על ממונה  והתעסוקה  המסחר  התעשייה 

 .אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת

 

 _____________________    ______________ ____ ___ 

 שם מלא + חתימה       תאריך   
 

 עו"ד לתאגיד  אימות
 

כי ביום __________, עו"ד )מ.ר.  ___אני הח"מ ___ בפני    ו________ הופיע_______________( מאשר 
____________,  __________, ת.ז. ___________-ו______,  ________, ת.ז. ________________  ה"ה

את    תםבחתימ  יםהמורש  _________לחייב  המציע תאגיד  מס'  ב  ________  פומבי  בהתאם    01/2022מכרז 
  יםצפוי  יהיו להצהיר את האמת וכי   הםכי עלי  הםלאחר שהזהרתי; ולכל דין ובהתאם  להוראות תקנון התאגיד 

 עליו בפני.  ו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמםכן, אישר יעשו לעונשים הקבועים בחוק באם לא 
 

 _____________________    ______________ ____ ___ 
 שם מלא + חתימה       תאריך   
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 8א'נספח 

 קרבההצהרה על היעדר 

  לידיעתי הובאו אני החתום מטה ______________, מורשה חתימה מטעם המציע ____________, מצהיר  

  :הוראות הסעיפים הבאים

o  קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד, שיש  עירייהחבר " :הקובע כדלקמן  (נוסח חדש)לפקודת העיריות  (א)א  122סעיף ,

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

  ;החברהצד להסכם או לעסקה עם  

  ".בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות  -לענין זה, "קרוב" 

o  ניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיותההודעה בדבר כללים למשל  ()א12כלל: 

או קרובו או    עירייהחבר    -"  עירייהלא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר    החברהחבר  "

 , שם( הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב")ראה תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו 

o  הקובע כילפקודת העיריות (נוסח חדש)  ) א) 174סעיף:  

שותפו או  ,  זוגו-צמו או על ידי בןפקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי ע"

 " ובשום עבודה המבוצעת למענה  החברהסוכנו, בשום חוזה שנעשה עם 

: בן זוג,  (יש למחוק המיותר  אין לי/יש לי() החברהצת בין חברי מוע :בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .1

, קרובו, סוכנו או  עירייהאין/יש (יש למחוק המיותר) חבר  .הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף

באמצעותו הגשתי את הצעתי או   החברהשותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של 

  .זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה -אין לי/יש לי (יש למחוק המיותר) בן  .ם מנהל או עובד אחראי בושאחד מה

לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי   תתהיה רשאי החברהידוע לי כי ועדת המכרזים של  .2

  .הצהרה לא נכונה

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

לפיהן מועצת   ,לפקודת העיריות( 3א)ב()122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 

לפקודת העיריות ובלבד  א )א(122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאי להתיר התקשרות לפי סעיף  3/2ברוב  החברה 

 __________________ שם המציע: __________________ חתימת המציע. י הסעיףשהתמלאו תנא
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 9נספח א'

 חלקים חסויים בהצעה רשימת 

 )אופציונאלי(

ו/או במסמכים הבאים בהצעתנו במכרז  אנחנו מבקשים שלא תינתן זכות עיון בסעי למתן שירותי      01/2022פים 

 בשל היותם סוד מסחרי:   אספקה, התקנה, תפעול ופרסום על גבי מתקני פרסום בכפר סבא

מהנימוקים   וזאת,   _______________________________________________ בדבר  בהצעה,   ____ עמוד 

 ______________________________________________ הבאים: 

מהנימוקים   וזאת,   _______________________________________________ בדבר  בהצעה,   ____ עמוד 

 הבאים: ______________________________________________ 

_______________________________________________ בדבר  בהצעה,   ____ מהנימוקים    עמוד  וזאת, 

 הבאים: ______________________________________________ 

מהנימוקים   וזאת,   _______________________________________________ בדבר  בהצעה,   ____ עמוד 

 הבאים: ______________________________________________ 

_______________________ בדבר  בהצעה,   ____ מהנימוקים  עמוד  וזאת,   ________________________

 הבאים: ______________________________________________ 

 

ברור לנו כי אם וועדת המכרזים תקבל את בקשתנו הנ"ל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אזי אותם סעיפים   •

 הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפנינו. 

 . אינה בגדר פרט חסויהצהרת והצעת המציע )כתב הצעת המחיר(   ,כי ינום עלידוע ומוסכ •

ל  • נתונה  כלשהו  חיסיון פרט  בדבר  התאשר    וועדת המכרזים,ההחלטה  אינ  -  מציעשקול את עמדת    ה אך 

 ה.  אות  לקבל תמחויב

 

 ___________    ___________   _________________ 

 חתימה/חותמת     תאריך    שם המציע 
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  10א'נספח 

 ערבות מכרז       

 לכבוד 
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

 
  ערבות בנקאית מס' הנדון: 

 

 

כולל   . 1 לסכום  עד  סכום  כל  לתשלום  כלפיכם  ערבים  אלףש" ובמילים:)₪     30,000של  אנו  שקלים    לושים 

""חדשים )להלן:  מע"מ  כולל  הערבות(,  שתדרשוסכום   )"  ________________ ע.מ/ח.פ  מאת 

אספקה, התקנה,  למתן שירותי      01/2022מכרז  "( בקשר עם  המציע)להלן: "  ______________________

 תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום בכפר סבא.  

 

כתובתנו  )שבעה( ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי  7לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ  . 2

המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל  

 עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

 

)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל    1.8.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   . 3

 דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  . 4

 

 

 

 בכבוד רב,          

 

          

 בנק _________ בע"מ       
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 נוסח הסכם ההתקשרות  – 'במסמך 
 

 
 
 

 בע"מכפר סבא החברה הכלכלית לפיתוח 
 

 הסכם התקשרות 
 

 
לאספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום 

 ברחבי העיר כפר סבא ומתן זכויות פרסום
 

 

 

  



   01/2022מכרז פומבי מס' 

 אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום בעיר כפר סבא למתן שירותי 

 

 

 
 ___________________               105מתוך  33עמוד 

 חתימה וחותמת המשתתף     

 10.2.2022 –  1.1גרסה 

 

 

 הסכם התקשרות 
 

 2022שנת ל ________בחודש  ____שנערך ונחתם בכפר סבא ביום 

 

 הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ החברה    בין: 

 511638462ח.פ. 

 , כפר סבא 11מרח' התע"ש 

 מצד אחד           ( "המזמינהאו ""החברה"  -)להלן

 ____________    לבין:

 _____________  ח.פ.

 מורשי החתימה כדין: ע"י    

 _____________ת.ז. _____________    

 _____________ _____________ת.ז. 

 _______________ __________מרח' 

 ___________ _ :'פקס ___________': טל

 מצד שני                        ("הזכיין" –)להלן 

 

מהסוגים  במתקני הפרסום  ת הזכויות  ובעל  ןהינ והחברה  "(  "העירייה  :ועיריית כפר סבא )להלן  הואיל 

 "(; המתקנים: "יחד )להלן המצויינים בהסכם זה 

 

על והואיל הסמכתה  מעוניינת  -ומכוח  החברה  העירייה,  שירותי  ידי  תחזוקה  לקבלת  התקנה,  אספקה, 

בתמורה לתשלום דמי שימוש  ,  רחובהפרסום וריהוט  המתן זכויות פרסום על מתקני  כנגד  תפעול  

 "(; השירותיםהלן בהסכם זה )להלן: ", בתנאים ולתקופה כמפורט להזכייןעל ידי  

  

"(  המכרז" )להלן: 1, שהעתק ממנו מצורף להסכם זה כנספח  01/2022 והחברה פרסמה מכרז מס' והואיל  

 "(;ההזמנהובו הזמינה הגשת הצעות לביצוע השירותים )להלן: "

 

 עוסק ומתמחה בתחום השירותים;  הזכיין ו והואיל

 

 "(; הזכייןהצעת הגיש הצעה למכרז והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בו )להלן: " הזכיין ו והואיל

 

מיומנים    הזכייןו והואיל עובדים  וצוות  כישרון  כלים,  ציוד,  מיומנות,  ניסיון,  ידע,  בעל  הוא  כי  מצהיר 

 הדרושים לביצוע השירותים; 

 

מו לבצע את ההתחייבויות  מצהיר כי אין כל מניעה חוקית או חוזית שהוא יקבל על עצ  הזכייןו והואיל

נשוא הסכם זה, הן מבחינת התקשרויותיו הקודמות או הקיימות כיום, והן מבחינת העדר ניגודי  

 נים בין עיסוקיו האחרים הקיימים או העתידיים ובין מתן שירותיו לחברה לפי הסכם זה; יעני

 

 לן בהסכם זה; וברצון הצדדים לקבוע את תנאי ההתקשרות ביניהם, הכל כמפורט לה והואיל

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כלהלן: 
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 מבוא, נספחים, כותרות הסעיפים וסתירה בין מסמכים  .1

 
המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, בין שהם מצורפים לו ובין שלא וייקראו   .1.1

 "ההסכם". -כולם יחד לשם הקיצור 

 
 : צורפו לו ובין אם לאוי ההסכם, בין אם חנספואלה  .1.2

 

 ; הזוכה )לא מצורף( הזכיין מסמכי הזמנה להציע הצעות והצעת  : 1נספח 

 ; ערבות ביצוענספח :  2נספח 

 ; נספח ביטוח :  3נספח 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות  :4נספח 

 תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים  :5נספח 

 בוטל    :6נספח  

 קיימים : רשימת מתקנים 7נספח  

 רשימת מתקנים שנדרשת החלפתם :8נספח 

 : מחירון  9נספח  

 
 אספקה והתקנת מתקני פרסום  – מסמך ג' 

 מפרט טכני מיוחד  –  מסמך ד' 

 מפרט תחזוקה ותיקון תקלות   – מסמך ה' 
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כותרות הסעיפים בהסכם זה נכתבו לשם הקלת ההתמצאות ונוחיות הקריאה בלבד ואין ליחס להן משקל   .1.3

 כלשהו לצורך פרשנות ההסכם. 

 
כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד, אף בלשון רבים משמע וכן להיפך, והיא כשאין כוונה אחרת משתמעת   .1.4

 מן ההקשר. 

 
. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה  ומהחברה את תכולת  ךמתחייב לבדוק מיד עם קבלת כל מסמ  הזכיין .1.5

  הזכיין( יודיע  , מספר המתקנים וכיו"ברשימת אתרים הסכם,המפרטים, הבין המסמכים השונים )לרבות  
על כך מיד למנהל, כהגדרתו להלן, אשר יחליט על פי איזה מסמך תבוצע העבודה. החלטת המנהל בנדון  

ואי ההתאמות    הזכייןתהיה סופית. לא תתקבלנה כל תביעות מצד   על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות 
פני המנהל, להכרעתו, לא יהיו לספק כל טענות ו/או דרישות ו/או  ב  הזכייןהנ"ל. לא הובא הדבר על ידי  

תביעות כלפי החברה ו/או העירייה בקשר לאי התאמות כאמור ולכל השלכה שתהיה להם על השירותים  
 והוא יפעל אך ורק על פי הוראות המנהל. 

 

יוחדים )מסמכים  מבלי למעט מהאמור לעיל, מובהר מפורשות כי הוראות חוזה זה והוראות המפרטים המ

ו ובין  -ד'  זה  שבחוזה  הוראות  בין  סתירה  של  מקרה  בכל  משלימות.  הוראות  הינן  המכרז(  לחוברת  ה' 

 הוראות המפרטים, תגברנה ההוראות המיטיבות עם החברה ו/או העירייה. 

 

 . הזכיין"המנהל", בהסכם זה, מי שימונה על ידי החברה לצורך ניהול השירותים ופיקוח על 

 
 מהות ההתקשרות  .2

 
"( קיימים מתקני פרסום מסוג ריהוט רחוב הכוללים תחנות אוטובוס, מכווני  העיר" בעיר כפר סבא )להלן: .2.1

בכפוף לקיום התחייבויותיו    במכרזשימסרו לזוכה    להסכם זה.    7נספח  כמפורט ב  ,תנועה ומתקני מפה ועוד
ההתקשרות   הסכם  ב'  –לפי  לאשר  המתקנים הקיימים"  –)להלן    מסמך  המזמינה  ובנוסף מתכוונת   )"

נוספים מסוג נוספים בשטח פרסום של    7וכן    ים אלהקמתם של מתקני פרסום  מ"ר    12מתקני פרסום 
כמפורט  סנה בצידו הדרומי של הרחוב(    לפרסום על גבי קיר ציר מנחם בגין )בין הרחובות נעמי שמר למשה

ד'ב )  –  נספח  ובאחריותו  הזכיין  חשבון  על  ההקמה,  הטכניים    2-1נספח  במפרטים  כמפורט  סוג,  מכל 
 .  המוזכרים

. להלן יכונו ביחד  , באחריות ועל חשבון הספקרשימת המתקנים שנדרשת החלפתם  8נספח  כמו כן מפורט ב .2.2
 "חדשיםהמתקנים ה " – 8-ו 7המתקנים בנספחים 

בנוסף , החברה תהיה רשאית לדרוש מהזכיין מעת לעת הוספת מתקני פרסום חדשים, החלפה ו/או שדרוג    .2.3
למסמכי   9נספח של מתקני פרסום קיימים, באחריותו ולשביעות רצונה המלא, בהתאם למחירון הקבוע ב

של    סוגים נוספיםכי    מובהר  "( וכמצוין בהסכם.המחירון" המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימנם )להלן:
ובלבד שהם יהיו    , יאושרו במסגרת החוזה בהסכמת הצדדים,  9, אשר אינם מופיעים בנספח  פני פרסום

 . מ"ר 2בגודל אשר לא יעלה על 
כי   .2.4 אשר  מובהר  מתקנים  הקמת  ב  אינםעבור  ב  7נספח  מפורטים  ת  8נספח  או  המזמינה  להסכם  שלם 

ומודגש כי במסגרת זו תהיה החברה רשאית לדרוש מהזכיין העתקה  . מובהר  9נספח    –  בהתאם למחירון
בתמורה   החברה,  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  ובהתאם  הצורך  לפי  קיימים,  מתקנים  של  החלפה  ו/או 

 לתשלום בהתאם למצוין במחירון. 
   .תמורה בכל הזכיין את תזכה לא הזכיין שבאחריות  מתקנים תיקון כי מודגש
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של מתקני הפרסום    תחזוקהם: "הזוכה" או "הזכיין"( ייתן למזמינה שירותי תפעול ו הזכיין הזוכה )להלן ג .2.5
וריהוט הרחוב הקיימים והחדשים נשוא הליך זה וכן עבור מתקני פרסום חדשים שהוקמו על ידי הזכיין  

מסמך ב'    –והכל בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות  לעיל  1.3לפי דרישת החברה בכתב, בהתאם לסעיף 
 "(.  ההסכם)להלן "

"( וכמויותיהם הינם לאומדנא  המתקנים" מודגש כי המתקנים המפורטים בנספחים הנזכרים )להלן ביחד: .2.6
בלבד ואין בהן כדי לחייב את המזמינה ו/או את עיריית כפר סבא ולמציע לא יהיה כל טענות ו/או תביעות  

במסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות )מסמך    לענין הכמויות המפורטות בסעיף זה או בכל מקום אחר
 ב'(.  

לרכישת  מודגש כי אין באמור בכל מקום במסמכי המכרז ו/או ההסכם משום התחייבות מטעם החברה   .2.7
 מתקני פרסום חדשים בהיקף מסוים או בכלל.  

המפורטים   .2.8 התשלום  וכללי  במכרז  הכספית  להצעתו  בהתאם  שנתיים  שימוש  דמי  לחברה  ישלם  הזוכה 
 כם.  בהס

, במלואם  הזכייןכהגדרתם להלן בהסכם זה, על ידי  בהתאם להצעתו במכרז  ,  השימושבכפוף לתשלום דמי   .2.9
זכויות הפרסום על גבי  החברה לספק את    מעניקהובמועדם ולמילוי מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם,  

וכן הזכות להקים להחזיק ולתפעל את מתקני הפרסום    , לצרכי פרסום מסחריהמתקנים נשוא חוזה זה
מהסוג המצויין בהסכם זה ברחבי העיר כפר סבא )הקיימים ואלה שיידרש על ידי החברה להתקין( ולגבות  

 ולקבל לידיו את התשלום מאת המפרסמים בגין הפרסום.  
תחזק ולתפעל הזוכה יהיה זכאי לגבות ולקבל תשלום מאת המפרסמים במתקני הפרסום ויידרש ל .2.10

 את מתקני הפרסום, הקיימים ואלו שיוקמו/יועתקו במסגרת ההסכם, בעצמו ועל חשבונו.  
ובהתאם    עבור כל מתקן בהתאם להצעתו הכספית במכרז  שנתיים  שימוש  דמיישלם לחברה    הזכיין .2.11

 .ין זה בהסכם ההתקשרות )מסמך ב'(י להוראות הקבועות לענ

 

 

 כללי  –  הזכייןהצהרות והתחייבות   .3
 

 מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:  הזכיין

 
כי בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה לרבות את המתקנים עצמם   .3.1

מוותר על כל טענה הנוגעת    הזכייןוסביבתם, ומצאם תקינים ומתאימים לצורך התקשרות נשוא הסכם זה.  
 ו הרשות, לרבות בדבר אי התאמה ו/או אי תקינות. למתקנים ו/א

 
ש .3.2 לו  ידוע  מותנכי  הזיכיון  וניהול  ב  יתקבלת  פרסום   הקיימים    המתקניםכלל  תחזוקת  מתקני  ואספקת 

 שהדבר יידרש על ידי החברה על פי הוראות ההסכם והמכרז. ככלחדשים  

 
, והוא מתחייב לממש  בסוג השירותים נשוא המכרזהינו בעל ידע, מומחיות, ניסיון והרשאה כדין לעסוק   .3.3

"התחייבויות  את הרשות ולבצע מלוא התחייבויותיו בקשר עם הרשות, כמפורט בהסכם זה )ביחד להלן:  
להוראות  הזכיין בהתאם  החברה  ע"י  הנדרשת  גבוהה,  מקצועית  וברמה  בחריצות  הזמנים  "(  וללוחות 

 הקבועים בהסכם. 

 
מתחייב לבצע את הנחיות ודרישות החברה ו/או מי שיוסמך על ידה על פי הסכם זה. אולם ידוע לו   הזכיין .3.4

לביצוע    הזכייןוהוא מסכים כי אין בהוראות ו/או הנחיות החברה, כאמור כדי לגרוע מאחריותו המלאה של  
 ולטיבם.  הזכייןהתחייבויות 

 



   01/2022מכרז פומבי מס' 

 אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום בעיר כפר סבא למתן שירותי 

 

 

 
 ___________________               105מתוך  37עמוד 

 חתימה וחותמת המשתתף     

 10.2.2022 –  1.1גרסה 

 

 

 
, בכל עת  הזכיין יב למסור לחברה מסמכים, הסברים וכל מידע אשר בקשר עם התחייבויות  מתחי   הזכיין .3.5

 ובכל אופן שיידרש. 

מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, שאין בהסכם זה כדי להעניק לו בלעדיות כלשהי בתחום    הזכיין  .3.6
בה כדי להקנות לו זכות  פרסום החוצות בעיר, כי זכותו הינה למימוש הרשות כמפורט בהסכם זה ואין  

ו/או לחברה    לחברה  וכל אלה שייכים    מוהוק  הקרקע עלי ו/או באיזה מהם  בקניינית כלשהי במתקנים ו/או  
 . בלבד

 
מהנדס  הזכיין .3.7 לרבות  היועצים,  העובדים,  כל  את  חשבונו  על  הציוד,  ציהוקונסטרוק  חשמל  ייספק   ,

התחייבויות  לביצוע  הדרושים  האחרים  פי    יווהחומרים  ובהתאם  על  המוסמכות  הרשויות  ו/או  דין  כל 
 להסכם.  

 
מיומנים    הזכיין .3.8 עובדים  התחייבויותיו  בביצוע  יעסיק  הוא  ההסכם  תקופת  כל  במשך  כי  מתחייב 

 ומקצועיים, במספר הנחוץ לצורך ביצוען על פי הסכם זה. 

 
האישורים  מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם יהיו בידו כל המשאבים, האמצעים, החומרים,    הזכיין  .3.9

באיכות נאותה    יוו/או היתרים, ככל שיידרשו על פי כל דין והרשויות המוסמכות לצורך ביצוע התחייבויות
 ובהתאם לתנאי הסכם זה ולהוראות החברה. 

 
והנהלים    הזכיין .3.10 חוקים, פקודות, תקנות, הוראות  דין, לרבות  לכל  השירותים בהתאם  יבצע את 

ומתחייב להשיג לפני תחילת ביצוען ולהחזיק בידיו, משך    , ות וביטוחלרבות לעניין בטיח  , הנוגעים לעניין
שיונות, ההיתרים, הביטוחים ו/או האישורים  י כל תקופת ההסכם וכל תקופת הארכה מכוחו, את כל הר 

 הנדרשים על פי כל דין לביצוען.  

 
הר  .3.11 כל  השגת  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  האישורים  ימבלי  ו/או  הביטוחים  ההיתרים,  שיונות, 

של   בלעדית  באחריות  תהיה  השירותים  לביצוע  דין  כל  פי  על  השגת    הזכייןהנדרשים  חשבונו.  ועל 
האישורים, כאמור, תהיה תנאי מוקדם לביצוע השירותים. אי השגת האישורים במועד, לא יהווה גורם  

בכלל זה,    .הזכייןהפרה יסודית של התחייבויות    המצדיק הארכת המועדים הקבועים בהסכם זה ויהווה
הרשויות    הזכיין מאת  השירותים  שבמסגרת  עבודה  כל  לביצוע  מראש  אישורים  לקבל  מתחייב 

 המוסמכות ולבצע את עבודתו בהתאם להוראות הרשויות הנ"ל ובתיאום עמן. 

 
ידי החברה ויבצע את    הזכיין .3.12 ו/או כפי שיידרשו על  יקפיד לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם 

ה  של  המלאה  רצונה  לשביעות  מעיקרי  השירותים  היא  זמנים  בלוחות  עמידה  כי  לספק  ידוע  חברה. 
 ההסכם והפרתן היא בגדר הפרה יסודית שלו. 

 
מתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בדין ויפעיל את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים    הזכיין .3.13

ו בהסכם  בנסיבות ביצוע השירותים, לדעת החברה והעירייה ולשביעות רצונן,  בין שאמצעים אלה נזכר
  הזכיין ובין אם לאו ובלבד שמטרתם למנוע פגיעה או נזק לחברה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי.  

 יישמע להוראות העירייה, החברה וכל רשות מוסמכת בדין. 

 
התחייבויות   .3.14 בביצוע  בעקיפין  או  במישרין  הכרוכות  ההוצאות  לרבות    הזכייןכל  השירותים,  ובמתן 

  השגת ההוצאות הכרוכות ב  ל איזה מהם, ציוד, כוח אדם, מיסים ביטוחים,אחזקת המתקנים, תיקון ש
הר   כל ו/או  התחייבויות  יהאישורים  לביצוע  הנדרשים  ההיתרים  ו/או  מאת    הזכייןשיונות  לרבות 

העירוניים   המוסמכים  ממשלתיים  ישויר  הוצאותלרבות  הגורמים  אגרות  ו/או  היטלים  כל    או /ו, 
, על  הזכייןמוטלות על    הרשותוצריכתו השוטפת לצורך מימוש    חשמל  ריחיבועבור    ומים, תשלעירוניים

 חשבונו הבלעדי. 

 
לפעול כמתחייב מהוראות חוק עבודת נוער התשי"ג   הזכייןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב  .3.15

"החוק"( וכל תקנות מכוחו והפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה בוטה של    –)להלן    1953
 על פי הסכם זה.  הזכייןבויות התחיי
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 בקשר עם השירותים  הזכייןהתחייבויות  .4

 

ג' יכללו את    הזכיין התחייבויות  ה' להסכם ההתקשרות,  -בנוסף לכלל התחייבויות הזכיין בהתאם למסמכים 

 אלה: 

 
הפרסום אשר יועמד  אך ורק בשטח    הזכייןלעיל, שלטי הפרסום יפורסמו על ידי    2בכפוף לאמור בסעיף   .4.1

 .  לרשותו

 
א' לחוק העונשין )פרסום פוגע( והוראות חוקי העזר לכפר  214כל פרסום יהיה בהתאם לכל דין לרבות סעיף   .4.2

וכל שינוי ו/או עדכון שייעשו בו   1974 –סבא בכלל ובפרט חוק העזר לכפר סבא )מודעות ושלטים(, תשל"ד 
 "(.חוק העזר" –)להלן 

 
מתחייב לשלם את מלוא אגרות השילוט כמתחייב מחוק העזר וכל מסים ו/או היטלים ו/או אגרות   הזכיין .4.3

 בקשר עם הרשות לכל רשות מוסמכת אחר על פי כל דין.  
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מתחייב   .4.4 בג  הזכייןעוד  שיוטלו  אחרים  תשלומים  או  אגרה  מס,  בכל  רשות  לשאת  ידי  על  פרסומת  ין 

 ממשלתית ו/או רשות מוסמכת אחרת כלשהי. 

 
 יצמיד לכל מתקן מדבקת סימון עם מספר סידורי.   הזכיין .4.5

 
 הפרסום יבוצע על פי כל התנאים המפורטים להלן:  .4.6

 
 הפרסום לא נוגד הוראות חוזה זה ו/או כל דין, ו/או מסית לעבירה על הוראות כל דין.  .4.6.1

 
 כללי אתיקה בפרסום, כפי שיפורסמו מעת לעת.הפרסום לא נוגד   .4.6.2

 
עירייה, כולל  חברה ו/או  הפרסום לא יפגע ואינו עלול לפגוע ברגשות הציבור, באינטרס כלשהו של ה  .4.6.3

 בפני הציבור.  ןתדמית 

 
עירייה ו/או  חברה, ההפרסום לא יפר זכויות קניין רוחני ו/או לא יפר את איסור לשון הרע כלפי ה  .4.6.4

 כל צד שלישי שהוא. 

 
 מתחייב, כי בכל עת בתקופת הפרסום:  הזכיין .4.7

 
 לא יהיה מתקן )על שני צדדיו( ריק מפרסום. .4.7.1

 
 לא יהיה פרסום בלתי מעודכן ובלתי רלוונטי.  .4.7.2

 
יהיה    הזכייןהחברה תהיה רשאית להורות על הסרת פרסום, אם לדעתה הפרסום פוגע ברגשות הצבור.   .4.8

יסיר את הפרסום  מנכ"ל  רשאי לערער על החלטת המנהל בפני   )עשרים וארבע(    24תוך  העירייה, אולם 
באמור  תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. מבלי לפגוע  עיריה  המנכ"ל  . החלטת  השעות עד לקבלת החלטת

   לעיל, לא תותר הצגת פרסומים פוליטיים. 

 
ול  הזכייןהא  י  ההסכםהחל ממועד תחילת תקופת   .4.9 לא  חברה  אחראי באופן בלעדי לכל תקלה במתקנים 

, לרבות נזק שנגרם  תהיה שום אחריות לכל נזק ו/או ליקוי אשר יתגלה במתקנים כתוצאה מליקוי במתקן
 . בזדון

 
וכל אחת מתקופות ההארכה, ככל שתמומש,   .4.10 במסגרת התחייבויותיו, במשך כל תקופת ההסכם 

 מתחייב לתחזק באופן שוטף את המתקנים, בהתאם להוראות החברה ובכלל זה:  הזכיין

 
אחראי לשלמות המתקנים, לאחזקתם,    הזכיין במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה מכוחו יהיה   .4.10.1

ולסילוק כל פסולת ו/או כל מפגעים מסביבתם, בתום ביצוע עבודה    קיונםילתיקונם, לשמירה על נ 
 כלשהיא בקשר עמם על ידו. 

 
יערוך סיורים בתדירות כפי שתוסכם עם החברה לבדיקת תקינות ושלמות המתקנים ולדאוג   הזכיין .4.10.2

 לכל תיקון נדרש. 

 
יבצע על חשבונו כל תיקון נדרש מכל סיבה שהיא, לרבות וונדליזם וכוח עליון, תוך המועד    הזכיין .4.10.3

, תהיה החברה רשאית לבצע את התיקון באמצעות מי  הזכייןלהלן. לא עשה כן    4.7המפורט בסעיף  
 . כהוצאות תקורה 15%ובתוספת   הזכייןעל חשבון   , שתבחר

 
כל ציוד העזר הנדרש וכן לספק ולהתקין על חשבונו    מתחייב לספק ולהתקין על חשבונו את   הזכיין .4.10.4

 חלפים של ציוד שניזוק או התקלקל לרבות ציוד שחובל או נשבר. 
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מתחייב לנקות את המתקנים בחומרים המתאימים, בתדירות כפי שתיקבע על ידי המנהל אך    הזכיין .4.10.5

צוות מתאים ויתאם    ןהזכיי לא עולה על אחת לחודש, הכל לשביעות רצון המנהל. לצורך כך, יחזיק  
 עם המנהל את המועדים לניקוי המתקנים. 

 
מתחייב לערוך פעמיים בשנה סיור מקיף בכל האתרים בהם מותקנים ו/או מתוחזקים על ידו    הזכיין .4.10.6

שיפוץ    הזכיין המתקנים. הסיור יכלול בדיקת תקינות טכניות ותקינות מצב חיצוני. אחת לשנה ישפץ  
יודיע למנהל על מועד    הזכיין צבע והכל לשביעות רצונו של המנהל.    כללי של המתקנים כולל חידוש 

 ימים מראש.  3השיפוץ, כאמור, לכל הפחות 

 
)שלושה( ימי עבודה מיום קבלת דרישה מאת החברה ו/או    3תיקון ו/או החלפה, כאמור יבוצעו תוך   .4.11

ך על ידה לצורך  העירייה. תיקון ו/או החלפה דחופים, לדעת החברה באמצעות המנהל או מי שהוסמ
ידי   על  יבוצעו  פינוי   (וארבע)עשרים    24תוך    הזכיין כך,  מקרה,  בכל  כאמור.  דרישה,  מקבלת  שעות 

  12הפרסום וניקוי השטח באזור הפגיעה יבוצעו לכל היותר בתוך    מתקנימפגעים שנגרמו בקשר עם  
  הזכייןשעות מרגע קבלת ההודעה בדבר המפגע מאת החברה ו/או העירייה. אם לא יפנה   (עשרה)שתים  

  15%  בתוספתאת המפגע תוך הזמן האמור, רשאית החברה לפנות את המפגע ולחייב אותו בהוצאותיה,  
, לפחות ו/או בהתאם לדרישת החברה ו/או  רבעוןהפרסום ייעשה אחת ל  י מתקנ. ניקוי  תקורה  כהוצאות 
 העירייה. 

 
כי התיקון יבוצע בין אם הפגיעה נובעת מרשלנות ובין אם    הזכיין למען הסר ספק, מוצהר בזאת ע"י   .4.12

לאו, לרבות פגיעות שמקורן בכוח עליון ו/או שטפון ו/או חבטה ו/או בשל סיבה אחרת, שאינה בשליטתו  
 לרבות פגיעות ונדליזם מכוונות.  כייןהזשל 

 
 ו/או מטעמו תיעשה באמצעות כוח אדם מיומן, מורשה ומוסמך בדין.   הזכיין כל פעולה שתיעשה על ידי   .4.13

 
לטובת  וזאת  ימים בשבוע  )שבעה(    7שעות ביממה,  )עשרים וארבע(    24מתחייב להיות זמין במשך    הזכיין  .4.14

 . לשם הצלת נפש ו/או רכוש תיקונים דחופים 

 
בוצעו על  הנוספים שלחברה דיווח בכתב בדבר השירותים   הזכייןבו, יגיש  10 –מידי חודש, עד היום ה  .4.15

שבוצעו בפועל על פי ההסכם, בהתאם למתכונת  נוספים  ידו בחודש החולף. הדיווח יכלול פרוט שירותים  
 גין שירותים נוספים כאמור יכלול )חובה(בכפי שתוגש לחברה ותאושר מראש על ידה, בכתב. דיווח  

 צילומים מתעדים.  

 
בסעיפים    הזכיין הפר   .4.16 כאמור  מהתחייבויותיו  יותר  או  איזו    לעיל  4.15עד    4.1אחת  הפר  ו/או 

מהתחייבוי איזו  ו/או  זה  חוזה  הוראות  פי  על  הטכני  מהתחייבויותיו  המפרט  בהוראות  כאמור  ותיו 
ו ד'  , תהא החברה רשאית, לאחר שנתנה לו  ה' לחוברת המכרז-ומפרט התחזוקה המצ"ב כמסמכים 

  הזכיין ₪ )חמש מאות שקלים( בגין כל הפרה כאמור. קיבל    500התראה בכתב, להשית קנס בסך של  
בה הזמן שנקבע  תוך פרק  תיקן את ההפרה  ולא  רשאית  התראה בכתב מאת החברה  החברה  , תהא 

על   הפר    1,000קנס של    הזכיין להשית  כל הפרה.  בגין  )אלף שקלים(  איזו מהתחייבויותיו      הזכיין ₪ 
)שלוש( פעמים ברציפות ולא תיקן הפרות אלה תוך פרק הזמן אשר נקבע לכך בהתראת החברה    3כאמור  

ים שקלים( או להביא  ₪ )חמשת אלפ  5,000קנס בסך של      הזכייןלספק, רשאית החברה להשית על  
 הסכם זה לידי סיום, על פי שיקול דעתה. 

 להלן. 16הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות סעיף  

   הזכייןהצהרות והתחייבות   .5

 מצהיר ומתחייב כי :   הזכיין

 יש לו את כל הרישיונות הדרושים לפי דין כדי לקיים את הוראות הסכם זה, לעסוק בפרסום ולתת את השירותים. .5.1

 הוא ממלא אחר כל תנאי הקבוע בכל דין לצורך הפרסומים וקיום הוראות ההסכם.  .5.2

 הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק.  .5.3
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והכישורים   .5.4 לו את הידע  בזהירות  יש  פעולותיו  יבצע את  והוא  לפי הוראות ההסכם,  המכרז  לביצוע  הדרושים 

 מרבית ובמומחיות, במיומנות ובשקידה ראויה ובכפוף לכל דין לרבות חוקי העזר של העירייה. 

כי ביקר בשטחי הפרסום, מיקומם, סביבתם ודרכי הגישה אליהם, בחן את כל הנ"ל באופן יסודי,    רמצהי    הזכיין .5.5

 התאמה. -והוא מוותר בזאת על כל טענת מום ו/או אי -כל אלו מתאימים לצרכיו ולצרכי ההסכם   מצא את

מתחייב לנקוט כל אמצעי זהירות המתחייב בגין ביצוע הפרסום ו/או השירותים, לרבות שימוש בחומרים     הזכיין .5.6

 ו/או טובין, בהתאם לכל דין וברמה הגבוהה ביותר. 

  פעל בניגוד עניינים בקשר עם פעילותו לפי הסכם זה וכי ישמור את פרטי הסכםהזכיין מצהיר ומתחייב כי לא י .5.7

להסכם זה, אשר    5-ו  4, בהתאם להוראות המפורטות בנספחים  בסודיות, למעט מידע שהינו בנחלת הכלל  זה

 נחתמו עיל ידו עובר לחתימה על הסכם זה. .  

ההסכם, יש את הידע והכישורים )לרבות הכשרה(    מצהיר ומתחייב כי לכל עובד שיועסק על ידו לביצוע   הזכיין .5.8

 הדרושים לשם כך, כמתחייב מכל דין. 

 מצהיר כי יש בידו את כל ציוד העבודה הדרוש לביצוע ההסכם.  הזכיין .5.9

ואחרים( המתאימים והנדרשים    -הציוד    -מצהיר כי יש בידו את כל האמצעים )לרבות הכספיים, המכניים     הזכיין .5.10

 ו לפי ההסכם.לביצוע התחייבויותי 

מצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם, או בכל שתינתן לפיו, כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל    הזכיין  .5.11

כל רישיון, היתר, אישור או רשות או מהצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלום חובה וכיוצא באלה, המוטלים עליו  

 ו/או על ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם, על פי כל דין. 

ולא ינצלם כל ניצול עסקי אחר, פרט לצרכי פרסום    מתקני הפרסום נשוא הסכם זהשר פרסום על כלל  יאפ    הזכיין  .5.12

 ובהתאם להוראות ההסכם 

 ינהג על פי קריטריונים אחידים לגבי כל מבקשי הפרסום בשטחי הפרסום.    הזכיין .5.13

 

ו/או הוראה של הרשויות  מתחייב לבצע ולקיים את התחייבויותיו על פי ההסכם, בהתאם להוראות הדין     הזכיין .5.14

נזק  החברה  לפצות ולשפות את     הזכייןהמוסמכות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת שבהסכם, מתחייב   בגין כל 

 שייגרם לה כתוצאה מהפרת הוראות סעיף זה על ידו. 

יישא בכל התשלומים ו/או ההוצאות שיידרשו על מנת לעמוד בכל הוראה, דרישה או תנאי בקשר עם     הזכיין .5.15

מועד חתימת ההסכם    -לפי ההסכם    וום התחייבויותי קי רק לאחר  תנאי שפורסמו  דרישה או    -לרבות הוראה, 

 בגין הנ"ל.החברה  לא יהיה רשאי לבוא בתביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד   הזכיין ו

ת הביטוח  מתחייב לדאוג ולהשיג על חשבונות את כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות, הרישוי ופוליסו   הזכיין .5.16

 הדרושים לפי כל דין לשם מילוי התחייבויותיו לפי ההסכם על פי כל דין. 

  בהתאם  עבודה  יומן  ולנהל  ויסודית  מקצועית  בצורה  זה   בחוזה  למפורט  בהתאם  העבודה  את  לבצע  מתחייב    הזכיין .5.17

 . המנהל להוראות

 

  מתקני הפרסום ותחזוקת תפעול .6

 החברה.  של  רצונה לשביעות וזאת הבלעדית ובאחריותו  חשבונו על מתקני הפרסום את יתחזק   הזכיין 6.1

   והפרסום.  במתקניבשטח הפנימי והייעודי   ורק  אך  תתבצע  הפרסום  מתקני  תקנת ה 6.2
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 לחלוטין. מפרסום  נקימהשטח המיועד לפרסום. כל יתר השלט יהיה  יםהחורג  פרסומים  להדביק אין 6.3

בעלויות ההסרה     הזכייןרשאית להסיר מודעות שפורסמו שלא כאמור בסעיף זה לעיל, ולחייב את החברה  6.4

לא יהיה רשאי      הזכייןוכן בפיצוי מוסכם מראש כמפורט בהסכם בטבלת הפיצויים כמפורט בהסכם זה  ו

 לבוא בתביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד בגין כך. 

במתקני הפרסום נשוא  שהוא   שינוי כל לעשות או להזיז עביר,לה   הזכייןמ עת בכל לדרוש רשאיתהחברה   6.5

 לפי העניין. החברה בתוך פרק הזמן שתורה לו  במלואה החברה  דרישת לביצוע יפעל   הזכייןו  הסכם זה 

המודעות 6.6 באופן התחזוקה עבודות ביצוע או/ו תליית  לתנועה כל תיווצר שלא כזה יבוצע   או /ו הפרעה 

 הולכי רגל או בכלל.   לבטיחות  או /ו לזרימתה

 ינקה וידאג לאיסוף כל הפסולת שתיווצר כתוצאה מביצוע העבודות לרבות מהחלפת/הסרת מודעת.    הזכיין  6.7

יטפל בתקלות ו/או ליקויים ו/או סיכונים ככל ויהיו בהתאם להוראות ולוחות הזמנים הקבועים      הזכיין 6.8

 המצורף להסכם.   6ב'בנספח 

   הזכיין  את הצורך ולחייב  במקרה דחופים  תיקונים לבצע  רשאיתהחברה   כי מוסכם מהאמור  לגרוע מבלי 6.9

על פי      הזכיין של מאחריותו  לגרוע כדי  סמכות זו בהפעלת . אין 10%בשיעור   תקורה  בתוספת  בהוצאותיה

 הסכם זה. 

ה תהיה רשאית  או מי מטעמ החברה  ימנה נציג מטעמו לצורך ביצוע הוראות ההסכם וכי    הזכייןמובהר כי   6.10

    הזכיין להחליף נציג מטעם  החברה  על בקשת   להחליף את הנציג /ים מטעמו. הודעה     הזכיין לדרוש מאת  

 )שבעה( ימים מראש.   7תימסר לכל הפחות 

, במידה ויתגלו בעיות ו/או מפגעים טכניים ו/או  מתקני הפרסוםבאופן שוטף את    -על חשבונו    -יתקן      הזכיין 6.11

 חזותיים.בטיחותיים ו/או  

 בכתב אישור  ללא בשטחי הפרסום  שהוא שינוי  כל לעשות או  להזיז לפרק, להעביר, שלא מתחייב    הזכיין 6.12

 .מנהל התפעול של ומראש

זה,   סעיף לצורכי .  זה  לעניין המנהל   של  הוראותיו אחר וימלא  וסביבתם המתקנים  את  וינקה  יתחזק    הזכיין 6.13

 משמעו הלוח, השטח, בסיס השלט, כל השטח )לרבות שטח גינון( סביב המתקן   "וסביבתם "המתקנים המונח

 תכלול בין היתר:  המתקנים תחזוקת  .המתקנים מן  ( ס"מ ב כל אחד 10כעשרה ) של היקפי  בשטח

 לעת. מעת המנהל  דרישת פי על או לחודש אחת שוטף  באופן  המתקן וסביבתו ניקוי 6.13.1

לעת לרבות   מעתהמנהל   בתדירות אחרת על פי דרישת או תיים  לשנ  אחת המתקן צביעת 6.13.2

 הנחייתו ביחס לסוג הצבע. 

 סידור, התקנת ואחזקת דרכי הגישה למתקן.  6.13.3

להחזיר את המצב לקדמותו טרם      הזכיין בכל מקרה של ביצוע עבודה ו/או תיקון, מתחייב   6.13.4

 ביצוע העבודה. 
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יש צורך לתקן ו/או להחליף מתקנים שנפגעו או נמצאו    המנהלככל שעל פי שיקול דעתו הבלעדי של   6.14

ובמועד שייקבע אף  המנהל יבצע את התיקון ו/או ההחלפה על פי דרישת  הזכיין בלתי ראויים לשימוש,  

ותידרש  באופן מיידי ככל ולפי שיקול דעתו הבלעדי יש בכך צורך. מובהר למען הסר כל ספק כי ככל  

שהיא   בחינה מכל הקיים למתקן  זהה יהיה חדש, אשר  הפגום במתקן המתקן יוחלף,  החלפת מתקן 

 ויעמוד בכל דרישות המפרט. 

 
 הסרת מתקנים/ מתקני הפרסוםשינויים במיקום  .7

רשאית להורות לקבלן, לבצע כל אחת ואחת מהפעולות הבאות, או את חלקן או  החברה   7.1.1

בכל עת,   כולן ביחד  פי שיקול  את  על  ותקופות ההארכה,  כל תקופת ההתקשרות  במשך 

 דעתה הבלעדי: 

זה, למיקומים  מתקני פרסום  להעתיק   7.1.2 חוזה  במועד חתימת  מוצבים  הם  המיקום בו  מן 

תורה  החברה  אשר    מתקני הפרסוםאחרים בתחומי שיפוטה של העירייה, ובלבד שכמות  

 לשנה. מתקני פרסום  2על העתקתם לא תעלה על 

)ת החברה   7.1.3 שישים  של  בהודעה  המיקום  בשינוי  הצורך  על  ובכתב.  60ודיע  מראש  יום   )

יבצע את השינוי תוך המועד הנ"ל, ויישא בכל ההוצאות והעליות בכרוכות בביצוע      הזכיין ו

 העתקת המיקום. 

 הסרות ללא תשלום 4עד  –הסרת מתקן  7.1.4

חדשים   7.1.5 מתקנים  הקמת   / ישנים  מתקנים  החברה   בהתאם  – החלפת  במחירי    לדרישת 

 למסמכי המכרז. 9נספח  –מחירון 

   תוכן הפרסומים: .8

חוזה ו/או דין ו/או יפגעו ברגשות הציבור ו/או בתדמית   מתחייב כי כל הפרסומים לא יפרו כל הוראת   הזכיין 8.1

יפרוהעירייה לא  הוראות    ,  יפרו  לא  הרע,  איסור לשון  יפרו את  לא  רוחני,  קניין  הנוגעות לתעמולת  זכויות 

 .  בחירות

ההכרעה בעניין תוכן הפרסום תהיה מסורה למנהל  במקרה של תלונה בנוגע לסעיף זה יבחן המנהל את הנושא ו 8.2

 .באופן בלעדי

מצהיר בזאת כי הוא בקיא בכל מגבלות הדין בנוגע לפרסום ומתחייבת להתעדכן כל העת לגבי כל      הזכיין 8.3

 ם. חידוש ו/או תיקון בדין הקשור אליה

החברה  מעצם הגשת הצעה על פי מכרז זה, כי פעולותיה של     הזכיין למען הסר ספק מובהר בזאת ומוסכם על  8.4

 ו/או על מי מטעמה אחריות, כלשהי לגבי הפרסום תצוגתו ותוכנו. החברה  ו/או של מי מטעמה לא יטילו על 

הפרסום בתנאים, לרבות בדבר  שומרת לעצמה בזאת את הזכות, לפסול פרסום או להתנות את המשך  החברה   8.5

שלא להציג פרסום, או לחדול      הזכייןעריכת שינויים בו, או להטיל מגבלות על הצגת הפרסום או לדרוש מ

 מהצגת פרסום ו/או להסיר פרסום, בכל עת במהלך תקופת הפרסום והכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

וזאת מבלי להעניק  החברה  יפעל על פי דרישות     הזכייןכאמור, תודיע על כך בכתב לקבלן ו החברה  החליטה   8.6

 לקבלן כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה כנגד העירייה 
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למען הסר ספק, החליט המנהל על פסילה של פרסום, לא תהא לקבלן כל טענה בדבר פיצוי עבורו ו/או עבור   8.7

 הגורם המפרסם. 

סם שיהיה מעוניין בכך, ללא כל אפליה. כל  פרסום לכל מפר    הזכיין בכפוף לאמור בחוזה זה ו/או בדין, יבצע  8.8

כאמור, ידון בה המנהל. לאחר שמיעת טענות המפרסם וקבלן, ייתן      הזכייןתלונה שיגיש מפרסם לעניין סירוב  

 .   הזכייןהמנהל את החלטתו שתחייב את  

לא  המנהל  ו/או של המנהל ו/או המפקח ו/או  החברה  ו/או של ראש  החברה  למען הסר ספק, פעולותיה של   8.9

 יטילו עליהם ו/או על מי מטעמם, אחריות כלשהי לגבי הפרסום, תצוגתו ותוכנו. 

  אחראי  יהיה  לא   והמנהל  הזכיין  של  היא לתכנים    המלאה  האחריות מובהר כי    האמור  מכלליות  לגרועמבלי  

בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו  החברה  מתחייב לשפות ולפצות את      הזכיין.  לפרסומים  בנוגע   טענה  לכל

החברה  כתוצאה מדרישה ו/או תביעה מטעם צד ג' כלשהו ביחס לתוכן הפרסומים.    ו/או לעירייהלחברה  

 תודיע לקבלן מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה כאמור. 

 
 לוחות זמנים    8

 מיום חתימת ההסכם.   ימים(  ארבע עשרה) 14בתוך   הקיימים  מתקני הפרסוםיחל בתפעול    הזכיין 8.1

מיום קבלת צו   )שלושים( יום 30בתוך החברה כפי שיתבקש על ידי  מתקני פרסוםיתקין ו/או יחליף    הזכיין 8.2

 ככל שיצאו ובמועדים הנקובים בו.    המתקניםהתחלת עבודה ו/או הזמנת 

 הזכיין אופן ביצוע ההתחייבויות  .6
 

 ה' להסכם זה.  -מסמכים ג'  – התחייבויות הזכיין בהתאם להסכם זה מפורטות במפרטים הטכניים 
 

 

 בטיחות  .7
 

לדרישות   .7.1 ובהתאם  דין  לכל  בהתאם  הבטיחות  אמצעי  בכל  אנשים  החברה  לנקוט  ע"י  עבודה  כל  ולבצע 
 המורשים לכך לפי כל דין. 

 
 עפ"י כל דין. לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש  .7.2

 
, לקבל אישורים מראש מן הגורמים הבאים: חברת  הזכייןככל שנדרש לצורך ביצוע איזה מהתחייבויות   .7.3

החשמל, בזק, משטרה, אגף הנדסה, מח' חשמל, גנים, מים בעירייה וכל גורם אחר המתחייב עפ"י כל דין.  
 ם עמן. מתחייב לבצע את עבודתו בהתאם להוראות הרשויות הנ"ל ובתיאו הזכיין

 
תן לספק  י, י להלן  9מצא המנהל כי העבודה בוצעה בתנאים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד לאמור בסעיף   .7.4

שעות   )עשרים וארבע(  24בהתאם להוראות המנהל תוך  הזכיין התראה ואפשרות לתיקון המעוות. לא פעל  
 .הזכייןמיום ההתראה, יהא המנהל רשאי להפסיק את עבודת  
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בעבודה,    הזכיין  .7.5 הבטיחות  ותקנות  חוקי  עפ"י  יעבדו  שברשותו  והציוד  עובדיו  הוא,  כי  מתחייב, 
ייתן הדרכה לעובדים, יספק ציוד מגן אישי, יבצע בדיקות תקופתיות לציוד וכל דבר אחר    הזכייןובכלל זה  

 כאמור בחוקי הבטיחות בעבודה.  

 
בטיחותי מן הממונה על הבטיחות בעבודה    מתחייב, כי לפני תחילת ביצוע העבודה, יקבל תדרוך  הזכיין .7.6

 בעירייה. 

   
 עבודות חשמל:  .8

 
יהיו מחוברים לרשת החשמל העירונית בכל עת  )הרלוונטיים(  מתחייב לדאוג כי מתקני הפרסום    הזכיין  .8.1

, הכל בתיאום עם מנהל מח' חשמל בעירייה ועפ"י  ולכל שלט יהיה מונה חשמל נפרד  במשך תקופת ההסכם
   הוראותיו.

 
הזכיין מודע כי נכון למועד החתימה על ההסכם קיימים מתקנים אשר אינם מחוברים לרשת החשמל וכי   .8.2

 הוא יפעל על מנת לקדם חיבור כאמור. 

 
מתחייב שכל עבודות חשמל יבוצעו בפיקוח מהנדס חשמל, שיועסק על   הזכייןמבלי לגרוע מן האמור לעיל  .8.3

בפני   הזכיין חשבונו, ואך ורק על ידי מי שמורשה לעבודות אלה על פי הוראות כל דין. לאחר ההתקנה יציג  
 המנהל תעודת בדיקה ואישור של מהנדס חשמל. 

 
וש בציוד החשמלי הנדרש לתאורת  שא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בהתקנת, תחזוקת ושימ יי  הזכיין .8.4

 הפרסום, או הפעלת כל ציוד מכני או אחר הקשור בפרסום. 

 
 כל מתקן מבין המתקנים.  צריכת החשמל עבור במלוא   תישאהחברה  .8.5
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ידאג   .8.6 העבודה  בהם    הזכיין בגמר  ויתר חומרים שהשתמש  סילוק פסולת, שיירים  ע"י  לנקות את השטח 
 יו או מכל מקור אחר, והכל לשביעות רצון המנהל. לעבודתו או שנשארו כתוצאה מעבודות 

 

 
 תאורה  .9

 

תופעל ותופסק בעת ובעונה אחת עם הפעלתה והפסקתה של התאורה  הרלוונטיים  התאורה במתקני הפרסום  

 .  העירוניתהציבורית  

 

 
   שימושהדמי  .10

 
  המוכפלת 1נספח  כ המצורפת להסכם  סך התמורה לחברה )"דמי השימוש"( יהיה בהתאם להצעת המציע   .10.1

 במקדם סוג המתקן כפי שמצויין בטופס הצעת המחיר, כפול מספר המתקנים בפועל, וכמפורט להלן.  

 
ההסכם    הזכיין תקופת  במשך  שנתיים  שימוש  דמי  לחברה  של  ישלם  בסך  במכרז  להצעתו  בהתאם 

עבור כל   ,לא כולל מע"מ "_________________________שקלים חדשים(, _________ ₪ )ובמילים: 
 על חלק משנה ישולמו דמי שימוש יחסיים.  .תחנת אוטובוספן פרסום מסחרי על מתקן מסוג 

 

ההסכם    הזכיין תקופת  במשך  שנתיים  שימוש  דמי  לחברה  )ובמילים:ישלם   ₪  _________ של   בסך 

עבור כל פן פרסום מסחרי על מתקן    ,לא כולל מע"מ  _______________שקלים חדשים(,"__________

 על חלק משנה ישולמו דמי שימוש יחסיים. .מתקן מפהמסוג 

 

ההסכם    הזכיין תקופת  במשך  שנתיים  שימוש  דמי  לחברה  )ובמילים:ישלם   ₪  _________ של   בסך 

עבור כל פן פרסום מסחרי על מתקן    ,מע"מלא כולל    "_________________________שקלים חדשים(,

 על חלק משנה ישולמו דמי שימוש יחסיים.  .מכווניםמסוג 

 

ההסכם    הזכיין תקופת  במשך  שנתיים  שימוש  דמי  לחברה  )ובמילים:ישלם   ₪  _________ של   בסך 

חדשים(, מע"מ  "_________________________שקלים  כולל  על    ,לא  המוצב  פרסום  ראש  כל  עבור 

 על חלק משנה ישולמו דמי שימוש יחסיים.  .עמודוריםמסוג  מתקן 

 

 

ההסכם    הזכיין תקופת  במשך  שנתיים  שימוש  דמי  לחברה  )ובמילים:ישלם   ₪  _________ של   בסך 

עבור כל פן פרסום מסחרי על מתקן    ,לא כולל מע"מ  "_________________________שקלים חדשים(,

 על חלק משנה ישולמו דמי שימוש יחסיים. . טוטםמסוג 

 

ההסכם   תקופת  במשך  שנתיים  שימוש  דמי  לחברה  ישלם  )ובמילים:הזכיין   ₪  _________ של   בסך 

עבור כל פן פרסום מסחרי על מתקן    ,לא כולל מע"מ  "_________________________שקלים חדשים(,

 על חלק משנה ישולמו דמי שימוש יחסיים. . על קיר בגין בילבורד מסוג 

 

 דמי השימוש.   – ייקראו לעיל ולהלןכל סוגי המתקנים שצויינו  דמי השימוש בגין  

 



   01/2022מכרז פומבי מס' 

 אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום בעיר כפר סבא למתן שירותי 

 

 

 
 ___________________               105מתוך  47עמוד 

 חתימה וחותמת המשתתף     

 10.2.2022 –  1.1גרסה 

 

 

כי   כמות המתקנים בפועל לפיהן יחושב התשלום תקבע לאחר סיור שיעשה עם המציע  מובהר ומודגש 

 ה לאחר הזכיה.  הזוכ

 

 
אינם כוללים מע"מ ובאם יוחלט כי דמי השימוש  לעיל    12.1המפורטים בסעיף  דמי השימוש  למען הסר ספר   .10.2

 יוסיף וישלם מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין.   הזכייןמחויבים במע"מ, 

 
 

יודגש כי הכמות המפורטת בטופס הצעת המחיר מהווה המכפלה המינימאלית, וכי דמי השימוש שישולמו   .10.3
על ידי הזכיין לא יפחתו מהצעתו של הזכיין ביחס למקדם סוג המתקן כפול הכמות המינימאלית, גם אם  

 בפועל נעשה שימוש במספר נמוך יותר של מתקני פרסום באותה קטגוריה, ובכלל.  
  כמפורט בהסכם.הכל  ,  שווים  תשלומים  4-במראש בגין כל שנת התקשרות  ישולמו  השנתיים  מוש  דמי השי .10.4

 דמי השימוש יעודכנו בהתאם לכמות מתקני הפרסום אשר יימסרו לזוכה בפועל בסוף כל שנה קלנדרית. 
בביצוע   .10.5 הכרוכות  וסוג  מין  מכל  כלליות  ובין  מיוחדות  בין  ההוצאות,  כל  את  כוללים  השימוש  דמי 

בגין צריכת החשמל לצורך הארת    הזכייןחייבויות  הת וכן מובהר כי דמי השימוש כוללים את התשלום 
 מתקני הפרסום והתשלום בגין צריכת החשמל כאמור ישולם על ידי החברה ולא יחול על הזכיין. 

  החל ממועד חתימת הסכם זה וישולמו על ידו בלא להתחשב במכירת שטחי  הזכיין דמי השימוש יחולו על  .10.6
 הפרסום שעליהם בפועל ו/או במצבם של מתקני הפרסום. 

מלוא האגרות   ו/או לעירייה )לפי שיקול דעתן ובהתאם לעניין(לחברה  הזכייןמוש, ישלם יבנוסף לדמי הש .10.7
בהתאם להוראות חוק העזר  או כל חוק עזר אחר שיבוא במקומו וכן כל תשלום ו/או אגרה ו/או מס אחר   

 המתחייב על ידי הרשויות המוסמכות לרבות בגין ההכנסות מהפרסום. 
ובהתאם לאמור  רשאית לדרוש מהזכיין להקים פני פרסום חדשים לפי שיקול דעתה  יובהר כי החברה תהא   .10.8

ב'(  בהס להסכם, והתמורה תותאם בהתאם    9נספח  ובהתאם למחירון הקבוע בכם ההתקשרות )מסמך 
ידע לרחוב העמק אמורים לקום מתקני שילוט   בין הרחובות עתיר  וויצמן  כי בציר  לי  ידוע  לכך. בנוסף 

 נוספים, וכי התמורה תותאם בהתאם. 
אלית לחישוב התמורה לא תתוקן,  היה ויוסרו מתקנים ממיקומים מסויימים, כמות המתקנים המינימ .10.9

 והחברה תאשר העברת מתקנים למיקומים חליפיים. 
את    הזכיין .10.10 השימוש  ישלם  ע"ש  הבדמי  בע"ממחאה  כפר סבא  לפיתוח  הכלכלית  לחלופין    החברה  ו/או 

 שתורה לו החברה . בהעברה בנקאית לחשבון 
הלשכה .10.11 ידי  על  המתפרסם  לצרכן  המחירים  למדד  צמודים  יהיו  השימוש  לסטטיסטיקה    דמי  המרכזית 

"(, כאשר הבסיס לחישוב ההצמדה הוא המדד הידוע במועד  המדדולמחקר כלכלי של הממשלה )להלן: "
 הגשת ההצעות במכרז לעומת המדד הידוע ביום התשלום בפועל. 

, בהתאם לכמות מתקני  שווים בגין כל שנת התקשרות  תשלומים  4-ב  מראשדמי השימוש ישולמו   .10.12

 ו לזוכה בפועל בסוף כל שנה קלנדרית,  הפרסום אשר יימסר 

 
בביצוע   .10.13 הכרוכות  וסוג  מין  מכל  כלליות  ובין  מיוחדות  בין  ההוצאות,  כל  את  כוללים  השימוש  דמי 

בגין צריכת החשמל לצורך הארת    הזכייןהתחייבויות   וכן מובהר כי דמי השימוש כוללים את התשלום 
ו/או החברה הכלכלית ולא  החברה  לם על ידי  מתקני הפרסום והתשלום בגין צריכת החשמל כאמור ישו

 . הזכייןיחול על  

 
החל ממועד חתימת הסכם זה וישולמו על ידו בלא להתחשב במכירת שטחי   הזכיין דמי השימוש יחולו על  .10.14

 הפרסום שעליהם בפועל ו/או במצבם של מתקני הפרסום. 

 
מלוא האגרות בהתאם להוראות חוק העזר  או כל חוק עזר    לחברה    הזכיין מוש, ישלם  יבנוסף לדמי הש .10.15

חייב על ידי הרשויות המוסמכות לרבות  אחר שיבוא במקומו וכן כל תשלום ו/או אגרה ו/או מס אחר  המת
 בגין ההכנסות מהפרסום.
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 פיגורים ופיצויים .11

 
ישא ריבית בשיעור שיהיה קבוע במועד  י, שישולם בפיגור  הזכייןסכום מן הסכומים או חוב כלשהו של   .11.1

 הפיגור בבנק לאומי לישראל לגבי סכומים בלתי מאושרים בחריגת יתר בחשבון עו"ש.

  
פיגור בתשלום של דמי השימוש ו/או איזה חלק מהם ו/או כל תשלום אחר החל עליו על פי הסכם זה העולה   .11.2

  14  –ישלם לחברה, בגין כל יום של פיגור מעבר ל   הזכייןו ימים יהווה הפרה יסודית של הסכם זה    14על   
 ₪ ליום.  800הימים האמורים ועד לביטול ההסכם ככל שיבוטל, סך של 

 
יום יזכה את החברה בביטול ההסכם וההסכם יבוא אל קיצו כאילו    )שלושים(  30אמור, העולה על   פיגור, כ .11.3

 נחתם מראש לתקופה המסתיימת ביום הביטול. 

 
₪, זאת   50,000לחברה פיצוי מוסכם בסך של   הזכייןנסתיים ההסכם בגלל האמור בסעיף זה לעיל ישלם   .11.4

 לעיל.  מבלי לגרוע מן הפיצוי היומי האמור 

 
אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות שיש לחברה עפ"י כל דין לתבוע את נזקיה והוצאותיה בגין ביטול   .11.5

 ההסכם, ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שברשותה. 

 
 ההסכם תקופת  .12

 

ידי החברה   .5.1 על  מיום חתימתו  החל  יהיה בתוקף  זה  חודשים    36ולמשך  הסכם  )שלושים ושישה( 

 "(.  תקופת ההסכם)להלן: "לאחר מכן בלבד 

  )ארבע(  4בעד    ההתקשרות  תקופת  את להאריך  יהיה  ניתן, הצדדים בהסכמת, לעיל  האמור למרות .5.2

, ולא יותר  "(האופציה  תקופות : "להלן)  אחת  כל ,  חודשים( עשר  שנים)  12  עד  בנות נוספות  תקופות 

   בסך הכל.)שבע( שנים   7-מ

ו/או    המכרז  מסמכי  פי   על  מהתחייבויותיו  יותר   או   אחת  מילא  לא  הספק אם,  לעיל  האמור למרות .5.3

,  יובהר. לספק מראש  הודעה  וללא,  לאלתר ההתקשרות   את  להפסיק רשאית   תהא החברה , ההסכם

דין  הבלעדי  דעתה   לשיקול,  הזכות  שמורה  לחברה  כי   לתיקון   מוגדר  זמן  לספק  להקציב,  ולפי כל 

 . בהסכם  כמפורט, ההתקשרות הפסקת  טרם , ההפרה
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 בתום תקופת ההסכם   הפרסום מהמתקניםהסרת  .13

 

ממתקני הפרסום שיוחזרו לחברה    הפרסוםאת    הזכייןבתום תקופת ההסכם או עם סיומה בדרך אחרת יסיר  

 כשהם תקינים נקיים ושמורים.  

 
 אי קיום יחסי עובד ומעביד  .14

 
עובד    הזכיין .14.1 ליצור יחסי  בתנאי מתנאיו כדי  או  זה  בהסכם  אין  וכי  הינו ספק עצמאי  כי  בזאת,  מצהיר 

בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין    הזכיין ומעביד בינו לבין החברה ו/או העירייה. כמו כן  מצהיר  
 בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה ו/או העירייה לבין מי מעובדיו. 

 
לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח    הזכייןמבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב   .14.2

 דרש לשלם.י הלאומי וכל מס או תשלום אחר שי

 
ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמו שמקורו    הזכייןבמידה והחברה ו/או העירייה תתבענה לשלם סכום כלשהו מן   .14.3

 לשפותן בגין כל סכום כאמור.  הזכיין בטענת יחסי עובד מעביד מתחייב

 
 אחריות וביטוח  .15

 
.  הזכייןמצהיר בזה כי הוא בלבד אחראי אחריות מלאה ובלעדית לטיב ואופן ביצוע התחייבויות    הזכיין .15.1

בקשר לעניינים הקשורים    –  מוסכם כי הסכמתו ו/או אישורו ו/או הוראותיו של המנהל ו/או של החברה 
  הזכיין מאחריות בלעדית לטיב התחייבויות    הזכיין אינם משחררים את    –  הזכייןלביצוע ההתחייבויות  

 ואופן ביצוען. 

 
  שייגרם לחברה ו/או לכל נזק אחר    בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש  יהא אחראי לכל ובגין כל נזק שהוא,  הזכיין .15.2

לן משנה מטעם הזכיין  לזכיין ו/או לעובדיו ו/או  לקב ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/אוו/או לכל צד שלישי 
ם, לרבות כל נזק שייגרם למתקנים ולתשתיות הקיימות כתוצאה מהשירותים ו/או  למי שבא מטעמו/או  

נו/או טעות ו/או השמטה  מצד   מעשה ו/או מחדל מ   לכל אובדן ו/או נזק ו/או קלקול ו/או הפסד כתוצאה  
ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע   ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר הזכיין

השירותים ן/אן בקשר אליהם, בין במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו ובין אם  
 נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו ו/או לכל אובדן ו/או נזק בקשר עם השירותים.   

 
לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים הנובעים ו/או    יהא אחראי כלפי החברה    הזכיין .15.3

הנובעים   נזקים  לרבות  עמם  בקשר  או  השירותים  ביצוע  כדי  תוך  בעקיפין  ובין  במישרין  בין  הקשורים 
שים מן  מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות החברה ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדר

הציוד, אשר יגרמו לנזקים לגוף ו/או לרכוש של החברה   ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים  
במקום ביצוע השירותים ו/א צד ג' כלשהו בגין ו/או בקשר לשירותים ו/או עקב מעשה או מחדל של הזכיין  

 עתם.   ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו והוא ינקוט בכל האמצעים למני

 
  הזכיין ו/או כל רכוש ו/או ציוד המשמש את    למתקניםלכל אבדן, נזק או קלקול    בלעדית יהא אחראי    הזכיין .15.4

מכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג ותאור הנמצאים בשימושו בקשר  לו/או    השירותיםבמסגרת  
ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל   החברה א פוטר את ו, וה השירותיםעם ביצוע 

 אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור. 
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ם הנוגד הוראות כל  פרסול  בקשר או  / ולכל נזק שייגרם כתוצאה    החברהכלפי  בלעדית יהא אחראי    הזכיין  .15.5
דין, לרבות בגין תוכן הפרסום, צורתו, עיצובו וכן בגין נזקים הנגרמים על ידי פרסום פוגע ו/או פרסום בלתי  

 ראוי, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, קניין רוחני  ולשון הרע.  

 
לכל אובדן ו/או נזק  , מכל אחריות  הזכיין פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה .15.6

צד שלישי אחר על כל נזק  את החברה ו/או  לרכוש, כאמור בהסכם זה והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות  
כאמור שיגרם אם יגרם בעקבות פגיעה או נזק כאמור , מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן במלוא הסכום  
ששילמה החברה או עלולה לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהחברה נשאה  

בקשר   בהן  עלולה לשאת  או  או  בהן  אובדן  פגיעה,  בגין  מזכויות  לתביעה  לגרוע  והכל מבלי  כאמור  נזק 
מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף    החברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. 

זה, וכדי להסיר כל ספק, מוצהר בזה כי "נזק" לצורך סעיף זה כולל גם עבודות נוספות שהצורך לספקם  
 .  נשוא הסכם זה הזכיין נבע מביצוע לקוי של התחייבויות  

 
מתחייב בזאת לפצות את מי מעובדיו וכל הפועלים מטעמם של כל הנ"ל בגין כל פגיעה ונזק שיגרמו    הזכיין .15.7

ו/או עקב ביצוע השירותים, והוא מתחייב לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה   להם תוך כדי 
ונזק כאמור וכן בכל ההוצאות  לעשות כן במלוא הסכום ששילמה החברה או עלולה לשלם בקשר לפגיעה  

שהחברה נשאה בהן או עלולה לשאת בקשר לתביעה בגין פגיעה או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות  
 החברה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.    

 
ביחד ו/או לחוד,  הוגשה תביעה כלשהי הקשורה להתקשרות זו ו/או הנובעת ממנה כנגד החברה והזכיין   .15.8

הרי שהזכיין לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר, לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב  
 של החברה.  

 
 בסעיף זה על סעיפי המשנה שבו יחול בהתאמה גם כלפי עיריית כפר סבא. האמור  .15.9

 
על פי הסכם זה או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר יחולו   הזכייןמבלי לגרוע מהתחייבויות ומאחריות  .15.10

 המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   להלן  3נספח בעל הצדדים הן אלו המפורטות 

 ביטול ההסכם .16

 

החברה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא הסכם זה לקיצו  

 וזאת במקרים ובתנאים המפורטים להלן: לאלתר 

 
יום מיום  )חמישה עשר(    15הפר איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה  ולא תיקן את ההפרה תוך    הזכיין .16.1

שנדרש לעשות כן בכתב על ידי החברה לרבות פיגור בתשלומי דמי השימוש או כל סכום אחר שתשלומו חל  
 .  הזכייןעל 

 
הוא חברה שקיבלה החלטת פירוק    הזכייןמונה לו כונס נכסים או לחלופין,  הוכרז כפושט רגל או    הזכיין .16.2

או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או מנהל קבוע או ניתנה לגביה החלטה אחרת  
 יום ממועד קבלתם. )ארבעים וחמישה(   45והצו, המינוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו תוך 

 
לא   הזכייןשניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או ש הזכייןכלשהי של   אם התברר כי הצהרה .16.3

 גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת החברה, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. 

 
בעבירה הנוגעת לתחום    הזכיין .16.4 ו/או הורשע  קלון  פלילית שיש עמה  בעבירה  הורשע  ו/או אחד ממנהליו 

 , למעט עבירות תנועה.  הזכייןעיסוקו של 
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הסב חוזה זה לאחר ללא הסכמת החברה, בכתב ומראש. מובהר למען הסר ספק העברת שליטה    הזכיין .16.5
 חוזה זה לאחר. כהגדרתה בחוק ניירות ערך(, כמוה כהסבת  –בספק )שליטה 

 
 . הזכייןכל נזק שיגרם לספק ו/או לצד שלישי כתוצאה מבטול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה יחול על   .17

 
מבלי לפגוע באמור לעיל, תהיה החברה רשאית לחלט את ערבות הביצוע, כהגדרתה להלן, כפיצוי קבוע ומוסכם   .18

 כל דין ו/או הסכם.מראש בגין נזקיה ומבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לה עפ"י 

 
רשאי להתקין ו/או להציב שלטי פרסום מתקני הפרסום או    הזכייןבוטל ההסכם או נסתיים תוקפו, לא יהיה   .19

לגבות עבורם כל תשלום שהוא. החברה תהא רשאית להתקשר עם אחר ו/או להעסיק עובדים מטעמה בביצוע  
 דין ו/או על פי הסכם זה. , מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לה ב הזכייןהתחייבויות 

 
לאלתר את שלטי הפרסום ממתקני הפרסום וימסור את המתקנים לידי החברה במצב    הזכייןבוטל ההסכם יפנה   .20

 לאלתר, על חשבונו.  הזכייןכפי שקיבלם לידו. היה ויימצאו נזקים במתקנים יתקנם 

 

 
 הסבת ההסכם   .21

 
אינו רשאי להסב לאדם אחר הסכם זה, כולו או מקצתו, או להעביר כל זכות על פיו, במישרין או    הזכיין .21.1

רשאי להתקשר לגבי ביצוע הסכם זה, כולו או מקצתו, עם אדם אחר, בלי הסכמת    הזכייןבעקיפין, וכן אין  
 רה. חייב באישור מראש ובכתב של החב הזכיין החברה בכתב ומראש; ספק משנה אשר יועסק ע"י 

 
יהיה    הזכיין התקשר   .21.2 מקצתו,  או  כולו  זה,  הסכם  לביצוע  בקשר  אחר  אדם  את    הזכיין עם  לבטל  חייב 

הסכמתה   את  החברה  נתנה  לכן  קודם  אם  אף  לכך,  החברה  דרישת  לפי  אדם,  אותו  עם  ההתקשרות 
להתקשרות זו. אם ניתנת הסכמה כאמור, לא תיצור היא יחסים חוזיים ישירים בין החברה לבין האדם  

 יהיה תמיד אחראי כלפי החברה לביצוע הסכם זה.  הזכייןהאחר ו 

 
  הזכייןובלבד שזכויות   לחברה  הסב את ההסכם וכל התחייבות ו/או זכות מכוחו  החברה תהיה רשאית ל .21.3

 על פי ההסכם לא תפגענה עקב כך. 
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 ערבות  .22

 
התחייבויות   .22.1 קיום  יפקיד    הזכייןלהבטחת  זה,  הסכם  פי  וכתנאי    הזכיין על  זה  הסכם  חתימת  במועד 

אוטונומית בלתי מותנית צמודה    לחתימתו, בידי החברה ולטובת החברה והעירייה גם יחד, ערבות בנקאית 
מאה אלף שקלים )₪    100,000של  בסך כספי  ו   2בנוסח המצורף להסכם כנספח  למדד המחירים לצרכן  

לאחר   חודשים 6הערבות תהיה בתוקף עד תום המדד היסודי הוא המדד ביום חתימת ההסכם.  . ( חדשים
ככל   הארכה,  כל תקופת  ידי  תום תקופת ההסכם לרבות  על  הארכת הערבות הינה    .המזמינהשתאושר 

 ערבות הביצוע"(.  " –)להלן  באחריות הזכיין.

 
על פיו,    הזכייןוכלל התחייבויות    הזכייןערבות הביצוע תינתן להבטחת הביצוע של הוראות ההסכם על ידי   .22.2

 לרבות להבטחת האחריות לטיב העבודה והחומרים.  

 
ו/או העירייה תהינה רשאיות לחלט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, בלא צורך ליתן על כך   .22.3 החברה 

הוראה אחת או יותר מהוראות הסכם זה    הזכייןהתראה מראש לספק בכל מקרה שלפי שיקול דעתה הפר  
 על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה. ובלבד שהסכום המחולט לא יעלה 

 
קבלת ערבות הביצוע ו/או חילוטה, כולה או חלקה, לא יפגעו בזכויות האחרות של החברה לפי הסכם זה   .22.4

 וגם /או לפי החוק. 

 
אם וככל שלא ניתן יהיה להוציא ערבות ביצוע לכל תקופת ההסכם, תוקפה של ערבות הביצוע יוארך על   .22.5

לתקופה נוספת או תקופות נוספות לתקופת/ות ההארכה של ההסכם אם ובמידה ויוארך, באופן    הזכייןידי  
ונה, לפי  יום לאחר תום תקופת ההסכם/תקופת ההארכה האחר  60  -שערבות הביצוע תהיה בתוקף עד ל

להמציא לחברה כתב ערבות ביצוע חדש על פי תנאי    הזכיין העניין. חלף הארכת תוקף ערבות הביצוע רשאי  
 הסכם זה.  

 
ימציא לחברה את כתב ההארכה של ערבות הביצוע או את כתב הערבות החדש, לא יאוחר מאשר    הזכיין .22.6

ניתנה לו הודעה בדבר מימוש תקופת/ות  יום לפני מועד פקיעתו של אותו כתב ערבות ובלבד ש)שלושים(    30
 ההארכה. 
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אי חידוש ערבות הביצוע, יהווה הפרה יסודית של ההסכם והחברה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד אחר,   .22.7

 לחלט עקב כך את ערבות הביצוע, כולה או חלקה. 

 
ת נוספת  חייב להפקיד בידי החברה ערבו  הזכייןחולטה הערבות על ידי החברה ולא בוטל ההסכם יהיה   .22.8

 בשיעורה, בערכה ולתוקפה של הערבות כפי שיהיה בעת החילוט.

 
 כללי .23

 
כל שינוי של הסכם זה וכן כל ויתור, ארכה או הנחה מאת איזה מן הצדדים, לא יהיה להם תוקף כלשהו   .23.1

על ידי    –במקרה של ויתור, הארכה או הנחה    –אלא אם נעשו במפורש בכתב ובחתימת הצדדים להסכם או  
 ו נדרש הויתור, הארכה או הנחה. הצד ממנ

 
שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין, או   .23.2

הויתור, ההסכמה, הדחיה,   תנאי שהוא, אלא אם  קיום  אי  או  הפרה  כהסכמה מצדו לאיזה  או  כויתור 
 ובמפורש. או התוספת נעשו בכתב  השינוי, הביטול,

 
הסכם זה מבטא את כל התנאים, ההבטחות והמצגים שהוחלפו בין הצדדים במשא ומתן שהתנהל ביניהם   .23.3

לקראת הסכם זה וכל ההבטחות, חילופי הצעות, או דברים אחרים שנאמרו או נכתבו בין הצדדים לפני  
 בטלים ומבוטלים בזה.  – חתימת ההסכם 

 
, וכל הודעה שתישלח לפי הכתובת הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה  כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה .23.4

 שעות מיום מסירתה למשלוח בדואר רשום או בכל דרך אחרת שניתנת להוכחה.  48לתעודתה תוך 
 ישא בכל ההוצאות הנדרשות על פי הסכם זה, ובכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבויות על פיו.   הזכיין .23.5

 

 

 

 

 

 החתום: ולראיה באו הצדדים על 

 

 

 

 _______________________    __________________________ 

 החברה              הזכיין               
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 להסכם  1נספח 

 מסמכי ההזמנה להציע הצעות והצעת הזכיין

 

 יצורף בעת החתימה על הסכם ההתקשרות
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 להסכם  2נספח 
 נוסח ערבות ביצוע  

 

   לכבוד      לכבוד 

 סבא  כפר  עיריית    סבא  כפר  לפיתוח הכלכלית החברה 

 135 וייצמן ' רח    11 ש"התע' רח

 סבא  כפר    סבא  כפר

 

 .,  נ.ג.א

 

___________)ר.מ./צ.ח./פ.ח_________________  בקשת   פי-על   כלפיכן   בזאת   ערבים   אנו"(  הזכיין"  -  להלן. 

  הפרשי   בתוספת"(  הקרן  סכום"  -  להלן( )חדשים  שקליםמאה אלף  במלים:  )  ₪  100,000  של  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק

  הסכם   עם  בקשר   וזאת"(  הצמדה  הפרשי "   -  להלן )  להלן  כמפורט  למדד  הקרן   סכום   מהצמדת   הנובעים  למדד   הצמדה

,  ומלא שלם מילוי ולהבטחת"( ההסכם" - להלן)  01/2022 מכרז בעקבות הזכיין לבין הכלכלית החברה בין שנחתם

 .  ההסכם  תנאי כל  של הזכיין י"ע

 

  אלינו  הגעתה   עם  מיד  הצמדה   הפרשי  בתוספת  הקרן   לסכום  עד  סכומים   או   סכום   כל  לכן   לשלם  בזאת  מתחייבים  אנו

,  כלשהו  באופן   או   כלשהו   בתהליך   דרישתכן   את   לנמק   או   לבסס   עליכם   להטיל   מבלי ,  בכתב  הראשונה   דרישתכן   של

  ומבלי ,  אחרת   דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה,  הזכיין  מאת  תחילה,  מהם  איזה  או,  כאמור  הכספים  את  לדרוש  או

 .  כלפיכן כלשהו  לחיוב  בקשר למציע לעמוד שיכולה  כלשהי הגנה  טענת כלפיכן לטעון

 

אתן ביחד או מי מכן תהיו רשאיות לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  

אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל דרישותיכן ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל  

 הנ"ל.  

 

   . כלכלי  ולמחקר  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי   על  המתפרסם  לצרכן  המחירים  מדד  משמעו  -"  מדד"  זה  בכתב 

  בפועל  תשלום  כל  של  ביצועו  למועד  נכון  לאחרונה   שפורסם  המדד  מתוך  יתברר  אם:  כדלקמן  יחושבו   הצמדה   הפרשי

  שפורסם ____שנת  ________ חודש  בגין  המדד   לעומת עלה  החדש  המדד  כי "(  החדש המדד " - להלן ) זה  כתב  י"עפ

  השווה   סכום   הצמדה  והפרשי  הקרן  סכום  יהוו "(  היסודי  המדד "  -  להלן )  2022שנת    __________לחודש    15יום  ב

 . היסודי  במדד  מחולק הקרן  בסכום החדש  המדד להכפלת

  

 . לביטול ניתנת ואינה   תלויה ובלתי  חוזרת בלתי הינה זה  כתב י"עפ התחייבותנו

 .  להסבה או/וגם להעברה  ניתן אינו  זה  התחייבותנו  כתב

 

 __________ שנת ______לחודש  __ערבות זו תעמוד בתוקף עד ליום 

 

נוספות על פי דרישת החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ, שתתקבל על ידנו עד   ערבות זו תוארך לתקופות 

 למועד הנקוב לעיל. 

 

 ______________ בנק           :_____________ תאריך 

 . שינויים וללא השמטות ללא, תוספות ללא   דלעיל  בנוסח תוגש הערבות: חשוב
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   להסכם 3נספח 

 ביטוח 

לערוך ולקיים, על   הזכיין פי כל דין, על  -פי הסכם זה ו/או על-על  הזכיין מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות   .1
  ו אחריות שבדין כלפיבמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת    , אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל  נוחשבו

והתנאים   מהביטוחים  יפחתו  שלא  ובלבד  דעתו,  שיקול  לפי  כאמור  אחריות  להבטחת  מתאימים  ביטוחים 
"טופס  חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן:    המהווה  XXX  נספחהמפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים,  

 (.   "ביטוחים קיום  על האישור
 

  האישור   טופס  את   זה  הסכם  חתימת  במעמד   החברה   להמציא לידי  הזכיין    על  חברה  החברה,  ללא כל דרישה מצד .2
הזכיין המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל   מבטחי  בידי   כדין  חתום   ביטוחים קיום  על

ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת    הזכיין ולהלן.  
כלשהי   בקבלת דרישה  צורך    מועד   סיום   טרם   יום   21  לפחות   לעירייה   תועבר   הביטוח  הארכת .  מהחברהללא 

 . הביטוחים תקופת
 

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הזכיין  לכלול את התנאים הבאים  .3
 הזכיין  ו/או החברה :  –בוטח" בפוליסות הינו שם "המ 3.1

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא ו/או עיריית כפר סבא ו/או    "החברה " לעניין הכיסוי הביטוחי: 
 תאגידים עירוניים ו/או חברות בנות ועובדים של הנ"ל.  

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את החברה  בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של   3.2
 בקשר לשירותים.   ומי מטעמו   הזכיין 

שלא יפחת מהנוסח בהתאם     Personal  Injuryשלישי מורחב לכלול הרחבת פגיעה אישית /   צד ביטוח   3.3
 ₪.  1,000,000אחריות של  בגבול 2013בתנאי ביט   4.8להרחבה 

בגין   3.4 ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את החברה  היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים 
 השירותים. םשיגרמו לעובדי הזכיין  בקשר עתאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע 

  ביטוח חבות המוצר מורחב לשפות את החברה  בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים ו/או המוצרים  3.5
 מו.  של הזכיין  ומי מטע ו/או המתקנים

 הביטוח יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד אספקת המוצרים לעירייה.  3.6
בפ 3.7 יחול  לא  רבתי  רשלנות  לגרוע מחובות  חריג  אין בביטול החריג כדי  אולם  וזכויות  הזכייןוליסות, 

 המבטח על פי חוק. 
סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה   3.8

 ₪. 100,000מקורית אחת לא יעלה על סך 
 .גרם לנזק בזדוןביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה , למעט כלפי מי ש 3.9

הודעה    לחברה הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר   3.10
יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או    60בכתב, ע"י הזכיין  ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  

 .השינוי המבוקש
או מגביל בדרך כלשהי את אחריות  כל סעיף בפוליסות הזכיין  )אם יש כזה( המפקיע או מקטין   3.11

מבטחי הזכיין  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי החברה  וכלפי מבטחיה, ולגבי החברה   הביטוח  
על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את החברה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא  

יטוח של הזכיין  זכות תביעה ממבטחי  זכות השתתפות בביטוחי החברה  מבלי שתהיה לחברת הב
. למען הסר ספק,  1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59החברה  להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  

 מבטחת הזכיין  מוותרת על טענה של ביטוח כפל כלפי החברה וכלפי מבטחיה.  
קבוצת   3.12 של  "ביט"  פוליסות  פי  על  הכיסוי  מהיקף  יפחת  לא  בפוליסות  הכיסוי  ביטוח  היקף  כלל 

 .  התקפות במועד התחלת הביטוח
ביטוחי הזכיין יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשירי   3.13

 הרמה, הקמה ופירוק. 
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רכב  ביטוח 4 לביצוע    הזכיין  -כלי  בעקיפין  או  במישרין  המשמש  רכב  כלי  לכל  ביטוח  שנערך,  יוודא  או  יערוך 

העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות  
בגין נזק   לרכוש  ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות 

₪ . למען   600,000 -הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ
ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים  

 מכל סוג. 
 

  אחריות   ביטוח  גם  עבורו   יערך   חובה  בביטוח  לבטחו   חוקית   חובה   אין   אשר,  כאמור  הנדסי   מכני  וציוד"  רכב"כלי   5
 . למקרה  ₪ 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות   בגבולות  מיוחד גוף נזקי מפני

 
, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי  הזכייןלקיים את כל תנאי ביטוחי    הזכיין על   6

מיד על    חברהל  להודיע ל  הזכייןלקיימם. כן מתחייב   הזכייןיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות    הזכיין
ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר   חברהה  כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם  

 להגישה למבטחים.   חברה ה  ידי -יוחלט על
על   כי  במפורש  מודגש  ספק,  הסר  העצמית    הזכיין למען  ההשתתפות  ובסכומי  הביטוח  דמי  בתשלומי  לשאת 

ידי  הזכייןהנקובים בביטוחי   נתונים לקיזוז על  מכל סכום שיגיע למבוטח על פי    חברה ה   . סכומים אלה יהיו 
 הסכם זה. 

 
לבצע   הזכיין כאמור לעיל, ועל ו  שיומצאו/או פוליסות הביטוח   הזכיין לבדוק את אישור ביטוחי ת רשאי חברה ה 7

כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש    הזכיין כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות  
  בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או ו/או פוליסות הביטוח  , בהמצאת אישור ביטוח  הזכייןכי אין בעריכת ביטוחי  

למוסכם ואין בכך    הזכייןבבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי  
פי הסכם  -על  הזכייןו/או לצמצם את אחריות    חברהה   ו/או על מי מטעם    חברהה  כדי להטיל אחריות כלשהי על  

 פי דין. -זה ו/או על
לגרום    הזכייןלבין האמור בסעיף ביטוח זה, על    הזכיין בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי  

 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.  הזכייןלשינוי ביטוחי 
 

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה   8
-פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על הזכיין, שאינה פוטרת את הזכייןמזערית המוטלת על דרישה  בבחינת  
בכל הקשור   חברהה  ו/או כלפי מי מהבאים מטעם    חברהה   לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  לזכיין  פי דין.  

 הזכיין.  טוח שהוצא על ידי  לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הבי 
ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים    הזכיין קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי    הזכיין ככל שלדעת  

. בכל ביטוח  הזכייןלערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון    הזכיין, רשאי  הזכייןלביטוחי  
  , ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי הזכייןידי  -רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים  חברההו/או כלפי מי מטעם    חברה ה
 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת. חברהה  לכלול את  הזכייןיורחב שם   הזכייןידי -שייערך על

 
זכויות    הזכייןהפר   9 המפקיע את  באופן  פי הפוליסות,    החברהאת הוראות הפוליסות  אחראי    הזכיין  יהאעל 

עקב    ו על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל  החברה טענה כלשהי כלפי    ו לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה ל
 זאת.

 

ם מוטלת עליו מכוח סעיפי  במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליה  אחראי  יהא  הזכיין  כי,  מובהר 10
  ההשתתפות העצמית.   לסכוםהסכם זה, לרבות נזקים שהם מתחת 

 
כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה  ידי החברה -ו/או בבדיקתם עלאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל   11

  ו מהתחייבויותי  הזכייןעל פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את    הקבלן המוקנים לעירייה כנגד  
 לפי הסכם זה.  
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לוודא    הזכיין. כן מתחייב  הזכייןהוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם   12
לוודא כתנאי לתחילת   כייןהז זה, על  נספחקבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא  הזכיין במידה ויועסקו על ידי  

העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי  
או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר    הזכיין  והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם  

 בסעיף זה. 
ביחס לעבודות, בין אם בוצעו באמצעות    חברה אחריות כלפי  נושא ב  הזכיין למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  

ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את    הזכיין, ו  הזכיין  ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם    הזכיין
ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק  -בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על  חברה ה

 ובין אם לאו.   הזכיין ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם   הזכיין  כאמור מכוסה בביטוחי 
מי מטעמם,   מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או

בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות    חברהה   ו/או מי מטעם    חברהה  לשפות את    הזכיין  באחריות  
   ההוצאות המשפטיות. 

 

   ומהותי בהסכם.  הינו תנאי יסודי בנספח הביטוח האמור  13
 

 הביטוח יחול בהתאמה גם כלפי עיריית כפר סבא.    נספחהאמור ב  14
 



 

   
  

  ___________________ 
   
חתימה    

 וחותמת המשתתף 

הנפקת  תאריך   אישור קיום ביטוחים 

 ( DD/MM/YYYY)האישור

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  ביטוח פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. יגבר האמור בפול
 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

 סבא   כפר  לפיתוח   הכלכלית  החברהשם:  
 תאגידים או  /ו  סבא  כפר  עירייתאו  /ו"מ  בע

 עובדיהם ו בנות חברותאו / ו עירוניים

 שירותים  ☒ שם 

 אספקת מוצרים ☒

 תחזוקה, תפעול  התקנה,אספקה,  אחר:  ☒
פרסום   מתקני  זושל  מתן  כויות  שירותי 

   פרסום ו/א עבודות ושירותים נלווים
 

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 חוזה   בעלאחר: ☒
 

 .ז./ח.פ. ת .ז./ח.פ. ת

 מען מען

 
 כיסויים 

 הביטוח  סוג
 

אחריות או   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח  סכומי

 מספר
 הפוליסה

  נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

. ת
 תחילה

. ת
 סיום 

  /האחריות גבול
 ביטוח  סכום

  וביטול בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

 לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד

מ סכום 
ט
 בע

 ביט   'ג צד
 

 _____ 

 (302) צולבת אחריות  ₪ 4,000,000  
 (304) שיפוי הרחב

 (307) משנה וקבלני קבלנים
לטובת    ויתור תחלוף   חברהעל 

(309) 
 (315"ל )המללתביעות  כיסוי
משימוש    כיסוי שנגרם  נזק  בגין 

 (312"ה )בצמ
 (  318)  חברה -מבוטח נוסף 

 (328) ראשוניות
 (329ייחשב כצד ג' ) חברהרכוש 

 ביט   מעבידים  אחריות
 

 ______ 

לטובת    ₪ 20,000,000   תחלוף  על   חברהויתור 
(309) 

נוסף   וייחשב   -מבוטח  היה 
כמעבידם של מי מעובדי המבוטח  

(319) 
 (328ראשוניות )

 ביט   המוצר  אחריות
 

 ______ 

 ת. רטרו 
 

 _____ 

 1,000,000 
 

 (302)צולבת  אחריות 
 (  304) שיפוי הרחב
 לטובת תחלוף על ויתור
 (  309) חברה

 ( 328) ראשוניות
 (332)ח'  12 –גילוי  תקופת

 
 

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

 קבלן עבודות אזרחיות   069
 שירותי  התקנה  080
 שירותי תחזוקה ותפעול  088

 
 

 *  הפוליסהשינוי /ביטול

 בדבר השינוי או הביטול. חברהלהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או חברה לרעת שינוי

 האישור  חתימת

 :המבטח
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 להסכם  4נספח 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות 

  המציע______________, ת.ז. _______________, מתחייב בזאת בשם  ,מטה החתוםאני,  

 : כדלקמן החברה   כלפי

,  למסור,  להודיע  ולא,  בתמורה   שלא  או  בתמורה  להעניק   ולא,  שהיא  דרך  בכל  להעביר  ולא,  בסוד  לשמור .20

)להלן:    __________שירותי    למתן  לחוזה  בקשר  שלא,  להשתמש  או,  להעתיק,  לגלות,  לפרסם

  אשר  מטעמי  מי  או / ו עובדי , המטעמ ומי   העובדי  ,חברהה  למעט, אדם כל  לידיעת להביא  או "(, החוזה"

  אלי  שיגיע  אחר  חומר  וכל   מסמך, נתון, מידע ידיעה   כל, החוזה  ביצוע לצורך  להם  דרוש  זה סעיף מושא

  דרך   בכל  או/ו  מגנטית  במדיה   או /ו  חזותי  באופן  או/ו  פה   בעל  או/ו  בכתב,  ידי  על  המועסקים  אל  או/ו

  תקופת   במהלך   זאת  וכל ,  החוזה  ביצוע   מתוקף  או,  חוזה ה   ביצוע  במהלך,  בחלקם  או   במלואם ,  אחרת

 "(. הסודי המידע: "להלן) ולאחריה   תחילתה לפני , חוזה ה

  אישור   את  לכך  אקבל  אם  אלא,  הסודי  המידע  של  תיעוד  מטעמי  מי  ברשות   או  ברשותי  לשמור  שלא .21

  לעשות החברה    מאת   דרישה   בלתק   עם  מיד  או ,  חוזהה   תקופת  בתום,  לחברה    ולהחזיר , בכתבהחברה  

 . ידי על המועסקים   ידי על או  דיי על שהתקבל הסודי  המידע  של תיעוד כל,  המוקדם לפי , כן

  המידע   את   בהקפדה   לשמור.  חוזהה   בביצוע   מטעמי   למועסקים  ורק  אך   הסודי   למידע   הגישה   את   להגביל  .22

.  אחר  לידי  הגעתו  או/ו  אובדנו  מניעת  לשם  הנדרשים  הסבירים  הזהירות   אמצעי  בכל  ולנקוט  הסודי

  דרך   בכל  עבירוי  ולא, סודיות על ישמרו חוזהה  בביצוע  מטעמי המועסקים   כל  כי  ולוודא  אחראי  להיות

  שלא ,  ישתמשו או  יעתיקו, יגלו,  יפרסמו,  ימסרו ,  יודיעו ,  בתמורה   שלא  או  בתמורה  יעניקו ולא,  שהיא

  מי   או/ ו  עובדיי,  מטעמה  ומי  עובדיה,  החברה    למעט,  אדם  כל  לידיעת  יביאו  או,  החוזה  לביצוע  בקשר

  ככל ,  ממנו  חלק  או  כולו  הסודי  המידע  את,  החוזה  ביצוע  לצורך   להם  דרוש  זה   סעיף  מושא  אשר  מטעמי

 . אליהם שיגיע

  של  האחרים נייניה לע או  חוזה ל הקשוריםהחברה    לנתוני שלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע  .23

 . החברה 

 החוזה.  בביצוע מטעמי  מהמועסקים אחד כל  לידיעת זה התחייבות   כתב  של תוכנו את להביא  .24

  זה  תחייבות ה  כתב   הוראות פי  על לפעול אישית יתחייבו   החוזה  בביצוע מטעמי  המועסקים   שכל לדאוג .25

 . עליו חתימה  באמצעות

  מהמועסקים   אחד   כל  ידי   על  זה   התחייבות   בכתב   האמורות   ההתחייבויות  מלוא לביצוע  אחראי   אהיה  .26

  ויהיו   יחולו  כאמור   יהתחייבויותי .  שילוחית  אחריות  לגבי  הדין  הוראות  פי  על,  החוזה  בביצוע  מטעמי

 .בזמן הגבלה  כל  ללא, ולאחריה החוזה  תקופת  במהלך בתוקף 

 : למידע ביחס  יחולו  לא כאמור  ההתחייבויות .27
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  כל   מהפרת  כתוצאה   שלא,  הכלל  לנחלת  כלשהו  בזמן  יהפוך  אשר  או   הכלל  נחלת  הינו ש .27.1

 ; החברה  כלפי  מחויב הנני  בה אשר  התחייבות

  שאעדכן  ובלבד , מוסמכת רשות   או  שיפוטית  רשות של לצו  או/ו לדין  בהתאם   תידרש שמסירתו  .27.2

ה  ל ואסייע כנגדה להתגונן הל אאפשר, המידע למסירת הדרישה  בדבר מידי באופןהחברה   את

 . האפשר כמידת  בכך 

  שלא  מתחייב  ואני  ,1981-תשמ"א, הפרטיות  הגנת  חוק  הוראות  לי  ידועות,  לעיל  מהאמור  לגרוע  בלימ .28

  להוראות   בהתאם  אלא,  חוזהה  ביצוע  כדי  תוך  אלי  שיגיעו   ובמידע  בנתונים  שימוש  לעשות  או   למסור

 .ל"הנ החוק 

  כמפורט   החוזה  ביצוע לצורך  בו  להשתמש  הזכות  למעט, הסודי  במידע זכות  כל לי  תהיה  לא כי   לי ידוע  .29

  הסודי  המידע  לרשותי  יועבר  שבהם  האמצעים יתר   או /ו  המגנטית המדיה   או/ו המסמכים   כל  וכי, לעיל

 . בלבדהחברה   בבעלות  ועניין   צורך ולכל עת בכל ויהיו   הינם

  עלול ,  זה  התחייבות   כתב   להוראות   בניגוד ,  בו  שימוש   או   הסודי  המידע  של  גילוי   או  פרסום  כי   לי  ידוע  .30

  לפיכך   . אזרחית  או /ו  פלילית   אחריות   העלי  להטיל   או/ו,  נזקים  הל   ולהסבהחברה    של   הטוב   ה בשמ  לפגוע

  נחשף  כי  או / ו הסודי  במידע  שימוש  נעשה  כי   לי  שהתגלה לאחר  מיד  , בכתבלחברה  להודיע מתחייב  אני 

  או   הגורם   זהות ,  שנחשף  הסודי  המידע   מהו  לרבות ,  זה  התחייבות  כתב   להוראות  בניגוד   סודי  מידע

 . החשיפה  ומועד הסודי  למידע שנחשפו הגורמים

,  בעקיפין ובין  במישרין בין,  הל שייגרמו הוצאה  או נזק  כל בגיןהחברה   את לפצות מתחייב אני כן כמו .31

 . זה התחייבות  בכתב כאמור  מהתחייבויותיי  התחייבות הפרת עקב , דיןך עור טרחת שכר  זה  ובכלל

 ולראיה באתי על החתום, היום _______ לחודש ___________ בשנת ___________ 

 _________________ 

 אישור עו"ד 

מר/גב'   בפני  הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר  עו"ד,   ,______________ הח"מ,  אני 

___________ / המוכר/ת לי באופן אישי,    __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים  

 הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני. 

 

 _______________        _________________ 

 חתימה וחותמת          תאריך   
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  להסכם  5נספח 

 תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים 

 __________________ כ  המשמש   ,_____________ ת"ז   ,___________________ אני 

 : מתחייב בזאת כדלקמן( " המציעבחברת________________________, )להלן: "

 או לספקי / קבלני משנה מטעמו מציע , לפי העניין, או לעובדים מטעם המציעל יהיה  מתחייב שלא הנני .1

עם   שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת או לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

ה בתחום עניין בעלי גורמים  וכי  השירותים,  ו/או טענה מ  מציעמתן  צפוי לכל תביעה  צד שלישי  אינו 

   הסכם.ה כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי 

ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של    מציעהנני מתחייב כי ה .2

ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה  

 במצב של חשש לניגוד עניינים.  מציעלהעמיד את ה

  מציע להימצא ה  עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מידי באופןלחברה   יודיע  מציעכי ה מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון מציעל היוודע עם מיד  עניינים ניגוד של במצב

שלא למטרת    מתן השירותיםימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת    מציעהנני מתחייב כי ה .4

ן שיש בו כדי לקדם את  כאמור, ובכלל זה להימנע מכל שימוש במידע באופ   מציע ביצוע התחייבויות ה

 עניינו ו/או מי מטעמו ו/או ענייני צד שלישי. 

 כל עם להתקשר שלו, כוונה  כל עללחברה   מראש ידווח  מציע, כי המציעבשם ה ומתחייב מצהיר הנני .5

להוראות   בהתאם  ולפעול אלו,  בסעיפים  להתחייבויותיו  העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד  גורם,

 שיבטיחו אחרות  הוראות לתת או  כאמור  התקשרות  מציעל לאשר  רשאית לאהחברה  בעניין.  החברה  

 .זה בהקשר אלו,  להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב מציעוה עניינים, ניגוד העדר

בקשר עם מניעת  החברה  כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של    מציעלא תהיינה ל .6

 ניגוד עניינים. 

 מהווה הפרה יסודית של ההסכם. החברה לי כי הפרת התחייבות זו כלפי   ברור .7

"ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של חשש לניגוד    זה,  מובהר בזאת שלעניין .8

   עניינים או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 _______________________    ______________________   

     חתימה       שם

 אישור עו"ד 
מר/גב'   בפני  הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר  עו"ד,   ,______________ הח"מ,  אני 

מס'  ת.ז.  באמצעות  זיהיתיהו/ה  אשר  באופן    __________________,  לי  המוכר/ת   /  ___________
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה    אישי, וכי לאחר

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני. 
_______________        _________________ 

 חתימה וחותמת           תאריך 
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 להסכם  7 נספח
   רשימת המתקנים הקיימים

 

 מסמך ב'  –מתקני פרסום שיימסרו לזוכה במכרז בכפוף לקיום התחייבויותיו לפי הסכם ההתקשרות 

 

 תחנות אוטובוס קיימות 

 

 מיקום  #
מספר  
 פני פרסום סידורי 

   2ארגזי פרסום   37074 נווה ימין  ויצמן   1
 2ארגזי פרסום  37090 שלמה המלך  לוי אשכול 2
 2פרסום ארגזי  37150   מסוף קפלן 3
 2ארגזי פרסום  37115 הפועל בן יהודה  4
 2ארגזי פרסום  39847 מרכז הנוער  רמז 5

 2ארגזי פרסום  39837 רוטשילד  ויצמן   6
 2ארגזי פרסום  39834 משה סנה  טשרניחובסקי  7

 2ארגזי פרסום  39831 בית חולים  טשרניחובסקי  8
   2ארגזי פרסום  39830 בית חולים   טשרניחובסקי  9

 2ארגזי פרסום  39833 גולומב  טשרניחובסקי  10

 2ארגזי םרסום  39832 מכבי אש  טשרניחובסקי   11
 2ארגזי פרסום  37033 רוטשילד  ויצמן   12
 2ארגזי פרסום  37034 רוטשילד  ויצמן   13
 2ארגזי פרסום  37034 רוטשילד  ויצמן   14
 2פרסום ארגזי  37031 ירושלים  ויצמן   15
 2ארגזי פרסום  37031 ירושלים  ויצמן   16

 2ארגזי פרסום  37030 קניון ערים   ויצמן   17
 2ארגזי פרסום  37030 קניון ערים   ויצמן   18
   37051 יד חרוצים  התע"ש 19

 התע"ש 20
יוחנן  

   37048 הסנדלר 

 התע"ש 21
גלגלי 

   37045 הפלדה 

 התע"ש 22
גלגלי 

   37044 הפלדה 
   37042 ויצמן  התע"ש 23
   39792 רופין  נורדאו  24

25 
כניסה לתחנת  

 רכבת  
תחנת  

 ארגז פרסום    הורדה  

 ארגז פרסום  39794 יציאה  רכבת נורדאו   26
   38937 תל חי  תיכון אמונה  27
 ארגז פרסום   37035 תל חי  ויצמן   28
 ארגז פרסום  37035 תל חי  ויצמן   29
 2ארגזי פרסום  39822 תל חי  ויצמן   30
 2ארגזי פרסום  39822 תחל חי  ויצמן   31
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 2ארגזי פרסום  37028 ברנר  ויצמן   32
 ארגז פרסום  37837 המעפילים ויצמן   33

   4ארגזי פרסום  37018 ויצמן  טשרניחובסקי  34
 2ארגזי פרסום  37135 בית המשפט טשרניחובסקי  35
 2ארגזי פרסום  37017 ויצמן  טשרניחובסקי   36
   37020 גלר ויצמן   37
     הרצל  בן גוריון  38
 ארגז פרסום  39859 עגנון  אשר ברש 39

 2ארגזי פרסום  37019 קרית חינוך  ויצמן    40

 בן יהודה  41
קאנטרי  

   39808 קלאב

 בן יהודה  42
מטווח  
   39809 עירוני 

   38930 ויזנפך  אנגל 43

   38929 אנגל רפפורט  44

 נעמי שמר  45
יצחק  

   38076 גרציאני 

 נעמי שמר  46
יאיר  

   38007 רוזנבלום
   35135 ברקן  משה סנה  47
   39966 ששת הימים  סוקולוב  48

   39818 משה דיין  זמנהוף  49
   37065 הפועל בן יהודה  50
   37085 חט' הנחל בן יהודה  51
   37088 אלי הורוביץ  בית ספר רמז 52
   37086 אלי הורוביץ  ספר רמזבית  53

   37152 מרכז דוד  הנביאים  54
   37151 יחזקאל  נביאים  55
   39856 גדעון  תרי עשר  56

 תרי עשר  57
חווה  

   34440 חקלאית 
   39875 בת יפתח  ישעיהו  58
   37084 חט' הנחל בן יהודה  59

 2ארגזי פרסום    דוכיפת   דרך המוביך  60

   30008 הדרום בן יהודה  61
   39807 נשר  זמיר  62
   39862 אזר ק. חינוך  63

   39862 אזר ק. חינוך  64

   39863 השחר  אזר 65
   35913 משה דיין  אזר 66
   39819 זמנהוף  הגליל 67
   39820 נעורים  הגליל 68
   39816 נחל הדס  בר אילן  69
   39827 השלום השחר  70

   39858 פינס  השחר  71
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 מכווני תנועה ומתקני מפה 

 

 סוג  מיקום  #
 מכוון  תל חי  ויצמן  1
 מפה תל חי  ויצמן  2
 מפה רוטשילד  ויצמן   3
 מפה המעפילים ויצמן  4
 מכוון  מול בית המשפט טשרניחובסקי  5

 טשרניחובסקי  6
לפני ששת הימים  

 מכוון  מערב 

 טשרניחובסקי  7
לפני ששת הימין   

 מכוון  מזרח 
 מכוון  לפני ויצמן        30טשרניחובסקי  8
 מפה לפני ויצמן        30טשרניחובסקי  9

 מכוון  היסמין  ויצמן  10
 מכוון  גלר   מצפון  ויצמן  11

 מכוון  אגרון  ויצמן  12
 מכוון  גורדון  ןיצמן  13
 מכוון    53ויצמן   מול  14
 מכוון      57ויצמן  מול   15

 מכוון    66ויצמן  מול   16
 מכוון    74ויצמן  מול   17
 מכוון    84ויצמן  מול   18
 מכוון    106ויצמן  מול   19
 מכוון  לפני ויצמן  49רוטשילד  מול   20
 מכוון  לפני ויצמן     4כצנלסון   21

 מכוון  לפני  מוטה גור  6כצנלסון   22
 מכוון  לפני  גולומב  12כצנלסון   23

 מכוון  לפני  ויצמן  57רוטשילד  מול   24
 מכוון  לפני האילנות  לוי אשכול 25
 מפה לוי אשכול האילנות  26

27 
לוי אשכוול  מול   

 מפה  סולרי     47
 מכוון  התע"ש הפועל 28

 מפה התע"ש הפועל 29
 מכוון  בן יהודה  הפועל  30
 מכוון  הפועל בן יהודה  31

 מכוון  החי"ש  בן יהודה  32
 מכוון  החי"ש  בן יהודה  33
 מכוון  כצנלסון  בן יהודה  34
 מכוון  כצנלסון  בן יהודה  35
 מפה טשרניחובסקי   בן יהודה  36
 מכוון  118בן יהודה מול   טשרניחובסקי  37

 מכוון  93לןןינסקי  מול   טשרניחובסקי  38
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 מכוון  לילנבלום  טשרניחובסקי  39
 מכוון  טשרניחובסקי   משה סנה  40

 משה סנה  41
לחניון בית  כניסה 
 מכוון  חולים 

42 
טשרניחובסקי   

 מכוון  משה סנה  56
 מפה בית חולים  טשרניחובסקי  43
 סולרי  דב הוז  טשרניחובסקי  44

45 
טשרניחובסקי  

 מכוון  גולומב  49מול 

46 
טשרניחובסקי   

 מכוון  ויצמן  34
 מכוון    139ויצמן  47
 מכוון    140ויצמן   48

 

 עמודורים 

 

 מיקום  #
 בר אילן  הכרמל  1

 בר אילן  2
רחל המשוררת   /  

 קלישר

 אביבים  בר אילן  3
 פנקס בר אילן   4
 יבנה  בר אילן   5
 נחל הדס  בר אילן   6
 נחל קנה  בר אילן   7
 אז"ר בר אילן   8

 אז"ר תל חי  9
 שמחה אסף  תל חי  10
 נחל קנה  תל חי  11

 יבנה  תל חי  12
 טירת צבי  תל חי  13

 אז"ר הגליל 14
 טירת צבי  הגליל 15

 קדושי בלזן  הגליל 16
 אקליפטוס  הגליל 17
 ירושלים  הכרמל  18

 ירושלים  הכרמל  19

 השלום השחר  20
 פנקס השחר  21
 יעקב חורגין  השחר  22
 פינס  השחר  23
 הרמבם  השחר  24
 אצה  השחר  25
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 קבוצת ל"ג השחר  26
 פינחב לבון  העבודה  27

 העבודה  הכרמל  28
 ארבל  הכרמל  29
 רוטשילד  הכרמל   30
 השחר  הכרמל  31
 השחר   רחל המשוררת    32
 אביבים  השחר  33

 הצומת  נתיב האבות  34
 משטרה  כניסה   דרך השרון  35
 ק.גלויות  אנציו סירני  36
 המגישימים אנציו סירני  37
 מרכוס  אנציו סירני  38
 הפורצים אנציו סירני  39

 אנילביץ  אנציו סירני  40
 מורדי הגיטאות  אנציו סירני  41

 הכובשים  אנציו סירני  42
 נחשון  רוטשילד  43
 עמרני  רוטשילד  44

 בילו  רוטשילד  45
 ההשכלה  הרצל  46
 הרצל  בן גוריון  47
 הרצל  בן גוריון   48
 הככר  ויצמן  49
 בלינסון  ויצמן  50

 בלינסון  ויצמן  51
 גאולה  ויצמן  52
 גאולה  ויצמן  53

 המעפילים ויצמן  54
 המעפילים ויצמן  55
 גורדון  ויצמן  56

 הח"יל  המעפילים 57
 גולומב  המעפילים 58
 ברנר  גולומב  59

 אגרון  גולומב  60
 גלר ויצמן  61

 היסמין  ויצמן  62
 טשרניחובסקי  ויצמן  63
 טשרניחובסקי  ויצמן  64
 אנציו סירני  טשרניחובסקי  65
 אנציו סירני  טשרניחובסקי  66
 ויצמן  טשרניחובסקי  67
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 ששת הימים  טשרניחובסקי  69

70 
טשרניחובסקי  משעול  

 משעול גיל גיל

71 
טשרניחובסקי  משעול  

 משעול גיל גיל
 הצדק  טשרניחובסקי  הצדק  72
 דרך השרון    טשרניחובסקי  73
 דרך השרון   טשרניחובסקי  74
 נתיב האבות   טשרניחובסקי    75

 נתיב האבות   טשרניחובסקי  76
 הרצל  ויצמן  77
 הרצל  ויצמן  78
 הרצל  ויצמן  79
 הרצל  ויצמן  80

 גבורי ישראל  ויצמן  81
 רוטשילד  ויצמן  82

 רוטשילד  ויצמן  83
 רוטשילד  ויצמן  84
 רוטשילד  ויצמן  85
 ירושלים  ויצמן  86

 ירושלים  ויצמן  87
 ירושלים  ויצמן  88
 ירושלים  ויצמן  89
 התחיה  ןיצמן  90
 התחיה  ויצמן  91
 כצנלסון  ויצמן  92

 כצנלסון  ויצמן  93
 סוקולוב  ויצמן  94
 סוקולוב  ויצמן  95

 בוסל  ויצמן  96
 הרעות  אלקלעי 97

 אבן גבירול  אלקלעי 98
 יגאל אלון  נורדאו  99

 הידידות  נורדאו  100

 שועלי שמשון  נורדאו  101
 חומה ומגדל  נורדאו  102
 הגבורות  תל אביב יפו  103

 הגבורות  רופין  104
 תל חי  רופין  105
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 ויצמן  תל חי  110
 ויצמן  תל חי  111

 העמק ויצמן  112
 העמק ויצמן  113
 התוכנה  התע"ש 114
 היוזמה  התע"ש 115
 יד חרוצים  התע"ש 116
 החרושת  התע"ש 117

 החרושת  התע"ש 118
 יוחנן הסנדלר  התע"ש 119
 התע"ש התע"ש 120
 היוצרים  התע"ש 121
 גלגלי הפלדה  התע"ש 122
 הסדנה  התע"ש 123

 יציאת אירופה  ראשונים 124
 משעול הלפיד  ראשונים 125

 הסובלנות  ראשונים 126
 רופין  ראשונים 127
 אזר י. כהן  128

 אבא קובנר  כצנלסון  129
 אשר ברש אבא קובנר  130
 משה הס  אשר ברש 131
 אשר ברש אזר 132
 ז'בוטינסקי  אזר   133
 ז'בוטינסקי  האגוז  134

 ז'בוטינסקי  שפרינצק  135
 ז'בוטינסקי  הכרמל  136
 דוד אלעזר הכרמל  137

 מוטה גור  אלעזרדוד  138
 דב הוז  המעפילים 139
 צביה לובטקין  המעפילים 140

 הקשת י. כהן  141
 חרצית  המעפילים 142
 נורית  המעפילים 143

 דליה  המעפילים   144
 כלנית  ששת הימים  145

 היסמין  ששת הימים  146
 השרון  ששת הימים  147
 השרון  ששת הימים  148
 הצדק  ששת הימים  149
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 הכרמל  כצנלסון  152
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 דב הוז  הכרמל  153
 ניצנים כצנלסון  154

 צביה לובטקין  כצנלסון  155
 שפרינצק  כצנלסון  156
 הקשת כצנלסון  157
 האגוז  כצנלסון  158
 חט' גולני  כצנלסון  159
 מוטה גור  כצנלסון  160

 י.כהן  חט' גולני  161
 נחשון  ירושלים  162
 נחשון  ירושלים  163
 סוקולוב  בן גוריון  164
 ששת הימים  סוקולוב  165
 אנה פרנק  סוקולוב  166

 אנה פרנק  אנה פקנק  167
 גאולה  ששת הימים  168

 גאולה  ששת הימים  169
 הדרור  גאולה  170
 הפרדס  גאולה  171

 בלפור  גאולה  172
 אינשטיין  בלפור  173
 אינשטיין  לאון בלום 174
 גורדון  ששת הימים  175
 אגרון  ששת הימים  176
 גלר ששת הימים  177

 חבצלת השרון  ששת הימים  178
 הרקפת  כלנית  179
 אברהם קרן  בן גוריון  180

 הגלבוע  הרצל  181
 הבנים הרצל  182
 ביאליק  בן גוריון  183

 משה שרת  בן גוריון  184
 רוטשילד  בן גוריון  185
 רוטשילד  גוריון בן  186

 הגר"א  בן גוריון  187
 טרומפלדור  בן גוריון  188

 ירושלים  בן גוריון  189

 בן גוריון  190
ירושלים /  

 אוסטשינסקי 
 אהרונוביץ  אוסטשינסקי  191
 אימבר  סוקולוב  192
 ארלוזורוב  אוסטשינסקי  193

 ארלוזורוב  טרומפלדור  194
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 ארלוזורוב  הגר"א  195
 ארלוזורוב  רוטשילד  196

 רוטשילד  תל אביב  197
 המחתרת  הגליל 198
 האשל הגליל 199
 מבצע יהונתן  הגליל 200
 זמנהוף  הגליל 201
 השקדים  הגליל 202

 הרמה  הגליל 203
 נעורים  הגליל 204
 הכרמל  הגליל 205
 הדרור  הגליל 206
 הגדנ"ע  הגליל 207
 הכרם  הדר  208

 משה דיין  הדר  209
 הר חזון  דיין משה  210

 העמק הכרמל  211
 תל חי  הכרמל  212
 המפלס תל חי  213

 שח"ל תל חי  214
 עציון  תל חי  215
 מבצע יהונתן  תל חי  216
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 כנרת  המיסדים  223
 ארבל  המיסדים  224
 משה שרת  הבנים 225

 עתיר ידע    40כביש  226
 עתיר ידע    40כביש  227
 עתיר ידע    40כביש  228

 ויצמן        55כביש    40כביש  229
 הפועל אלי הורביץ 230

 הפועל אלי הורביץ 231
 הפועל המוביל  232
 הגפן  האילנות  233
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 חט' יפתח  קדומים  238
 מבצע יואב  קדומים  239
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 בן יהודה  המוביל  241
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 מצדה  שלמה המלך  249
 שאול המלך  מצדה  250
 שאול המלך  י.המכבי  251

 שאול המלך  דוד המלך  252
 יחזקאל  הנביאים  253

 השופטים  הנביאים  254
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 הפועל בן יהודה  268

 הפועל התע"ש 269
 הפועל התע"ש 270
 הפועל המוביל  271

 בן יהודה  הגליל 272
 תל חי  יהודה בן   273

 החי"ש  בן יהודה  274
 פרישמן  בן יהודה  275
 י.ל.פרץ פרישמן  276
 י.ל.פרץ לסל 277
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   01/2022מכרז פומבי מס' 

 בעיר כפר סבא אספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום למתן שירותי 

 

 

 
 ___________________               105מתוך  76עמוד 

 חתימה וחותמת המשתתף     

 10.2.2022 –  1.1גרסה 

 

 

 שלונסקי  שלום עליכם 281
 שלונסקי  י.ל.פרץ 282

 כצנלסון  בן יהודה  283
 י.כהן  בן יהודה  284
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 גבעולים  רמז 289
 טשרניחובסקי  רמז 290
 טהון  רמז 291
 קפלינסקי  רמז   292
 האחדות  רמז 293
 ויתקין  רמז 294

 ויתקין  רמז 295
 משה סנה  בגין  296

 חב"ד  טשרניחובסקי  297
 אז"ר אטשרניחובסקי  298
 לוינסקי  טשרניחובסקי  299

 יאיר שטרן  חב"ד  300
 דוד רזיאל  חב"ד  301
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 משה סנה  רחבת ישראל סדן  306
 תלם משה סנה   307
   17משה סנה  308

 דב הוז  טשרניחובסקי  309
 בית חולים כניסה  טשרניחובסקי  310
 גולומב  טשרניחובסקי  311

 חנה סנש  טשרניחובסקי  312
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 8נספח 
 
 זכיין להחליפםעל המתקנים ישנים אשר 

 

 תשלום לזכיין. ובהר כי האמור בנספח זה יבוצע ללא למען הסר ספק מ

 

 רשימת מיקומים: 

 

 יוחלף למתקן מפה – ( קולומבוס)כיכר  הנביאים פינת  יהודה   בן

 

 נראות המתקנים: 

 

 לעיל  1 מספר  מתקן
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 9נספח 
 

 מחירון עבודות מעבר לכמות העבודות על חשבון הזכיין המצוינת בהסכם
 
 

 סוג העבודה  מס'
מחיר )בש"ח, לא כולל 

 מע"מ( 

 ₪  15,000 אספקה + התקנה תחנה חדשה  אוטובוס תחנות  1

 תחנות אוטובוס  2
העתקת תחנה ברחבי העיר כ"ס כולל  

 שיקום מקום סככה ישנה 
6,500  ₪ 

 תחנות אוטובוס  3
פירוק ופינוי תחנת אוטובוס ישנה  

 כולל שיקום מקום סככה  
4,500  ₪ 

 ₪  9,000 אספקה + התקנה של מתקן מפה   מתקני מפה   4

 ₪  2,500 העתקת מתקן מפה   מתקני מפה   5

 ₪  1,500 פירוק ופינוי מתקן מפה  מתקני מפה   6

 ₪  10,000 אספקה + התקנה מכוון חדש  מכוונים  7

 ₪  2,500 העתקת מכוון ברחבי העיר כ"ס  מכוונים  8

 ₪  1,500 פירוק ופינוי מכוון ישן   מכוונים  9

 עמודורים  10
אספקה + התקנה עמודור מואר חדש  

 כולל שלטי שמות רחוב 
4000  ₪ 

 ₪  1,500 אספקה + התקנה של עמוד  עמודורים  11

 ₪ 750 אספקה + התקנה של שלט בודד  עמודורים  12

 עמודורים  14
העתקת עמודור ברחבי העיר כ"ס  

 כולל שלטי שמות רחוב 
1,500  ₪ 

 ₪  1,000 פירוק ופינוי עמודור ישן  עמודורים  15

 

 

 ₪  7,500 התקנה של טוטם חדש  אספקה + טוטם 18

 ₪  1,000 פירוק ופינוי טוטם ישן  טוטם 19

 ₪  1,500 העתקת טוטם ברחבי העיר כ"ס  טוטם 20

21 
חיבור מתקן פרסום  

 לחשמל
מ"א )מטר   10תוספת בגין חיבור מעל 

 אורך( 
 למ"א₪  250
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 מסמך ג' 

 מתקני פרסום התקנת אספקה ו 

 כללי .1

אספקה, התקנה  באספקת שירות    במכרז  הזוכה   הזכייןמסמך זה מגדיר את החובות המוטלות על   .1.1

 ותחזוקת מתקני פרסום בעיר כפר סבא  

בקשר עם אספקת השירותים על    הזכיין אין במסמך זה כדי לגרוע מכל חובה אחרת המוטלת על  .1.2

 פי יתר מסמכי המכרז לרבות הסכם ההתקשרות. 

 

 המצב כיום .2

 

בעיר   .2.1 להיום  )להלן: נכון  סבא  המתקנים    "(העיר" כפר  את  כוללת  החוצות  פרסום  מדיית 

 להסכם ההתקשרות )מסמך ב'(.  7נספח המפורטים ב

 

 "( המתקנים)להלן: "

 
מודגש כי הכמויות המפורטות בסעיף זה הינן לאומדנא בלבד ואין בהן כדי לחייב את המזמינה  
ו/או את עיריית כפר סבא ולמציע לא יהיה כל טענות ו/או תביעות לענין הכמויות המפורטות בסעיף  

 ה או בכל מקום אחר במסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות.  

 המצב המבוקש  .3

 

 בדגש על שיפור פני העיר. חוצות בעיר  ה נושא פרסום להסדיר את כל  מעוניינתהחברה  .3.1

 הסדרת פני הפרסום בעיר כוללת:   .3.2

 תפעול מערך פרסום קיים.  •
,  בעיר  מתאימים   במקומות גבוהה  באיכות , מתקני פרסום חדשים   הקמתלפי הזמנת החברה   •

  בעיר   כנצרך  מודעות  לכמות   ומתאימים  חברה ו/או החברה  )לפי שיקול דעתן( ה   של  לוגו  עם
 . ואסטטית תקינה בצורה  ואחזקתם תפעולם(. מצורף מומלץ לוח )מפרט 

 . ואסטטית תקינה בצורה  ואחזקתם תפעולם, מכוונים תיקון  •
 

ם רציף,  : ביצוע פרסולרבותתפעול ואחזקת מתקני פרסום  הזכיין יהיה אחראי לתכנון, הקמה,   .3.3

 בלאי והורדה של פרסומים שלא הודבקו כדין. ניקיון, תיקונים שוטפים,  

לפנות   .3.4 עליו  אוטובוס,  בתחנות  ופרסומים  מודעות  ופרסום  בתפעול  מעוניין  יהיה  והזכיין  ככל 

בבקשה לחברה אשר תהיה רשאית לאשר או לדחות או לאשר את הבקשה בתנאים על פי שיקול  

 )חמש( תחנות.  5-מור, הזכיין יקצה לחברה שטחי פרסום ב דעתה. ככל ויתקבל אישור כא
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ככל והזכיין יהיה מעוניין בתפעול ופרסום מודעות ופרסומים בקוביות מעל עמודי שילוט רחובות,   .3.5

עליו לפנות בבקשה לחברה אשר תהיה רשאית לאשר או לדחות או לאשר את הבקשה בתנאים על 

 פי שיקול דעתה 

 

 טים ותחזוקתםהתקנת של – אחריות הזכיין  .4

על  החברה  לפי הנחיית  הזכיין   .4.1 והתקנה של מתקני פרסום  יהיה אחראי  עפ"י    ,חדשיםאספקה 

 מאת נציגי החברה.  בכתבבראש ו, באישור החברהמיקום שתדרוש  

עפ"י מיקום  הסרת/החלפת מתקני פרסום קיימים,    יהיה אחראי עלהחברה  לפי הנחיית  הזכיין   .4.2

 מאת נציגי החברה.  בכתב בראש ו, באישור  החברה שתדרוש  

עם   .4.3 המתקנים.  החברה  תיאום  להצבת  ולמיקומים  למועד  זאת    בנוגע  היא  החברה  כי  מובהר 

 שתאשר את מיקומו של כל מתקן ומתקן. 

 

 נדרש ציוד  .5

 האישור קבלת לאחר . מול נציג החברה   הפריטים של הסופי העיצוב את לאשרהזכיין   באחריות .5.1

הפרסום   ,  השלטים לייצור אחראי יהא  על אחראי יהא וכן ,  שיהיו ככל והפריטים מתקני 

 .החברה  י "ע שייקבע למה בהתאם במיקומים המלאה  התקנתם , הובלתם , אספקתם

 ולא  עד  נציג המזמינה לאישור  תועבר והפריטים השלטים מתקני הפרסום  של סופי עיצוב העברת  .5.2

 .עבודה תחילת צו הוצאת לאחר ימים 10 -מ יאוחר

 או /ו  ,  סופי  באופן  העיצוב אושר שבו מהמועד  ימים 30 תוך תסתיים השלטים של מושלמת התקנה .5.3

 נציג המזמינה.  י"ע ספק  ל שתימסר מהודעה

 ובצדדים ובנוחותם  בתושבים ,  התנועה בזרימת  מינימאלית  פגיעה  תוך תבוצענה  העבודות כלל .5.4

 .העבודות מביצוע שייגרם נזק כל על אחראי יהיה הזכיין שלישיים 

 אל מקצה" מכך המשתמע כל על  )העבודות ביצוע לשם הצריכה פעולה כל לרבות(ן  כול העבודות .5.5

  .אחרת נאמר אם אלאהזכיין  באחריות  תהיינה "קצה

 שלבי ,  העבודה בבטיחות הקשור  בכלהחברה    הנחיות וכן דין כל הוראות אחר יקיים ספק  הזכיין   .5.6

 .ואסתטיקה ההתקנה

 במקרה ,אחרים לרכוש אומתקני הפרסום   את לתחזק מתחייבת אינההחברה   כי בזאת מובהר .5.7

 ,  זה בעניין החברה   כנגד  תביעה או/ו  טענה כל תהא לא הזוכה ולמשתתף גניבה או וונדליזם  של

 .מתקני פרסום ה  רכישת בגין  כספים השבת או תשלומים  ביצוע לא  לרבות

 .החברה  של המוחלט קניינהשיוזמנו הנם   החדשים השלטיםכ מתקני הפרסום ו   כי מובהר עוד .5.8
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הזכיין   על  יהיה  זו  לנראות  בהתאם  ואשר  הקיימים  הרחוב  ריהוט  מתקני  לנראות  דוגמאות 

 להתקין בעיר במידה וידרש: 

 

 מכוון תנועה 

 

 מתקן מפה 
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 תחנת אוטובוס 

    
 עמודור 

 

 טוטם עסקי 
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 ד' מסמך 
 

 מפרט טכני מיוחד  
 

הסר ספק, התחייבויות   גורעות מהתחייבויות    הזכייןלמען  אינן  זה  ה  הזכייןכאמור במפרט  פי  סכם  על 
 למסמכי המכרז, אלא רק מוסיפות עליהן. ההתקשרות, 

 :בקשר עם כל מתקן, לפי סוגו הזכייןהתחייבויות 

 ("מכווני תנועה" או "מכוונים" )להלן:מכווני תנועה  .1

להצגת פרסומים מצדו האחד וכן להצגת    בדרך כללמתקן פרסום מואר המשמש    -  תנועה"  ן"מכוו
 פוסטר הכוונה לאתרים ומוסדות שונים מצדו השני. 

מחוברים    הקיימים שאינם  מכוון מהמכווניםמתחייב לחבר לרשת החשמל ולהאיר כל      הזכיין .1.1
החשמל   המנהל  לרשת  הוראת  לפי  העירונית,  החשמל  לרשת  המכרז  פרסום  ו/או  במועד 

של    90תוך  החברה   חשבונו  על  זאת  כל  ההתקשרות,  תחילת  ממועד  בפיקוח  הזכייןימים   ,
 מהנדס חשמל ובתיאום עם המנהל.

ו/או ביטול ו/או  ,  פתלהוסלבצע עבודות    , על פי שיקול דעתה זכייןרשאית להורות ל  החברה  .1.2
ועל הכללי    החברה "י  ע  שאושר   מפרט"י  עפתקופת ההתקשרות,  מהלך  ב  תנועה   מכווני העתקת  
 : הבאים 

 ימים מדרישת החברה. ( 21עשרים ואחד ) עבודות תוךהבצע את י  הזכיין 1.2.1

 תשלום .  9 נספחבהחברה תשלם לספק, תשלום בהתאם לתעריף הנקוב   1.2.2

 . העוקב  יכיוןהז דמי   מתשלום קיזוז באמצעות יבוצע זה

על פי הוראות הדין  ו/או ההעתקה ו/או הביטול  ,  ההוספהבצע את  י  הזכיין 1.2.3

עם  עבודות התשתית  וכל התקנים הרלבנטיים, וביצוע כל הליכי תיאום  

המתאימים שיידרשהגורמים  ככל  פי  ,  על  ירוק  טופס  הוצאת  לרבות   ,

 . דרישת החברה ו/או העירייה

את  י  הזכיין 1.2.4 הביטול    ההוספה, בצע  ו/או  ההעתקה  עובדים  ו/או  ידי  על 

בעל  מהנדס  בפיקוח  לכך,  הוכשרו  אשר  ומיומנים,  מנוסים  מקצועיים 

לביצוע    ןורישיומיומנות   מהנדס    ההוספה,מתאים  בפיקוח  וכן 

 .  המנהלובתיאום עם   ,, לפי דרישות הדיןומהנדס חשמל  קונסטרוקטור

  הזכיין היה  יזה,    הסכםמבלי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות החברה על פי   1.2.5

ו/או  מכווני התנועה שהוספו  של כל     םולבטיחות  ם אחראי גם לתקינות

   על ידו כאמור.הועתקו 
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בגין המכסה שלהלן הספק לא יהיה זכאי לתשלום עבור עבודות ההקמה / ביטול / העתקה   .1.3
 : של מכוונים

( מכווני תנועה חדשים, בכל שנה. עפ"י מפרט שאושר  2עד שני )הוספת   1.3.1

 י החברה. ע"

,  יםמוצב   הםמן המיקום בו   ( מכווני תנועה, בכל שנה,2עד שני )  העתקת 1.3.2

 כפר סבא. למיקומים אחרים בתחומי העיר 

 . , בכל שנה( מכווני תנועה2עד שני )ביטול  1.3.3

ההוצאות,  י  הזכיין 1.3.4 בכל  ההיטלים  העלויות,  שא  האגרות,  התשלומים, 

 . התנועה  במכווניוהמיסים מכל מין וסוג שהם, בקשר עם ביצוע השינוי  

תהיינה   1.3.5 לעיל,  המפורטות  הכמויות  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  הסר  למען 

 ניתנות לצבירה למשך שנתיים.

 יעמדו בהנחיות להלן:  הזכייןמכווני התנועה הנוספים וכל מכווני תנועה שיוצבו על ידי   .1.4

יהיו זהים 1.4.1 התנועה  ובכל מאפיין אחר   מכווני  למכווני    בצורתם, בצבעם 

 התנועה הקיימים בעיר. 

לא   1.4.2 מידותיו  אשר  בצורתו,  מלבני  פרסום,  ארגז  יכללו  התנועה  מכווני 

 סנטימטר עובי.  25סנטימטר גובה /  200סנטימטר רוחב /  140 -יחרגו מ

ס"מ מפני אי התנועה, או    205  -ארגז הפרסום יוצב בגובה שלא יפחת מ 1.4.3

 ס"מ מפני המדרכה.  220 -יפחת מ  בגובה שלא

 פני הפרסום משני צידי המתקן המכוון יהיו מקבילים.  1.4.4

 כל חלקי המתקן ייצבעו בתנור, בצבע ובגוון  שיאושר על ידי החברה.  1.4.5

של   1.4.6 בעובי  מחוסמת  זכוכית  עשויים  יהיו  השקופים  המתקן  חלקי    8כל 

חומרים   או  פלסטיק  בחומרי  שימוש  יותר  לא  הפחות.  לכל  מילימטר 

 אחרים כלשהם. 

 המתקן יוצב על רגל בודדת, זהה בצבעה ובעיצובה לארגז הפרסום.   1.4.7
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כן,   .1.5 ידי  כמו  ואיכות מכווני התנועה הנוספים וכל מכווני תנועה שיוצבו על  יהיו    הזכייןטיב 
 שיימסרו לזכיין מעת לעת על ידי החברה. בהנחיות לעיצוב המתקנים  כמפורט 

ת  הזכיין באחריות    .1.6 ההתקנה  כי  הקשור  לדאוג  בכל  הנדרשים  התיאומים  כל  לאחר  יעשה 
באחריות   כן,  כמו  היתר, היתר עבודה משטרתי(.  )לדוגמא, בין  צירים ראשיים  על  לעבודה 

ואישור  , ככל ובהיקף הנדרש בדין  להמציא לכל מכוון שמותקן אישור קונסטרוקטור  הזכיין
 על חשבונו בלבד.  הזכיין שימציא   מהנדס בטיחות

אי עמיד .1.7 כאמור מצד  בכל מקרה  בכתב מאת  הזכייןה בהתחייבויות  התראה  , לאחר קבלת 
 החברה, תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

ו/או    הזכיין .1.8 העיריה  לבקשת  ו/או  לבקשתו  חדשים  מכוונים  תוספת  בגין  זיכיון  דמי  ישלם 
 לבקשת החברה בהתאם למחיר שהוצא במכרז. 

  הזכיין לצורך התיאום יגיש  הגורמים הרלוונטים.  כל ההתקנות שיבוצעו יתואמו מראש עם   .1.9
ורק אך  חדשים תבוצע  תנועה  מכווני  התקנת  ירוק"(.  )"טופס  חפירה  לאחר    בקשה להיתר 

קבלת היתר החפירה מאת העירייה. אין באמור לעיל כדי להטיל התחייבות כלשהי על החברה  
 . להגדיל את מס' מכווני התנועה הקיימים
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פן פרסום אחד בכל מכוון תנועה      לעיריה מתחייב לספק לחברה ו/או    הזכיין  -  מסרים עירוניים  .1.10
לשיקול  בהתאם  ירוניים אחרים,  אשר יוקצה לטובת פרסום של שלטי הכוונה ו/או מסרים ע

 דעת החברה ו/או העירייה וכמפורט להלן.  

ההכוונה   הזכיין  .1.11 שלטי  את  לעדכן  העירוניים  מתחייב  המסרים  פי  ו/או  שיקבל    על  הוראות 
 וזאת בהתאם לאמור להלן:   במשך כל תקופת ההסכם וכל תקופת הארכה מכוחו מהחברה 

אחת לשנה מסר  יפיק ויציב על חשבונו    תנועה, הזכייןמכוון עם מסר עירוני של הכוונת   .1.11.1
 הכוונת תנועה חדש.  

   הפקות, מדי שנה.  18עד מכוון עם מסר עירוני אחר, הזכיין יפיק  .1.11.2

ידי  -עלויוצבו שלטי ההכוונה יודפסו המסרים העירוניים, לרבות מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .1.12
ההזכיין ע"י  שיימסר  מידע  לפי  חשבונו,  על  על   חברה,  דרישת    ויעודכנו  לפי  לעת,  מעת  ידו 

 הבלעדי. ה לשיקול דעתבהתאם , החברה

המכוונים .1.13 להוראות  תחזוקת  בהתאם  תבוצע  התנועה  מכווני  תחזוקת  לחוברת  :  ה'  מסמך 
 . המכרז

מתחייב לבצע כל פעולה אחרת אשר תידרש ביחס למכווני התנועה, בין ביוזמת החברה    הזכיין  .1.14
, והכל בכפוף להוראות ההסכם, ובהתאם להנחיות המנהל מטעם החברה  הזכייןובין ביוזמת  

 ובכפוף לתשלום תמורה )במידת הצורך(. 

הפיזית,   הזכיין  .1.15 לשלמותם  הקשור  בכל  המכוונים  את  שוטף  באופן  לתחזק  ייצובם    מתחייב 
לדאוג שהזנת החשמל    הזכיין ויישורם, חידוש הצבע, התאורה המתאימה וכיו"ב. כמו כן, על  

לדאוג להזנת חשמל על חשבונו וזאת על פי   הזכייןלמכוון הינה תקינה וככל שאינה תקינה על 
לתאם כל חפירה שנדרשת אל    הזכיין לוח הזמנים שתדרוש החברה ו/או מי מטעמה. באחריות  

 לעיל.  1.2מי העירייה, כמפורט בסעיף מול גור

 ( "עמודורים" או"עמודי שלטי שמות רחובות"   )להלן:עמודי שילוט רחוב מואר  .2

. שלטי רחוב אלו  שלטי רחוב מוארים המוצבים על גבי עמוד ומוצבים בקרנות רחוב  -  "עמודורים"
 כאמור יכולים לכלול ראש פרסום ויכולים שלא.  

 : מתחייב לבצע את הפעולות הבאות הזכיין

קיימים .2.1 פרסום(    עמודורים  ראש  ללא  או  ו/או    -)עם  החברה  את  לחייב  כדי  בכך  שיהיה  מבלי 
שהוא אופן  בכל  סעיף    העירייה  להוראות  לב  בשים  העיר  להלן  2.8וזאת  ברחבי  כיום  פזורים   ,

)להלן:  הסכם ההתקשרות המצורף  ל  7נספח  עמודורים וזאת על פי רשימת העמודורים המצורפת כ
   (."העמודורים הקיימים"

כי   .2.2 בעיר  י   הזכיין מובהר  הרחוב  בין אם הם  כפר סבאהיה אחראית לתחזוקת כל עמודי שלטי   ,
 משמשים לפרסום ובין אם לאו. 

 רשאי להציב ראשי פרסום על עמודי שלטי שמות הרחובות, על פי ההנחיות להלן:   הזכיין .2.3
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הצבת ראש פרסום על עמוד שלטי שמות רחובות תיעשה רק לאחר בדיקת התאמת העמוד לנשיאת   .2.4
ה על כך מראש ובכתב. לצורך  חברוקבלת אישור הלרבות מבחינה קונסטרוקטיבית,  ראש פרסום 

 ישור מהנדס קונסטרוקציה לעניין זה. א  הזכייןעביר חברה יאישור ה

לשאת    במידה .2.5 מסוגלים  אינם  קיימים  רחוב  שמות  עמודי  קונסטרוקטיבית  מבחינה  כי  ויתברר 
 .  על חשבונו רשאי להחליף את העמוד עליו הוא מעוניין לפרסם  הזכייןראשי פרסום, יהיה 

כפוף  ב   הזכייןהתקנת העמוד, הצבת שלטי שמות הרחובות עליו וחיבורו לתשתיות ייעשו על ידי   .2.6
 . ההסכםלהשגת כל האישורים הנדרשים מכל גורם, ועל פי כל הנחיות 

ה על תקינות עמוד שלטי שמות הרחובות כנדרש, כולל התקנת שלטי שמות  חברעם קבלת אישור ה  .2.7
 ראש פרסום.  להתקין רשאי  הזכייןיהיה  הרחובות, 

, לבצע כל אחת ואחת מן הפעולות הבאות, או את חלקן, או את כולן  ספקרשאית להורות ל  החברה .2.8
, על פי שיקול דעתה )להלן: "השינוי בשלטי  ההסכםבכל עת במשך כל תקופת  על חשבונו,  ביחד,  

 שמות הרחובות"(: 

  לטי שמות רחובות עמודי שראשי פרסום חדשים על  בין אם יש  שני עמודורים,  להוסיף, עד   .2.8.1
 בכל שנה.   ,ובין אם לאו

  עמודי שלטי שמות רחובות ראשי פרסום חדשים על    בין אם יששני עמודורים,  , עד  להעתיק .2.8.2

 .  מן המקום בו הם מוצבים למקום אחר בתחומי העיר כפר סבא בכל שנה ,ובין אם לאו

עמודי שלטי שמות  ראשי פרסום חדשים על    בין אם יש   עד שני עמודורים לבטל, בכל שנה,   .2.8.3
 ובין אם לאו.  רחובות 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הכמויות המפורטות לעיל, תהיינה ניתנות לצבירה למשך   .2.8.4
 שנתיים. 

 ה. חבר( ימים מדרישת ה21)  עשרים ואחדבצע את ההוספה, ההעתקה והביטול בתוך  י   הזכיין .2.8.5

לומים, האגרות, ההיטלים והמיסים מכל מין וסוג  שא בכל ההוצאות, העלויות, התשי  הזכיין .2.8.6
 שהם, בקשר עם ביצוע השינוי בשלטי שמות רחובות. 

בצע את השינוי בשלטי שמות רחובות, על פי הוראות הדין וכל התקנים הרלבנטיים,  י   הזכיין .2.8.7
תיאום   הליכי  כל  וביצוע  רחובות  שמות  בשלטי  השינוי  עם  בקשר  תוכניות  הגשת  לאחר 

 עם הגורמים המתאימים, ככל שיידרש.  עבודות התשתית

צע את השינוי בשלטי שמות רחובות, על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים,  יב הזכיין .2.8.8
אשר הוכשרו לכך, בפיקוח מהנדס בעל מיומנות ורישיון מתאים לביצוע השינוי בשלטי שמות  

ובתיאום עם הדין,  לפי דרישות , ומהנדס חשמל  רחובות, וכן בפיקוח מהנדס קונסטרוקטור 
 המנהל.  

מהתחייבויות   .2.8.9 לגרוע  או  לפגוע  פי    הזכייןמבלי  גם    הזכייןיהיה  זה,    הסכםעל  אחראי 
 .  ושלטי שמות הרחובות, בהם בוצע השינוי על יד עמודי ולבטיחותם של כל    םלתקינות
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ו/או להעתיק ו/או    להקים ,  לזכיין  והורות  רשאית  החברה ,  2.8בסעיף    צויינו לכמויות אשר    מעבר .2.9
תשלום לספק בגין עבודות אלו בהתאם לנספח    תוך נוספים, על פי שיקול דעתה    עמודוריםלבטל  

 . המחוייביםיחולו בשינויים  2.8בסעיף   טורשפו. כל יתר הכללים 9

בצורתם, בצבעם ובכל  זהים למפרט העמודורים הקיימים בעיר,  עמודורים חדשים יהיו   .2.10
 . מאפיין אחר

  . הגורמים הרלוונטים בחברה ו/או בעירייה, לפי הענייןכל ההתקנות שיבוצעו יתואמו מראש עם   .2.11
יגיש   התיאום  חדשים    הזכייןלצורך  עמודורים  התקנת  ירוק"(.  )"טופס  חפירה  להיתר  בקשה 

תבוצע אך ורק לאחר קבלת היתר החפירה מאת העירייה. אין באמור לעיל כדי להטיל התחייבות  
 רה ו/או העיריה להגדיל את מס' העמודורים הקיימים. כלשהי על החב 

ע  הזכיין .2.12 יבוצעו  החשמל  עבודות  כל  כי  יד מתחייב  יבוצעו  ל  הן  וכי  מטעמו  מוסמך  חשמלאי  י 
  הזכיין ו/או הוראות החברה. בנוסף על    סבא-בהתאם להוראות מנהל מח' החשמל בעיריית כפר 

כל   תקינות  על  המעיד  מוסמך  חשמל  בודק  אישור  באופן  להמציא  הרחוב(  )שלטי  העמודורים 
 פרטני. 

 יבצע סקר עמודורים לפני חתימת ההסכם ויעבירו ע"ג טבלת "אקסל" לחברה.   הזכיין .2.13

בידי העירייה ו/או החברה לבטל עמודורים קיימים עקב חוסר אפשרות להזיזם לרשת המאור   .2.14
 העירונית. 

 פרסום על גבי העמודורים 

ולנצלם לצרכי פרסומת   , עמודורים לכל הפחות 80יהיה רשאי להציב ראשי פרסום על גבי  הזכיין .2.15
. בלי  ("ראשי הפרסום"אחד מצידיו של ראש הפרסום, למשך כל תקופת ההסכם )להלן:    בכל

רשאי לבקש מהחברה הצבת ראשי פרסום נוספים, לחברה שמור שיקול    הזכיין לגרוע מהאמור  
 כאמור.    הזכייןות את בקשת הדעת הבלעדי לאשר או לדח

ו/או לבקשת העיריה ו/או לבקשת    הזכיין .2.16 בגין תוספת ראשי פרסום לבקשתו  ישלם דמי זיכיון 
 החברה בהתאם למחיר שהוצא  במכרז. 

יהיו    הזכיין  .2.17 הם  וכי  דין,  כל  להוראות  בכפוף  יהיו  ידיו  על  שיותקנו  הפרסום  ראשי  כי  מתחייב 
 יין התקנתם וכמפורט להלן: בהתאם לכל תקנה והוראה רלבנטית לענ

ס"מ,    X  110ס"מ    90על גבי שני צידי ראש הפרסום בעמודורים בגודל שאינו עולה על   .2.17.1
 לכל צד של ראש הפרסום. 

ס"מ וגובהו    90בפרסום תלת ממדי, לא יחרוג נפח ראש הפרסום ממעטפת גליל, שקוטרו   .2.17.2
 ס"מ.  100*100*100ס"מ, או לחילופין מעטפת בצורת תיבה שמידותיה  110

 פני הפרסום הדו מימדיים יהיו מקבילים.  .2.17.3

 ס"מ, לפחות, מעל שלטי הרחובות.   25ראש הפרסום יוצב כך שבסיסו יהיה בגובה של   .2.17.4

 ראש הפרסום לא יסתיר את שלטי שמות הרחובות.  .2.17.5
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ראש הפרסום יוצב בראש עמוד שלטי הרחובות באופן ששלטי הרחובות יהיו גלויים   .2.17.6
 רגל. לנוסעים ברכב ולהולכי 

מבלי לפגוע בהוראות הסכם זה, מובהר בזאת כי ביצוע הפרסום על גבי העמודורים   .2.17.7
בטיחות מהנדס  ואישור  קונסטרוקטור  מהנדס  אישורי  להמצאת  שימציא    כפוף 

 . הזכיין, לפי דרישות הדין

 ראשי הפרסום. ת שא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בהתקניי  הזכיין .2.18

החברה יוכלו להגביל את ראשי הפרסום לפני פרסום דו מימדיים על פי  יובהר כי העיריה ו/או   .2.19
 שיקול דעתם הבלעדי. 

העירוניים.    שא בכל העלויות הקשורות לייצורם, הפקתם והתקנתם של ראשי הפרסום יי  הזכיין  .2.20
  הזכיין בכל תקופת ההסכם ולאחריה אולם  החברה  ראשי הפרסום העירוניים יהיו בבעלותה של  

   להלן. 2.28 – 2.17וקתם המלאה של ראשי פרסום אלו, כמפורט בסעיף יהא מחויב לתחז

 בעלות בעמודורים ובראשי הפרסום

סבא  -עיריית כפרהחברה ו/או  הינם בבעלות    –  הזכייןי  ל יד שיותקנו עראשי הפרסום  כל  מובהר כי   .2.21
 . מרגע התקנתם

 תחזוקת עמודורים 

ו לשלמותם של העמודורים וראשי  מתחייב לדאוג על חשבונ  הזכייןבמשך כל תקופת ההסכם,   .2.22
הפרסום המותקנים עליהם, ככל שמותקנים, הקיימים והחדשים כאחד, על כל חלקיהם וכן לדאוג  

ינקה באופן שוטף את העמודורים כולל שלטי הרחובות    הזכייןלתחזוקתם הנאותה, כולל ניקויים.  
 וראשי הפרסום בחומרים המתאימים. 

וכן לספק ולהתקין על חשבונו  חייב לספק ולתקין על חש  הזכיין .2.23 בונו את כל ציוד העזר הנדרש, 
ימים מהודעת החברה על   3חלפים של ציוד שניזוק או התקלקל, לרבות ציוד נשבר או שחובל תוך 

הצורך בתיקון, אלא אם הפגם או הליקוי יש בו בכדי לסכן את הציבור ובכלל זה תקלת חשמל או  
בכל מקרה, פינוי מפגעים  ג.  , כולל ימי שבת וחשעות  24וך  תחשיפת מערכת החשמל, יתוקן הליקוי  

 )שתים עשרה( 12וניקוי השטח באזור הפגיעה יבוצעו לכל היותר בתוך  העמודוריםשנגרמו בקשר  
 . שעות מרגע קבלת ההודעה בדבר המפגע מאת החברה ו/או העירייה

בהתאם    הזכיין .2.24 פגומים,  ו/או  עקומים  עמודורים  במקום  חדשים  עמודורים  להתקין  מתחייב 
 להוראות המנהל.  

יהא אחראי לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם לעמודורים מכל סיבה שהיא, לרבות בלאי,    הזכיין .2.25
"ב. לעניין  תאונה, חבלה בזדון, שבר, החלפת נורות שאינן דולקות, החלפת מסגרות שבורות, וכיו

וישנו מכרז עירוני פעיל בתקופת הזכיינות, באחריות   להפעיל את    הזכייןגופי התאורה, במידה 
לבצע את התיקון    הזכייןוונטי ולוודא כי התיקון בוצע, ככל שלא קיים מכרז כאמור על  הגורם הרל 
 על חשבונו. 
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מחוברים   מתחייב לחבר לרשת החשמל ולהאיר כל עמודור מהעמודורים הקיימים שאינם  הזכיין .2.26
המנהל   הוראת  לפי  העירונית,  החשמל  לרשת  המכרז  פרסום  החברה  במועד  המועד  ו/או  תוך 

לעניין הזנת החשמל, ככל וישנו מכרז עירוני פעיל בתקופת    .ו/או החברה  ידי המנהלשייקבע על  
להפעיל את הגורם הרלוונטי ולוודא כי התיקון בוצע, ככל שלא קיים    הזכיין ההתקשרות באחריות  

 לבצע את התיקון בתיאום עם החברה. הזכייןמכרז כאמור על 

ולא יתאפשר לחבר העמודור לרשת    ככלכי    כיין הזלעיל, מתחייב    2.21מבלי לפגוע באמור בסעיף   .2.27
הארת העמודור באמצעות מקורות אנרגיה  תבחן האפשרות  החשמל העירונית מכל סיבה שהיא,  

 חלופיים )כגון פאנלים סולאריים(, ובכפוף לאישור המנהל. 

 מתחייב לבצע תיקון כתוביות שגויות ו/או בלויות בעמודורים לפי דרישת המנהל. הזכיין .2.28

מתחייב לקיים פיקוח קבוע וסדיר על עמודי השילוט ולדווח לחברה בכתב על ביצוע הפיקוח    ןהזכיי  .2.29
 ועל התיקונים שבוצעו.  

אם ישונו נתיבי תנועה ו/או הסדרי התנועה או אם יתבצעו עבודות תשתית ו/או פיתוח במיקום בו   .2.30
ימים    7עמודור תוך  יסיר ה  הזכייןמוצב עמודור ונדרשת לדעת החברה הסרה של עמודור ממקומו,  

באותו   עמודור במועד מאוחר יותר,היתקין    הזכיין. בנוסף,  מיום שנדרש לכך בכתב על ידי המנהל
 . הכל לפי הוראות שימסרו לו בכתב מידי החברה ו/או המנהלמיקום או בכל מיקום אחר ו

להתקין או עמודורים שיש צורך להחליפם כתוצאה מתאונה או    הזכייןעמודורים חדשים שיבקש   .2.31
. עבור העמודים אשר מעבר  הזכייןמריקבון או חבלה, יוחלפו בהוראת/אישור החברה בכתב על ידי  

נספח  הקבוע בלעיל, החברה תשלם לספק תשלום בהתאם לתעריף   2.8למכסה המתוארת בסעיף 
תשלום זה יבוצע באמצעות קיזוז מתשלום דמי הזיכיון העוקב. העמודורים יהיו זהים למפרט    9

 . בצורתם, בצבעם ובכל מאפיין אחרהעמודורים הקיימים בעיר, 

 תאורה בכל ראשי הפרסום תהיה תאורת לדים.  .2.32

 ( "תחנות אוטובוס" )להלן:תנה בתחנות אוטובוס סככות המ   .3

א מסמכי  8, נספח כל פעולות בקשר לתחנות אוטובוס יבוצעו בהתאם לרשימת תחנות האוטובוס הקיימות
 מתחייב לבצע את הפעולות הבאות:  הזכיין "(.האוטובוס הקיימות תחנותלהלן: "המכרז )

חדשות  .3.1 תחנות  ולהתקין,    -  הקמת  לספק,  מתחייב  הזכיין  כזה,  ובמקרה  לדרוש  רשאית  החברה 
אשר  , התואמות את מפרט תחנות האוטובוס  ברות פרסום  תחנות אוטובוס מוארות  ברחבי העיר

 החודשים שקדמו לחתימה על ההסכם ע"י משרד התחבורה.   12-הוקמו בעיר ב

  .9נספח  בבהתאם לתעריף הנקוב    תשלוםעבור החלפת כל תחנה כמתואר, תשלם החברה לספק   .3.2
  דמי  מתשלום קיזוז באמצעות יבוצע זה תשלום. תחנת אוטובוס חדשה שלהתקנה ועבור אספקה  

 . העוקב הזיכיון 

לבקשתו ו/או לבקשת העיריה  שנוספו  תחנות חדשות  פני הפרסום בדמי זיכיון בגין    הזכיין ישלם .3.3
   ו/או לבקשת החברה בהתאם למחיר שהוצע במכרז. 

 כי:   מודגש .3.4
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מאת   .3.4.1 תידרש  שהקמתן  החדשות  האוטובוס  תחנות  למספר  באשר  הבלעדי,  הדעת  שיקול 
 , מסור בידי החברה. הזכיין

באותם אתרים עליהם תורה החברה תוך    הזכייןתחנות האוטובוס החדשות יותקנו על ידי   .3.4.2
לצורך כך  לקבל    הזכיין . על  יום  מיום שתינתן לו דרישה בכתב לעשות כן מאת החברה  90

  הזכיין ימסור  החברה את כל האישורים הנדרשים מאת הרשויות המוסמכות. על פי דרישת
 באופן מידי לידי החברה.  את האישורים

לצורך התקנת תחנות האוטובוס החדשות באתרים בהן נמצאות התחנות הישנות וכתנאי מוקדם   .3.5
את התחנות הישנות ויסלקן לאתרים מוסדרים, בהתאם להוראות כל דין    הזכייןלהתקנה, יפרק  

זאת,   הבלעדיים. למרות  חשבונו  ועל  התחנות הישנות    הזכיין באחריותו  רשאי להעביר את  יהא 
לחזקתו, יפעל  ובאחריותו  וזאת    המפונות  כן  דין.  כל  להוראות  בכפוף  חשבונו,  פע  הזכיין על  י  ל 

יוודא    הזכיין  ההוראות המפורטות להלן בכל הקשור להנגשת תחנות האוטובוס החדשות וסביבתן. 
 השבת סביבת הסככה שהוסרה לקדמותה לרבות השלמת ריצוף ככל שיידרש. 

 ופן מושלם וללא קפיצת גובה. רצפת תחנת האוטובוס תשתלב במישור המדרכה בא .3.6

 ס"מ. 180ס"מ/  120פני הפרסום אשר יוצבו בתוך ארגזי הפרסום, לא יעלו על גודל של   .3.7

בנוסף להקמת תחנות אוטובוס חדשות יוכל הזכיין, על חשבונו, להתקין ארגזי פרסום בתחנות   .3.8
האמורים בסעיף  אוטובוס קיימות ברחבי העיר, ובלבד שארגזי הפרסום הללו יעמדו בכל הכללים 

הללו  3 הפרסום  בארגזי  יוצבו  הנוספים אשר  הפרסום  פני  בגין  ישלם לחברה  הזכיין  כי  יובהר   .
 בהתאם להצעת המחיר לפני פרסום אלו. 

 הסככה תכלול מקום ייעודי לכל השלטים הנדרשים על פי הדין.  .3.9

 הנגשת תחנות האוטובוס וסביבתן 

בקשר לתחנות    הזכייןמסמכי המכרז, כל פעולות    לפעול על פי  הזכייןמבלי לגרוע מהתחייבויות   .3.10
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות  לאוטובוס חדשות תיעשינה בהתאם  

 . בקשר עם הנגשת תחנות האוטובוס, 2003-תשס"גה  לשירותי תחבורה ציבורית(,

 לדרישות הבאות: מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התקנת תחנות האוטובוס תיעשה בהתאם  .3.11

ההיערכות,   .3.11.1 לרחבת  וממנה  הסככה,  לתוך  ההמתנה  לסככת  הסמוכה  מהמדרכה  הדרך 
 . 2.8סעיף  1חלק  1918תעמוד בדרישות ת"י 

 מידות התחנה והסככה:  .3.11.2

 . 2.9סעיף  1918תחנה וסככת המתנה יתאימו לדרישות ת"י  .3.11.2.1

-שטח מקום ההמתנה לאדם הנע בכיסא גלגלים, בסככת המתנה, לא יפחת מ .3.11.2.2
 ס"מ. 80ס"מ על  120

 ס"מ.  110-רוחב המעבר הפנוי בחזית הסככה ועד לשפת המדרכה לא יפחת מ .3.11.2.3
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ס"מ  200-לאורך המדרכה ומ ס"מ 250-מידות רחבת ההיערכות לא יפחתו מ .3.11.2.4
 לרוחבה. 

של   .3.11.3 ברוחב  כחול  בצבע  בפס  תסומן  הרחבה  סככת    8מסגרת  לדופן  צמוד  לפחות  ס"מ 
מגיע האוטובוס. הוצב בתחנה עמוד בלבד, תסומן  ההמתנה שבצד הפונה לכיוון שממנו  

 מטרים מהכיוון שממנו מגיע האוטובוס.  5.5המסגרת במרחק של 

 זכויות פרסום בתחנות האוטובוס 

יהיו בשלושת צידי תחנות  ספק זכויות הפרסום שיוקנו לבתחנות בהן ניתן יהיה להקים דופן צד,  .3.12
התחנה שחז בדופן  התנועה והאוטובוס, כדלקמן: שני הצדדים  כיוון  במידת האפשר,  יתם מול 

צידה הפנימי אחורי של התחנה. הצד הרביעי הפנימי הפונה לכיוון הדרך מיועד לפרסומי העירייה  
 כמשמעם להלן. של מסרים עירוניים  

בתחנות אשר לא תותקן בהם דופן צד אולם יותקן בהם פן פרסום פנימי, ככל שהזכיין מעוניין   .3.13
ת הפרסום כן לצד הפנימי האחורי והן הפן הפנימי הפונה לכיוון התנועה.  בכך הוא יקבל את זכויו

של  לפרסומי העירייה  היה וזכיין לא יהיה מעוניין באחד מהצדדים הללו, זכויות הפרסום יועברו  
 כמשמעם להלן. מסרים עירוניים 

 כל פרסום יהיה בהתאם לכל דין, לרבות הוראות חוק העזר.  .3.14

, זכות להשתמש  הזכייןכוחו, לא תינתן לגורם מסחרי כלשהו זולת  בתקופת ההסכם וכל הארכה מ  .3.15
 לצרכי פרסום בתחנות. 

"פרסומי העירייה" או "מסרים עירוניים" במכרז זה, פרסומים ו/או כרזות מטעם העירייה ו/או   .3.16
החברה, לשיקול דעתן הבלעדי, אשר יופקו, כולל הפקה גרפית ככל שיידרש, יודפסו וייתלו ע"י  

דרישה, על פי מידע והוראות שיימסרו לו מראש ע"י החברה ו/או העירייה, באמצעות    לפי  הזכיין
  הזכיין מי שייבחר על ידי מי מהן לצורך כך )להלן: "פרסומי העירייה" או "מסרים עירוניים"(.  

יחליף את פרסומי העירייה בתדירות כפי שתיקבע ע"י העירייה ו/או החברה ובלבד שלא תעלה  
ימים מיום קבלת    7נה. הפקת פרסומי העירייה, הדפסתם ותלייתם יבוצעו תוך פעמים בש 18על 

 דרישה והוראה.  

כל סכום בעבור השירותים  ו/או מהעירייה  רשאי לגבות מהחברה    הזכיין למען הסר ספק, אין   .3.17
 שיינתנו על ידו בקשר עם פרסומי העירייה.  

 . כרזבמסמך ה' לחוברת המ תחזוקת תחנות האוטובוס תבוצע כמפורט  .3.18

 תחזוקת כל סככת ההמתנה כולל מתקני חברת ההסעה כולל לוח זמנים ודגלול.  .3.19

   ("מתקני מפה" )להלן:מתקני מפת עיר  .4

 לעיל לגבי מכווני תנועה בשינויים הבאים:  3על מתקני המפה יחולו כל ההוראות הקבועות בסעיף 
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מכל סוג בשנה. מעבר למכסה זו הזכיין מודע החברה תהא    1ללא תשלום    –הקמה / העתקה / הסרה  
מהסוג   ישנים  מתקנים  תשלום  ללא  להחליף  להסכם,  הראשונה  השנה  במהלך  להורות,,  רשאית 

למתקני מפה חדשים. היה והחברה תורה לזכיין לבצע החלפה זו יחולו    8ובמיקומים המפורטים בנספח  
 הנוגעים למתקני המפה. על המתקנים החדשים כל הכללים 

המסר העירוני הינו מפת העיר אשר מופיעה בפן פרסום אחד של המתקן  במקום מסר הכוונת תנועה  
 בצד הפונה למדרכה. 

להלן,   3.6, סעיף מתחייב לבצע את הפעולות הבאות, בכפוף לאמור במפרט הטכני למתקני מפה הזכיין 
( הקיימות  העיר  מפות  ולרשימת  המיקומים  )8  נספחלמפת  המכרז  למסמכי  "ג  העיר  להלן:  מפות 

 (.הקיימות"

המסר העירוני הינו מפת העיר אשר מופיעה בפן פרסום אחד של המתקן בצד    –  מסרים עירוניים .4.1
יהיה רשאי להשתמש בפן הפרסום, המופיע בצידה השני של מפת העיר    הזכייןהפונה למדרכה.  

 אשר פונה לכביש, מבלי שיצטרך להקצות ממנו שטח נוסף לטובת מסרים עירוניים.  

כי   .4.2 ומוסכם  העיר    הזכייןמוצהר  במפות  החדשים  העירונים  המסרים  את  להתקין  חייב  יהיה 
ם, גרפיקה וכיו"ב, לפי הוראות ביצוע  שידרשו על ידי החברה, לרבות הפקת המסרים העירוניי
 יום ממועד דרישה.   15שתועבר אליו מעת לעת ולסוגיה, ללא יוצא מן הכלל תוך 

ה   הזכיין .4.3 דרישת  פי  על  יחליף  כי  לגרוע    חברהמצהיר  מבלי  וזאת  לעת  מעת  העיר  מפת  את 
לפת  קיימת אפשרות לבקש את הח  לחברה  על פי הסכם זה. לחברה ו/או    הזכיין מהתחייבויות  

 מפת העיר אחת לשנה. 

לא יהיה רשאי להציב אמצעי פרסומת נוספים, מעבר למסר העירוני של    הזכייןיובהר ויודגש כי   .4.4
 העיר.   מפת העיר, על מתקן מפת

יספק ויתלה מפה חדשה, בכל מקרה שהמפה תינזק לרבות נזק מכוון, הכל על פי הנחיות   הזכיין .4.5
 החברה וללא כל תמורה. 

 יעמדו בהנחיות להלן:   הזכייןעל ידי  שיוצבו  מתקני המפה  .4.6

 140  -מתקני המפה יכללו ארגז פרסום, מלבני בצורתו, אשר מידותיו לא יחרגו מ 4.6.1

 סנטימטר עובי.  25סנטימטר גובה /  200סנטימטר רוחב / 

 ס"מ. 50-70ארגז הפרסום יוצב על רגל שאורכה יעמוד על  4.6.2

 יהיו מקבילים. פני הפרסום משני צידי המתקן המכוון  4.6.3

 כל חלקי המתקן ייצבעו בתנור, בצבע ובגוון  שיאושר על ידי החברה.  4.6.4

מילימטר לכל    8כל חלקי המתקן השקופים יהיו עשויים זכוכית מחוסמת בעובי של   4.6.5

 הפחות. לא יותר שימוש בחומרי פלסטיק או חומרים אחרים כלשהם.

 פרסום. המתקן יוצב על רגל בודדת, זהה בצבעה ובעיצובה לארגז ה 4.6.6
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  שאינם   מתקן מפה ממתקני המפה הקיימים מתחייב לחבר לרשת החשמל ולהאיר כל      הזכיין   .4.7
תוך  ו/או החברה  מחוברים במועד פרסום המכרז לרשת החשמל העירונית, לפי הוראת המנהל  

ההתקשרות,  90 תחילת  ממועד  של    ימים  חשבונו  על  זאת  חשמל  הזכייןכל  מהנדס  בפיקוח   ,
 ובתיאום עם המנהל. 

 . במסמך ה' לחוברת המכרזתחזוקת מתקני המפה תבוצע כמפורט  .4.8

 )טוטמים( מתקני השילוט העסקי באזור התעשייה .5

המפורטים   .5.1 קיימים,  כוללים הן מתקנים  השירותים  נשוא  ב למסמכי  8בנספח  מתקני השילוט 
, כמפורט  הזכיין"(, והן מתקנים חדשים, ככל שיותקנו על ידי  מתקנים קיימים" )להלן:המכרז  

 להלן.

יתכנן, יפיק ויתקין, על חשבונו ובאמצעות אנשי מקצוע מוסמכים ומורשים, ככל שנדרשת    הזכיין .5.2
" )להלן:  בתי עסק שונים  אודות  יוצגו שלטים  כאמור, מתקני שילוט עליהם  מתקנים  הרשאה 

"( באתרים שונים באזור התעשייה בכפר סבא,  עסקיים  "שלטים  או ו/"שלטים"   או /וחדשים" 
בין שאותרו על ידו ובין שאותרו על ידי החברה, ובלבד שאושרו מראש ובכתב על ידי החברה,  

לשיקול דעתה הבלעדי ועל ידי הרשויות המוסמכות. השלטים יכללו את שם העסק ו/או  בהתאם 
 פרטיו ו/או הכוונה אליו. 

ת להרחיב את השירותים אף לאזורים נוספים בעיר לרבות למרכזים  כוהזבנוסף, לחברה שמורה   .5.3
 , לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט )להלן:ספקתן לינמסחריים שונים בהודעה מפורשת בכתב שת

 מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם זכות הברירה כאמור.  הזכיין"(.  זכות ברירה"

בכל אתר לגביו מומשה זכות הברירה ולפעול לאיתור    מתחייב לספק את השירותים דלעיל  הזכיין .5.4
 אתרים מתאימים למתקני שילוט. 

יאתר גורמים עסקיים המעוניינים להציג את עסקם על גבי השלטים   הזכיין במסגרת השירותים  .5.5
" עסקיים)להלן:  השימוש  גורמים  דמי  לתשלום  בכפוף  כך.  לצורך  בהסכמים  עמם  ויתקשר   )"

 יה זכאי למלוא התמורה שתתקבל מאת הגורמים העסקיים.  יה הזכייןכהגדרתם להלן, 

מתחייב להפיק, כולל הפקת גרפיקה    הזכיין בנוסף לתכנון, אספקה והתקנה של מתקנים חדשים,   .5.6
כן,   כמו  השלטים.  את  ולהתקין  להדפיס,  שתידרש,  תקופת    הזכייןככל  כל  במהלך  יתחזק, 

ההתקשרות, הן את המתקנים החדשים והן את המתקנים הקיימים, על השלטים שבהם והכל  
חשבונו "  על  במאוחד:  יקראו להלן  הקיימים  וט מתקני השיל)המתקנים החדשים והמתקנים 

 "(.העסקי

כאמור,   .5.7 והשלטים,  החדשים  העסקי  השילוט  הקיימים,  מתקני  המתקנים  למפרט  זהים  יהיו 
ה מן המפרט יידרש אישור מראש ובכתב  י לכל סטי  במידות בטיב בגוון בצורה ובכל היבט אחר.

   של החברה. 

המפורטו .5.8 המתקנים  לעיצוב  בהנחיות  יעמדו  המתקנים  לעיל,  לגרוע מהאמור  ומבלי  כן,  ת  כמו 
 להלן.  7בסעיף  
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ימים ממועד    30-בכפוף לאישור החברה, ולא יאוחר מ הזכייןהמתקנים החדשים יותקנו על ידי  .5.9
וכן האישורים הנדרשים האחרים, לרבות   ירוק"(  מחלקת השילוט  מתן היתרי חפירה )"טופס 

לגרוע   כדי  ו/או  החברה  ו/או  העירייה  על  אחריות  להטיל  כדי  האישורים  במתן  אין  בעירייה. 
 לכל נזק בקשר עם מתן השירותים.  הזכיין מאחריותו הבלעדית של  

ת הארכה, ככל שתהיה,  ובמשך כל תקופת ההסכם וכל תקופבאופן בלעדי  יהיה אחראי    הזכיין .5.10
 ושימוש בכל מתקני השילוט העסקי.  להתקנה, אחזקה שוטפת, שיווק

הארכה מכוחו לשלמות מתקני    הזכייןיהיה    יתרבין ה .5.11 וכל  ההסכם  כל תקופת  במשך  אחראי, 
השילוט העסקי, לאחזקתם, לתיקונם, לשמירה על נקיונם ולסילוק כל פסולת ו/או כל מפגעים  

 מסביבתם, בתום ביצוע עבודה כלשהיא בקשר עמם על ידו. 

לבדיקת תקינות ושלמות מתקני השילוט העסקי ולדאוג לכל תיקון  שוטפים  יערוך סיורים    הזכיין .5.12
 נדרש. 

ימי    10יבצע על חשבונו כל תיקון נדרש מכל סיבה שהיא, לרבות וונדליזם וכוח עליון, תוך    הזכיין .5.13
ה ידי  על  לכך  שנדרש  המועד  מן  מפגע  חברהעבודה  להוות  כדי  המתקן  במצב  יש  אם  ואולם   .

 שעות.   24לשיקול דעת החברה, יבוצע התיקון תוך וזאת בהתאם ו/או לסכן חיים,  בטיחותי 

עם הגורמים העסקיים לא תחרוג מתקופת ההסכם, או מתקופת      הזכייןשל  תקופת התקשרות   .5.14
 הארכה, ככל שתהיה, לפי העניין. 

מתק .5.15 תכנון  לרבות  מהשירותים,  איזה  בביצוע  בעקיפין  או  במישרין  הכרוכות  ההוצאות  ני  כל 
השילוט העסקי, התקנתם, החלפה של איזה מהם, ציוד, כוח אדם, מיסים ביטוחים, הוצאות  

 וישולמו על ידו.   הזכיין רישוי, כל היטלים ו/או אגרות ממשלתיים ו/או עירוניים, וכיו"ב יחולו על  

   ("קיר"מתקני  )להלן:מפת עיר פרסום על קיר ציר בגין מתקני  .6

חודשים ממועד חתימה על הסכם זה, על גבי קיר ברחוב בגין )בין הרחובות נעמי   3הזכיין יתקין בתוך 
 מתקנים לפרסום במיקומים אשר תקבע החברה.  7שמר למשה סנה בצד הדרומי של הרחוב( 

יוכלו לפרסם מסרים עירוניים באופן קבוע על גבי    –  מסרים עירוניים .6.1 ו/או החברה    3העיריה 
מסרים בשנה על כל מתקן. יתר פני הפרסום ישמשו את    18  ממתקני הקיר וזאת בכמות של עד

   הזכיין לפרסום מסחרי. 

כי   .6.2 ב   הזכיין מוצהר ומוסכם  ,  מתקני הקיריהיה חייב להתקין את המסרים העירונים החדשים 
לרבות הפקת המסרים העירוניים, גרפיקה וכיו"ב, לפי הוראות ביצוע שתועבר אליו מעת לעת  

 יום ממועד דרישה.   14לל תוך ולסוגיה, ללא יוצא מן הכ

 יעמדו בהנחיות להלן:  הזכיין שיוצבו על ידי קיר מתקני ה .6.3

יהיה   • הפרסום  משטח  יחרגו  לא  מידותיו  אשר  בצורתו,    600  -מלבני 

 סנטימטר גובה.  200סנטימטר רוחב / 

 המתקנים יהיו זהים זה לזה  7 •
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הקמתם ויכללו מסגרת מתכת  המתקנים יועבר לחברה לאישור לפני   מפרט •

 . הצמודה לקיר הקיים

החלטת   • לפי  שמשונית,  או  מדבקה  באמצעות  פרסום  יאפשרו  המתקנים 

 . הזכיין
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 : דרישות מחייבות לכל המתקנים אשר יוצבו על ידי הזכיין .7

 
 תקן, ככל שקיים. המתקנים, חלקיהם וחומרי הגלם מהם הם עשויים יהיו בעלי תו   .7.1

 מערכת החשמל והתאורה תהיה תקנית, נסתרת ובלתי נגישה לציבור.  .7.2

 . LEDכל מערכות התאורה במתקנים תהיינה מערכות חסכוניות מבוססות תאורת  .7.3

עיצוב המתקנים יהיה חדשני וגמיש ויספק פתרונות לסיטואציות שונות במרחב הציבורי )אזורי   .7.4
 רות, אזורים בעלי אופי אדריכלי ייחודי וכיוב'(. מגורים ומסחר, רחבות עירוניות ושד

 לוגו החברה ו/או העירייה יוצג על המתקנים על פי הוראות החברה ועל פי שיקול דעתה.  .7.5

 המתקנים יהיו ברמה עיצובית ומבנית גבוהה ואיכותית.  .7.6

 חומרי המתקן, ובייחוד חומרי הגמר יהיו איכותיים.  .7.7

 המתקן לקרקע יהיו ניסתרים ומוגנים.  כל החיבורים והמחברים במתקן עצמו ובין  .7.8

 המתקנים יתרמו לדימוי החזותי של המרחב הציבורי בעיר ו"יעשירו" אותו.  .7.9

 המתקנים יהיו בעלי קוים עיצוביים משותפים.  .7.10

 המתקנים ישתלבו במרחב הציבורי ויהיו בעלי השפעה סביבתית נמוכה.  .7.11

 חק נוח ע"י הולכי רגל וכלי רכב. למרות האמור לעיל, המתקנים יהיו בולטים דיים לזיהוי ממר .7.12

 המתקנים ייבנו מחומרים עמידים הן לפגעי מזג האוויר והן לפגיעה מעשה יד אדם.  .7.13

 יועדף שימוש במתכות בלתי מחלידות )נירוסטה, אלומיניום(. .7.14

 חלקי המתקן הצבועים, ייצבעו לפני התקנת המתקן.  .7.15

רשויות המוסמכות הרלוונטיות  המתקנים יעמדו בכל המגבלות הקבועות בדין ו/או בהנחיות ה  .7.16
)משרד התחבורה, המשרד לאיכות הסביבה, עיריית רעננה וכל גורם מוסמך רלוונטי אחר( וכן,  

לנגישות   הישראלים  התקנים  דרישות  זכויות    1918ת"י    – בכל  שיוויון  בתקנות  חלקיו,  כל  על 
התשס"ג   ציבורית(,  נגישות לשירותי תחבורה  מוגבלות )הסדרת  וכן, בכל    2003  –לאנשים עם 

 התקנים ו/או התקנות ו/או החוקים הנוגעים לנגישות לאנשים עם מוגבלות. 

יהיו עמידים בפני וונדליזם ככל הניתן, לרבות ציפוי בחומר אנטי גרפיטי ואמצעים   .7.17 המתקנים 
 נוספים. 

 שנה לפחות, בתנאי האקלים המקומיים.  15המתקנים יהיו עמידים ובעלי אורך חיים של  .7.18

 קנים לא תסנוור הולכי רגל ונהגים. תאורת המת .7.19
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 בכפוף לעמידה במידות המפורטות לכל מתקן, המתקנים יהיו קטנים ככל האפשר.  .7.20

 המתקנים יהיו פשוטים ככל הניתן להתקנה ותפעול. .7.21

 המתקנים יהיו נגישים למשתמשים, לאוכלוסיות מוגבלות, לאזרחים ותיקים ולעגלות ילדים.  .7.22

 , תאורה סולרית(.  LEDפיים וחסכוניים )נורות  ייעשה שימוש במקורות תאורה חלו .7.23

 יועדף שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה.  .7.24
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 מפרט תחזוקה ותיקון תקלות.  – מסמך ה'
 

 כללי: .1

מטלות   1.1 את  מפרט  זה  התקנת    הזכייןנספח  לרבות  בעיר,  המתקנים  תפעול  נושא  בכל 
והסרת מתקנים, אחזקת כמות מתקנים במלאי, תפעולם ותחזוקתם השוטפת, הטיפול  

 בתקלות, התאום והעבודה השוטפת מול החברה ונושאים רלוונטיים נוספים. 

 ומחויבויותיו על פי הסדר הבא:  הזכיין בכל פרק יפורטו מטלות   1.2

 תאור כללי של המטלה.  -

לבצע,    הזכייןן נדרש: תאור כמותי מפורט המתאר את הפעולות אותן נדרש  תק -
קבועי הזמן בהם יש לעמוד, הפרמטרים לאורם ייבחן ביצוע המטלה וכל נתון  

 נדרש נוסף על פי העניין. 

 מנגנון התאום, הבקרה והדיווח הנדרש למטלה הספציפית.  -

 הגדרת מבחן התוצאה.  -

 העניין. הערות ודגשים נוספים על פי   -

 : היתראמור לעיל, תחזוקת המתקנים תכלול, בכל עת, בין  לגרוע מכל המבלי  1.3

באמצעי אחר לבקשת הזכיין  או  באמצעות גרניק )קיטור(  ניקוי המתקנים באופן שוטף   1.3.1
 המנהל.אישור  על פי ו

 מודעות וכיתוב גרפיטי. , הסרת שלטים 1.3.2

 ו/או בלוי לפי דרישת המנהל.   / שבור  זכוכית או החלפת פרספקס דהוי  /  שטיפת הפרספקס  1.3.3

 צביעת המתקנים )על פי צורך או על פי דרישת המנהל(.  1.3.4

 ניקוי של גופי התאורה.  1.3.5

 החלפת גופי תאורה פגומים.  1.3.6

 החלפת פרסום פגום במידת הצורך.  1.3.7

 יצירת אחידות בתאורת המתקנים, הן בצבע והן בעוצמה.  1.3.8

 : הנחיות כלליות .2

צ   הזכיין 2.1 ע"י  בעיר  המתקנים  עם  יתפעל  שוטף  קשר  על  ישמרו  אשר  ייעודיים,  וותים 
 ה כמפורט בנספח זה. י העירייה ונציגהחברה ו/או 

המתקנים וסביבתם יופעלו ויתוחזקו באופן רציף ויישמרו במצב תקין לחלוטין, נקיים   2.2
 וללא מודעות / כרזות / גרפיטי או כל לכלוך אחר. 

יתואמו עם כל גורם, עירוני או אחר, כנדרש  כל פעולות התפעול והתחזוקה  של המתקנים   2.3

 על פי הנחיות ונהלי העירייה ובהתאם לכל דין. 
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 מנגנון שוטף של בקרה, תיאום, דיווח ותיעוד הפעילות יתקיים לכל אורך תקופת ההסכם.  2.4

בשטח שאינה כרוכה בתפעול ו/או תחזוקה שוטפים של המתקנים   הזכייןכל פעילות של  2.5
יון וביקורות תחזוקה שוטפות, טיפול בתקלות ותיעוד תקופתי  )כגון הצבת פרסום, ניק

של המתקנים( תבוצע רק עם קבלת כל האישורים הנדרשים, על פי נהלי העירייה ו/או מי  
 מטעמה כפי שיהיו מעת לעת ועל פי כל דין. 

 המתקנים יחוברו לתשתיות החשמל על פי הוראות ההסכם וכל התקנים המחייבים.   2.6

מסגרת הזמן המוקצה לטיפול בה, כמפורט להלן, ברמה מקצועית וע"י  כל תקלה תטופל ב 2.7
ותוך עמידה בכל התקנים,   אנשי צוות מיומנים, בתיאום עם הגורם העירוני הרלבנטי, 

 ההנחיות ובהתאם לכל דין. 

כל העבודות הקשורות לתחזוקתם של מתקני הפרסום וביצוע הפרסום יבוצעו באמצעות   2.8
 שיון כדין, ותוך שימוש בחומרים מעולים. יים, בעלי רבעלי מקצוע מיומנים ומנוס

ו/או במתקן הפרסום ו/או    הזכייןבמסגרת ביצוע העבודות יימנע   2.9 מכל פגיעה במדרכה 
בכל חפץ אחר. במקרה בו ייגרם נזק למדרכה או למתקן הפרסום או לכל חפץ אחר, בשל  

לתקן את הנזק על חשבונו   הזכייןביצוע עבודה בקשר עם הפרסום ו/או המתקן, מתחייב  
 . באופן מיידיולהשיב את המצב לקדמותו  

מ 2.10 להחליף  צורך  המנהל  לדעת  בהתאם  נוצר  חדש,  במתקן  הפגום  המתקן  יוחלף  תקן, 
   למפרט המתקן או עפ"י הנחיות המנהל.

מובהר ומודגש כי החלפת מתקן תתבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה  
הספק   על  מוטלת  מהמנהל  זה  לעניין  בכתב  מפורשת  הוראה  התקבלה  לא  ועוד  וכל 

 הסכם זה.  האחריות לתקן המתקן, לפי הצורך, בהתאם להוראות

ידי עובדים מקצועיים    הצבת המתקןככל והוחלט על החלפת מתקן,   2.11 החדש תבוצע על 
ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוחו של מהנדס קונסטרוקטור  לפי דרישות    מנוסים 

 ובתיאום ואישור המנהל.  הדין

 קריאה דחופה וטיפולים מיוחדים:  .3

, באמצעות המנהל ובמקרים דחופים על  רשאיתהחברה  בלא לפגוע מהמופיע בנספח זה, תהיה   3.1
פי שיקול דעתה, להורות לספק על ביצוע פעולות תחזוקה או תפעול מיידיות בתחומים שונים,  
הדרושים על מנת לוודא התנהלות סדירה של הפעילות העירונית. החברה תודיע, באמצעות  

ו  הדרושה  העבודה  על  לספק  הנ  הזכייןהמנהל,  לבצע  מנת  על  מיידית  במהירות  יפעל  דרש 
 וביעילות המרביים. 

יעמוד   3.2 ויישמע    הזכייןבנוסף,  מיידית  בזמינות  אחזקה  צוותי  יעמיד  החברה,  עם  בקשר 
להנחיותיה בכל הקשור לתחזוקת המתקנים ו/או ביצוע עבודות מניעה במקרים של מזג אויר  

 קיצוני, חשש מהצפות או אירועים חריגים אחרים.
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 : המתקניםהתחזוקה  השוטפת של  .4

 :כללי 4.1

  הזכיין , וסביבתם, יתוחזקו ויתופעלו אך ורק על ידי  הזכייןמתקנים המתופעלים ע"י   4.1.1
לכל   מחוברים  וכשהם  מלאה  ותקינות  בשמישות  לחלוטין,  נקי  במצב  שמירתם  תוך 

 התשתיות כנדרש.  

יפעיל   4.1.2 וציוד ככל הנדרש ותפעל תוך תאום עם כל    הזכיין לצורך כך  מערכי כוח אדם 
עיר ע"י  גורם  במתקנים  השימוש  בנוחות  מינימלית  פגיעה  ותוך  נדרש,  אחר  או  וני 

 הציבור ובמרחב הציבורי בכלל. 

ויבצעו פעילות האחזקה השוטפת ותיקון    הזכייןצוותי התחזוקה של   4.1.3 יהיו ייעודיים, 
 התקלות תוך תאום וקשר רציף עם החברה ונציגה. 

 התקן הנדרש:  4.2

 : הנחיות תחזוקה כלליות 4.2.1

ה 4.2.1.1 עבודות  והתחזוקה  במהלך  הבטיחות    הזכייןתפעול  אמצעי  בכל  ינקוט 
 הנדרשים על פי דין. 

אזור עבודות התפעול והתחזוקה יסומן יגודר וישולט באופן בולט, להולכי   4.2.1.2
 הרגל ולכלי רכב, מכל עבריו ובמרחק הולם. 

על פי הנחיות המנהל או מי    הזכייןבמהלך עבודות התפעול והתחזוקה יפעל   4.2.1.3
 מטעמו.  

מונעת:   4.2.1.4 ככל    הזכייןתחזוקה  מניעה,  לשם  המתקנים  את  ויתחזק  יתפעל 
 הניתן, של תקלות וכשלים בפעילות המתקן. 

יתפעל ויתחזק את המתקנים באופן אשר יש בו פגיעה מינימאלית    הזכיין 4.2.1.5
המתקנים   בהשבתת  צורך  יש  באם  במתקנים.  במשתמשים  האפשר  ככל 

כך וזמן  לשם  הרלבנטי  העירוני  הגורם  עם   ההשבתה  פעולת  תתואם   ,
לתיקון   העירוני  התקן  לזמן  ובהתאם  הניתן  ככל  קצר  יהיה  ההשבתה 

 תקלות. 

 חשמל: כל עבודות החשמל במתקנים ייעשו בכפוף לכל דין.  4.2.1.6

 :ניקיון 4.2.2

. כן  באופן שוטף כך שיהיו נקיים, ולא פחות מאחת לחודשהמתקנים ינוקו  4.2.2.1
ז במסגרת  כתובות  יוסרו,  המתקנים,  על  המודבקות  וכרזות  מודעות  ו, 

 גרפיטי, כתובות נאצה, מפגעים תברואתיים וכל אלמנט זר אחר. 

אחת  או שיטה אחרת שיאשר המנהל,  כל המתקנים ינוקו בשטיפת קיטור   4.2.2.2
 לחודש. הניקיון יכלול שטיפת כל חלקי המתקן וייבושם. 

ינוקה אחת לחודש, תוך   4.2.2.3 הסרת עלים וגופים  גג סככות המתנה לאוטובוס 
 זרים, פתיחת ניקוזים וכל פעולה אחרת נדרשת. 

 

 י: מלא 4.2.3
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 . חודשייםיוודא כי תמיד ימצאו בידיו חלקי חילוף במלאי המספיק לתקופה של   הזכיין
 

 : ביקורת ותחזוקה תקופתית  4.2.4

התאורה   4.2.4.1 מערכות  תקינות  לבדיקת  לילי  סיור  יתבצע  לשבועיים  אחת 
 . וביקורת כללית במתקנים למתקנים

  הזכיין תקלות המתגלות במהלך תפעול המתקנים השוטף יועברו לידיעת   4.2.4.2
 ויטופלו על פי הנחיות הטיפול בתקלות להלן ותקן עיריית כפר סבא. 

במידה וביצוע ביקורת התקופתית מחייב חסימת צירי תנועה, תפעול ציוד   4.2.4.3
המרחב   למשתמשי  אחרת  הפרעה  כל  או  מדרכות  על  רכב  כל  או  הרמה 

, במסגרת התאומים לפני ביצוע הביקורת, לכל הסדרי  הזכיין הציבורי ידאג  
הבטיחות הנדרשים לרבות מחסומים, ליווי משטרה וכל נושא נוסף על פי  

 או מי מטעמה. ה חבר ההנחיות 

 השבת סביבת המתקן למצבו הקודם. הזכייןעם השלמת המטלה יוודא  4.2.4.4

 : מבחן התוצאה 4.2.5

יודא   להלן,  המפורטות  השוטפת  התחזוקה  ממטלות  לגרוע  כל    הזכיין מבלי  כי 
לכל   מחוברים  וכשהם  נקי   תקין,  במצב  יישמרו  וסביבתם,  שבאחריותו,  המתקנים 

 התשתיות כנדרש ובהתאם לכל דין. 

 

 

 :הטיפול בתקלות .5

 :כללי 5.1

מיד עם קבלת הודעה מאת גורם עירוני רלבנטי    הזכיין הטיפול בתקלות במתקנים יתבצע ע"י  
של   התחזוקה  צוותי  ע"י  התקלה  איתור  עם  ו/או  לטיפול  הזכייןו/או מהמנהל  התגובה  זמן   .

 בתקלה יהא בהתאם לסוג התקלה, כפי שיפורט להלן. 
יעמוד   יהיה    הזכייןככל שלא  נספחיו,  על תתי  זה  בנספח    הזכייןבלוחות הזמנים המפורטים 

 מחויב בתשלום קנס כמפורט בהסכם. 

 

 התקן הנדרש:  5.2

 פגמים/תקלות במתקני הפרסום/ריהוט רחוב:  – וזמני טיפול   הגדרות 5.2.1

 
 סוג

 התקלה
ממועד קבלת הודעה על ידי    טיפול  זמן הגדרה 

מטעם   איתור  /החברה  גורם  ממועד 
 הזכיין  התקלה על ידי 

 תקלה
 בטיחותית 

  כלי  / רגל להולכי סכנה  המהווה תקלה
 .אחר לגורם או לרכוש / רכב

 .  )ארבע( שעות 4 בתוך 
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 מתקן ,דרכים תאונתאך לא רק  לרבות 

 מפגע ,רגל הולכי מעבר / כביש חוסם
 . תברואתי

 תקלה
 דחופה 

 עצמו.  למתקן סכנה המהווה תקלה

 

 . שעותארבע( עשרים ו) 24 בתוך 

 

 תקלה
 רגילה

  .דחופה או בטיחותית שאינה תקלה
 מהודק  לא בורג ,צבע תיקוני: דוגמה ל

 . שעות)שבעים ושתיים(  72 בתוך

 

 
 

  המנהל   רשאי  כן כמוו/או מי מטעמו,    המנהל  ידי על יעשה התקלות סיווג 5.2.2
  דעתו  שיקול פי על לאחרת אחת עדיפות מרמת תקלה של  סיווג   לשנות

 .הבלעדי

  המנהל  לו שיורה   למקום יגיע מטעמו נציג כי אף האמור, הזכיין מתחייב על 5.2.3

 מחוץ אף וזאת  ,ידיימ טיפול  והמחייבים במפגעים או/ו באירועים לטפל כדי

 .לעיל בטבלה  המפורטים במועדים או הזכיין אצל ת הרגילו העבודה לשעות

  תהיה   החברה  שהתבקש   ובמועדים   באופן  בתקלה   יטפל  לא  והזכיין   ככל 5.2.4
  הזכיין   את  ולחייב  במקומו   התיקון   את  לבצע   חייבת  לא   אך  רשאית

  מאחריותו   עמבלי שהדבר יגר  10%  של  בשיעור   רה בהוצאותיה בתוספת תקו
ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי    הזכיין של  הבלעדית

 ההסכם ועל פי דין. 

 הודעות על תקלות:  5.3

 לספק יועברו דיווחים שוטפים על תקלות במתקנים באמצעות המנהל בע"פ ובכתב.   5.3.1

לעיל, ובאחריותו להעביר    6.7.1בסמכות המנהל לסווג את התקלה בהתאם לסעיף   5.3.2
 הוראת תיקון לספק והעתק לגורם המדווח. 

מחויב ללוחות הזמנים המוגדרים לביצוע    הזכיין מרגע העברת הוראת התיקון לספק,   5.3.3
 תקלה כמפורט לעיל.   / המטלה 

 הודעה למנהל.   הזכיין עם השלמת הטיפול בתקלה יעביר  5.3.4

 יומן עבודה:  5.4

 עריכת רשימת תקלות פתוחות / יומן עבודה. הזכיין באחריות  5.4.1

 כל תקלה מדווחת תירשם ביומן, בציון הפרטים הבאים:  5.4.2

 תאריך ושעת קבלת ההודעה.  -

 מקום התקלה בציון מספר המתקן.  -

 )מוקד, מנהל, שפ"ע וכדומה(. מוסר ההודעה  -
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 תאור התקלה.  -

 סיווג התקלה )בטיחותית / דחופה / רגילה / משולבת(  -

זמן טיפול נדרש על פי ההנחיות ועל פיו מועד ההשלמה   -
 המחייב. 

 תיאור הפעולה שננקטה.  -

 מועד התיקון.  -

 שם ופרטי מבצע התיקון.  -

 . הזכייןחתימת מבצע התיקון /  -

 ו"ח התקלות / יומן העבודה למנהל או מי מטעמו. את ד הזכיין אחת לרבעון יעביר   5.4.3

 מבחן התוצאה:  5.5

יוודא   כי כל תקלה    הזכיין למרות כל המטלות המפורטות לעיל, ומבלי לפגוע באמור בהן, 
תוך   ויסודי,  באופן מקצועי  הזמן המוקצים לטיפול בה,  במסגרת קבועי  במתקנים תטופל 

למשתמ מינימלית  והפרעה  המתקן  של  מינימלית  הציבורי  השבתה  ובמרחב  במתקן  שים 
 בכלל.  

 ריכוז זמני תגובה לטיפול ומטלות: 5.6

סוג  פירוט זמן תקן   הערות 
 המשימה

הסרת גרפיטי, כתובות  
נאצה ומפגעים  

 תברואתיים 

 ניקיון ניקיון חירום  שעות  4תוך 

כולל הסרת מדבקות,  
גרפיטי, שטיפת כל חלקי  

 המתקן וייבושם

 פעם בחודש 

 

סככות המתנה  
פעם   -לאוטובוס

 בשבועיים

 ניקיון רגיל 

כולל שטיפת כל חלקי  
 המתקן וייבושם

 שטיפת קיטור  פעם בחודש  

גג סככת המתנה   פעם בחודש  
 לאוטובוס 

צביעת עמודי שלטי   פעם אחת בשנה  *
 הרחובות 

 צביעה 

 

 : דיווחים תקופתיים 5.7
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)להלן "דו"ח    הזכייןתועבר רשימה מעודכנת למנהל כשהיא חתומה ע"י    לשנהאחת   5.7.1
 תקופתי"(. 

 הדו"ח התקופתי יכלול רשימת המתקנים:  5.7.2

 מס. סידורי.  -

 מיקום המתקן.  -

 סטטוס )תקין / לא תקין, מחובר / לא מחובר לתשתיות ועוד. -

 כמות פני הפרסום  -

 מידע רלוונטי נוסף.  -

 צילומי המתקנים. אחת לשנה יכלול הדו"ח התקופתי גם  5.7.3

  , לפי דרישות הדין,קטורוקונסטרו דו"ח מהנדס    יהיה אחראי להכין ולהמציא לחברה  הזכיין 5.8
  וידווח מדי כל רבעון לחברה על תקינות המתקנים ובטיחותם.

 בכל מקום בנספח זה בו מופיעה המילה ימים, הכוונה היא לימי עבודה.  .6

 ה הפרה יסודית של ההסכם. זה , תהוו נספחהפרה של הוראה כלשהי מהוראות   .7
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	נספח א'5 –  תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976
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	נספח א'8–  תצהיר על היעדר קרבה אישית
	נספח א'9–  חלקים חסויים בהצעה (אופציונאלי)
	נספח א'10 – נוסח ערבות מכרז
	חלק א' – תנאי המכרז (הזמנה)
	1. מהות ההזמנה ועיקרי ההתקשרות
	1.1. החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא (להלן: "החברה" או "המזמינה") מזמינה בזאת להציע הצעות למתן שירותי אספקה, התקנה, תחזוקה, תפעול מתקני פרסום כהגדרתם להלן ומתן זכויות פרסום על גביהם (להלן: "השירותים"), בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים בהזמנה זו וכן בהסכם ה...
	1.2. בעיר כפר סבא (להלן: "העיר") קיימים מתקני פרסום מסוג ריהוט רחוב הכוללים תחנות אוטובוס, מכווני תנועה ומתקני מפה ועוד כמפורט בנספח 7 למסמך זה, שימסרו לזוכה במכרז בכפוף לקיום התחייבויותיו לפי הסכם ההתקשרות – מסמך ב' (להלן – "המתקנים הקיימים") ובנוסף ...
	1.3. כמו כן מפורט בנספח 8 רשימת המתקנים שנדרשת החלפתם, באחריות ועל חשבון הספק. להלן יכונו ביחד המתקנים בנספחים 7 ו-8 – "המתקנים החדשים"
	1.4. בנוסף , החברה תהיה רשאית לדרוש מהזכיין מעת לעת הוספת מתקני פרסום חדשים, החלפה ו/או שדרוג  של מתקני פרסום קיימים, באחריותו ולשביעות רצונה המלא, בהתאם למחירון הקבוע בנספח 9 למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימנם (להלן: "המחירון") וכמצוין בהסכם. מו...
	1.5. מובהר כי עבור הקמת מתקנים אשר אינם מפורטים בנספח 7 או בנספח 8 להסכם תשלם המזמינה בהתאם למחירון – נספח 9. מובהר ומודגש כי במסגרת זו תהיה החברה רשאית לדרוש מהזכיין העתקה ו/או החלפה של מתקנים קיימים, לפי הצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בתמ...
	מודגש כי תיקון מתקנים שבאחריות הזכיין לא תזכה את הזכיין בכל תמורה.
	1.6. הזכיין הזוכה (להלן גם: "הזוכה" או "הזכיין") ייתן למזמינה שירותי תפעול ותחזוקה של מתקני הפרסום וריהוט הרחוב הקיימים והחדשים נשוא הליך זה וכן עבור מתקני פרסום חדשים שהוקמו על ידי הזכיין לפי דרישת החברה בכתב, בהתאם לסעיף 1.3 לעיל והכל בהתאם להוראות ...
	1.7. מודגש כי המתקנים המפורטים בנספחים הנזכרים (להלן ביחד: "המתקנים") וכמויותיהם הינם לאומדנא בלבד ואין בהן כדי לחייב את המזמינה ו/או את עיריית כפר סבא ולמציע לא יהיה כל טענות ו/או תביעות לעניין הכמויות המפורטות בסעיף זה או בכל מקום אחר במסמכי המכרז, ...
	מודגש כי אין באמור בכל מקום במסמכי המכרז ו/או ההסכם משום התחייבות מטעם החברה לרכישת מתקני פרסום חדשים בהיקף מסוים או בכלל.
	1.8. הזוכה יהיה זכאי לגבות ולקבל תשלום מאת המפרסמים במתקני הפרסום ויידרש לתחזק ולתפעל את מתקני הפרסום, הקיימים ואלו שיוקמו/יועתקו במסגרת ההסכם, בעצמו ועל חשבונו.
	1.9. הזוכה ישלם לחברה דמי שימוש שנתיים בהתאם להצעתו הכספית במכרז המצורפת להסכם כנספח 1 ובהתאם לכללי התשלום המפורטים בהסכם.

	2. תקופת ההסכם
	2.1. הסכם זה יהיה בתוקף החל מיום חתימתו על ידי החברה ולמשך 36 (שלושים ושישה) חודשים לאחר מכן בלבד (להלן: "תקופת ההסכם").
	2.2. למרות האמור לעיל, בהסכמת הצדדים, ניתן יהיה להאריך את תקופת ההתקשרות בעד 4 (ארבע) תקופות נוספות בנות עד 12 (שנים עשר) חודשים, כל אחת (להלן: "תקופות האופציה"), וסה"כ לא יותר מ-7 (שבע) שנים.
	2.3. למרות האמור לעיל, אם הספק לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או ההסכם, החברה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, וללא הודעה מראש לספק. יובהר, כי לחברה שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי ולפי כל דין, להקציב לספק זמן מוגדר לתיקון הה...

	3. תנאי סף להגשת הצעה למכרז
	3.1. זהות המציע –
	להוכחת תנאי זה יצרף המציע :
	3.1.1. תעודת עוסק מורשה.
	3.1.2. תעודת התאגדות.
	3.1.3. תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976
	3.1.4. אישור תקף על ניכוי מס במקור, על שם המציע, תקף למועד הגשת ההצעות למכרז, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
	3.1.5. אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תקף למועד הגשת ההצעות למכרז, מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ, על שם המציע.

	3.2. ניסיון מקצועי:
	במהלך שלוש שנים שקדמו לפרסום המכרז, למציע ניסיון מוכח של שנתיים (2 שנים) לפחות, באספקה התקנה ותפעול מתקני פרסום מסוג ריהוט רחוב עבור שתי (2) רשויות מקומיות, לפחות, בפריסה עירונית של לפחות 150 (מאה וחמישים) מתקני פרסום  לכל רשות, 12 חודשים רצופים לפחות...
	מובהר לצורך עמידה בתנאי הסף כי אין מניעה כי התקנת מתקני הפרסום בוצעה על ידי ספק  משנה מטען הזכיין.
	לצורך הוכחת תנאי סף זה ימלא המציע את נספח א'2 ויצרף אסמכתאות מתאימות חתומות על ידי מזמיני העבודות.
	3.3. איתנות פיננסית:
	המחזור הכספי המצטבר של המציע בשנים 2019 – 2021, הנובע מפעילותו בתחום שילוט החוצות, עמד על 3,000,000 מיליון ₪ (שלושה מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ, לפחות.
	לצורך הוכחת תנאי סף זה ימלא המציע את נספח א'3 חתום ע"י נציג מוסמך מטעמו ומאומת על ידי רואה חשבון.
	3.4. המציע רכש את מסמכי המכרז.
	3.5. המציע צירף ערבות בהתאם להוראות סעיף 6 להלן בנוסח נספח א'10

	4. מסמכים שיש לצרף להצעה
	על המציע לצרף להצעתו את  המסמכים כמפורט להלן, כשהם מלאים וחתומים כנדרש:
	4.1. נספח א'1 – טופס פרטי המציע והצהרה על מעמד משפטי
	4.2. נספח א'2 – הצהרה על ניסיון המציע
	4.3. נספח א'3 – הצהרה על היקף מחזור כספי
	4.4. נספח א'4 - הצהרת והצעת המציע
	4.5. נספח א'5 - תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976
	4.6. נספח א'6- תצהיר בדבר העדר הרשעות
	4.7. נספח א'7 – תצהיר שמירה על דיני העבודה
	4.8. נספח א'8– הצהרה על היעדר קרבה אישית
	4.9. נספח א'9– חלקים חסויים בהצעה (אופציונאלי)
	4.10. נספח א'10 – ערבות מכרז
	4.11. מסמך ב'- ההסכם חתום על נספחיו
	4.12. מסמך ג' – מפרט אספקה והתקנה של מתקני פרסום
	4.13. מסמך ד' – מפרט טכני מיוחד
	4.14. מסמך ה' - מפרט תחזוקה ותיקון תקלות
	מובהר כי אין לצרף בשלב ההצעה את נספח הביטוח המצורף להסכם (נספח ב'1) חתום על ידי המבטחים. על המציע לצרף את ההסכם על נספחיו חתום על ידי מורשה החתימה מטעמו בכל עמוד ועמוד. חתימה זו מהווה אישור כי הביטוחים הנדרשים במסגרת הסכם ההתקשרות המצורף מקובלים על המ...
	4.15. קבלה על שם המציע המעידה על תשלום עבור מסמכי המכרז.
	4.16. אישור עו"ד על מינוי מורשי החתימה מטעם המציע.
	4.17. תצהיר חתום ע"י עו"ד או אישור רואה חשבון / עו"ד של המציע המעיד על כך שהמציע
	אינו נמצא בהליכי פירוק או בפשיטת רגל או כינוס נכסים.
	החברה תהיה רשאית לדרוש מכל המשתתפים בהליך זה ו/או מחלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או פרטים נוספים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו, על פי שיקול דעתה ולשביעות רצונה המלא ובכל שלב.

	5. ערבות המכרז
	11. ההצעה הכספית
	12. בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה– 100% מחיר
	13. שיקולי ועדת המכרזים בעת בחירת המציע הזוכה
	14. הודעות זכיה והתקשרות
	14.1. החברה תודיע למציע הזוכה, במכתב רשום או באמצעות פקס או דוא"ל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על הזכייה בהליך (להלן: "הודעת הזכייה").
	14.2. תוך עשרה (10) ימי עבודה ממועד הודעת הזכייה כאמור, או תוך פרק זמן אחר שהחברה הודיעה עליו למציע הזוכה בכתב, ימציא המציע הזוכה לחברה את המסמכים הבאים:
	14.2.1. שלושה (3) עותקים של ההסכם מסמך ב' על נספחיו בחתימת מקור.
	14.2.2. אישור עריכת הביטוחים (בהתאם להוראות נספח הביטוח -נספח ב'1 להסכם ההתקשרות ) כשהוא חתום על ידי מבטחו  .
	14.2.3. ערבות ביצוע בנוסח המפורט בנספח ב'2 להסכם ההתקשרות (מסמך ב' להזמנה זו).
	14.2.4. כל מסמך אחר שתדרוש החברה מהמציע הזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות.

	14.3. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה לאחר זכייתו בהליך וטרם חתימת ההסכם.
	14.4. לא חתם המציע הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא כל מסמך שנדרש להמציאו תוך הזמן שנדרש - רשאית החברה לבטל את זכייתו בהליך ולחלט את הערבות הבנקאית.
	14.5. רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, תודיע המזמינה, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז על אי-זכייתם במכרז.
	14.6. מובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם החברה על הסכם ההתקשרות לא יהיה כל הסכם בר תוקף בין הצדדים.

	נספח א'1
	טופס פרטי המציע והצהרה על מעמד משפטי
	נספח א'2
	הצהרה בדבר ניסיון לצורך עמידה בתנאי סף
	במהלך שלוש שנים שקדמו לפרסום המכרז, למציע ניסיון מוכח של שנתיים (2 שנים) לפחות, באספקה התקנה ותפעול מתקני פרסום מסוג ריהוט רחוב עבור 2  רשויות מקומיות, לפחות, בפריסה עירונית של לפחות 150 (מאה וחמישים) מתקני פרסום  לכל רשות, 12 חודשים רצופים לפחות בכל ...
	מובהר כי אין מניעה כי רכיב ההתקנה (ורכיב זה בלבד) בוצע על ידי ספק  משנה מטעם הזכיין לצורך עמידה בתנאי הסף.

	נספח א'3
	הצהרה על היקף מחזור כספי
	נספח א'4
	הצהרת והצעת המציע
	נספח א'5
	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976
	נספח א'7
	תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה
	נספח א'8
	הצהרה על היעדר קרבה
	נספח א'9
	רשימת חלקים חסויים בהצעה
	(אופציונאלי)
	נספח א'10
	ערבות מכרז
	מודגש כי תיקון מתקנים שבאחריות הזכיין לא תזכה את הזכיין בכל תמורה.
	5.1. הסכם זה יהיה בתוקף החל מיום חתימתו על ידי החברה ולמשך 36 (שלושים ושישה) חודשים לאחר מכן בלבד (להלן: "תקופת ההסכם").
	5.2. למרות האמור לעיל, בהסכמת הצדדים, ניתן יהיה להאריך את תקופת ההתקשרות בעד 4 (ארבע) תקופות נוספות בנות עד 12 (שנים עשר) חודשים, כל אחת (להלן: "תקופות האופציה"), ולא יותר מ-7 (שבע) שנים בסך הכל.
	5.3. למרות האמור לעיל, אם הספק לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או ההסכם, החברה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, וללא הודעה מראש לספק. יובהר, כי לחברה שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי ולפי כל דין, להקציב לספק זמן מוגדר לתיקון הה...

	נספח 1 להסכם
	מסמכי ההזמנה להציע הצעות והצעת הזכיין
	יצורף בעת החתימה על הסכם ההתקשרות
	נספח 3 להסכם
	ביטוח
	1. מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות הזכיין על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, על הזכיין לערוך ולקיים, על חשבונו , אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ו...
	2. ללא כל דרישה מצד החברה, חברה על הזכיין להמציא לידי  החברה במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי הזכיין המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל ולהלן. הזכיין ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביט...

	3. בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הזכיין  לכלול את התנאים הבאים:
	3.1 שם "המבוטח" בפוליסות הינו – הזכיין  ו/או החברה :
	"החברה " לעניין הכיסוי הביטוחי: החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא ו/או עיריית כפר סבא ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות בנות ועובדים של הנ"ל.
	3.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את החברה  בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הזכיין   ומי מטעמו בקשר לשירותים.
	3.3 ביטוח צד שלישי מורחב לכלול הרחבת פגיעה אישית / Personal  Injury   שלא יפחת מהנוסח בהתאם להרחבה 4.8 בתנאי ביט 2013 בגבול אחריות של 1,000,000 ₪.
	3.4 ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את החברה  היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הזכיין  בקשר עם השירותים.
	3.5 ביטוח חבות המוצר מורחב לשפות את החברה  בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים ו/או המוצרים ו/או המתקנים של הזכיין  ומי מטעמו.
	3.5 ביטוח חבות המוצר מורחב לשפות את החברה  בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים ו/או המוצרים ו/או המתקנים של הזכיין  ומי מטעמו.
	3.5 ביטוח חבות המוצר מורחב לשפות את החברה  בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים ו/או המוצרים ו/או המתקנים של הזכיין  ומי מטעמו.
	3.6 הביטוח יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד אספקת המוצרים לעירייה.
	3.7 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות, אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות הזכייןוזכויות המבטח על פי חוק.
	3.8 סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 100,000 ₪.
	3.9 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה , למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
	3.10 הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לחברה הודעה בכתב, ע"י הזכיין  ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
	3.11 כל סעיף בפוליסות הזכיין  (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי הזכיין  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי החברה  וכלפי מבטחיה, ולגבי החברה   הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את החברה במלוא השיפוי המגיע...
	3.11 כל סעיף בפוליסות הזכיין  (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי הזכיין  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי החברה  וכלפי מבטחיה, ולגבי החברה   הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את החברה במלוא השיפוי המגיע...
	3.11 כל סעיף בפוליסות הזכיין  (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי הזכיין  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי החברה  וכלפי מבטחיה, ולגבי החברה   הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את החברה במלוא השיפוי המגיע...
	3.12 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.
	3.12 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.
	3.12 היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.
	3.13 ביטוחי הזכיין יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק.
	4 ביטוח כלי רכב- הזכיין יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח ח...
	5 "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו מ-2,000,000 ₪  למקרה.
	6 על הזכיין לקיים את כל תנאי ביטוחי הזכיין, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי הזכיין יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות הזכיין לקיימם. כן מתחייב הזכיין להודיע ל לחברה מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם  החברה...
	למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על הזכיין לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי הזכיין. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי  החברה מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.
	7 החברה רשאית לבדוק את אישור ביטוחי הזכיין ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו כאמור לעיל, ועל הזכיין לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות הזכיין כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הזכיין, בהמצאת אישור ביטוח ו/או פ...
	בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי  הזכיין לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על הזכיין לגרום לשינוי ביטוחי הזכיין על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
	8 מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הזכיין, שאינה פוטרת את הזכיין ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. לזכיין לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  החברה ו/או כלפ...
	ככל שלדעת הזכיין קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הזכיין ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי הזכיין, רשאי הזכיין לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון הזכיין. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי הזכיין, ייכלל סעיף מפורש ...
	9 הפר הזכיין את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החברה על פי הפוליסות, יהא הזכיין אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי החברה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.
	10 מובהר, כי הזכיין יהא אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכוח סעיפי הסכם זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית.
	11 אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם על-ידי החברה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים לעירייה כנגד הקבלן על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את הזכיין מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
	12 הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם הזכיין. כן מתחייב הזכיין לוודא במידה ויועסקו על ידי הזכיין קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא נספח זה, על הזכיין לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביט...
	למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזכיין נושא באחריות כלפי חברה ביחס לעבודות, בין אם בוצעו באמצעות הזכיין ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם  הזכיין , והזכיין ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על-ידי מ...
	מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות  הזכיין לשפות את  החברה ו/או מי מטעם  החברה בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
	13 האמור בנספח הביטוח הינו תנאי יסודי ומהותי בהסכם.
	14 האמור בנספח הביטוח יחול בהתאמה גם כלפי עיריית כפר סבא.

	כתב התחייבות לשמירת סודיות
	אני, החתום מטה, ______________, ת.ז. _______________, מתחייב בזאת בשם המציע כלפי החברה כדלקמן:
	נספח 5 להסכם
	תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים
	מסמך ג'
	אספקה והתקנת מתקני פרסום
	מודגש כי הכמויות המפורטות בסעיף זה הינן לאומדנא בלבד ואין בהן כדי לחייב את המזמינה ו/או את עיריית כפר סבא ולמציע לא יהיה כל טענות ו/או תביעות לענין הכמויות המפורטות בסעיף ה או בכל מקום אחר במסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות.
	למען הסר ספק, התחייבויות הזכיין כאמור במפרט זה אינן גורעות מהתחייבויות הזכיין על פי הסכם ההתקשרות, למסמכי המכרז, אלא רק מוסיפות עליהן.
	התחייבויות הזכיין בקשר עם כל מתקן, לפי סוגו:
	1. מכווני תנועה (להלן: "מכווני תנועה" או "מכוונים")
	1.2.1 הזכיין יבצע את העבודות תוך עשרים ואחד (21) ימים מדרישת החברה.
	1.2.2 החברה תשלם לספק, תשלום בהתאם לתעריף הנקוב בנספח 9 . תשלום זה יבוצע באמצעות קיזוז מתשלום דמי הזיכיון העוקב.
	1.2.3 הזכיין יבצע את ההוספה, ו/או ההעתקה ו/או הביטול על פי הוראות הדין וכל התקנים הרלבנטיים, וביצוע כל הליכי תיאום עבודות התשתית עם הגורמים המתאימים, ככל שיידרש, לרבות הוצאת טופס ירוק על פי דרישת החברה ו/או העירייה.
	1.2.4 הזכיין יבצע את ההוספה, ו/או ההעתקה ו/או הביטול על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוח מהנדס בעל מיומנות ורישיון מתאים לביצוע ההוספה, וכן בפיקוח מהנדס קונסטרוקטור ומהנדס חשמל, לפי דרישות הדין, ובתיאום עם המנהל.
	1.2.5 מבלי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות החברה על פי הסכם זה, יהיה הזכיין אחראי גם לתקינותם ולבטיחותם של כל  מכווני התנועה שהוספו ו/או הועתקו על ידו כאמור.
	1.3.1 הוספת עד שני (2) מכווני תנועה חדשים, בכל שנה. עפ"י מפרט שאושר ע"י החברה.
	1.3.2 העתקת עד שני (2) מכווני תנועה, בכל שנה, מן המיקום בו הם מוצבים, למיקומים אחרים בתחומי העיר כפר סבא.
	1.3.3 ביטול עד שני (2) מכווני תנועה, בכל שנה.
	1.3.4 הזכיין ישא בכל ההוצאות, העלויות, התשלומים, האגרות, ההיטלים והמיסים מכל מין וסוג שהם, בקשר עם ביצוע השינוי במכווני התנועה.
	1.3.5 למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הכמויות המפורטות לעיל, תהיינה ניתנות לצבירה למשך שנתיים.
	1.4
	1.4.1 מכווני התנועה יהיו זהים בצורתם, בצבעם ובכל מאפיין אחר למכווני התנועה הקיימים בעיר.
	1.4.2 מכווני התנועה יכללו ארגז פרסום, מלבני בצורתו, אשר מידותיו לא יחרגו מ- 140 סנטימטר רוחב / 200 סנטימטר גובה / 25 סנטימטר עובי.
	1.4.3 ארגז הפרסום יוצב בגובה שלא יפחת מ- 205 ס"מ מפני אי התנועה, או בגובה שלא יפחת מ- 220 ס"מ מפני המדרכה.
	1.4.4 פני הפרסום משני צידי המתקן המכוון יהיו מקבילים.
	1.4.5 כל חלקי המתקן ייצבעו בתנור, בצבע ובגוון  שיאושר על ידי החברה.
	1.4.6 כל חלקי המתקן השקופים יהיו עשויים זכוכית מחוסמת בעובי של 8 מילימטר לכל הפחות. לא יותר שימוש בחומרי פלסטיק או חומרים אחרים כלשהם.
	1.4.7 המתקן יוצב על רגל בודדת, זהה בצבעה ובעיצובה לארגז הפרסום.

	2. עמודי שילוט רחוב מואר (להלן: "עמודי שלטי שמות רחובות" או "עמודורים")
	"עמודורים" - שלטי רחוב מוארים המוצבים על גבי עמוד ומוצבים בקרנות רחוב. שלטי רחוב אלו כאמור יכולים לכלול ראש פרסום ויכולים שלא.
	הזכיין מתחייב לבצע את הפעולות הבאות:
	2.1. עמודורים קיימים (עם או ללא ראש פרסום) - מבלי שיהיה בכך כדי לחייב את החברה ו/או העירייה בכל אופן שהוא וזאת בשים לב להוראות סעיף 2.8 להלן, פזורים כיום ברחבי העיר עמודורים וזאת על פי רשימת העמודורים המצורפת כנספח 7 להסכם ההתקשרות המצורף (להלן: "העמו...
	2.2. מובהר כי הזכיין יהיה אחראית לתחזוקת כל עמודי שלטי הרחוב בעיר כפר סבא, בין אם הם משמשים לפרסום ובין אם לאו.
	2.3. הזכיין רשאי להציב ראשי פרסום על עמודי שלטי שמות הרחובות, על פי ההנחיות להלן:
	2.4. הצבת ראש פרסום על עמוד שלטי שמות רחובות תיעשה רק לאחר בדיקת התאמת העמוד לנשיאת ראש פרסום לרבות מבחינה קונסטרוקטיבית, וקבלת אישור החברה על כך מראש ובכתב. לצורך אישור החברה יעביר הזכיין אישור מהנדס קונסטרוקציה לעניין זה.
	2.5. במידה ויתברר כי מבחינה קונסטרוקטיבית עמודי שמות רחוב קיימים אינם מסוגלים לשאת ראשי פרסום, יהיה הזכיין רשאי להחליף את העמוד עליו הוא מעוניין לפרסם על חשבונו.
	2.6. התקנת העמוד, הצבת שלטי שמות הרחובות עליו וחיבורו לתשתיות ייעשו על ידי הזכיין בכפוף להשגת כל האישורים הנדרשים מכל גורם, ועל פי כל הנחיות ההסכם.
	2.7. עם קבלת אישור החברה על תקינות עמוד שלטי שמות הרחובות כנדרש, כולל התקנת שלטי שמות הרחובות, יהיה הזכיין רשאי להתקין ראש פרסום.
	2.8. החברה רשאית להורות לספק, לבצע כל אחת ואחת מן הפעולות הבאות, או את חלקן, או את כולן ביחד, על חשבונו, בכל עת במשך כל תקופת ההסכם, על פי שיקול דעתה (להלן: "השינוי בשלטי שמות הרחובות"):
	2.8.1. להוסיף, עד שני עמודורים, בין אם יש ראשי פרסום חדשים על עמודי שלטי שמות רחובות ובין אם לאו, בכל שנה.
	2.8.2. להעתיק, עד שני עמודורים, בין אם יש ראשי פרסום חדשים על עמודי שלטי שמות רחובות ובין אם לאו, בכל שנה מן המקום בו הם מוצבים למקום אחר בתחומי העיר כפר סבא.
	2.8.3. לבטל, בכל שנה, עד שני עמודורים בין אם יש ראשי פרסום חדשים על עמודי שלטי שמות רחובות ובין אם לאו.
	2.8.4. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הכמויות המפורטות לעיל, תהיינה ניתנות לצבירה למשך שנתיים.
	2.8.5. הזכיין יבצע את ההוספה, ההעתקה והביטול בתוך עשרים ואחד (21) ימים מדרישת החברה.
	2.8.6. הזכיין ישא בכל ההוצאות, העלויות, התשלומים, האגרות, ההיטלים והמיסים מכל מין וסוג שהם, בקשר עם ביצוע השינוי בשלטי שמות רחובות.
	2.8.7. הזכיין יבצע את השינוי בשלטי שמות רחובות, על פי הוראות הדין וכל התקנים הרלבנטיים, לאחר הגשת תוכניות בקשר עם השינוי בשלטי שמות רחובות וביצוע כל הליכי תיאום עבודות התשתית עם הגורמים המתאימים, ככל שיידרש.
	2.8.8. הזכיין יבצע את השינוי בשלטי שמות רחובות, על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוח מהנדס בעל מיומנות ורישיון מתאים לביצוע השינוי בשלטי שמות רחובות, וכן בפיקוח מהנדס קונסטרוקטור ומהנדס חשמל, לפי דרישות הדין, ובתיאום עם המנהל.
	2.8.9. מבלי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות הזכיין על פי הסכם זה, יהיה הזכיין אחראי גם לתקינותם ולבטיחותם של כל  עמודי שלטי שמות הרחובות, בהם בוצע השינוי על ידו.
	2.9. מעבר לכמויות אשר צויינו בסעיף 2.8, החברה רשאית והורות לזכיין, להקים ו/או להעתיק ו/או לבטל עמודורים נוספים, על פי שיקול דעתה תוך תשלום לספק בגין עבודות אלו בהתאם לנספח 9. כל יתר הכללים שפורטו בסעיף 2.8 יחולו בשינויים המחוייבים.
	2.10. עמודורים חדשים יהיו זהים למפרט העמודורים הקיימים בעיר, בצורתם, בצבעם ובכל מאפיין אחר.
	2.11. כל ההתקנות שיבוצעו יתואמו מראש עם הגורמים הרלוונטים בחברה ו/או בעירייה, לפי העניין. לצורך התיאום יגיש הזכיין בקשה להיתר חפירה ("טופס ירוק"). התקנת עמודורים חדשים תבוצע אך ורק לאחר קבלת היתר החפירה מאת העירייה. אין באמור לעיל כדי להטיל התחייבות כ...
	2.12. הזכיין מתחייב כי כל עבודות החשמל יבוצעו על ידי חשמלאי מוסמך מטעמו וכי הן יבוצעו בהתאם להוראות מנהל מח' החשמל בעיריית כפר-סבא ו/או הוראות החברה. בנוסף על הזכיין להמציא אישור בודק חשמל מוסמך המעיד על תקינות כל העמודורים (שלטי הרחוב) באופן פרטני.
	2.13. הזכיין יבצע סקר עמודורים לפני חתימת ההסכם ויעבירו ע"ג טבלת "אקסל" לחברה.
	2.14. בידי העירייה ו/או החברה לבטל עמודורים קיימים עקב חוסר אפשרות להזיזם לרשת המאור העירונית.
	פרסום על גבי העמודורים
	2.15. הזכיין יהיה רשאי להציב ראשי פרסום על גבי 80 עמודורים לכל הפחות, ולנצלם לצרכי פרסומת בכל אחד מצידיו של ראש הפרסום, למשך כל תקופת ההסכם (להלן: "ראשי הפרסום"). בלי לגרוע מהאמור הזכיין רשאי לבקש מהחברה הצבת ראשי פרסום נוספים, לחברה שמור שיקול הדעת ה...
	2.16. הזכיין ישלם דמי זיכיון בגין תוספת ראשי פרסום לבקשתו ו/או לבקשת העיריה ו/או לבקשת החברה בהתאם למחיר שהוצא  במכרז.
	2.17. הזכיין מתחייב כי ראשי הפרסום שיותקנו על ידיו יהיו בכפוף להוראות כל דין, וכי הם יהיו בהתאם לכל תקנה והוראה רלבנטית לעניין התקנתם וכמפורט להלן:
	2.17.1. על גבי שני צידי ראש הפרסום בעמודורים בגודל שאינו עולה על 90 ס"מ X 110 ס"מ, לכל צד של ראש הפרסום.
	2.17.2. בפרסום תלת ממדי, לא יחרוג נפח ראש הפרסום ממעטפת גליל, שקוטרו 90 ס"מ וגובהו 110 ס"מ, או לחילופין מעטפת בצורת תיבה שמידותיה 100*100*100 ס"מ.
	2.17.3. פני הפרסום הדו מימדיים יהיו מקבילים.
	2.17.4. ראש הפרסום יוצב כך שבסיסו יהיה בגובה של 25 ס"מ, לפחות, מעל שלטי הרחובות.
	2.17.5. ראש הפרסום לא יסתיר את שלטי שמות הרחובות.
	2.17.6. ראש הפרסום יוצב בראש עמוד שלטי הרחובות באופן ששלטי הרחובות יהיו גלויים לנוסעים ברכב ולהולכי רגל.
	2.17.7. מבלי לפגוע בהוראות הסכם זה, מובהר בזאת כי ביצוע הפרסום על גבי העמודורים כפוף להמצאת אישורי מהנדס קונסטרוקטור ואישור מהנדס בטיחות שימציא הזכיין, לפי דרישות הדין.
	2.18. הזכיין יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בהתקנת ראשי הפרסום.
	2.19. יובהר כי העיריה ו/או החברה יוכלו להגביל את ראשי הפרסום לפני פרסום דו מימדיים על פי שיקול דעתם הבלעדי.
	2.19. יובהר כי העיריה ו/או החברה יוכלו להגביל את ראשי הפרסום לפני פרסום דו מימדיים על פי שיקול דעתם הבלעדי.
	2.19. יובהר כי העיריה ו/או החברה יוכלו להגביל את ראשי הפרסום לפני פרסום דו מימדיים על פי שיקול דעתם הבלעדי.
	2.20. הזכיין יישא בכל העלויות הקשורות לייצורם, הפקתם והתקנתם של ראשי הפרסום העירוניים. ראשי הפרסום העירוניים יהיו בבעלותה של החברה בכל תקופת ההסכם ולאחריה אולם הזכיין יהא מחויב לתחזוקתם המלאה של ראשי פרסום אלו, כמפורט בסעיף 2.17 – 2.28 להלן.
	בעלות בעמודורים ובראשי הפרסום
	2.21. מובהר כי כל ראשי הפרסום שיותקנו על ידי הזכיין – הינם בבעלות החברה ו/או עיריית כפר-סבא מרגע התקנתם.
	תחזוקת עמודורים
	2.22. במשך כל תקופת ההסכם, הזכיין מתחייב לדאוג על חשבונו לשלמותם של העמודורים וראשי הפרסום המותקנים עליהם, ככל שמותקנים, הקיימים והחדשים כאחד, על כל חלקיהם וכן לדאוג לתחזוקתם הנאותה, כולל ניקויים. הזכיין ינקה באופן שוטף את העמודורים כולל שלטי הרחובות ...
	2.23. הזכיין חייב לספק ולתקין על חשבונו את כל ציוד העזר הנדרש, וכן לספק ולהתקין על חשבונו חלפים של ציוד שניזוק או התקלקל, לרבות ציוד נשבר או שחובל תוך 3 ימים מהודעת החברה על הצורך בתיקון, אלא אם הפגם או הליקוי יש בו בכדי לסכן את הציבור ובכלל זה תקלת ח...
	2.24. הזכיין מתחייב להתקין עמודורים חדשים במקום עמודורים עקומים ו/או פגומים, בהתאם להוראות המנהל.
	2.25. הזכיין יהא אחראי לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם לעמודורים מכל סיבה שהיא, לרבות בלאי, תאונה, חבלה בזדון, שבר, החלפת נורות שאינן דולקות, החלפת מסגרות שבורות, וכיו"ב. לעניין גופי התאורה, במידה וישנו מכרז עירוני פעיל בתקופת הזכיינות, באחריות הזכיין לה...
	2.26. הזכיין  מתחייב לחבר לרשת החשמל ולהאיר כל עמודור מהעמודורים הקיימים שאינם מחוברים במועד פרסום המכרז לרשת החשמל העירונית, לפי הוראת המנהל ו/או החברה תוך המועד שייקבע על ידי המנהל ו/או החברה. לעניין הזנת החשמל, ככל וישנו מכרז עירוני פעיל בתקופת ההת...
	2.27. מבלי לפגוע באמור בסעיף 2.21 לעיל, מתחייב הזכיין כי ככל ולא יתאפשר לחבר העמודור לרשת החשמל העירונית מכל סיבה שהיא, תבחן האפשרות הארת העמודור באמצעות מקורות אנרגיה חלופיים (כגון פאנלים סולאריים), ובכפוף לאישור המנהל.
	2.28. הזכיין מתחייב לבצע תיקון כתוביות שגויות ו/או בלויות בעמודורים לפי דרישת המנהל.
	2.29. הזכיין מתחייב לקיים פיקוח קבוע וסדיר על עמודי השילוט ולדווח לחברה בכתב על ביצוע הפיקוח ועל התיקונים שבוצעו.
	2.30. אם ישונו נתיבי תנועה ו/או הסדרי התנועה או אם יתבצעו עבודות תשתית ו/או פיתוח במיקום בו מוצב עמודור ונדרשת לדעת החברה הסרה של עמודור ממקומו, הזכיין יסיר העמודור תוך 7 ימים מיום שנדרש לכך בכתב על ידי המנהל. בנוסף, הזכיין יתקין העמודור במועד מאוחר י...
	2.31. עמודורים חדשים שיבקש הזכיין להתקין או עמודורים שיש צורך להחליפם כתוצאה מתאונה או מריקבון או חבלה, יוחלפו בהוראת/אישור החברה בכתב על ידי הזכיין. עבור העמודים אשר מעבר למכסה המתוארת בסעיף 2.8 לעיל, החברה תשלם לספק תשלום בהתאם לתעריף הקבוע בנספח 9...
	2.32. תאורה בכל ראשי הפרסום תהיה תאורת לדים.
	3.  סככות המתנה בתחנות אוטובוס (להלן: "תחנות אוטובוס")
	כל פעולות בקשר לתחנות אוטובוס יבוצעו בהתאם לרשימת תחנות האוטובוס הקיימות, נספח 8א מסמכי המכרז (להלן: "תחנות האוטובוס הקיימות"). הזכיין מתחייב לבצע את הפעולות הבאות:
	3.1. הקמת תחנות חדשות - החברה רשאית לדרוש ובמקרה כזה, הזכיין מתחייב לספק, ולהתקין, ברחבי העיר תחנות אוטובוס מוארות ברות פרסום, התואמות את מפרט תחנות האוטובוס אשר הוקמו בעיר ב-12 החודשים שקדמו לחתימה על ההסכם ע"י משרד התחבורה.
	3.2. עבור החלפת כל תחנה כמתואר, תשלם החברה לספק תשלום בהתאם לתעריף הנקוב בנספח 9. עבור אספקה והתקנה של תחנת אוטובוס חדשה. תשלום זה יבוצע באמצעות קיזוז מתשלום דמי הזיכיון העוקב.
	3.3. הזכיין ישלם דמי זיכיון בגין פני הפרסום בתחנות חדשות שנוספו לבקשתו ו/או לבקשת העיריה ו/או לבקשת החברה בהתאם למחיר שהוצע במכרז.
	3.4. מודגש כי:
	3.4.1. שיקול הדעת הבלעדי, באשר למספר תחנות האוטובוס החדשות שהקמתן תידרש מאת הזכיין, מסור בידי החברה.
	3.4.2. תחנות האוטובוס החדשות יותקנו על ידי הזכיין באותם אתרים עליהם תורה החברה תוך 90 יום  מיום שתינתן לו דרישה בכתב לעשות כן מאת החברה. על הזכיין לקבל לצורך כך את כל האישורים הנדרשים מאת הרשויות המוסמכות. על פי דרישת החברה ימסור הזכיין את האישורים בא...
	3.5. לצורך התקנת תחנות האוטובוס החדשות באתרים בהן נמצאות התחנות הישנות וכתנאי מוקדם להתקנה, יפרק הזכיין את התחנות הישנות ויסלקן לאתרים מוסדרים, בהתאם להוראות כל דין באחריותו ועל חשבונו הבלעדיים. למרות זאת, הזכיין יהא רשאי להעביר את התחנות הישנות המפונ...
	3.6. רצפת תחנת האוטובוס תשתלב במישור המדרכה באופן מושלם וללא קפיצת גובה.
	3.7. פני הפרסום אשר יוצבו בתוך ארגזי הפרסום, לא יעלו על גודל של  120 ס"מ/ 180 ס"מ.
	3.8. בנוסף להקמת תחנות אוטובוס חדשות יוכל הזכיין, על חשבונו, להתקין ארגזי פרסום בתחנות אוטובוס קיימות ברחבי העיר, ובלבד שארגזי הפרסום הללו יעמדו בכל הכללים האמורים בסעיף 3. יובהר כי הזכיין ישלם לחברה בגין פני הפרסום הנוספים אשר יוצבו בארגזי הפרסום הלל...
	3.9. הסככה תכלול מקום ייעודי לכל השלטים הנדרשים על פי הדין.
	הנגשת תחנות האוטובוס וסביבתן
	3.10. מבלי לגרוע מהתחייבויות הזכיין לפעול על פי מסמכי המכרז, כל פעולות הזכיין בקשר לתחנות אוטובוס חדשות תיעשינה בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003, בקשר עם הנגשת תחנות האוטובוס.
	3.11. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, התקנת תחנות האוטובוס תיעשה בהתאם לדרישות הבאות:
	3.11.1. הדרך מהמדרכה הסמוכה לסככת ההמתנה לתוך הסככה, וממנה לרחבת ההיערכות, תעמוד בדרישות ת"י 1918 חלק 1 סעיף 2.8.
	3.11.2. מידות התחנה והסככה:
	3.11.2.1. תחנה וסככת המתנה יתאימו לדרישות ת"י 1918 סעיף 2.9.
	3.11.2.2. שטח מקום ההמתנה לאדם הנע בכיסא גלגלים, בסככת המתנה, לא יפחת מ-120 ס"מ על 80 ס"מ.
	3.11.2.2. שטח מקום ההמתנה לאדם הנע בכיסא גלגלים, בסככת המתנה, לא יפחת מ-120 ס"מ על 80 ס"מ.
	3.11.2.2. שטח מקום ההמתנה לאדם הנע בכיסא גלגלים, בסככת המתנה, לא יפחת מ-120 ס"מ על 80 ס"מ.
	3.11.2.3. רוחב המעבר הפנוי בחזית הסככה ועד לשפת המדרכה לא יפחת מ-110 ס"מ.
	3.11.2.4. מידות רחבת ההיערכות לא יפחתו מ-250 ס"מ לאורך המדרכה ומ-200 ס"מ לרוחבה.
	3.11.3. מסגרת הרחבה תסומן בפס בצבע כחול ברוחב של 8 ס"מ לפחות צמוד לדופן סככת ההמתנה שבצד הפונה לכיוון שממנו מגיע האוטובוס. הוצב בתחנה עמוד בלבד, תסומן המסגרת במרחק של 5.5 מטרים מהכיוון שממנו מגיע האוטובוס.
	3.12. בתחנות בהן ניתן יהיה להקים דופן צד, זכויות הפרסום שיוקנו לספק יהיו בשלושת צידי תחנות האוטובוס, כדלקמן: שני הצדדים בדופן התחנה שחזיתם מול כיוון התנועה ובמידת האפשר, צידה הפנימי אחורי של התחנה. הצד הרביעי הפנימי הפונה לכיוון הדרך מיועד לפרסומי העי...
	3.13. בתחנות אשר לא תותקן בהם דופן צד אולם יותקן בהם פן פרסום פנימי, ככל שהזכיין מעוניין בכך הוא יקבל את זכויות הפרסום כן לצד הפנימי האחורי והן הפן הפנימי הפונה לכיוון התנועה. היה וזכיין לא יהיה מעוניין באחד מהצדדים הללו, זכויות הפרסום יועברו לפרסומי ...
	3.14. כל פרסום יהיה בהתאם לכל דין, לרבות הוראות חוק העזר.
	3.15. בתקופת ההסכם וכל הארכה מכוחו, לא תינתן לגורם מסחרי כלשהו זולת הזכיין, זכות להשתמש לצרכי פרסום בתחנות.
	3.16. "פרסומי העירייה" או "מסרים עירוניים" במכרז זה, פרסומים ו/או כרזות מטעם העירייה ו/או החברה, לשיקול דעתן הבלעדי, אשר יופקו, כולל הפקה גרפית ככל שיידרש, יודפסו וייתלו ע"י הזכיין לפי דרישה, על פי מידע והוראות שיימסרו לו מראש ע"י החברה ו/או העירייה, ...
	3.17. למען הסר ספק, אין הזכיין רשאי לגבות מהחברה ו/או מהעירייה כל סכום בעבור השירותים שיינתנו על ידו בקשר עם פרסומי העירייה.
	3.18. תחזוקת תחנות האוטובוס תבוצע כמפורט במסמך ה' לחוברת המכרז.
	3.19. תחזוקת כל סככת ההמתנה כולל מתקני חברת ההסעה כולל לוח זמנים ודגלול.
	4. מתקני מפת עיר (להלן: "מתקני מפה")
	על מתקני המפה יחולו כל ההוראות הקבועות בסעיף 3 לעיל לגבי מכווני תנועה בשינויים הבאים:
	הקמה / העתקה / הסרה – ללא תשלום 1 מכל סוג בשנה. מעבר למכסה זו הזכיין מודע החברה תהא רשאית להורות,, במהלך השנה הראשונה להסכם, להחליף ללא תשלום מתקנים ישנים מהסוג ובמיקומים המפורטים בנספח 8 למתקני מפה חדשים. היה והחברה תורה לזכיין לבצע החלפה זו יחולו על...
	במקום מסר הכוונת תנועה המסר העירוני הינו מפת העיר אשר מופיעה בפן פרסום אחד של המתקן בצד הפונה למדרכה.
	במקום מסר הכוונת תנועה המסר העירוני הינו מפת העיר אשר מופיעה בפן פרסום אחד של המתקן בצד הפונה למדרכה.
	במקום מסר הכוונת תנועה המסר העירוני הינו מפת העיר אשר מופיעה בפן פרסום אחד של המתקן בצד הפונה למדרכה.
	הזכיין מתחייב לבצע את הפעולות הבאות, בכפוף לאמור במפרט הטכני למתקני מפה, סעיף 3.6 להלן, למפת המיקומים ולרשימת מפות העיר הקיימות (נספח 8ג למסמכי המכרז (להלן: "מפות העיר הקיימות").
	4.1. מסרים עירוניים – המסר העירוני הינו מפת העיר אשר מופיעה בפן פרסום אחד של המתקן בצד הפונה למדרכה. הזכיין יהיה רשאי להשתמש בפן הפרסום, המופיע בצידה השני של מפת העיר אשר פונה לכביש, מבלי שיצטרך להקצות ממנו שטח נוסף לטובת מסרים עירוניים.
	4.2. מוצהר ומוסכם כי הזכיין יהיה חייב להתקין את המסרים העירונים החדשים במפות העיר שידרשו על ידי החברה, לרבות הפקת המסרים העירוניים, גרפיקה וכיו"ב, לפי הוראות ביצוע שתועבר אליו מעת לעת ולסוגיה, ללא יוצא מן הכלל תוך 15 יום ממועד דרישה.
	4.3. הזכיין מצהיר כי יחליף על פי דרישת החברה את מפת העיר מעת לעת וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות הזכיין על פי הסכם זה. לחברה ו/או לחברה  קיימת אפשרות לבקש את החלפת מפת העיר אחת לשנה.
	4.4. יובהר ויודגש כי הזכיין לא יהיה רשאי להציב אמצעי פרסומת נוספים, מעבר למסר העירוני של מפת העיר, על מתקן מפת העיר.
	4.5. הזכיין יספק ויתלה מפה חדשה, בכל מקרה שהמפה תינזק לרבות נזק מכוון, הכל על פי הנחיות החברה וללא כל תמורה.
	4.6. מתקני המפה שיוצבו על ידי הזכיין יעמדו בהנחיות להלן:
	1
	2
	3
	4
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5
	4.6
	4.6.1 מתקני המפה יכללו ארגז פרסום, מלבני בצורתו, אשר מידותיו לא יחרגו מ- 140 סנטימטר רוחב / 200 סנטימטר גובה / 25 סנטימטר עובי.
	4.6.2 ארגז הפרסום יוצב על רגל שאורכה יעמוד על 50-70 ס"מ.
	4.6.3 פני הפרסום משני צידי המתקן המכוון יהיו מקבילים.
	4.6.4 כל חלקי המתקן ייצבעו בתנור, בצבע ובגוון  שיאושר על ידי החברה.
	4.6.5 כל חלקי המתקן השקופים יהיו עשויים זכוכית מחוסמת בעובי של 8 מילימטר לכל הפחות. לא יותר שימוש בחומרי פלסטיק או חומרים אחרים כלשהם.
	4.6.6 המתקן יוצב על רגל בודדת, זהה בצבעה ובעיצובה לארגז הפרסום.

	4.7.  הזכיין  מתחייב לחבר לרשת החשמל ולהאיר כל מתקן מפה ממתקני המפה הקיימים שאינם מחוברים במועד פרסום המכרז לרשת החשמל העירונית, לפי הוראת המנהל ו/או החברה תוך 90 ימים ממועד תחילת ההתקשרות, כל זאת על חשבונו של הזכיין, בפיקוח מהנדס חשמל ובתיאום עם המנהל.
	4.8. תחזוקת מתקני המפה תבוצע כמפורט במסמך ה' לחוברת המכרז.
	5. מתקני השילוט העסקי באזור התעשייה (טוטמים)
	5.1. מתקני השילוט נשוא השירותים כוללים הן מתקנים קיימים, המפורטים בנספח 8ב למסמכי המכרז (להלן: "מתקנים קיימים"), והן מתקנים חדשים, ככל שיותקנו על ידי הזכיין, כמפורט להלן.
	5.2. הזכיין יתכנן, יפיק ויתקין, על חשבונו ובאמצעות אנשי מקצוע מוסמכים ומורשים, ככל שנדרשת הרשאה כאמור, מתקני שילוט עליהם יוצגו שלטים אודות בתי עסק שונים (להלן: "מתקנים חדשים" ו/או "שלטים" ו/או "שלטים עסקיים") באתרים שונים באזור התעשייה בכפר סבא, בין ש...
	5.3. בנוסף, לחברה שמורה הזכות להרחיב את השירותים אף לאזורים נוספים בעיר לרבות למרכזים מסחריים שונים בהודעה מפורשת בכתב שתינתן לספק, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: "זכות ברירה"). הזכיין מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם זכות הברירה כאמור.
	5.4. הזכיין מתחייב לספק את השירותים דלעיל בכל אתר לגביו מומשה זכות הברירה ולפעול לאיתור אתרים מתאימים למתקני שילוט.
	5.5. במסגרת השירותים הזכיין יאתר גורמים עסקיים המעוניינים להציג את עסקם על גבי השלטים (להלן: "גורמים עסקיים") ויתקשר עמם בהסכמים לצורך כך. בכפוף לתשלום דמי השימוש כהגדרתם להלן, הזכיין יהיה זכאי למלוא התמורה שתתקבל מאת הגורמים העסקיים.
	5.6. בנוסף לתכנון, אספקה והתקנה של מתקנים חדשים, הזכיין מתחייב להפיק, כולל הפקת גרפיקה ככל שתידרש, להדפיס, ולהתקין את השלטים. כמו כן, הזכיין יתחזק, במהלך כל תקופת ההתקשרות, הן את המתקנים החדשים והן את המתקנים הקיימים, על השלטים שבהם והכל על חשבונו (המ...
	5.7. מתקני השילוט העסקי החדשים והשלטים, כאמור, יהיו זהים למפרט המתקנים הקיימים, במידות בטיב בגוון בצורה ובכל היבט אחר. לכל סטייה מן המפרט יידרש אישור מראש ובכתב של החברה.
	5.7. מתקני השילוט העסקי החדשים והשלטים, כאמור, יהיו זהים למפרט המתקנים הקיימים, במידות בטיב בגוון בצורה ובכל היבט אחר. לכל סטייה מן המפרט יידרש אישור מראש ובכתב של החברה.
	5.7. מתקני השילוט העסקי החדשים והשלטים, כאמור, יהיו זהים למפרט המתקנים הקיימים, במידות בטיב בגוון בצורה ובכל היבט אחר. לכל סטייה מן המפרט יידרש אישור מראש ובכתב של החברה.
	5.8. כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתקנים יעמדו בהנחיות לעיצוב המתקנים המפורטות בסעיף 7 להלן.
	5.8. כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתקנים יעמדו בהנחיות לעיצוב המתקנים המפורטות בסעיף 7 להלן.
	5.8. כמו כן, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המתקנים יעמדו בהנחיות לעיצוב המתקנים המפורטות בסעיף 7 להלן.
	5.9. המתקנים החדשים יותקנו על ידי הזכיין בכפוף לאישור החברה, ולא יאוחר מ-30 ימים ממועד מתן היתרי חפירה ("טופס ירוק") וכן האישורים הנדרשים האחרים, לרבות מחלקת השילוט בעירייה. אין במתן האישורים כדי להטיל אחריות על העירייה ו/או החברה ו/או כדי לגרוע מאחרי...
	5.10. הזכיין יהיה אחראי באופן בלעדי במשך כל תקופת ההסכם וכל תקופות הארכה, ככל שתהיה, להתקנה, אחזקה שוטפת, שיווק ושימוש בכל מתקני השילוט העסקי.
	5.11. בין היתר יהיה הזכיין אחראי, במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה מכוחו לשלמות מתקני השילוט העסקי, לאחזקתם, לתיקונם, לשמירה על נקיונם ולסילוק כל פסולת ו/או כל מפגעים מסביבתם, בתום ביצוע עבודה כלשהיא בקשר עמם על ידו.
	5.12. הזכיין יערוך סיורים שוטפים לבדיקת תקינות ושלמות מתקני השילוט העסקי ולדאוג לכל תיקון נדרש.
	5.13. הזכיין יבצע על חשבונו כל תיקון נדרש מכל סיבה שהיא, לרבות וונדליזם וכוח עליון, תוך 10 ימי עבודה מן המועד שנדרש לכך על ידי החברה. ואולם אם יש במצב המתקן כדי להוות מפגע בטיחותי ו/או לסכן חיים, וזאת בהתאם לשיקול דעת החברה, יבוצע התיקון תוך 24 שעות.
	5.14. תקופת התקשרות של הזכיין  עם הגורמים העסקיים לא תחרוג מתקופת ההסכם, או מתקופת הארכה, ככל שתהיה, לפי העניין.
	5.15. כל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין בביצוע איזה מהשירותים, לרבות תכנון מתקני השילוט העסקי, התקנתם, החלפה של איזה מהם, ציוד, כוח אדם, מיסים ביטוחים, הוצאות רישוי, כל היטלים ו/או אגרות ממשלתיים ו/או עירוניים, וכיו"ב יחולו על הזכיין וישולמו על ידו.
	5.15. כל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין בביצוע איזה מהשירותים, לרבות תכנון מתקני השילוט העסקי, התקנתם, החלפה של איזה מהם, ציוד, כוח אדם, מיסים ביטוחים, הוצאות רישוי, כל היטלים ו/או אגרות ממשלתיים ו/או עירוניים, וכיו"ב יחולו על הזכיין וישולמו על ידו.
	5.15. כל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין בביצוע איזה מהשירותים, לרבות תכנון מתקני השילוט העסקי, התקנתם, החלפה של איזה מהם, ציוד, כוח אדם, מיסים ביטוחים, הוצאות רישוי, כל היטלים ו/או אגרות ממשלתיים ו/או עירוניים, וכיו"ב יחולו על הזכיין וישולמו על ידו.
	6. מתקני פרסום על קיר ציר בגין מפת עיר (להלן: "מתקני קיר")
	הזכיין יתקין בתוך 3 חודשים ממועד חתימה על הסכם זה, על גבי קיר ברחוב בגין (בין הרחובות נעמי שמר למשה סנה בצד הדרומי של הרחוב) 7 מתקנים לפרסום במיקומים אשר תקבע החברה.
	6.1. מסרים עירוניים – העיריה ו/או החברה יוכלו לפרסם מסרים עירוניים באופן קבוע על גבי 3 ממתקני הקיר וזאת בכמות של עד 18 מסרים בשנה על כל מתקן. יתר פני הפרסום ישמשו את הזכיין לפרסום מסחרי.
	6.2. מוצהר ומוסכם כי הזכיין יהיה חייב להתקין את המסרים העירונים החדשים במתקני הקיר, לרבות הפקת המסרים העירוניים, גרפיקה וכיו"ב, לפי הוראות ביצוע שתועבר אליו מעת לעת ולסוגיה, ללא יוצא מן הכלל תוך 14 יום ממועד דרישה.
	6.3. מתקני הקיר שיוצבו על ידי הזכיין יעמדו בהנחיות להלן:
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	 שטח הפרסום יהיה מלבני בצורתו, אשר מידותיו לא יחרגו מ- 600 סנטימטר רוחב / 200 סנטימטר גובה.
	 7 המתקנים יהיו זהים זה לזה
	 מפרט המתקנים יועבר לחברה לאישור לפני הקמתם ויכללו מסגרת מתכת הצמודה לקיר הקיים.
	 המתקנים יאפשרו פרסום באמצעות מדבקה או שמשונית, לפי החלטת הזכיין.

	7. דרישות מחייבות לכל המתקנים אשר יוצבו על ידי הזכיין:
	7.1. המתקנים, חלקיהם וחומרי הגלם מהם הם עשויים יהיו בעלי תו תקן, ככל שקיים.
	7.2. מערכת החשמל והתאורה תהיה תקנית, נסתרת ובלתי נגישה לציבור.
	7.3. כל מערכות התאורה במתקנים תהיינה מערכות חסכוניות מבוססות תאורת LED.
	7.4. עיצוב המתקנים יהיה חדשני וגמיש ויספק פתרונות לסיטואציות שונות במרחב הציבורי (אזורי מגורים ומסחר, רחבות עירוניות ושדרות, אזורים בעלי אופי אדריכלי ייחודי וכיוב').
	7.5. לוגו החברה ו/או העירייה יוצג על המתקנים על פי הוראות החברה ועל פי שיקול דעתה.
	7.6. המתקנים יהיו ברמה עיצובית ומבנית גבוהה ואיכותית.
	7.7. חומרי המתקן, ובייחוד חומרי הגמר יהיו איכותיים.
	7.8. כל החיבורים והמחברים במתקן עצמו ובין המתקן לקרקע יהיו ניסתרים ומוגנים.
	7.9. המתקנים יתרמו לדימוי החזותי של המרחב הציבורי בעיר ו"יעשירו" אותו.
	7.10. המתקנים יהיו בעלי קוים עיצוביים משותפים.
	7.11. המתקנים ישתלבו במרחב הציבורי ויהיו בעלי השפעה סביבתית נמוכה.
	7.12. למרות האמור לעיל, המתקנים יהיו בולטים דיים לזיהוי ממרחק נוח ע"י הולכי רגל וכלי רכב.
	7.13. המתקנים ייבנו מחומרים עמידים הן לפגעי מזג האוויר והן לפגיעה מעשה יד אדם.
	7.14. יועדף שימוש במתכות בלתי מחלידות (נירוסטה, אלומיניום).
	7.15. חלקי המתקן הצבועים, ייצבעו לפני התקנת המתקן.
	7.16. המתקנים יעמדו בכל המגבלות הקבועות בדין ו/או בהנחיות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות (משרד התחבורה, המשרד לאיכות הסביבה, עיריית רעננה וכל גורם מוסמך רלוונטי אחר) וכן, בכל דרישות התקנים הישראלים לנגישות – ת"י 1918 על כל חלקיו, בתקנות שיוויון זכויות לא...
	7.16. המתקנים יעמדו בכל המגבלות הקבועות בדין ו/או בהנחיות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות (משרד התחבורה, המשרד לאיכות הסביבה, עיריית רעננה וכל גורם מוסמך רלוונטי אחר) וכן, בכל דרישות התקנים הישראלים לנגישות – ת"י 1918 על כל חלקיו, בתקנות שיוויון זכויות לא...
	7.16. המתקנים יעמדו בכל המגבלות הקבועות בדין ו/או בהנחיות הרשויות המוסמכות הרלוונטיות (משרד התחבורה, המשרד לאיכות הסביבה, עיריית רעננה וכל גורם מוסמך רלוונטי אחר) וכן, בכל דרישות התקנים הישראלים לנגישות – ת"י 1918 על כל חלקיו, בתקנות שיוויון זכויות לא...
	7.17. המתקנים יהיו עמידים בפני וונדליזם ככל הניתן, לרבות ציפוי בחומר אנטי גרפיטי ואמצעים נוספים.
	7.18. המתקנים יהיו עמידים ובעלי אורך חיים של 15 שנה לפחות, בתנאי האקלים המקומיים.
	7.19. תאורת המתקנים לא תסנוור הולכי רגל ונהגים.
	7.20. בכפוף לעמידה במידות המפורטות לכל מתקן, המתקנים יהיו קטנים ככל האפשר.
	7.21. המתקנים יהיו פשוטים ככל הניתן להתקנה ותפעול.
	7.22. המתקנים יהיו נגישים למשתמשים, לאוכלוסיות מוגבלות, לאזרחים ותיקים ולעגלות ילדים.
	7.23. ייעשה שימוש במקורות תאורה חלופיים וחסכוניים (נורות LED , תאורה סולרית).
	7.24. יועדף שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה.

	1. כללי:
	1.1 נספח זה מפרט את מטלות הזכיין בכל נושא תפעול המתקנים בעיר, לרבות התקנת והסרת מתקנים, אחזקת כמות מתקנים במלאי, תפעולם ותחזוקתם השוטפת, הטיפול בתקלות, התאום והעבודה השוטפת מול החברה ונושאים רלוונטיים נוספים.
	1.2 בכל פרק יפורטו מטלות הזכיין ומחויבויותיו על פי הסדר הבא:
	1.3 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תחזוקת המתקנים תכלול, בכל עת, בין היתר:
	1.3.1 ניקוי המתקנים באופן שוטף באמצעות גרניק (קיטור) או באמצעי אחר לבקשת הזכיין ועל פי אישור המנהל.
	1.3.2 הסרת שלטים, מודעות וכיתוב גרפיטי.
	1.3.3 שטיפת הפרספקס / זכוכית או החלפת פרספקס דהוי / שבור ו/או בלוי לפי דרישת המנהל.
	1.3.4 צביעת המתקנים (על פי צורך או על פי דרישת המנהל).
	1.3.5 ניקוי של גופי התאורה.
	1.3.6 החלפת גופי תאורה פגומים.
	1.3.7 החלפת פרסום פגום במידת הצורך.
	1.3.8 יצירת אחידות בתאורת המתקנים, הן בצבע והן בעוצמה.

	2. הנחיות כלליות:
	2.1 הזכיין יתפעל המתקנים בעיר ע"י צוותים ייעודיים, אשר ישמרו על קשר שוטף עם החברה ו/או העירייה ונציגיה כמפורט בנספח זה.
	2.2 המתקנים וסביבתם יופעלו ויתוחזקו באופן רציף ויישמרו במצב תקין לחלוטין, נקיים וללא מודעות / כרזות / גרפיטי או כל לכלוך אחר.
	2.3 כל פעולות התפעול והתחזוקה  של המתקנים יתואמו עם כל גורם, עירוני או אחר, כנדרש על פי הנחיות ונהלי העירייה ובהתאם לכל דין.
	2.3 כל פעולות התפעול והתחזוקה  של המתקנים יתואמו עם כל גורם, עירוני או אחר, כנדרש על פי הנחיות ונהלי העירייה ובהתאם לכל דין.
	2.3 כל פעולות התפעול והתחזוקה  של המתקנים יתואמו עם כל גורם, עירוני או אחר, כנדרש על פי הנחיות ונהלי העירייה ובהתאם לכל דין.
	2.4 מנגנון שוטף של בקרה, תיאום, דיווח ותיעוד הפעילות יתקיים לכל אורך תקופת ההסכם.
	2.5 כל פעילות של הזכיין בשטח שאינה כרוכה בתפעול ו/או תחזוקה שוטפים של המתקנים (כגון הצבת פרסום, ניקיון וביקורות תחזוקה שוטפות, טיפול בתקלות ותיעוד תקופתי של המתקנים) תבוצע רק עם קבלת כל האישורים הנדרשים, על פי נהלי העירייה ו/או מי מטעמה כפי שיהיו מעת ...
	2.6 המתקנים יחוברו לתשתיות החשמל על פי הוראות ההסכם וכל התקנים המחייבים.
	2.7 כל תקלה תטופל במסגרת הזמן המוקצה לטיפול בה, כמפורט להלן, ברמה מקצועית וע"י אנשי צוות מיומנים, בתיאום עם הגורם העירוני הרלבנטי, ותוך עמידה בכל התקנים, ההנחיות ובהתאם לכל דין.
	2.7 כל תקלה תטופל במסגרת הזמן המוקצה לטיפול בה, כמפורט להלן, ברמה מקצועית וע"י אנשי צוות מיומנים, בתיאום עם הגורם העירוני הרלבנטי, ותוך עמידה בכל התקנים, ההנחיות ובהתאם לכל דין.
	2.7 כל תקלה תטופל במסגרת הזמן המוקצה לטיפול בה, כמפורט להלן, ברמה מקצועית וע"י אנשי צוות מיומנים, בתיאום עם הגורם העירוני הרלבנטי, ותוך עמידה בכל התקנים, ההנחיות ובהתאם לכל דין.
	2.8 כל העבודות הקשורות לתחזוקתם של מתקני הפרסום וביצוע הפרסום יבוצעו באמצעות בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים, בעלי רישיון כדין, ותוך שימוש בחומרים מעולים.
	2.9 במסגרת ביצוע העבודות יימנע הזכיין מכל פגיעה במדרכה ו/או במתקן הפרסום ו/או בכל חפץ אחר. במקרה בו ייגרם נזק למדרכה או למתקן הפרסום או לכל חפץ אחר, בשל ביצוע עבודה בקשר עם הפרסום ו/או המתקן, מתחייב הזכיין לתקן את הנזק על חשבונו ולהשיב את המצב לקדמותו...
	2.10 נוצר לדעת המנהל צורך להחליף מתקן, יוחלף המתקן הפגום במתקן חדש, בהתאם למפרט המתקן או עפ"י הנחיות המנהל.
	2.10 נוצר לדעת המנהל צורך להחליף מתקן, יוחלף המתקן הפגום במתקן חדש, בהתאם למפרט המתקן או עפ"י הנחיות המנהל.
	2.10 נוצר לדעת המנהל צורך להחליף מתקן, יוחלף המתקן הפגום במתקן חדש, בהתאם למפרט המתקן או עפ"י הנחיות המנהל.
	מובהר ומודגש כי החלפת מתקן תתבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה וכל ועוד לא התקבלה הוראה מפורשת בכתב לעניין זה מהמנהל מוטלת על הספק האחריות לתקן המתקן, לפי הצורך, בהתאם להוראות הסכם זה.
	2.11 ככל והוחלט על החלפת מתקן, הצבת המתקן החדש תבוצע על ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוחו של מהנדס קונסטרוקטור לפי דרישות הדין ובתיאום ואישור המנהל.

	3. קריאה דחופה וטיפולים מיוחדים:
	3.1 בלא לפגוע מהמופיע בנספח זה, תהיה החברה רשאית, באמצעות המנהל ובמקרים דחופים על פי שיקול דעתה, להורות לספק על ביצוע פעולות תחזוקה או תפעול מיידיות בתחומים שונים, הדרושים על מנת לוודא התנהלות סדירה של הפעילות העירונית. החברה תודיע, באמצעות המנהל, לספ...
	3.2 בנוסף, יעמוד הזכיין בקשר עם החברה, יעמיד צוותי אחזקה בזמינות מיידית ויישמע להנחיותיה בכל הקשור לתחזוקת המתקנים ו/או ביצוע עבודות מניעה במקרים של מזג אויר קיצוני, חשש מהצפות או אירועים חריגים אחרים.

	4. התחזוקה  השוטפת של המתקנים:
	4.1 כללי:
	4.1.1 מתקנים המתופעלים ע"י הזכיין, וסביבתם, יתוחזקו ויתופעלו אך ורק על ידי הזכיין תוך שמירתם במצב נקי לחלוטין, בשמישות ותקינות מלאה וכשהם מחוברים לכל התשתיות כנדרש.
	4.1.2 לצורך כך יפעיל הזכיין מערכי כוח אדם וציוד ככל הנדרש ותפעל תוך תאום עם כל גורם עירוני או אחר נדרש, ותוך פגיעה מינימלית בנוחות השימוש במתקנים ע"י הציבור ובמרחב הציבורי בכלל.
	4.1.3 צוותי התחזוקה של הזכיין יהיו ייעודיים, ויבצעו פעילות האחזקה השוטפת ותיקון התקלות תוך תאום וקשר רציף עם החברה ונציגה.
	4.2 התקן הנדרש:
	4.2.1 הנחיות תחזוקה כלליות:
	4.2.1.1 במהלך עבודות התפעול והתחזוקה הזכיין ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי דין.
	4.2.1.2 אזור עבודות התפעול והתחזוקה יסומן יגודר וישולט באופן בולט, להולכי הרגל ולכלי רכב, מכל עבריו ובמרחק הולם.
	4.2.1.3 במהלך עבודות התפעול והתחזוקה יפעל הזכיין על פי הנחיות המנהל או מי מטעמו.
	4.2.1.4 תחזוקה מונעת: הזכיין יתפעל ויתחזק את המתקנים לשם מניעה, ככל הניתן, של תקלות וכשלים בפעילות המתקן.
	4.2.1.5 הזכיין יתפעל ויתחזק את המתקנים באופן אשר יש בו פגיעה מינימאלית ככל האפשר במשתמשים במתקנים. באם יש צורך בהשבתת המתקנים לשם כך, תתואם פעולת ההשבתה עם  הגורם העירוני הרלבנטי וזמן ההשבתה יהיה קצר ככל הניתן ובהתאם לזמן התקן העירוני לתיקון תקלות.
	4.2.1.6 חשמל: כל עבודות החשמל במתקנים ייעשו בכפוף לכל דין.
	4.2.2 ניקיון:
	4.2.2.1 המתקנים ינוקו באופן שוטף כך שיהיו נקיים, ולא פחות מאחת לחודש. כן יוסרו, במסגרת זו, מודעות וכרזות המודבקות על המתקנים, כתובות גרפיטי, כתובות נאצה, מפגעים תברואתיים וכל אלמנט זר אחר.
	4.2.2.2 כל המתקנים ינוקו בשטיפת קיטור או שיטה אחרת שיאשר המנהל, אחת לחודש. הניקיון יכלול שטיפת כל חלקי המתקן וייבושם.
	4.2.2.3 גג סככות המתנה לאוטובוס ינוקה אחת לחודש, תוך הסרת עלים וגופים זרים, פתיחת ניקוזים וכל פעולה אחרת נדרשת.
	4.2.2.3 גג סככות המתנה לאוטובוס ינוקה אחת לחודש, תוך הסרת עלים וגופים זרים, פתיחת ניקוזים וכל פעולה אחרת נדרשת.
	4.2.2.3 גג סככות המתנה לאוטובוס ינוקה אחת לחודש, תוך הסרת עלים וגופים זרים, פתיחת ניקוזים וכל פעולה אחרת נדרשת.
	4.2.3 מלאי:
	הזכיין יוודא כי תמיד ימצאו בידיו חלקי חילוף במלאי המספיק לתקופה של חודשיים.

	4.2.4 ביקורת ותחזוקה תקופתית:
	4.2.4.1 אחת לשבועיים יתבצע סיור לילי לבדיקת תקינות מערכות התאורה למתקנים וביקורת כללית במתקנים.
	4.2.4.2 תקלות המתגלות במהלך תפעול המתקנים השוטף יועברו לידיעת הזכיין ויטופלו על פי הנחיות הטיפול בתקלות להלן ותקן עיריית כפר סבא.
	4.2.4.3 במידה וביצוע ביקורת התקופתית מחייב חסימת צירי תנועה, תפעול ציוד הרמה או כל רכב על מדרכות או כל הפרעה אחרת למשתמשי המרחב הציבורי ידאג הזכיין, במסגרת התאומים לפני ביצוע הביקורת, לכל הסדרי הבטיחות הנדרשים לרבות מחסומים, ליווי משטרה וכל נושא נוסף ...
	4.2.4.4 עם השלמת המטלה יוודא הזכיין השבת סביבת המתקן למצבו הקודם.
	4.2.5 מבחן התוצאה:

	5. הטיפול בתקלות:
	5.1 כללי:
	הטיפול בתקלות במתקנים יתבצע ע"י הזכיין מיד עם קבלת הודעה מאת גורם עירוני רלבנטי ו/או מהמנהל ו/או עם איתור התקלה ע"י צוותי התחזוקה של הזכיין. זמן התגובה לטיפול בתקלה יהא בהתאם לסוג התקלה, כפי שיפורט להלן.
	ככל שלא יעמוד הזכיין בלוחות הזמנים המפורטים בנספח זה על תתי נספחיו, יהיה הזכיין מחויב בתשלום קנס כמפורט בהסכם.

	5.2 התקן הנדרש:
	5.2.1 הגדרות וזמני טיפול – פגמים/תקלות במתקני הפרסום/ריהוט רחוב:
	5.2.2 סיווג התקלות יעשה על ידי המנהל ו/או מי מטעמו, כמו כן רשאי המנהל לשנות סיווג של תקלה מרמת עדיפות אחת לאחרת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
	5.2.3 על אף האמור, הזכיין מתחייב כי נציג מטעמו יגיע למקום שיורה לו המנהל כדי לטפל באירועים ו/או במפגעים והמחייבים  טיפול מיידי, וזאת אף מחוץ לשעות העבודה הרגילות אצל הזכיין או במועדים המפורטים בטבלה לעיל.
	5.2.4 ככל והזכיין לא יטפל בתקלה באופן ובמועדים שהתבקש החברה תהיה רשאית אך לא חייבת לבצע את התיקון במקומו ולחייב את הזכיין בהוצאותיה בתוספת תקורה בשיעור של 10% מבלי שהדבר יגרע מאחריותו הבלעדית של הזכיין ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי ה...
	5.3 הודעות על תקלות:
	5.3.1 לספק יועברו דיווחים שוטפים על תקלות במתקנים באמצעות המנהל בע"פ ובכתב.
	5.3.2 בסמכות המנהל לסווג את התקלה בהתאם לסעיף 6.7.1 לעיל, ובאחריותו להעביר הוראת תיקון לספק והעתק לגורם המדווח.
	5.3.3 מרגע העברת הוראת התיקון לספק, הזכיין מחויב ללוחות הזמנים המוגדרים לביצוע המטלה / תקלה כמפורט לעיל.
	5.3.4 עם השלמת הטיפול בתקלה יעביר הזכיין הודעה למנהל.
	5.4 יומן עבודה:
	5.4.1 באחריות הזכיין עריכת רשימת תקלות פתוחות / יומן עבודה.
	5.4.2 כל תקלה מדווחת תירשם ביומן, בציון הפרטים הבאים:
	5.4.3 אחת לרבעון יעביר הזכיין את דו"ח התקלות / יומן העבודה למנהל או מי מטעמו.
	5.5 מבחן התוצאה:
	5.6 ריכוז זמני תגובה לטיפול ומטלות:
	5.7 דיווחים תקופתיים:
	5.7.1 אחת לשנה תועבר רשימה מעודכנת למנהל כשהיא חתומה ע"י הזכיין (להלן "דו"ח תקופתי").
	5.7.2 הדו"ח התקופתי יכלול רשימת המתקנים:
	5.7.3 אחת לשנה יכלול הדו"ח התקופתי גם צילומי המתקנים.
	5.8 הזכיין יהיה אחראי להכין ולהמציא לחברה דו"ח מהנדס וקונסטרוקטור, לפי דרישות הדין, וידווח מדי כל רבעון לחברה על תקינות המתקנים ובטיחותם.
	6. בכל מקום בנספח זה בו מופיעה המילה ימים, הכוונה היא לימי עבודה.
	7. הפרה של הוראה כלשהי מהוראות נספח זה , תהווה הפרה יסודית של ההסכם.


