
 

 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

, מולטימדיהשמע ומערכות לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 מודיעין מכבים רעות ר של העיר "במע 

 

 

 

 

   2018ינואר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

, מולטימדיהמערכות שמע ולאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 ליואי דבוריינסקי אדריכלים   אדריכלי תכנון
  , רעננה14רחוב המלאכה      
 09-7744472טלפון      

      
 דרור הרנזון          יעוץ ותכנון לבמה

 יפו, 14 ק'קורצ יאנוש רחוב     
 054-3091146טלפון       

 
 הראל טביבי   ייעוץ מולטימדיה

 נאות אפקה , תל אביב 6מרסל ינקו רחוב      
 054-4647574טלפון      

 
 ברן ישראל           ניהול ופיקוח

 עומר תעשיה פארק, 8 עומרים     
 03-9775510טלפון             

      
 החברה הכלכלית לפיתוח עיר העתיד מודיעין            מזמין

 2ליגד , 4המעיין            
 מכבים רעות הפארק הטכנולוגי מודיעין                                                     

 08-9707515טלפון                                                      
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

, מולטימדיהמערכות שמע ולאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 למכרזהמצורפים רשימת המסמכים 

 

 עמוד שם המסמך

  במכרז ותנאי המכרזנאים כללים להשתתפות ת - 1מסמך  
  

  הסכם – 2מסמך   
  

  'טופס הצעת משתתף  -נספח א  
  

  'הצהרת קבלן  -נספח ב  
  

 'הצהרת ניסיון - 1נספח ב  
  

 'נוסח המלצה  – 2נספח ב  
  

 'דוגמה לדף כיסוי  – 3נספח ב  
  

  'מוקדמות -נספח ג 

 'מפרט טכני  – 1נספח ג 

 'שמע ומולטימדיה מפרט טכני מערכות –א' 1נספח ג 

 'מפרט טכני מערכות במה מכניות –ב' 1נספח ג 

 'מפרט טכני מערכות תאורת מופעים. –ג' 1נספח ג 

 

  

  'כתב כמויות –נספח ד  
  

 נספח ה' טבלת תכניות ותוכניות מצורפות  
  

  'נלווית להצעה להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות הגשה   –נספח ו 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מילוי תנאי המכרז
  

  'התחייבויות להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומית -ערבות ביצוע   –נספח ז
 הזוכה על פי הסכם

 'על פי זוכה להבטחת התחייבויותיו של ה ערבות בנקאית אוטונומית - 1נספח ז
 בתקופת האחריות הסכם

 

  

   'תצהיר עובדים זרים -נספח ח  
  

 'תצהיר העדר הרשעות  – 1נספח ח 

 'תצהיר זכויות עובדים – 2נספח ח 

 

  

  אישור קיום ביטוחים -' טנספח  
  

  

  'נספח בטיחות  –נספח י  
  

  'טבלת קנסות –נספח יא  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

, מולטימדיהמערכות שמע ולאספקה והתקנת 
 ומערכות תאורת מופעיםמערכות במה מכניות, 

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 מפרטים הטכניים הדרושים לביצוע העבודות רשימת ה

 למכרזאשר אינם  מצורפים 

 שם המסמך
  )"המשותפת למשרד  בהוצאת הועדה הבינמשרדיתהמפרט הכללי לעבודות בנייה )להלן:"הספר הכחול

 בנוסחן המעודכן 1988בנוסחן המעודכן, ותקנות הבטיחות בעבודה בניה  הביטחון מע"צ ומשרד השיכון
 המצורפים למפרטים הכלליים. אופני המדידה ותכולת המחירים

 

   
 

  
 

  בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה 
 

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

, מולטימדיהמערכות שמע ולאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

 

  1מסמך 
 נאים כללים להשתתפות במכרזת

 ותנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ 
 1/2018מס'   מכרז פומבי 

, ומולטימדיהמערכות שמע לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 
 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 

 מידע כללי .1

החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ )להלן: "החברה"( מזמינה אותך בזה להגיש  .1.1
, מערכות במה מולטימדיהלאספקה והתקנת מערכות שמע ו 1/2018למכרז פומבי  מס' הצעתך 

מכניות, ומערכות תאורת מופעים למרכז הרב תכליתי במע"ר של העיר  מודיעין מכבים רעות 
 "( המכרז":להלן)

נדרש שיסופקו יהיו בהתאם לומערכות הבמה המכניות  תאורת המופעים, מערכות השמע, המולטימדיה .1.2
למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות או  ד' -ו  1ים ג'כנספחנים בכתב הכמויות  המסומו במפרט הטכני 

ים שווה ערך שהחברה תאשר מראש ובכתב בטרם סגירת המכרז, והם יותקנו בהתאם למפרטים הטכני
( 3הדרושים לביצוע העבודות אשר אינם  מצורפים למכרז והמפורטים במבוא לתנאים הכללים )עמ' 

ה' להסכם ההתקשרות -, ד ו1-וע"פ המפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המסומנים כנספחים ג'
  והמהווים חלקים בלתי נפרדים ממכרז זה ומהסכם ההתקשרות .

 כולל בתוכו שלושה מפרטים טכניים שונים כמפורט להלן: 1כנספח ג'מודגש כי המפרט הטכני המסומן 

 'מפרט טכני מערכות שמע ומולטימדיה –א' 1נספח ג 

 'מפרט טכני מערכות במה מכניות. –ב' 1נספח ג 

 'מפרט טכני מערכות תאורת מופעים. –ג' 1נספח ג 

 אפשרות להגשת מוצרי שווי ערך, למוצרי מערכות השמע, המולטי מדיה ותאורת המופעים.  .1.3

מוצרי שווי ערך, למוצרי מערכות השמע, המולטי מדיה ותאורת ציעים המעוניינים להציע מ (א)
 את הפרטים הבאים: 15:00בשעה  12.2.18ב' , יעבירו לחברה במסירה אישית, עד ליום המופעים

מוצרי השווי ערך, למוצרי מערכות השמע, המולטי מדיה ותאורת של טכניים מפרטים  (1)
פירוט של המקומות בהם אותם הם מעוניינים להציע כשווה ערך לרבות  המופעים

  . המוצרים המוצעים מותקנים בארץ 

 המוצע על ידו כשווה ערך. המוצרמובהר ומודגש כי חל איסור על המציע לפרט את מחיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 , מהנדס החברההחברה יתמנכ"לב מאשר תורכ לנושא שווה הערך בחינהועדת החברה תקים  (ב)
"( אשר תתכנס בטרם סגירת המכרז, בחינה"ועדת ה )להלן:יועצים הרלבנטיים בכל תחום ה

מוצרי מערכות השמע, המולטי מדיה ותאורת תבדוק את התאמתם המקצועית והטכנית של 
והמהווה  1-על ידי המציע בהתאם מפורט במפרט הטכני המסומן כנספח ג' המופעים המוצעים

 חלק בלתי נפרד ממכרז זה והסכם ההתקשרות. 

  , ואינה ניתנת לערעור.הינה סופית בחינההחלטת ועדת ה (ג)

מוצרים שלא אושרו כשווי ערך יידרש המציע שיזכה לספק את המוצר הנדרש כאמור במפרט  (ד)
 .  1מסומנים כנספחים ג'הטכני ו/או כתב הכמויות ה

 מובהר למען הסר ספק כי כתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז  כולל שני מבנים:  .1.4

  כולל את כל המוצרים והעבודות אשר בגינן יש לחברה תקציב. 1מבנה 

  ירכשו בהתאם לשיקול דעת החברה בכפוף כולל מוצרים ועבודות אשר הינו אופציונלי ו 2מבנה
 . נוסף מעבר לתקציב שהוקצב לה לקיום 

בו בהתאם למחירים הנקובים או סעיפים ממנו  2מבנה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את 
 בניכוי הנחה אשר תינתן על ידי הקבלן כאמור בכתב ההצעה המסומן כנספח א' למסמכי המכרז.

ההתקשרות עם זוכה  אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. .1.5
כלשהו תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה  על 

 עדת המכרזים של החברה. וידי ו

 מהות המכרז  .2

 אספקה והתקנתעבודות המכרז הינו על התמורה אותה תשלם החברה למציע שיזכה עבור ביצוע  .2.1
, ותאורת המופעים מולטימדיה, שמעהמערכות של  מערכות הבמה המכניות ואספקה והתקנה

ד' להסכם ההתקשרות או -ו 1ג' יםכנספחנים כתב הכמויות המסוממפרט הטכני ו/או ב יםהמפורט

 ערך בוועדת הבחינה, בכמויות המפורטות בכתב הכמויות. יכשוו ושאושרהמוצרים 

הוא יכול לבוא בדרישות על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם והנספחים ולאחר חתימתו אין  .2.2
לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחיו  ) בין אם צורפו או לא צורפו( גם אם העילה שלו 

 לכך היא אי הבנתו ו/או אי היכרותו ו/או אי ידיעתו בפסקה הרלוונטית.

ניות הינה בגין ביצוע עבודות אספקה והתקנת מערכות הבמה המכ מובהר בזאת כי התמורה המוצעת .2.3
 :  ואספקה והתקנה של מערכות השמע, מולטימדיה ותאורת המופעים והיא כוללת

כל הוצאות  שיוציא המציע שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני  (א)

 שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא. 

וחומרי עזר, כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי  (ב)
ביצוע עבודות אספקה והתקנת אספקה והתקנה של או ייבוא ו/או  הדרושים לביצוע ייצור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מערכות הבמה המכניות ואספקה והתקנה של מערכות הבמה המכניות, מערכות השמע, 

 הנדרשים לביצוע העבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו. מולטימדיה ותאורת המופעים, 

 הגורמים, כולל קבלנים אחרים.תיאום עם כל  (ג)

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר. (ד)

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם,  (ה)
 אחזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות .

המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר העבודה  הובלת כל החומרים שיסופקו על ידי המציע שיזכה, (ו)
או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר 

 העבודה ומהם.   

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם  (ז)

 עד למסירתם.

הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא,  (ח)
הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים 
ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או 

 מעוגלים.  

י תוכניות או מסמכים אחרים על פי הסכמי ההתקשרות כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתק (ט)
 ונספחיהם.

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ) בין אם  (י)
ההתקנה, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, עבודות צורפו או לא צורפו( לצורך 

 ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(.חיבורים, ריתוכים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים מהם.  (יא)

 דמי בדיקות  (יב)

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (יג)
 והיטלים מכל סוג שהוא.

 הוצאות להכנת לוח זמנים ועדכונם השוטף. (יד)

מערכות הבמה המכניות, מערכות השמע, מולטימדיה ותאורת במסירת הוצאות הכרוכות  (טו)
 .   לאחר התקנתם המופעים, 

 הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות פירוק, אחזקה וכיו"ב.  (טז)

כל ההוצאות והנזקים של המציע שיזכה בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכמי  (יז)
 ההתקשרות ונספחיהם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ותיקונים  אחריותכל מין וסוג שהוא שייגרמו למציע שיזכה בקשר עם כל ההוצאות והנזקים מ (יח)
 .אחריותבתקופת ה

 רווחי הקבלן. (יט)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ) בין אם צורפו או לא  (כ)
צורפו(  ובכלל זה התקורה של המציע שיזכה לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות 

 כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד.   האמורות

 הגשת ההצעה  .3

 תנאי סף 

 רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים הבאים: 

הצעה אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.  .3.1
 .   תיפסל -כאמור שלא תוגש 

משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם  (א)
 החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל  (ב)
רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות רשם השותפויות ואשור של עו"ד/

 השותפות.   

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ג)
    ולהתחייב בשם התאגיד.

 מן התנאים הבאים:  באחדעומד הינו  .3.2

ביצע  מועד סגירת מכרז זהועד  2012בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים הינו  .3.2.2
של אספקה , בהיכל תרבותאו  באולם תיאטרון לפחות פרויקט אחד, בישראל, והשלים,

כולל מע"מ, אשר כוללת ₪  1,200,000 לפחות והתקנת קבע של  מולטימדיה  בהיקף כספי של
 את האלמנטים הבאים: 

 . AMX/Extron / Crestronמערכות שליטה ובקרה מתוצרת   (א)

 .  DSPל משולבות  מערכות קו (ב)

הטכני  מתוצרת היצרנים המפורטים  במפרט LINE ARREYמערכת רמקולים  (ג)
 .א1למערכות שמע ומולטימדיה המסומן כנספח ג'

 AMX/Extron / Crestronמערכת הקרנה וניתוב דיגיטאלי מתוצרת   (ד)

 מערכת טמ"ס.  (ה)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מערכת כריזה  פונקציונלית דיגיטאלית.  (ו)

 מערך חיווט ופנלים חרוטים. (ז)

יובהר כי אין לכלול פרויקטים של ציוד תקשורת מחשבים, תאורה, בטחון כניסיון לצורך 
 עמידה בתנאי הסף לעיל, והם לא יובאו בחשבון בבדיקת עמידת המציע בתנאי הסף.

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה 
  רב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.  בלבד ולא של אף גורם אחר המעו

על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף זה אסמכתאות המעידות על עמידתו 
 בתנאי סף בהתאם למפורט להלן:

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:  '1כנספח ב הצהרה המסומנת (1
והותקנו ע"י המציע ועלותם כולל מע"מ, שמו שסופקו המוצרים שם האולם, מקומו, פירוט 

המלא של מזמין העבודה, טלפון וכתובת של מנהל האולם מטעם המזמין לצורך יצירת 
 קשר.

מנהל להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו מ 2ב' בנוסח המפורט בנספח ותהמלצ (2
  להסכם . 1, עליהם  הצהיר בנספח ב'האולמות

עם המזמין שממנו ניתן להיווכח בעמידת המציע בתנאי סף כתב כמויות ו/או חוזה חתום  (3
 זה.

 או  

ועד מועד סגירת מכרז זה ביצע  2012הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים  .3.2.3
, של אספקה בהיכלי תרבותאו  באולמות תיאטרוןפרויקטים בישראל,  3לפחות  והשלים,

  . כולל מע"מ₪  800,000 לפחותל בהיקף כספי ש מכניותוהתקנת מערכות במה 

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה 
 בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.   

על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף זה אסמכתאות המעידות על עמידתו 
 סף בהתאם למפורט להלן:בתנאי 

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:   3כנספח ב'הצהרה המסומנת  (1
שם האולם, מקומו, פירוט המוצרים שסופקו והותקנו ע"י המציע ועלותם כולל מע"מ, שמו 
המלא של מזמין העבודה, טלפון וכתובת של מנהל האולם מטעם המזמין לצורך יצירת 

 קשר.

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו ממנהל 4המלצות בנוסח המפורט בנספח ב' (2

  להסכם . 3האולמות, עליהם  הצהיר בנספח ב'

כתב כמויות ו/או חוזה חתום עם המזמין שממנו ניתן להיווכח בעמידת המציע בתנאי סף  (3
 זה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 או  

מועד סגירת מכרז זה ביצע  ועד 2012הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי בין השנים  .3.2.4
, של אספקה בהיכלי תרבותאו  באולמות תיאטרוןפרויקטים בישראל,  3לפחות  והשלים,

 כולל מע"מ.  ₪  600,000והתקנת מערכות תאורת במה בהיקף כספי של לפחות 

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה 
 אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.    בלבד ולא של

על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף זה אסמכתאות המעידות על עמידתו 
 בתנאי סף בהתאם למפורט להלן:

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:   5הצהרה המסומנת כנספח ב' (1
המוצרים שסופקו והותקנו ע"י המציע ועלותם כולל מע"מ, שמו  שם האולם, מקומו, פירוט

המלא של מזמין העבודה, טלפון וכתובת של מנהל האולם מטעם המזמין לצורך יצירת 
 קשר.

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו ממנהל 6המלצות בנוסח המפורט בנספח ב' (2
  להסכם . 5האולמות, עליהם  הצהיר בנספח ב'

ו/או חוזה חתום עם המזמין שממנו ניתן להיווכח בעמידת המציע בתנאי סף כתב כמויות  (3
 זה.

ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן  לחברההמציא  .3.3
שקלים חדשים (, שהוצאה על ידי   מאה ושמונים)במילים: ₪  180,000למסמכי המכרז, ע"ס  כנספח ו'

 "(.המדד)להלן: "המחירים לצרכן בנק בישראל לבקשת ועל שם המשתתף, כשהיא צמודה למדד 

 וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   26.5.18על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

לא . למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה (א)

לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי  חלופה לערבות הבנקאית,כל  תתקבל
 המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.  

יגרום לפסילת  - למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב (ב)
 . הצעת המשתתף

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז  (ג)
 תחולנה על המציע בלבד.

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב  –לתשומת לב המציעים  (ד)

אחרת על . לעיל, אלא אם נמסר 3.3.  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 6.1בסעיף 
 ידי החברה בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע  (ה)

חודשים מהמועד האחרון להגשת  3-לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ
 י המאוחר מבין מועדים אלו.   ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפ

ימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת ערבות  90ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך  (ו)
 בנקאית לביצוע ההסכם.  

נמסרה הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות  (ז)
 ף הערבות בהתאם.  ידה והמציע מתחייב להאריך את תוק-לתקופה שתיקבע על

לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש ולקבל פרעון  (ח)
 הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

 תנאים כלליים

 בנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן:  .3.4

אישור תקף "י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. על המציע להמציא כנדרש עפמנהל ספרים הינו  (א)
למען הסר ספק, אי המצאת . ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  על ניהול

 . , עלולה להביא לפסילת המשתתףאישור זה

ישור זה, המציא אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. למען הסר ספק, אי המצאת א (ב)
 עלולה להביא לפסילת המשתתף. 

המציא אישור על ניכוי מס במקור. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא   (ג)
 לפסילת המשתתף.   

למסמכי המכרז, כי  2תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט בנספח ח' (ד)

בדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עו
להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. למען הסר ספק, אי 

   המצאת תצהיר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.  

לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית  (ה)
)עבירות שוחד(  290-297או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  ט, בגין עבירה שנושאה פיסקלימשפ

לחוק העונשין  383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או  438עד  414)עבירות גניבה(, או לפי סעיפים 

הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד  בעניין
. 2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתמנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

המציע להמציא תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט בנספח לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על 
 למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו. 1ח'

חוק עובדים זרים  לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי (ו)
 מינימום, ו/או לפי חוק שכר 1991 -א")איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ

לשם הוכחת   , בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  1987 -ז"התשמ
למסמכי המכרז  ח'כמפורט בנספח עובדים זרים עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר 

   ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו.

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פירוט בכתב של רשימת קבלני המשנה המיועדים על ידי  (ז)
. לעיל, 3.2.2הקבלן לבצע את עבודות הבמה המכניות ובלבד והינו עומד בתנאי המפורט בסעיף 

או אספקה והתקנה של מערכות השמע והמולטימדיה ובלבד והינו עומד בתנאי המפורט בסעיף 
והתקנה מערכות תאורת המופעים ובלבד והינו עומד בתנאי המפורט בסעיף או אספקה  3.2.3
. ואת המסמכים הנדרשים לשם הוכחת עמידתם בתנאים המפורטים בכל אחד מן הסעיפים 3.2.4

   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.למען הסר ספק, אי המצאת המסמכיםהנ"ל.  

   :אופן הגשת ההצעה  .4

מובהר בזאת, כי על המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך.  .4.1
המעוניין להשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז המקוריים )למעט 

 .מעטפת המכרז(  בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך

    את הפרטים הבאים:  על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה, המצורף כנספח א' למסמכי המכרז .4.2

בכתב הכמויות  המפורטים המחירים כלל על המציע ייתן )לא תוספת( אותו ההנחה אחוז (א)
 .ההתקשרות  המסומן כנספח ד' להסכם

יחשב כהנחה ולא תהיה כל מובהר כי הואיל והמכרז הינו להנחה, כל מספר שירשם על ידי הקבלן 
 לצד המספר. -משמעות לסימון + או  

הסעיפים בכתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי כל 
 .את כל החומרים ועבודות העזר הדרושים לביצוע העבודות יםכולל ההתקשרות 

 לדיון.תיפסל הצעתו על הסף והצעתו לא תובא  –מציע אשר ייתן תוספת 

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.  (ב)

 חתימה מלאה כדין; (ג)

 הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית החברה שלא לדון בה כלל.    .4.3

לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור  .4.4
 במסמכי המכרז. 

  :ביטוחים .4.5

)להלן:  תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז 4.5.1
 .", בהתאמה(הביטוחים" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוח"

להסכם  8בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הקבלן 4.5.2
אישור ביטוחי )להלן: "לחוזה  ט'בנספח " וביטוחי הקבלן"  8.6 תת סעיף"אחריות וביטוח", 

 ."(הקבלן

ואת  המפורטות לעיל הוראות הביטוחדרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  4.5.3
 בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהירבמלואן והחוזה  המכרזלפי מסמכי והשירותים מהות העבודות 

 .לעיל ולהלן כמפורטהביטוחים הנדרשים התחייבות לערוך עבורו את כל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לא  בידי החברה ולהפקיד המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 4.5.4
יאוחר ממועד תחילת אספקת המוצרים ו/או ביצוע העבודות ומתן השירותים וכתנאי לתחילתן, 

 )בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת. אישור ביטוחי הקבלן נספח ט' את 

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת החברה בכתב  4.5.5
 .הנדרשות הביטוח פוליסותמ ימציא לה העתקים

ת כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרומובהר בזאת במפורש כי  4.5.6
. ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח

( נספח ט'מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים )
 החברה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה.

, חתום כדין אישור ביטוחי הקבלן נספח ט'אי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  4.5.7
, פטור מנזקים –( הצהרת הקבלן 1נספח ט' ) לרבות, )בנוסחו המקורי( על ידי מבטחי המציע

למנוע ממנו את מועד תחילת  תהא רשאיתהחברה הקבלן )בנוסחה המקורי(, כדין על ידי  מהחתו
 .כנדרש םעבודות בשל אי הצגת האישור החתוהביצוע 

נספח אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  לעיל, 4.5.7בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  4.5.8
לראות בקבלן החברה רשאית לעיל, תהא  4.5.7כאמור בסעיף , אישור ביטוחי הקבלן )נספח ח'(

 כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.

אלא יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים  4.5.9
, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם בחתימה וחותמת של המציע

 .הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים

 מסמכי המכרז:   .5

   :מסמכי המכרז .5.1

    המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז.התנאים  (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 החוזה (ג)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)

    אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. (ה)

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.   (ו)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ז)

    :יצורפו המסמכים הבאים ידי תאגיד,-וגשת עלבמקרה שההצעה מ (ח)

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

 ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו;  

 .על העדר הרשעותתצהיר  (ט)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 תצהיר בעניין עובדים זרים .   (י)

 תצהיר בדבר זכויות עובדים (יא)

 כתבי ערבות בנקאית.  (יב)

 י ביטוחי הקבלןאישור (יג)

 פרק המוקדמות (יד)

 מפרט טכני מיוחד (טו)

 כתב כמויות (טז)

 לביצוע תכניותו תכניותרשימת  (יז)

 אסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים ורישיונות ע"פ דין.  (יח)

 . מעטפה (יט)

  24.1.18 על המעוניינים להשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי החברה החל מיום .5.2
 בתוספת מע"מ כחוק שלא יוחזרו.₪   1,000 –וזאת תמורת ,  10:00בשעה 

  ההצעה    .6

 "( כדלקמן: ההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את מסמכי הצעתם )להלן: " .6.1

"( יחד עם כל מסמכי המכרז על גבי טפסים ההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: "

 המיועדים לכך, כדלקמן:  

את מס' המכרז, אליה יוכנסו שתי מעטפות את ההצעה להגיש במעטפה אחת, עליה יש לציין  (א)

 כדלקמן:

כלל מסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית הנדרשת, למעט אליה יוכנסו   1מעטפה מס' 
 ההצעה הכספית אליה .

 את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 

 נספח א' .  –אליה תוכנס ההצעה הכספית  2מעטפה מס'

  את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה. 

, ותוכנס לתיבת המכרזים במסירה אישיתהמעטפה סגורה )המכילה את שתי המעטפות(, תוגש  (ב)
במשרדי החברה  15:00שעה עד ה 26.2.18ב' של החברה בנוכחות נציג החברה לא יאוחר מיום 

 .מודיעין מכבים רעות  4שברח' המעיין  2 בניין ליגד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 על המציע לקבל אישור בכתב על הפקדת ההצעה בתיבת המכרזים. (ג)

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או  .6.2
שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה 

 ר המועד האמור לעיל. לאח

 פגישת הבהרות וסיור קבלנים   .7

 יערך סיור קבלנים מקדים אשר יכלול פגישת הבהרות עם המציעים.   9:30בשעה  29.1.18ב' ביום  .7.1

השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .7.2
 .    כאילו לא הוגשה כללבפגישה הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה 

(  1קומה  –)אגף שמאל  2, בניין ליגד 4המפגש יתקיים בחדר הישיבות של החברה, ברחוב המעיין  .7.3
 רעות .  -מכבים-מודיעין

המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות וההסברים  .7.4
 הדרושים והנחוצים להם.  

בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  למען הסר ספק מובהר .7.5
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע 
ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה 

 /או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.ו

 הבהרות ושינויים     .8

החברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .8.1
במסמכי המכרז ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, 

נאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מת
 ידם.     -בפקסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו על

"( על המועד האחרוןכמו כן החברה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: "   .8.2
 , כאמור לעיל.  פי שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז

הודעה על דחיית מי מהמועדים כאמור לעיל, תובא בכתב לידיעת כל משתתפי סיור הקבלנים, בדואר    .8.3
 ידם.    -רשום ו/או בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

 כרז ותו לא.  למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המ   .8.4

 בחינת ההצעה    .9

כאמור על המציעים להגיש הצעתם במעטפה חתומה הנושאת את מס' המכרז המכילה את מעטפה מס'   .9.1

 . 2ומס'  1

 בשלב ראשון   (א)

אשר מכילה  1תפתח בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה, רק מעטפה  מס' 
 את הערבות והמסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשתתפות במכרז.

וך תיבת המכרזים עד לתום השלב יחתמו ויוחזרו לת 2מובהר כי המעטפות הנושאות את הספרה 
 הראשון. 

 בשלב השני  (ב)

במועד לפתיחה פומבית של  תיבת ההצעות, אליה יוזמנו רק מציעים אשר הצעותיהם אשר עמדו 
 ומעטפת האומדן. 2בתנאי הסף, תפתח מעטפה מס' 

 ושאושרמים דגלמפורט בכתב הכמויות או למציע אשר הצעתו תהיה בעלת אחוז ההנחה הגבוה ביותר  .9.2
  1למסמך  9.4 -ו 9.3יהיה זכאי להיות מוכרז כזוכה בכפוף לאמור בסעיף  ערך בוועדת הבחינה, יכשוו

 .זה

החברה תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו  .9.3

ו/או מנהלת  החברהבניסיון קודם שלילי של והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 
 –, אם הייתה כזו ו/או מנהל הפרויקט מטעם החברה, בהתקשרות עם המציע אופק ו/או  עמותת מופעים

ו/או מנהלת אופק  לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים שטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין החברה
 ציוד והמערכותהאיכות  ו/או מנהל הפרויקט מטעם החברה למציע, על טיב ו/אוו/או  עמותת מופעים 

ובאופן כללי, בכל  ,והותקנו על ידי המציע עבור החברה ו/או מנהלת אופק ו/או  עמותת מופעים ושסופק
 קריטריון ענייני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. 

 ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי 

החברה ו/או מנהלת אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות  
 ו/או מנהל הפרויקט מטעם החברה. אופק ו/או  עמותת מופעים

 צו סילוק יד. והוציאחברה הפרויקט מטעם ה ו/או מנהל  החברה ו/או מנהלת אופק ו/או  עמותת מופעים

החברה ו/או מנהלת אופק ו/או  כשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם 
 ו/או מנהל הפרויקט מטעם החברה. עמותת מופעים

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של 
 ו/או מנהל הפרויקט מטעם החברה על טיב עבודתו. עמותת מופעיםהחברה ו/או מנהלת אופק ו/או  

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת 
 בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 

ל חוסר התייחסות החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בש .9.4
לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי ובלבד שחברה קיימה שימוע עם המציע 
בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז 

 ההנחה הגבוה ביותר

אמצעות ועדת המכרזים או מנכ"ל ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, ב-החברה, או מי שיוסמך על .9.5
 החברה, משא ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", על מנת לשפר את הצעתו.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 בקשת הבהרות )ע"י החברה (: .9.6

החברה רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת 
והערכתן. המציעים יעבירו לחברה את כל נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות 

הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה החברה בפנייתה, לפי כתובת החברה. תגובת 
 המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה.

למען הסר ספק, יובהר כי החברה תהא רשאית לדרוש הבהרות רק לגבי מסמכים שהוגשו ע"י המציעים 
 כי ההצעה, ולא תותר הגשת פרטים או נתונים חדשים שאינם מתייחסים לחומר שהוגש.  במסמ

 ההסכם:    .10

החברה תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו  .10.1
 כהצעה הזוכה.   

מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה . למען הסר  .10.2
 ימים ממשלוח המכתב.          3ספק יחשב מועד קבלת ההודעה 

 10%בסך של  המחירים לצרכן על הזוכה להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד  .10.3
ולפי הנוסח המצורף  בה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ(מסך גו )במילים: עשרה אחוזים (
( ימים 7ז', לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם תוך שבעה ) כנספחלמסמכי המכרז המסומן 

מקבלת ההודעה על זכייתו מהחברה. במידה והמציע הזוכה לא ימציא את הערבות בתוך פרק הזמן 
ט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את ביצוע העבודה האמור לעיל, תהיה החברה רשאית לחל

לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל תביעה ו/או 
 טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא.    

 חודשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך.      9הערבות תעמוד בתוקפה למשך  .10.4

ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע העבודות או לא ימציא לחברה אחד מן מציע אשר לא  .10.5
)במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת ההיתרים  21ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות תוך 

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר, ותעביר את  10.3כאמור בסעיף יא תחלט את הערבות הבנקאית, הוראות ההסכם וה

ביצוע העבודות לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד 
 החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

מקבלת ההודעה על  10.5המועד הנקוב בסעיף מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר  .10.6
זכאית החברה, לפי  -זכייתו מהחברה, והחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל זכיית המציע במכרז 

שיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן הודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין 
 המציע.

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניין  .10.7

 החברה לקבלם באיחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.     

( ימים מקבלת ההודעה על זכייתו מהחברה, אישור 7המציע שיזכה מתחייב להמציא לחברה תוך שבעה ) .10.8
 חתום על ידי חברת הביטוח .   כנספח ח',קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מובהר בזאת כי עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לאישור קיום הביטוחים, בין אם נעשו  .10.9
וף האישור ובין אם במכתב לוואי ללא אישור החברה מראש ובכתב, תהווה הפרה מהותית ויסודית בג

של הוראות ההסכם, והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית להעביר את ביצוע העבודות 
ע"פ מכרז זה לאחר, והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה 

   או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.ו/

החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל  לעיל, מובהר בזאת כי 2.3מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  .10.10
ולהוציא למציע  בכתב הכמויות צמצם את היקף עבודות המפורטות מרחיב או על כל שינוי המעת 

סכם, ללא מגבלה על היקף הסכום הנקוב שיזכה צו התחלת עבודה בהיקף נמוך מזה הנקוב כמחיר הה
 .בצו, וזאת עקב מחסור בתקציב הזמין שיעמוד לרשות החברה במועד הוצאת הצו להתחלת עבודה 

 הוצאות המכרז  .11

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע 
 בלבד.    

 בעלות על המכרז    .12

מכרז זה הינו קניינה הרוחני של החברה, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו  .12.1
 כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.   

בכפוף להוראות כל דין, החברה מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים  .12.2
הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה  על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל

 לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.   

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .12.3

 

 בכבוד רב ובברכה         

 ית, מנכ"למיכל ענבר פרפרי         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

, מולטימדיהמערכות שמע ולאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

 

 הסכם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 הסכם

 _____ביום רעות -מכבים-שנערך ונחתם במודיעין 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ :בין

  71700מודיעין  4המעיין מרח' 

  "(החברה" :להלן(

 מצד אחד 

         

        :ין לב

 

        

 

        

  "(הקבלן" )להלן: 

 מצד שני 

 

מערכות שמע ומולטימדיה, והחברה מעוניינת להתקשר עם קבלן לצורך ביצוע אספקה והתקנה של  :הואיל
במרכז הרב תכליתי  ו/או העבודות"(וצרים "המ )להלן:  מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 "(. המבנה/אתר העבודה רעות )להלן: "-מכבים-במע"ר של העיר מודיעין

  "המכרז"(:)להלן 1/2018ולשם כך פרסמה החברה מכרז פומבי מס'  :והואיל 

 ;והקבלן הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז  :והואיל

ובכפוף לתנאים הקבועים  והצהרותיו למסור לקבלן את ביצוע העבודות על סמך הצעתווהחברה החליטה  :והואיל
 במכרז ובהסכם זה;

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
  הפעולה ביניהם בקשר עם ביצוע הוראות ההסכם זה להן.

 :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר 

 הכותרות והנספחים. המבוא, .1
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו ודין הוראותיהם כדין הוראות הסכם   .1.1

 זה.

   כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.2

 לת ההודעה בדבר הזכייה במכרז.     יום חתימת הסכם זה הינו מועד קב .1.3

 מהות ההסכם ונספחים להסכם. .2

  נספח א' -הצעת הקבלן   .2.1

 נספח ב'.  -הצהרת הקבלן  2.1

 1נספח ב' – קבלן מערכות שמע ומולטימדיה הצהרת ניסיון 2.2

  2נספח ב' – קבלן מערכות שמע ומולטימדיה נוסח המלצה 2.3

 3נספח ב' – קבלן מערכות במה מכניות הצהרת ניסיון 2.4

  4נספח ב' – קבלן מערכות במה מכניות נוסח המלצה 2.5

 5נספח ב' – קבלן מערכות תאורת מופעים הצהרת ניסיון 2.6

  6נספח ב' – קבלן מערכות תאורת מופעים נוסח המלצה 2.7

 נספח ג' –מוקדמות  2.8

 1נספח ג' – מפרט טכני  2.9

 א1נספח ג' – מפרט טכני מערכות שמע ומולטימדיה 2.9.1

 ב1נספח ג' – מפרט טכני מערכות במה מכניות 2.9.2

 ג1נספח ג' – מפרט טכני מערכות תאורת מופעים 2.9.3

 נספח ד' – כתב כמויות 2.10

 נספח ה' – טבלת תכניות ותוכניות מצורפות 2.11

 נספח ו'.    -נוסח כתב  ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי המכרז  2.12

 נספח ז'.   - נוסח כתב  ערבות בנקאית להבטחת קיום הוראות ההסכם 2.13

   1נספח ז' - להבטחת התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק נוסח כתב  ערבות בנקאית 2.14

 נספח ח'  - תצהיר עובדים זרים 2.15

 1נספח ח' – תצהיר העדר הרשעות וחקירות פליליות 2.16
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ט'.  -  אישור קיום ביטוחים  2.17

 (.1' )ט נספח – מנזקים פטור הקבלן הצהרת

 (.2' )ט נספח – בחום עבודות הקבלן הצהרת

 נספח י'   -  נספח בטיחות 2.18

 נספח יא' – טבלת קנסות 2.19

 הצהרות והתחייבויות הקבלן.   .3

מערכות שמע הקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם אספקה והתקנת  .3.1
בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן  ומולטימדיה ו/או מערכות במה מכניות, ו/או מערכות תאורת מופעים

  ובאיכות הקבועים בהסכם זה.  

אחת או אספקה והתקנת  בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשםהקבלן מצהיר כי ככל שאינו 
קבלני המשנה שניים מהמערכות המפורטות לעיל,  הינו מתחייב לשכור את שירותיו או שירותיהם של 

.  )בהתאם לסוג המערכת בגינה נשכר קבלן המשנה( 3.2ים בסעיף המפורטהסף  עומד בתנאי העומדים
הפרת סעיף זה  מהווה הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר 
והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או 

 וא בעניין זה.   דרישה מכל סוג שה

הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, למד את דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת  .3.2
הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או 

 דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך.

ו המפרטים  אשר אינם  מצורפים למסמכי המכרז, הדרושים יביד יםכי הינו מכיר וכן מצויהקבלן מצהיר  .3.3
 לביצוע העבודות. 

מערכות שמע ומולטימדיה הקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת  .3.4
 כם זה.  וביצוע העבודות כאמור בהס ו/או מערכות במה מכניות, ו/או מערכות תאורת מופעים

מערכות שמע ומולטימדיה ו/או מערכות במה מכניות, ו/או מערכות תאורת הקבלן מצהיר ומתחייב כי  .3.5
להסכם זה והמהווה חלק  1-עומדים בכל הדרישות המפורטות במפרט הטכני המסומן כנספח ג' מופעים

 .על כל מפרטי המשנה הכלולים בו בלתי נפרד הימנו

 ישורים כדלקמן:הקבלן מצהיר כי יש בידו את הא .3.6

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  (א)
 .   1976 -חובות מס( תשל"ו 

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.   (ב)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור  (ג)

להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר  עובדיו
 קיבוצי ו/או צו הרחבה. 

הקבלן מתחייב כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של  (ד)
 לפי דרישתה. -הסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני החברה 

הקבלן מצהיר כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב  .3.7
)עבירות שוחד(  290-297או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  אישום לבית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי

וק העונשין )עבירות לח 383-393)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי  438עד  414גניבה(, או לפי סעיפים 

לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו 
 .     2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתלמניעת הטרדה מאיימת עלפי 

הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם  ורים,הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האיש .3.8
ע"פ  מערכות שמע ומולטימדיה ו/או מערכות במה מכניות, ו/או מערכות תאורת מופעיםאספקה והתקנת 

 הסכם זה לרבות התקנים הישראלים הרלוונטיים.  

יפעל על הקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ו .3.9
 חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה. 

א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  .3.10
 , יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.  1952 –

מערכות שמע הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את המבנה בו עליו להתקין את  .3.11
וסביבתו, תעד את מצבו, ערך סקר,  ,ומולטימדיה ו/או מערכות במה מכניות, ו/או מערכות תאורת מופעים

ת ביצוע עבודואספקה והעבודות והחומרים הדרושים להמוצרים ו/או בדק את כמויותיהם וטיבם של 
ההתקנה, דרכי הגישה למבנה, מיקומם של מערכות התשתית והחיבורים אליהם ותנאי העבודה במבנה , 

וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום התחייבויותיו על 
  פי הסכם זה. 

 כולל שני מבנים:  המסומן כנספח ד' להסכם זה כי כתב הכמויות שידוע לו הקבלן מצהיר  .3.12

  עליו לספק ולהתקין במסגרת הסכם זהכולל את כל המוצרים והעבודות אשר  1מבנה. 

  וכולל מוצרים ועבודות אשר החברה שומרת לעצמה את הזכות בלבד הינו אופציונלי אשר  2מבנה
 ניתנה על ידי סעיפים ממנו בהתאם למחירים הנקובים בו בניכוי הנחה אשר כולו או לבצע את 

 .הסכם זה כנספח א' לנת המסומתו הקבלן כאמור בכתב הצע

לכלל הפריטים ו/או העבודות  המפורטים בכתב הכמויות אחוז ההנחה שהוצע על ידו הקבלן מתחייב כי ה .3.13
נקבע על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו המסומן כנספח ד' להסכם זה 

במה מכניות, ו/או מערכות תאורת השמע ומולטימדיה ו/או מערכות המערכות עקב אספקה והתקנת 
לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת חומרים עלויות  ,בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו מופעיםה

הוצאות הובלה, אספקה, העברה, מימון הזמנה, העמסה, פריקה, אחסון, שמירה, היצור, יבוא ו/או עלויות 
הוצאות נלוות בגין השכרת ציוד עזר, תמיכות ופיגומים וכל הנדרש בכדי לעמוד  התקנה וביצוע כולל

בדרישות הבטיחות.  כן, הוצאות בגין מיסוי, ביטוח, מסי קניה, מסי נמל, מס שחרור מכס, היטלים 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים ומיסים נוספים כולל הוצאות ישירות ועקיפות
ה, עלויות ביטוח, הוצאות פיקוח, תכנון וניהול אשר ישולמו לחברה, וכן רווח קבלני סביר, לקבלני משנ

והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום תוספת כל שהיא 
 מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן.  

לן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקב .3.14
הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד 
הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה 

ן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא שבעטיה תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבל
  מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

 מסירת העבודה:   .4

שמע ומולטימדיה ו/או המערכות החברה מזמינה בזאת מהקבלן והקבלן מתחייב בזה לספק ולהתקין את  .4.1
בכתב הכמויות המסומן  יםהמפורט על מוצריהם מופעיםהמכניות, ו/או מערכות תאורת הבמה המערכות 

 על ידי הועדה שדנה בהצעת שווה הערך )להלן: ושאושרצרים כנספח ד' להסכם זה או לחילופין את המו
"( שהגיש הקבלן, בכמויות המפורטות בכתב הכמויות ובהתאם למפרט הטכני, כתב בחינה"ועדת ה

 ה' להסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו, באתר.-, ד' ו1וכניות המפורטות בנספחים ג'הכמויות והת

 יםהמפורטי למוצרים שוו מוצריםמובהר בזאת למען הסר ספק כי במידה והקבלן הציע עוד בשלב המכרז 
כתב הכמויות יהוו המסמכים שצרף הקבלן לבקשתו לשווה ערך ואישור החברה מפרט הטכני ו/או ב

בלת הצעת שווה הערך חלקים בלתי נפרדים מכתב הכמויות ויסומנו כנספח ד' בצרוף מספר נומרי רציף לק
 בהתאם למספר המסמכים. אישורים אלה יהוו חלקים בלתי נפרדים מהסכם זה.

שמע ומולטימדיה ו/או המערכות החברה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מתחייב בזה לספק ולהתקין את  .4.2
, לשביעות רצון החברה ו/או המפקח  וימלא  מופעיםהמכניות, ו/או מערכות תאורת הבמה המערכות 

לצורך זה אחר כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בהסכם זה, ובין שאינן מפורטות בהסכם זה  
 ובלבד שהן מתאימות לסוג העבודות נשוא הסכם זה. 

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלן:  .4.3

 המפרטים אשר אינם מצורפים למסמכי המכרז הדרושים לביצוע העבודות: (א)

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון מע"צ  (1)
ם מפורטים י)הפרקים הרלוונטי –ומשרד השיכון בנוסחן המעודכן )להלן:" הספר הכחול"( 

 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו( 1-המסומן כנספח ג' במפרט הטכני

ואופני מדידה , תכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. וכן פרק נוסף, בהתאם לצורך 
 עפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט הטכני.

 בנוסחן המעודכן 1988תקנות הבטיחות בעבודה בנייה  (2)
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  המפרטים המצורפים למסמכי המכרז (ב)

והכולל בתוכו  להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 1המסומן כנספח ג' –מפרט מיוחד  (1)
 ם שונים המפורטים להלן:ישלושה מפרטים טכני

 א1נספח ג' – פרט טכני מערכות שמע ומולטימדיהמ

 ב 1נספח ג' – מפרט טכני מערכות במה מכניות

 ג1נספח ג' – טכני מערכות תאורת מופעיםמפרט 

 המסומן כנספח ד' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. -כתב הכמויות  (2)

נספח ה' להסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד המפורטות בטבלת התוכניות  כניות לביצועת (3)
 הימנו. 

 שינוי כל עלהסר כל ספק, מובהר בזאת כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת  למען .4.4
לכתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם זה  1במבנה  העבודות ביצועצמצם את היקף מרחיב או המ

לכתב הכמויות   1במבנה לקבלן צו התחלת עבודה לביצוע בהיקף נמוך או גבוה  מזה שנדרש  ולהוציא
 בהתאם יהא העבודות היקף הקטנת/או ו התוספת לביצוע התחשיב כאשרמן כנספח ד' להסכם זה , המסו
  .בניכוי הנחת המציע הכמויות בכתב המפורט ליחידה למחיר לעלות

 תקופת הביצוע ולוח זמנים לביצוע .4.5

בצע את העבודות , תוך עמידה בדרישות התקנים הרלבנטיים ספק את המוצרים ולהקבלן מתחייב ל (א)
 מיום קבלת צו תחילת עבודה חודשים )במילים: שישה( 6תוך  ולשביעות רצון החברה ו/או המפקח 

 מהחברה.  

 הקבלן מצהיר  כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע העבודה.  (ב)

המסומן הקבלן מתחייב כי המוצרים המפורטים במפרט הטכני  מבלי לגרוע מן האמור בס"ק )א( (ג)
חודשים  3ו/או בכתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם זה, יהיו זמינים להתקנה תוך  1כנספח ג'

 מיום קבלת צו התחלת עבודה.

שיזומנו על ידי החברה, לרבות אי ביצוע כלל  צריםלחברה הרשות להורות בכל עת על כל שינוי בהיקף המו .4.6
ל ו. לעיל, או לחילופין ביצוע בשלבים, הכ4.1סעיף מסוימים המפורטים בתוכניות. כאמור במוצרים של 

כפי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה. הוראות שינוי כאמור תימסרנה לקבלן בכתב 
 "פקודת השינוי"( )להלן:

במה השמע ומולטימדיה ו/או מערכות המערכות מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי עם גמר התקנת  .4.7
, על הקבלן  להמציא לחברה אישור של מומחה כי על מוצריהם מופעיםהמכניות, ו/או מערכות תאורת ה

 על מוצריהם מופעיםהמכניות, ו/או מערכות תאורת הבמה השמע ומולטימדיה ו/או מערכות המערכות 

 הנחיות הבטיחות.  והותקנו בהתאם להוראות היצרן, 

 4.5שיבוצעו שלא על פי התוכניות המאושרות כאמור בסעיף  מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי עבודות .4.8
 לעיל, יהא על הקבלן לתקן את העבודה על חשבונו ולהתאימה לתוכניות המאושרות. 
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הקבלן מתחייב לא להזמין כל ציוד ו/או לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין חומר, לפני קבלת  .4.9
 אישור החברה ו/או המפקח.  

ן הסר ספק כי החברה ו/או המפקח יהא רשאי לדרוש מהקבלן מידע נוסף ככל שיידרש מובהר בזאת למע .4.10
על  מופעיםהמכניות, ו/או מערכות תאורת הבמה השמע ומולטימדיה ו/או מערכות המערכות לגבי 

לרבות תיאורים טכניים, גראפיים, קטלוגים, תכניות מפורטות וכן את אישור התקנים מוצריהם 
 ציוד/חומר המסופק.  /למוצריםהישראלים 

 הקבלן מתחייב למסור לחברה ו/או למפקח אינפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.  .4.11

לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .4.12
 מבוצעת העבודה  על ידי הקבלן ברמה לקויה.   

רישות החברה ו/או המפקח בנוגע לפינוי פסולת, שילוט וארגון העבודה על פי הקבלן מתחייב לעמוד בד .4.13

שלבי התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי החברה ו/או המפקח ותקנות משרד 
 להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.     י' העבודה , ונספח 

הקבלן מתחייב לדווח לחברה ו/או למפקח על כל אירוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך ביצוע  .4.14
 העבודה.  

מכניות, ו/או מערכות הבמה השמע ומולטימדיה ו/או מערכות המערכות הקבלן מתחייב להזמין את  .4.15
מועד מספיק ו/או הציוד ו/או החומרים הנדרשים לביצוע העבודות ב על מוצריהם מופעיםהתאורת 

 מוקדם כדי לא לעכב את לוח הזמנים לביצוע העבודות. 

ו/או הציוד יהיה באחריות  המוצריםמובהר בזאת כי כל שיבוש בלוח הזמנים בשל פיגורים באספקת  .4.16
 הקבלן. 

 כל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.   .4.17

 עבודות   אופן ביצוע .5

שמע המערכות הקבלן יספק על חשבונו את החשמל ו/או המים הדרושים לאספקה והתקנת ככל שיידרש,  .5.1
לאתר, ויעשה על  על מוצריהם מופעיםהמכניות, ו/או מערכות תאורת הבמה הומולטימדיה ו/או מערכות 

 חשבונו את כל הסידורים הדרושים להעברתם ממקור האספקה למקור השימוש בהם. 

כל ההוצאות למדידה ו/או סימון במהלך העבודות יהיו על חשבון הקבלן. על קבלן לדאוג למכשירי מדידה  .5.2
 מעולים באתר שיועמדו גם לרשות המפקח.

הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון יהא חייב לתקן על חשבונו את העבודות אשר בוצעו   .5.3
 אמור. מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כ

שמע ומולטימדיה ו/או המערכות התקנה של הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו ובקביעות במהלך  .5.4
במבנה  מנהל עבודה בעל תעודה על מוצריהם,  מופעיםהמכניות, ו/או מערכות תאורת הבמה המערכות 

ו למפקח לבטיחות אתרי עבודה מטעם המכון לפריון העבודה והייצור צילום המסמכים והתעודות יועבר
 לפני קבלת צו התחלת עבודה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מנהל העבודה ימצא במבנה   וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוען של העבודות. מנהל העבודה יהיה  (א)

 במבנה  בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע העבודות.

הקבלן לא יעביר את מנהל העבודה מהמבנה  אל מקום עבודה אחר של הקבלן בלי אישורו של  (ב)
 ח.המפק

מינוי מנהל העבודה יהא טעון אישורו של המפקח והלה יהיה רשאי לסרב ליתן אישורו או לבטלו  (ג)
 מסיבות סבירות.

הקבלן ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מהמבנה  של כל אדם  .5.5
אדם שהורחק לפי דרישה  לעיל. 5.5המועסק על ידי הקבלן במבנה , לרבות מנהל העבודה כאמור בסעיף 

 לא יחזור הקבלן להעסיקו במבנה , בין במישרין ובין בעקיפין -כאמור 

על הקבלן למלא אחר כל דרישות החברה וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר לנקיטת אמצעי זהירות ובטחון  .5.6
על פי להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת הפקוח על הבניה ומחלקת מהנדס העיר. היה ו

דרישת החברה תופסק העבודה, ידחה מועד השלמת העבודות בתקופת העיכוב. האמור לעיל בדבר דחיית 
 מועד השלמת העבודות לא יחול אם הפסקת העבודות נגרמו באשמת הקבלן  או מי מטעמו. 

מיום העמדתו של המבנה , לרשותו של הקבלן ועד למתן תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי לשמירת  .5.7
בנה  ולהשגחה עליו, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות שמירה והשגחה על חומרים, הציוד, מתקנים המ

והדברים האחרים שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודות או שהועמדו לרשותו לצרכי ביצוע על ידי 
ם ברשלנותו של החברה, ולשמירת חומרים וציוד שהובאו למבנה  על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק שנגר

הקבלן ו/או הבאים מטעמו למבנה , ובכל מקרה של אבדן, יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא 
בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמת העבודות יהיה האתר במצב תקין ומתאימים בכל פרטיהם 

 להוראות הסכם זה.

מובהר בזאת כי הקבלן אחראי רק לעבודות שבוצעו על ידו ו/או מי מטעמו, כמפורט בנספחים להסכם זה,  
 ואין הוא אחראי לעבודתם של גופים אחרים אשר אינם קשורים בו. 

הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו  
אף לאחר מתן תעודת השלמת ביצוע העבודות, בהתאם להוראות הסכם זה או הוראות  יותאחרבתקופת ה

 כל דין.

 בטיחות  .5.8

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ולשמור על תנאי הבטיחות של עובדיו ו/או עובדי מי מטעמו  (א)
ושל צד ג' בהתאם לכל דין, הוראות נספח י' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ולדרישות החברה, 

 ולבצע כל עבודה ע"י אנשים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים והולמים. 

ה ו/או המפקח  כי העבודות  בוצעו בתנאים בטיחותיים גרועים ו/או בניגוד להוראות מצאה החבר (ב)
נספח הבטיחות המסומן כנספח י' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו,  ו/או לא לשביעות 

 רצון החברה ו/או המפקח, תיתן החברה ו/או המפקח לקבלן התראה ואפשרות לתיקון הליקוי. 

תאם להוראות החברה ו/או המפקח, תהא החברה רשאית להפסיק את עבודת לא פעל הקבלן בה (ג)
   הקבלן.
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן מתחייב לסלק ולתקן כל מפגע/מטרד לציבור מיד עם ייווצרו ולשאת בכל הוצאות ו/או נזק בגין  .5.9
כך. אם יהיה צורך בקיום מטרד זמני במהלכן של ביצוע העבודות יהיה הקבלן אחראי על התיאומים 

 ם כל הגורמים הרלוונטיים. הדרושים ע

 ניקוי אתר העבודה  .5.10

הקבלן יסלק מזמן לזמן מהמבנה   את עודפי החומרים והאשפה על חשבונו למקום שיאושר בכתב  (א)
 על ידי המפקח יהיה כפוף לאישור הפיקוח של החברה. 

ים מיד עם גמר ביצוע העבודות ינקה הקבלן את המבנה  ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומר (ב)
המיוחדים, האשפה מכל סוג שהוא וימסור את המבנה  כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות 

 רצונו של המפקח. 

 הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לניקוי אתר העבודה מתחילת העבודות ועד לסיומן. (ג)

 תיאום  .5.11

המפקח עליהם  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום עם החברה ו/או המפקח ובתאום עם הגורמים
 יורה לו.

 ליקויים ופגמים בטיב העבודות ו/או בציוד המותקן .5.12

היה והחברה ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב העבודות ו/או בציוד/המתקן המותקן במהלך  (א)
ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן בתוך זמן סביר לתקן כל ליקויו ו/או פגם עליו ידווח לו על ידי 

ע המפקח על המצאות הפגם בכתב, מובהר בזאת כי זמן סביר לצורך סעיף זה החברה ובתנאי והודי
 שעות.    48הינם 

החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן לאלתר במקרה והליקויים שהתגלו במהלך ביצוע  (ב)
)א(. בוטל ההסכם עם הקבלן על ידי החברה בנסיבות אלו, יהיה  העבודות לא תוקנו כאמור בס"ק

הקבלן מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה, והוא לא יהיה זכאי 

 לכל תמורה בגין בטלות ההסכם. 

 ציוד חומרים ומלאכה .5.13

הדרושים לביצוע הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, החומרים וכל פריט אחר  (א)
עבודות ההתקנה בקצב הדרוש ולשביעות רצון המפקח ולהשלמת ביצוע העבודות בהתאם להסכם 

 זה ונספחיו.

הציוד ו/או החומרים יישאו תו תקן מטעם מכון התקנים הישראלי או תו הסמכה או צרים ו/או המו (ב)
 סימן השגחה ככל שניתן.

 רים למיניהם שלא יתאימו לאמור בס"ק )ב( לעיל. לא יובאו ולא ישתמשו בציוד ו/או חומרים ובמוצ (ג)

לא תינתן כל תוספת כספית עבור שימוש בחומרים, אביזרים, מוצרים וכיו"ב, העולים בטיבם על  (ד)
 -, ד ו1-הנדרש ו/או הקבוע במפרט הטכני ו/או כתב הכמויות ו/או התוכניות המסומנים כנספחים ג'
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  _________________ 

נדרשו על ידי המפקח, ובלבד שנקבע על ידי המפקח  ה' להסכם זה, אלא אם כן השינוי או התוספת

 כי הקבלן זכאי לתשלום נוסף בגין השינוי או התוספת. 

הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודות אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על  (ה)
 ידי המפקח. 

המלאכה שנעשתה הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים ו (ו)
וכן את כל  הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם באתר העבודה או 
להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. עלות ביצוע הבדיקות לדגימות 

על ידי  תחול על הקבלן בלבד בין אם הבדיקות יבוצעו על ידי הקבלן  או מטעמו ובין אם יבוצעו
 החברה  או מטעמה.  

היה והחברה שילמה בגין הבדיקות תהיה החברה רשאית לנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע 
 לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 אישור מוקדם  (ז)

יש  הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח למקורם של ציוד ו/או  החומרים בהם
בדעתו להשתמש ולטיבם. אין באישור המפקח משום אישור לטיב החומרים והמפקח רשאי לפסול 
משלוח חומרים ו/או ציוד  ממקור אשר אושר על ידו אם אין הם מתאימים ו/או תואמים לדרישות 
המפורטות בכתב הכמויות, המפרטים הטכניים ו התוכניות ו/או  לפי שיקול דעתו של המפקח 

 יבם.מבחינת ט

 כוח אדם    .5.14

הקבלן יספק על חשבונו את כל כוח האדם הנחוץ לשם ביצוע העבודות לרבות את ההשגחה עליהם  (א)
אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. לשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה 

 "(. כח אדם)להלן: "

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם  (ב)
ביצוע העבודות תוך המועד הנקוב לכך בהסכם זה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או 

 היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר כאמור לפי הענין. 

 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  הקבלן מצהיר ומתחייב (ג)
מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב בזאת   ,  הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952

 לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש
נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך 
ביצוע הסכם זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם לחברה 

 עקב כך.   

תושבי הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים  (ד)

ישראל ואשר אין כל מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות 
 מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  
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הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש  (ה)
ח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק ארגון על פי כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפק

 .  1954 -הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי כח האדם יועסק על ידי הקבלן על בסיס קבוע, כשכירים של הקבלן,  (ו)
והקבלן ישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים, 

 מיסים וכיו"ב. 

רוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי מבלי לג (ז)
 שיקבע מעת לעת.  

מובהר בזאת למען הסר כל קבלן, כי הפרת סעיף זה או כל הוראה מהוראות נספח הבטיחות  (ח)
 ' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיהיהמסומן נספח 

תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא 
  מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

 אי קיום יחסי עובד ומעביד     (ט)

יו כדי ליצור הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנא (1)
יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו 

 וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  

או /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו למען הסר הספק, מוצהר ומוסכם בזאת, (2)
   והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.מועסקי הקבלן 

 או מועסקיו בגין כל אחריות,/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, (3)
אך מבלי לפגוע בכלליות  חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

או היטלים אחרים מכל ניכויי מס הכנסה או מיסים  בתשלומים לביטוח לאומי, האמור לעיל,
צוויי פיטורים  1958 -ח "תשי שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, סוג שהוא,

, תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או 1963-ג"תשכ כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים,

, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות 1951-א"תשי י חוק שעות עבודה ומנוחה,"עפ
 הסכם, על פי כל דין, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, ביטוח כלשהן,

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה.

במידה ותחויב  מייד עם דרישתה הראשונה, הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה, (4)
  או למועסקיו./או לעובדיו ו/לקבלן ו כאמור, בתשלום,

 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמנים .5.15

נגרם עיכוב בביצוע העבודות ע"י כח עליון או ע"י תנאים אחרים שלדעת  המפקח לא הייתה לקבלן  (י)

יקבע מנכ"ל החברה לאחר קבלת בקשת  -שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 
הארכת תקופת ביצוע מהקבלן שינוי במועד השלמת העבודות. משך הארכה נתון לשיקול דעתו 

 מנכ"ל החברה. המוחלט של
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי שביתות בשטחים המוחזקים ו/או בשטחי האוטונומיה או סגר או  (יא)

כל התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני והמשליכה על קשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים 
 המוחזקים על ידה ביהודה שומרון וחבל עזה ו/או בשטחי האוטונומיה לא יחשבו כסיבה למתן

 ארכה. 

רשאי המנהל לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של העבודות ע"י הודעה בכתב לקבלן  (יב)
 ודחייה זו תהיה אישור לארכה לוח הזמנים לביצוע העבודות עפ"י משך הזמן הנקוב בה. 

)א( לעיל, רשאית החברה מבלי לגרוע מכל זכות אחרת 4.5חרג הקבלן מלוח הזמנים הקבוע בסעיף  (יג)
לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שיקבע ע"י החברה  של שלה

 ו/או המפקח. 

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הרי שפיגור בלוח הזמנים אשר אינו מוצדק על פי תנאי הסכם זה,  (יד)
)במילים: ₪  1000יזכה את החברה בגין כל יום פיגור מעבר לתקופת הביצוע הנקובה בהסכם זה 

לכל יום איחור. וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזה זה או ₪ ( אלף 
 "י כל דין. עפ

 ותיקונים  אחריותהשלמה,  .6

 תעודת השלמה לעבודה  .6.1

יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקת העבודות  -הושלמו העבודות או חלק מהן  (א)
יום מיום שהחל בה. מצא  7ימים מיום קבלת ההודעה. המפקח ישלים את הבדיקה תוך  7תוך 

יתן לקבלן תעודת השלמה  -ה ונספחיו ומשביע רצונו המפקח את העבודות עומדות בתנאי הסכם ז
עם תום הבדיקה ואם לא, ימסור לקבלן רשימת תיקונים הדרושים לדעתו וקבלן חייב לבצעם תוך 
התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת 

בלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע וישלים, השלמה גם לפני ביצוע התיקונים האמורים כנגד ק
 לשביעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה. 

תקופת האחריות, תחשבנה כמושלמות  לענייןהעבודות על פי הסכם זה, למעט התחייבויות הקבלן  (ב)
ויתר אם יתמלאו כל העבודות וכל הקשור אליהן הושלמו לפי היתרים, התוכניות, לוח הזמנים 

 הוראות ההסכם. 

 אחריות ותיקונים .6.2

מכניות, ו/או מערכות הבמה השמע ומולטימדיה ו/או מערכות המערכות עם תום התקנת כלל  (א)
 בגין כל אחת מן המערכות כמפורט להלן: , יגיש הקבלן את אחריותעל מוצריהם מופעיםהתאורת 

על כל נזק או קלקול  שנים 3אחריות לתקופה של  אחריות בגין מערכות השמע והמולטימדיה (ב)
מערכות השמע ו/או העבודות שנדרשו להתקנת  מערכות השמע והמולטימדיה על מוצריהםב

שביצע הקבלן  אשר לדעת המפקח נגרמו כתוצאה מעבודה לקויה או חומרים  והמולטימדיה

בציוד או בחומרים שסיפק. במוצרים, פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה בקבלן, 
ל לפי דרישת המפקח ו, על חשבונו, הכמוצרן מתחייב להחליף ו/או לתקן או לבנות מחדש כל הקבל

חודשים מתום  3 -ולשביעות רצונו של המפקח ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ
 תקופת האחריות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור ביתר הוראות הסכם זה.  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 מערכותעל כל נזק או קלקול ב שנתייםאחריות בגין מערכות הבמה המכניות אחריות לתקופה של  (ג)
שביצע  מערכות הבמה המכניותו/או העבודות שנדרשו להתקנת  הבמה המכניות על מוצריהם

הקבלן  אשר לדעת המפקח נגרמו כתוצאה מעבודה לקויה או חומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת 
בציוד או בחומרים שסיפק. הקבלן מתחייב להחליף ו/או במוצרים, יה בקבלן, הקשורה או תלו

, על חשבונו, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח מוצרלתקן או לבנות מחדש כל 
חודשים מתום תקופת האחריות. אין באמור  3 -ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ

 יתר הוראות הסכם זה.  לעיל כדי לגרוע מהאמור ב

מערכות על כל נזק או קלקול ב שנתייםאחריות בגין מערכות תאורת המופעים אחריות לתקופה של  (ד)
שביצע  מערכות תאורת המופעיםו/או העבודות שנדרשו להתקנת  תאורת המופעים על מוצריהם

ל סיבה אחרת הקבלן  אשר לדעת המפקח נגרמו כתוצאה מעבודה לקויה או חומרים פגומים, או מכ
בציוד או בחומרים שסיפק. הקבלן מתחייב להחליף ו/או במוצרים, הקשורה או תלויה בקבלן, 

, על חשבונו, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח מוצרלתקן או לבנות מחדש כל 

ר חודשים מתום תקופת האחריות. אין באמו 3 -ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ
 לעיל כדי לגרוע מהאמור ביתר הוראות הסכם זה.  

בתום תקופת האחריות, ימסור המנהל לקבלן אישור חתום על ידי החברה, המפקח והיועצים  (ה)
שמע ומולטימדיה ו/או מערכות המערכות המפרשת כי התקנת  -)להלן: "תעודת סיום החוזה"( 

בוצעה והושלמה בהתאם להסכם זה  על מוצריהם מופעיםהמכניות, ו/או מערכות תאורת הבמה ה
 ונספחיו, לשביעות רצונה המלא של החברה. 

מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהסכם זה אשר  (ו)
 מטבע הדברים נמשכת היא גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 

 התמורה   .7

במה השמע ומולטימדיה ו/או מערכות המערכות תקנת תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם אספקה וה .7.1
כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו, ישולם לקבלן, על מוצריהם,  מופעיםהמכניות, ו/או מערכות תאורת ה

 בכתב המצוינים היחידה במחירי,  המפקח י"ע שאושרו כפי בפועל הכמויות מכפלת המהווה סכום

 הימנו נפרד בלתי חלק המהווה, זה להסכם' א בנספח כמפורט הקבלן שנתן ההנחה ניכוי לאחר, הכמויות
 "(.  התמורה)להלן: ") התשלום במועד שיעורו לפי כחוק מ"מע ובתוספת

מובהר בזאת, כי ידוע לקבלן שכתב הכמויות משמש כמחירון בלבד ושהכמויות הנקובות בכתב הכמויות  .7.2
לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל, הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע ואין 

 לצורך מילוי התחייבויותיו לפני הסכם זה .

מערכות שמע ומולטימדיה, מובהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הינה כוללת את אספקה והתקנה של  .7.3
ע הדרושות לביצו נשוא הסכם זה וביצוע כל העבודותמערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים 

 העבודות על כל חלקיהן באופן מלא ושלם בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות ונספחיו לרבות:   

כל הוצאות  שיוציא הקבלן עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים למתכננים, נותני שירותים ויועצים  (א)
 מכל שסוג שהוא. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי עזר,  (ב)

במה השמע ומולטימדיה ו/או מערכות המערכות הדרושים לביצוע ייצור אספקה והתקנה של 
והאלמנטים הנדרשים לביצוע העבודות ע"פ  על מוצריהם מופעיםהמכניות, ו/או מערכות תאורת ה

 פחיו. הסכם זה ונס

 תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים. (ג)

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר. (ד)

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם  (ה)
 באתר, פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות .

על ידי הקבלן, המוצרים ו/או כל ציוד אחר לאתר העבודה או למרחק הובלת כל החומרים שיסופקו  (ו)
סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה 

 ומהם.   

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שיסתיימו, אחזקתם והגנה עליהם עד  (ז)
 למסירתם.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות, לרבות כל ההוצאות  (ח)
הנגרמות בשל ביצוע העבודה באלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או מעוגלים 
ולרבות כל הוצאות מכל סוג שהוא של אלמנטים עם זוויות לא ישרות ואלמנטים משופעים או 

 מעוגלים.  

כניות או מסמכים אחרים על פי הסכמי ההתקשרות ל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכ (ט)
 ונספחיהם.

כל ההוצאות הנדרשות על פי התוכניות ושאר מסמכי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ) בין אם צורפו  (י)

או לא צורפו( לצורך עבודות ההתקנה, או בכל חלק מהן, של ברגים, עוגנים, טריזים, חיבורים, 
 יתוכים, צבע, חומרי עזר וכיוצ"ב, הטיפול השארת חומרים )עם או בלי שרוולים(.ר

 ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים מהם.  (יא)

 דמי בדיקות  (יב)

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו, אגרות  (יג)
 והיטלים מכל סוג שהוא.

 עדכונם השוטף.הוצאות להכנת לוח זמנים ו (יד)

מכניות, ו/או מערכות הבמה השמע ומולטימדיה ו/או מערכות המערכות הוצאות הכרוכות במסירת  (טו)
 לאחר התקנתם.    על מוצריהם מופעיםהתאורת 

 הוצאות בגין אספקת קטלוגים, הוראות פירוק, אחזקה וכיו"ב.  (טז)

ת בהסכמי ההתקשרות כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטו (יז)
 ונספחיהם.
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  _________________ 

 

כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לקבלן בקשר עם אחריות ותיקונים בתקופת  (יח)
 האחריות.

 רווחי הקבלן. (יט)

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי הסכמי ההתקשרות ונספחיהם ) בין אם צורפו או לא צורפו(   (כ)
ימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ובכלל זה התקורה של הקבלן לרבות הוצאות המ

 ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוועדנה בעתיד.  

 מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צמודה.  .7.4

לפי קצב התקדמות העבודות, בהתאם למפורט בכתב הכמויות ובאופן המפורט התמורה תשולם לקבלן,  .7.5
 להלן:

 חשבונות ביניים/חלקיים  (א)

 העבודות חלקי אותם בגין, לחודש 5 -ל 1 -ה בין לחודש אחת חלקים חשבונות יגיש הקבלן (1)
 . בפועל  ידו על שבוצעו

 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר המפקח.  (2)

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לתוכניות ו/או המפרט הטכני לבין עבודות  (3)
 ות ו/או חריגות.נוספ

המפקח יבדוק את החשבון החלקי, כאמור לעיל ,בהתאם לאופני המדידה הקבועים בספר  (4)
יום מיום הגשתו לחברה, את התמורה המצטברת עבור העבודות  14הכחול ויקבע בתוך 

"(, וקביעתו החשבון המאושר" -שבוצעו על ידי הקבלן עד סוף החודש הקלנדרי החולף )להלן 

 תהיה סופית.

החברה תבדוק את החשבון, אשר אושר ע"י המפקח ולאחר אישורו ו/או תיקונו, לפי   (5)

 דרישתה, תשלם לקבלן את סכום החשבון המאושר במועדי התשלום שנקבעו להלן.

כל תשלום לקבלן יהווה תשלום ביניים על חשבון התמורה. אישור החשבון על ידי המפקח  (6)
דאה כלשהי מצד המפקח ו/או החברה ו/או והחברה ותשלומו על ידי החברה לא יהוו הו

התחייבות לאישור אותם סכומים בחשבון הסופי ו/או כאישור לכך שהעבודות נתקבלו על ידי 
החברה ו/או בוצעו באופן מושלם ו/או שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו לפי החוזה לשביעות 

 רצונם של המפקח והחברה.

יום מיום אישור המפקח את החשבון  45בלן תוך כל חשבון חלקי המאושר לקבלן, ישולם  לק (7)
  "(.45)דהיינו: "שוטף +
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 חשבון סופי  (ב)

יום מדרישת  30לאחר סיום כל העבודות עפ"י ההסכם ומסירת תעודת השלמה לקבלן או תוך 
יום מיום אישור המפקח את  60תוך  אשר ישולם המפקח, יגיש הקבלן לחברה חשבון סופי מצטבר

  "(.60"שוטף +החשבון )דהיינו: 

 התמורה תשולם לקבלן, כנגד חשבונית מס שהקבלן ימציא לחברה.  .7.6

מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא  .7.7
 בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה.   

על ה לקבלן בהתאם לזכותה על פי הסכם זה, מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה ותורה החבר  .7.8
העבודות ותוציא לקבלן צו התחלת עבודה רחב או מצומצם יותר מזה צמצם את היקף מרחיב או שינוי המ
לתמורה הנקובה , תשלם החברה בהתאם לכתב הכמויות המסומן כנספח ד' להסכם זה 1במבנה שנדרש 

בניכוי ההנחה המפורטת בנספח א' להסכם זה ומהווה במחיר היחידה של אותו הסעיף בכתב הכמויות 

 חלק בלתי נפרד הימנו.

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה לקבלן, בתמורה לביצוע  .7.9
 עבודות התכנון והבנייה בהתאם להסכם זה ונספחיו.   

כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי  .7.10
 ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    

מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום   .7.11
אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו 

ן, למרות האמור לעיל, לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני חלה על הקבל
 ימים ממתן ההודעה.   3שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך 

ימים לא יהווה הפרה יסודית של הסכם זה והחברה  10מובהר בזאת, כי פיגור בתשלום שאינו עולה על   .7.12
 לא תהא חייבת בפיצוי.    

 קנסות  .7.13

מוסכם בזה כי בנוסף לכל סעד או תרופה המוקנים בגין הפרת ההסכם או אי מילוי התחייבויות הקבלן 
 לפי חוזה זה יחולו הסעדים ו/או התרופות הבאים:

לא ימלא הקבלן את התחייבויותיו לבצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או חלקם ו/או  (א)
הקבלן את הטעון תיקון כפי שנקבע על ידי המפקח  לא ימלא אחר הוראות המפקח ו/או לא תיקן

תוך פרק הזמן שקבע המפקח, יהא הקבלן חייב לשלם לחברה פיצויים קבועים ומוסכמים בהתאם 
, החל המחירים לצרכןלנספח יא' המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכום יהיה צמוד למדד 

מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום זה כדי להפחית או לגרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם 

 זה.    

כל הכספים עבור פיצויים שיגיעו לחברה מהקבלן ע"פ הסכם זה תהא החברה רשאית לקזז וזאת  (ב)
זה. כמו  מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת מכוח הסכם

 כן, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית של הקבלן שברשותה.
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 אחריות וביטוח  .8

 אחריות הקבלן לנזק .8.1

מיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה, יהיה הקבלן אחראי לשמירת הציוד/מתקנים  (א)
ם זה ו/או המסופקים על ידו ו/או לעבודות ההתקנה ו/או עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכ

התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או למבנה  מסיבה כלשהי 
יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה 
העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות 

 חוזה. ה

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מציוד/מוצרים/מתקנים לקויים שסופקו על  (ב)
ידו ו/או מעבודות התקנה לקויות. הקבלן פוטר את החברה מאחריות לנזקים כאמור לעיל, הקבלן 

ישפה את החברה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ו/או בקשר לאמור וכן ישא בהוצאות ההגנה 
 משפטית ובקשר לכך. ה

קטן )א( , )ב( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה -הוראות סעיף (ג)
 ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון.

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת הקבלן,  (ד)
דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור לפי 

נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל 
 בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 ו  לרכוש אחריות לגוף א .8.2

יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה כל  –ביחסים בין הקבלן לחברה 

מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות לחברה ו/או לכל רשות 
ודה ו/או מוצר ו/או ציוד המצוי עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה ו/או עב

במבנה  ו/או כל מבנה ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד המצוי מחוץ למבנה  ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או 

לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן  ו/או על ידי 
ם על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקי

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת האחריות. 
הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו 

כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה  עקב כל מעשה ו/או מחדל
שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו 

 כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות.

 אחריות לעובדים  .8.3

של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו  הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם
ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר 
הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל 

 בודות .שהם במהלך ביצוע הע
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 אחריות לרכוש ציבורי  .8.4

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, 
חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, 

נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול 
לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות 

במידה ועל  רצונה של החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור.
שהוא מובהר כי על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות הקבלן לבצע עבודות חפירה מכל סוג 

 קרקעיים העוברים במבנה . -המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .8.5

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות  (א)
ל פי ההסכם  ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם ע

 דלעיל. 8.4 - 8.1האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים 

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין  (ב)
ן, לרבות ומבלי לגרוע נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל די

 דלעיל. 8.4 - 8.1מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה ו/או עובדיה  (ג)
בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי  ו/או שלוחיה

להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור 
 או נשלחה אליה הודעת צד ג' באותה תביעה.

בלן יוצא כנגד החברה צו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הק (ד)
מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, 
וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת 

צו הנ"ל, או בגין כל הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין ה
 עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה 
שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם 

בדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א ו/או כנגד כל מי מעו
 קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, החברה תהיה רשאית לתקן בעצמה ו/או באמצעות  (ה)
י הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפ

 הוצאות כלליות של החברה. 20%בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 

כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברה חויבה כדין לשלמו, תהיה  (ו)

/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו החברה רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו
מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן 

 בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל".
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 י הקבלןביטוח .8.6

פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, -/או מהתחייבויותיו של הקבלן עלובלי לגרוע מאחריותו מ (א)
המוצקים ו/או  אספקת, לרכוש ולקיים, על חשבונו לפני מועד תחילת לערוךמתחייב הקבלן 

התקנתם ו/או ביצוע העבודות נשוא חוזה זה )להלן: "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי 
שני המועדים הנ"ל( ולמשך כל זמן ביצוען של  בין/או עבורו )המוקדם מהעבודה על ידו ו/או מטעמו ו

זה )להלן: "התנאים המיוחדים  בחוזהאת הביטוחים המפורטים להלן, בהתאם לתנאים המפורטים 
 אלו ממסמכיםחלק בלתי נפרד  המהווה והחוזה'  למסמכי המכרז טלביטוחי הקבלן"( וכן לנספח 

 יחד שכולםבישראל ) לפעולמורשית כדין ה( אצל חברת ביטוח )להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"
 "(:הקבלן"ביטוחי  - להלן יקראו

  יטוח כל הסיכונים עבודות קבלניותב (1)

 , פרק א' ביטוח העבודות 1.1

הקבלן ו/או באחריות עבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות ההמבטח במלוא ערכן את 
 בקשר עם חוזה זהעבודות הקבלן בביצוען של ההמשמש את 

 , פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 1.2

 .חוזה זה נשואל פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות עהמבטח את אחריותו של הקבלן 

 , פרק ג' ביטוח חבות מעבידים 1.3

)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק  על פי פקודת הנזיקין הקבלן את אחריותו של המבטח
 או/ו ידו על המועסקים העובדים כל כלפי, 1980האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

, קבלנים לרבות זה חוזה עם בקשר העבודות בביצוע בעקיפין או/ובמישרין  מטעמו

 .ועובדיהם משנה קבלני

  יטוח אחריות מקצועיתב (2)

בגין רשלנות מקצועית  הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה אחריותו שלהמבטח את 
שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או  ו/או בשל הפרת חובה מקצועית

 של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עםאו מחדל רשלני ו/מעשה ב שמקורם נזק
 . חוזה זה נשוא העבודות

חודשים לאחר תום  6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 
 תקופת הביטוח. 

קבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע ה

חברה העתקים מפוליסת ל להמציאמתחייב הקבלן בכתב ל פי דרישת החברה ע .ותהעבוד
  ור בסעיף זה.הביטוח כאמ
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  מוצרהיטוח חבות ב (3)

בגין פגיעה  ,1980 פגומים, התש"ם מוצריםלפי חוק האחריות  עלהמבטח את חבות הקבלן 
גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה )להלן: 

 "(. המוצר"

חודשים לאחר תום  6תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח
 תקופת הביטוח. 

ביצוע  חזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגיןלה הקבלן מתחייב
פוליסת מ העתקיםחברה ל להמציאמתחייב הקבלן בכתב  החברהל פי דרישת ע. ותהעבוד

 .ביטוח כאמור בסעיף זהה

 :וציוד הנדסי יטוח כלי רכבב (4)

  /אושבבעלותו ו)הרמה(  ההנדסיקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ה  4.1
גין בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על פי דין ב

פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
האחריות  ותרכב, בגבולהקב השימוש בכלי עבגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו 

 .בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח יםהמקובל

ביטוח  ,בין היתר ,כוללהסי מו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדכ  4.2
ו/או ציוד כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני על פי דין אחריות הקבלן ל

ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת  600,000סך של בהנדסי בגבול אחריות 
הביטוח. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר 

 ת קבלניות.לביצוע עבודו

 )כמפורט  מכאני הנדסי לציוד הסיכונים כל ביטוח שלא לערוך רשאי הקבלן כי מוסכם 4.3

 על ( הצהרה2( לנספח ח' )4א' ) –( 1) א' בסעיפים האמור ואולם(  לעיל 2)ד(  11.6 בסעיף
 גינו". ב הביטוח נערך כאילו מכאני הנדסי לציוד נזק כל לגבי מאחריות יחול פטור מתן

בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי הינו מען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" ל 4.4
 ., על תיקוניה1970 –]נוסח חדש[, תש"ל  רכב מנועי

הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי נוסף לאמור לעיל, ב (ב)
 למקום מתקנים וכל רכוש אחר שהובאביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות חומרים, ציוד, 

צורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להעבודה 
 .הם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דיןל

זה  8.6כאמור בסעיף  י אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הקבלןטוחבי (ג)
משנה  קבלנים וקבלניכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי )ביטוחי הקבלן(, י

)בביטוח אחריות מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמור( יורחבו ביטוחי 
הקבלן לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל 

 "(.יחידי המבוטחל של הקבלן ו/או מי מטעמו )להלן: "מעשה ו/או מחד

הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, להחזיק בתוקף את כל הביטוחים  מתחייבהקבלן  (ד)
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

י אחריות מקצועית וחבות המוצר ביטוח . עם זאת, אתזה בתוקף חוזהבמשך כל  התקופה בה יהיה 
לכל פעילות אשר נעשתה  דיןהבתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי על הקבלן להחזיק 

 על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.

לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל זכות  1.1)א'(  8.6סעיף ביטוח הקבלן הנערך על פי  (ה)
או מנהל ו/או מפקח תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  העבודות מטעמה
 . זדוןב

לסעיף "אחריות  כפופה מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן (ו)
 חידי המבוטח.צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מי

 וורחביכאמור פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  (ז)

למעשי ו/או מחדלי על מי מהם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת ו/או מנהליה  לשפות את החברה
 (.נספח ח'הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן ) –ו/או קבלני משנה מטעמו  הקבלן

שבו פועל הקבלן, החברה כי רכוש  ,במפורשאחריות הקבלן כלפי צד שלישי, מו כן יצוין בפוליסת כ (ח)
לעיל  1.1)א'(  8.6אשר לא בוטח או יכול היה להיות מבוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 

רכוש שבו פועל הלמעט אותו חלק של  , ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה)פרק א' העבודות(
 הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן.והקבלן 

למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל 
למעט אותו חלק הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור לעיל 

 .נמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלןהורכוש שבו פועל הקבלן השל 

הקבלן ימציא  כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,מועד חתימת חוזה זה, ב (ט)
על ידי חברת כדין בנוסח המצורף כשהוא חתום  )נספח ט'(את אישור ביטוחי הקבלן  חברהל

הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה  מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי מקורי(.ה ונוסחבהביטוח )
 תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.

מועד חתימת מ, לא יאוחר חברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי הב (י)
צהרה לפטור מאחריות החוזה זה, מכתב  חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא

בהתאם לנוסח לנזקים  דיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמההחברה ו/או מנהליה ו/או עוב
, )בנוסחה המקורי( (1) כנספח ט' נתלחוזה זה ומסומ פתצורהמ", לנזקים מאחריות פטור -הצהרה "

 כדין על ידי הקבלן. מהא חתויכשה

מועד חתימת מ, לא יאוחר החברהנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי ב (יא)
חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע 

כשהוא   )בנוסחו המקורי(, (2) כנספח ט'עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן 
 חתום כדין על ידי הקבלן.

וזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת הח (יב)
או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה 
תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 

 (.נספח ט'באישור עריכת ביטוחי הקבלן )
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או למען הסר ספק מובהר  (יג)

בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה  עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 

יה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק החברה ו/או מנהליה ו/או עובד
שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם 

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

הקבלן אשר נערכות כמפורט  יות ביטוחמתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליס הקבלן (יד)
פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח  ולעשות כלזה )ביטוחי הקבלן( לעיל ולהלן,  8.6בסעיף 

כדי לממש החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ו/או על ידי 
החברה ו/או מנהליה לתביעה של  ורפותאת זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצט

, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
 .םיד

על פי איזה בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח בנוסף ומ (טו)
מתחייב הקבלן לפנות באופן מיידי )ביטוחי הקבלן(,  8.6לסעיף מהביטוחים הנערכים בהתאם 

לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר 
לבדיקת הנזק. מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, 

 לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

לאמור לעיל, הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו מייד  נוסףב (טז)
בכל ההוצאות מתחייב לשאת לרבות פינוי פסולת והריסות. הקבלן  מקרה הביטוחלאחר קרות 

עביר אל הקבלן את הסכום שתשלם מתחייבת לה והחברהשתידרשנה להשבת המצב לקדמותו 
כום זה בלבד. למען הסר ספק מובהר כי הקבלן יישא בכל ההוצאות חברת הביטוח בגין הנזק, וס

לא  החברהוכי  )לרבות ההשתתפות העצמית(  מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח
 .לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמורחייבת  תהא

 פרק א'על פי ח נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוב (יז)
ה ת, אלא אם היא הורישירות לחברהפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ב

פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן מוסכם בזה כי אחרת בכתב למבטח. 
העבודה  מנהלהקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון 

  תתשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב מהחברה, או שטרם קיבל מטעם החברה המפקחו/או 
לידי הקבלן עד לסכום הדרוש ישירות על תשלום תגמולי הביטוח בכתב להורות למבטח  החברה

 .לשם קימום האבדן או הנזק

 8.6בסעיף המפורטות  בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסותבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (יח)
החברה  ו/אועם המבטח  לשתף פעולה. הקבלן מתחייב לחברהיודיע הקבלן על כך בכתב ולהלן  לעיל

ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס  בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסהו/או מי מטעמם 
 ה.בעצמלנהל המשא ומתן החברה ו/או מי מטעמה ת יו, וזאת מבלי לגרוע מזכוהקבלן

מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת לעיל ולהלן בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה מ (יט)
ו/או  חברההחובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או ה

 .מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם

החברה ו/או מנהליה יו ו/או זכויות פר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותה (כ)
לחברה , יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה  ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה,
 א יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.והו הםלו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי

בדבר עלות תיקון  החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמהל מחלוקת בין הקבלן לבין כ (כא)
ת הנזקים מטעם אנזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק 

 חברת הביטוח.

יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן  (כב)
באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב  עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה

 הקבלןעל ידי  הביטוח פוליסותאיזו מתנאי מתנאי אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של 
 ו ו/או קבלני משנה מטעמו.מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו/או 

החברה ידי  נערך עלהלכל בטוח  מיםקודראשוניים ו הינם על פיותנאי מפורש  ויכלל הקבלן יטוחבי (כג)

וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה, 
 תטענולרבות כל  1981 –א לחוק חוזה הביטוח התשמ" 59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 

 יה.כלפי מבטחהחברה וכלפי  "ביטוח כפל"

( יכללו תנאי מפורש על פיו 'נספח טביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן ) (כד)
ביצוע במשך תקופת את היקפם ו/או לשנותם לרעה  םצמצל אינו רשאי לבטלם ו/או המבטח

תישלח לחברה ולקבלן, הודעה , אלא אם כן "(הביטוח תקופתהעבודות נשוא חוזה זה )להלן: "
וכי לא יהיה תוקף  יום מראש על כוונתו לעשות זאת. (60שישים )בכתב,  באמצעות דואר רשום, 

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל שכאלו לגבי   לשינוי לרעהלצמצום ו/או לביטול ו/או 
 (60שישים )ובטרם חלוף לעיל כאמור בכתב ודעה ה נשלחהאם לא  ו/או מפקח העבודות מטעמה

 .ההודעה ממועד משלוחהימים 

כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם  לקבלן ולחברהבכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע  (כה)

לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את  )כד( 8.6בסעיף בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 
לפני מועד הצמצום או השינוי  יא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש,אותו הביטוח מחדש ולהמצ

 לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.

הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה ו/או  (כו)
יה זכאי בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שה עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
)ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הקבלן  1לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 

 בהתאם לנדרשות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או הפוליסאיזו מאו הפרת תנאי מתנאי (, ו/'נספח ט)
בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 
 מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד

 .אדם שגרם לנזק בזדון שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת

ה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר האמור בחוזה זמוסכם בזה כי  (כז)

פטור מאחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה. 
מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע )כז((  8.6)האמור בסעיף זה  למען הסר כל ספק מובהר כי

 ן ו/או כל מי שבא מטעמו.העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבל

 



- 45 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות  (כח)

כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם 
 של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.  ומאחריותו ו/או התחייבויותי

הקבלן לחזור ( ימים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הקבלן, מתחייב שבעה) 7 -לא יאוחר מ (כט)
בגין הארכת תוקפם לתקופה , לעיל )יא'( 8.6בסעיף כאמור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח 

במועדים הנקובים, מדי תקופת קבלן, נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי ה
 הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.ביטוח וכל עוד 

חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן )בנוסחו  "עריכת ביטוחקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור ה (ל)
בסעיפים  כאמורוהצהרות חתומות על ידי הקבלן,  ,)כה'( 8.6 –)ט'( ו  8.6המקורי( כאמור בסעיפים 

ים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או ומקד תנאי מתלהמהווים  ,לעיל )יא'( 8.6 -)י'( ו 8.6
את תחילת ו/או המשך למנוע מן הקבלן הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, החברה תהייה רשאית 

 .השמור לחברה עפ"י החוזה או הדיןוזאת בנוסף לכל סעד  נשוא חוזה זה,עבודות הביצוע 

( ו/או בבדיקתו ו/או אי 'נספח טמוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן ) (לא)
בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או 

ריות כלשהי על החברה ו/או על מי היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אח
 מהבאים מטעמה.

תפגע  לאלעיל  במועד כאמורוהצהרות הקבלן מען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח ל (לב)
, לרבות, ומבלי לפגוע על נספחיו פי חוזה זה-הקבלן על/או לא תגרע מאחריותו של  יובהתחייבויות

לן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקב
בשל אי הצגת  לאתר רכוש ו/או ציודממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת  ומנעינשוא החוזה גם אם י

האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או 
 זה זה.לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחו

)ביטוח העבודות( באישור  1סעיף פי -קבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך עלה (לג)
השווי של העבודות ו/או , מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא ('נספח ט) עריכת ביטוחי הקבלן

  .בקשר עם חוזה זה יםהמבוטח הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים

ת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח למען הסר ספק מובהר בזא (לד)
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על 
הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות 

ן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבל
ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי 

 הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.

שיומצאו על ידי הקבלן הבטוח  ילבדוק את אישור)אך לא חייבים(  םרשאימי מטעמה ו/או החברה  (לה)
על מנת להתאימם על ידי החברה והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש  כאמור לעיל

 .כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו להתחייבויות הקבלן

ביחס לאישורי הבטוח מי מטעמה ו/או חברה קבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של הה (לו)
, אינה ו/או פוליסות הקבלן כמפורט לעיל ן אישור ביטוחי הקבלןוק ולהורות על תיקולבד םוזכות

כאמור, לביטוחים  בכל הקשורכל חובה וכל אחריות שהיא  החברה ו/או על מי מטעמהמטילה על 
שהיא  חבותואין בה כדי לגרוע מכל  של ביטוחי הקבלן טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם

 .ונשוא כל דין נשוא חוזה זה המוטלת על הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם  (לז)
 ,להמציאובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ו

פוליסות ביטוחי הקבלן  דמי הביטוח, לדאוג ולוודא כיאישורים על תשלומי  החברה בכתב,לבקשת 
 תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו. 

ו/או אי  הפרה בתום לבכי בביטוחי הקבלן נוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע ב (לח)
לא  מנהליו ו/או עובדיוו/או  ת הביטוח על ידי הקבלןופוליסקיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מ

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה לקבלת בזכויות  יפגעו
 שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

, במלואם או בחלקםלא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה  (לט)
, ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את חייבת אך לאתהא החברה רשאית, 

תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד במלואם או בחלקם הביטוחים 

או  מהשילשהחברה כל סכום יום מראש ובכתב.  14שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן 
לחילופין ומבלי לפגוע  הראשונה. העל פי דרישתלחברה בתשלומו כאמור יוחזר מיד  ההתחייב

בזכויות החברה על פי סעיף זה, החברה  תהא רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה 
ובלבד ששלחה לקבלן לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת 

 .יום מראש 14הודעה בכתב של 

מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן  סף ומבלי לגרועבנו (מ)
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן  תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים
באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת נשוא חוזה זה, ועסקו בביצוע העבודות שליחיו שיושכל עובדיו 

 החוקים הנ"ל. שעל פימשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות בו

 דרישות למלא אחר כל הקבלןוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב בנ (מא)

וכל הצווים, התקנות נפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לוהוראות 
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל  הנ"ל, ובעיקר, יםוכדומה, שהותקנו לפי החוק
זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו  א חוזהנשו עבודותהעובדים שיועסקו בביצוע ה

וכל הוראות חוק  הנ"ל יםעל פי החוקלנהוג ברכב מנועי  םמורשיזה,  חוזהתקופת  בכל עת ובמשך כל
 .אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה

לקיים את כל הוראות החוקים הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה,  (מב)
ו/או ו/או המשרד לאיכות הסביבה והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש 

 .רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודותכל 

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח של  םיכללו סעיף לפיו זכות הקבלןיטוחי ב (מג)
לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או ו/או פיצוי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי העבודות מטעמה על פי 

למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או . ים מאת הרשויות או הגופים המתאימיםאישורים מתאימ

 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה  (מד)
במפורש ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ו

 כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.



- 47 - 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע (מה)

 העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן,  (מו)
כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות לקיים במלואן את 

העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי 
 מהם לבין החברה. החברה  מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.

ריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים מוסכם בזה במפורש כי האח למען הסר כל ספק (מז)
זה )ביטוחי הקבלן( וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד  8.6על פי סעיף 

המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על החברה 
 ו/או על מי מטעמה. 

זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה  8.6עיף מובהר בזאת כי כל הוראה בס (מח)

בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על 
 פי הדין.

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה  (מט)
דת מוהעעל פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( מהתמורה  תזכאי הינוום לו כל סכתהא רשאית לעכב 

 7ובתנאי שהודיעה על כך לקבלן, בכתב, הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה, לזכות 
מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה . )שבעה( ימים מראש

בהתאם למוסכם על החברה, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה )באם 
 .נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, 

ח(, כולן או חלקן, זה )ביטו 8.6מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  (נ)
 מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 ביטול ההסכם.    .9

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  .9.1
 )במילים: ארבע עשר( יום מראש ובכתב.  14מתן הודעה בכתב לקבלן 

שמע ומולטימדיה ו/או מערכות המערכות נתנה החברה הודעה כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין 
על ידו עד מועד סיום ההסכם   ושסופקמוצרים ו/או וה מופעיםהמכניות, ו/או מערכות תאורת הבמה ה

 כאמור.  

מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו 
 באשר לשיקול דעתה של החברה בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמור. 

החברה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא הסכם זה  .9.2
פושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא חברה שקיבלה לקצו אם הקבלן הוכרז כ

החלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או מנהל קבוע או ניתנה לגביה 
יום ממועד קבלתם או אם הקבלן  60החלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו תוך 

או הפר הקבלן הפרה יסודית של   1או הוגש כתב אישום בעבירות המנויות בנספח ח'ים הורשע בפליל
 הוראות הסכם זה. לצורך ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא החברה חייבת בהודעה מוקדמת. 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש לחברה עפ"י הסכם זה  .9.3
 לעיל.  9.2ו/או  9.1עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים  ו/או

כל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול על הקבלן,  .9.4
סכם, נזקים ולקבלן לא תהא כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול הה

 שנגרמו לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   

, כולו או חלקו המבנהלעיל, תהא החברה רשאית לתפוס את  9.2ו/או  9.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  .9.5
ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את ביצוע העבודות לפי הענין, בעצמה או באמצעות קבלן אחר 

 או בכל דרך אחרת.

 העברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנה   .10

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, אלא אם יקבל את הסכמת  .10.1

 .   לעיל 3.1וזאת בכפוף לאמור בסעיף  החברה ו/או המפקח לכך בכתב ומראש

תחייבות או אחריות הסכמתה של החברה להעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את הקבלן מה .10.2
 כלשהי כלפי החברה ו/או החברה ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.  

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .10.3
 .1970 -החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 

 ערבויות  .11

יבויותיו עד גמר ביצוע העבודות נשוא הסכם זה )להלן:" גמר העבודות"(,  כולן או להבטחת מילוי התחי .11.1
המחירים  חלקן, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד

כמפורט בנספח א' להסכם,  מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר הנחה וכולל מע"מ(  10%על סך של  לצרכן 

 הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן כנספח ז' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. נוסח 

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.       9תוקף הערבות למשך  .11.2

)א( לעיל, מתחייב 4.4מובהר בזאת כי במידה וביצוע העבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן האמור בסעיף  .11.3
חודשים )במילים: שישה( בכל פעם עד גמר  6 -ב לעיל 11.1הקבלן להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 

 ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.  

, ימציא הקבלן לחברה, ערבות 6.1עיף עם גמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת תעודת השלמה כאמור בס .11.4
מסך הצעת הקבלן כמפורט בנספח א'  5%בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן על סך של 

 חודשים מיום קבלת תעודת ההשלמה. נוסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן 12להסכם לתקופה של 
 "(. אחריות"ערבות  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להן: 1כנספח ז'

להבטחה ולכיסוי כפיצוי מוסכם במקרה של הפרה והערבויות נה מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש .11.5
 של:  

העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו כל נזק או הפסד  (א)
     או על ידי מי מעובדיו./מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו
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 או להתחייב בהם, או לשלם, כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא, (ב)

     בקשר עם הסכם זה.

או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של הקבלן בכל מקרה  אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה (ג)
    שהוא על פי הסכם זה.

בחוק  6כהגדרתה  בסעיף  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, (5)
 .1970  -א "תשל )  החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם

 הפיקוח     .12

ך הסכם זה האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י מנכ"ל החברה לפקח על ביצוע העבודות המפקח" לצור .12.1
 על פי הסכם זה כולן או כל חלק מהן. 

המפקח רשאי לבדוק את העבודות ,להשגיח ולתאם את ביצוען וכן לבדוק את טיב המוצרים המסופקים  .12.2

ביצוע עבודות ההתקנה והכל בין וטיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן  ב
במבנה  ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את הוראות הסכם זה 

 ונספחיו, את הוראות המנהל ואת הוראותיו. 

 . לעיל רשאי המפקח לעשות כדלקמן: 12.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .12.3

של עבודות אשר לא בוצעו בהתאם לתכניות או  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי (א)
להוראותיו ו/או בוצע תוך שימוש בחומרים בלתי מתאימים, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות 

יום וכל ההוצאות תהינה על חשבון הקבלן. עבודות בהם יש  14המפקח ולתקן את הליקויים תוך 
ימים. במקרים בהם נשקפת סכנה לציבור,   7ליקוי המהווה סכנה לרכוש, יבוצע תיקון הליקוי תוך 

 יתוקנו  הליקויים מיידית.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל מוצר ו/או ציוד ו/או חומר, הנראה לו כבלתי מתאים, וכן להורות על  (ב)

 הבאת חומרים ו/או מוצרים ו/או ציוד מתאימים במקום אלו שנפסלו. 

ק ממנה או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חל (ג)
דעתו אין העבודה  נעשית בהתאם לתכניות, למפרטים כתבי הכמויות  או להוראות המהנדס ו/או 

 אין המוצרים/ציוד המסופקים תואמים את המפורט בתכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות  .

יב המוצרים/ציוד/חומרים, המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לט (ד)
לטיב העבודות ולאופן ביצוען. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח לא 
יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי הסכם זה ולבצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל 

 על המפקח אחריות כל שהיא בקשר לכך.

ני שהוא עומד לכסות איזה עבודה שהיא בכדי לאפשר לו הקבלן יתן הודעה מוקדמת למפקח לפ (ה)
לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל 

הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על 
 חשבון הקבלן.

ותו כאמור לעיל תהיינה לקבלן דרישות כספיות או אם כתוצאה מהחלטת המפקח על פי סמכ (ו)
דרישות שעניינן לוח הזמנים לביצוע העבודות, ואלו לא נתקבלו על ידי המפקח אזי תועבר ההכרעה 

 למנהל ואם לא נתקבלו על ידי המנהל.
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  _________________ 

 

 יומן העבודה .13

כולל לימוד  הקבלן יידרש להשתמש במערכת ניהול פרויקטים הקיימת ובשימוש החברה מסוג רמדורנט .13.1
 על בוריה פרטי המערכת ורכישת על חשבונו רישיון לשימוש במערכת ממוחשבת כיומן עבודה.

יחתום בלן קהכדלקמן, וקבלן ההקבלן ירשום ביומן מדי יום ביומו פרטים על אופן ביצוע העבודה ע"י  .13.2
 ויאשר את הפרטים שירשמו:   

 בביצוע העבודות.מספרם של  העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו  (א)

 כמויות החומרים/מוצרים/ציוד למיניהם המוצאים ו/או המובאים ל/מאתר העבודה . (ב)

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודות. (ג)

 הציוד המכני המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו. (ד)

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות. (ה)

 התקדמות בביצוע העבודות במשך היום. (ו)

 ות בביצוע העבודות.תקלות והפרע (ז)

 המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר: .13.3

 הוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות. (א)

 כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.  (ב)

 יחתם כל יום על ידי הקבלן והמפקח . יהיומן  .13.4

ימים מיום ציון  7מהפרטים הרשומים בו תוך לקבלן או לבא כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט  .13.5

 המפורט ביומן. דבר הסתייגותו של הקבלן ירשם ביומן.

הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע העבודות, אולם רישומים אלה לא יחייבו את החברה.  .13.6
 למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע העבודות הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות. 

ימים מעת הרישום, רואים  7תוך  13.4הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בסעיף  לא .13.7
 אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן. 

ישמשו כראיה בין  13.5רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף  .13.8
ולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי ההסכם הצדדים על העובדות הכלולות בהם, א

 זהה. 

הקבלן יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת לאתר  .13.9
העבודה ולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע הסכם זה וכן לכל מקום שממנו מובאים 

 שהם לביצוע הסכם זה.חומרים, מכונות וחפצים כל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 כללי:    .14

הסכמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו  .14.1
 תקדים למקרה אחר.  

לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או  .14.2
ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים 

 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת .14.3
 מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה, על ידי מי מהצדדים. 

כל שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא  .14.4
 יהיה לו כל תוקף.  

ולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה, אלא אם כן ארכה, ויתור, הימנעות מפע .14.5
 נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה.  

מובהר בזאת למען הסר כל קבלן וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות  .14.6
ית לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכא

 לה זכאי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. 

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.   .14.7

תה שעות מיום מסיר 72כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  .14.8
 כדבר דואר רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  .14.9

 הכתובות החדשות.

 

 
 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 _______________                                                       __________________ 

 חברה ה                                     הקבלן            

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של הקבלן וכי חתימות 
 דלעיל מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.

       ___________________ 

 חתימה וחותמת.                 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

 

 'בנספח 

 

 הצהרת הקבלן
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 נספח ב'

 הרת הקבלןצה

 תאריך:______           בודכל
 מודיעין עיר העתיד בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח  

  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

  71700יעין דומ
 

 מערכות שמע ומולטימדיה, מערכות במה מכניות,לאספקה והתקנת  1/2018מס'   מכרז פומבי  ון: דנה
 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע ומערכות תאורת מופעים למרכז הרב תכליתי
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם  תובחנתי בחינה זהירה ויסודית א, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון אני
ובדתיים והמשפטיים הנחוצים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבכלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או הלכל האמור במסמכי המכרז ונתי את והנני מסכים בה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-טענות המבוססות על אי

כרז קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם לתנאי מדב .2
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות  זה ואת כל הגורמים

 טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.  ואו/או דרישות 

בפרק המוקדמות המפורטים  כרזסמכי המלמורפים אשר אינם  מצמפרטים הטכניים ההנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .3
הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל ו/או במפרט הטכני המצורפים להסכם והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו , 

הבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני -ידיעה ו/או אי-תביעות ו/או דרישות ו/או טענות המבוססות על אי
 .ראש על טענות כאמומוותר בזה מר

עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז והנני מקבל צ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .4
 תנאים שבמסמכי המכרז.  לעל עצמי לפעול בהתאם 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

מציעים אחרים, תהא החברה  רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין  .6
  הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה.

במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל תביעות  .7
   י, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברהמצד

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנועתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיצה .8

 יני לביניכם.  בני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .9

 שקלים מאה ושמונים אלף )במילים: ₪ 180,000להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .10
   .המחירים לצרכןצמודה למדד  (.חדשים

מציא את הערבות הבנקאית , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
דעה על זכייתי וימים ממועד הה 7וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך להסכם ההתקשרות  11כאמור בסעיף 

 במכרז. 

, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז תמומש על יה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .12
 ש. כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראידידכם, וסכום הערבות יחולט על 

או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .13
  יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה.

מן והציוד הדרוש לביצוע ובודה המילי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח הע שי .14
 העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם  הניעתי זו הצה .15
חתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע בו, והתאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה ז

 ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

או   בגין עבירה שנושאה פיסקלי כתב אישום לבית משפט, הלי ו/או נגד עובד מעובדימנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16
)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297פלילית  לפי סעיפים  עבירה

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393סעיפים 
ו/או נגד מנהל עה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגי

 .2001-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתצו למניעת הטרדה מאיימת עלפי ממנהליו 

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות יצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופיםנה .17
 לחוק הנ"ל.  2, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1976 -מס(, תשל"ו 

 יירשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי והצלחותחברה ה פים בזאת מכתבי המלצה.מצור .18
  בתחום נשוא המכרז.

מסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו  יאנ .19
תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע  מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל

  כאמור. חברהמהמידע שימסרו לנציגי ה

 ני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו.  נהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .20

שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים לביצוע ידי לאחר -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .21
כרז והחברה תתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי לא במות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובהעבודות וההתחיי

אספקה והתקנת  אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד
ר של העיר  "במע , מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים למרכז הרב תכליתימערכות שמע ומולטימדיה

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -ומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על מודיעין מכבים רעות

 

 :2018אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו

 

    ' ת.ז.: סמ ח.פ/ר מספ     המציע:  םש

 

    ס: קפ     ון:פלט     בת:ותכ 

 

 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 

                מה:יתח

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 

 

 

 

  

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 
 

 

 1'בנספח 

  

  מולטימדיהקבלן מערכות שמע ו – הצהרת ניסיון
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

  __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:.   אני הח"מ 1

(. "הקבלן", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: .   2
 )במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

ן, עיר העתיד אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעי .3
 (.להלן: "המכרז" 1/2018  'בע"מ במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס

  .לתנאים הכלליים 3.2.2התאם לנדרש בסעיף בע פרויקטים הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצו .4

  על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

 

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

  חתימה: __________________       

1A.  אולם המופעיםשם :  

  : המופעיםכתובת אולם  

   פירוט המערכות והמוצרים 

   ם:כמותו 

   

  :עלות כולל מע"מ 

  :התחלת עבודות מועד  

  מועד סיום  עבודות: 

  :שם מנהל האולם 

  מנהל האולם:טל'  

2A.  אולם המופעיםשם :  

  : כתובת אולם המופעים 

  פירוט המערכות והמוצרים  

  וכמותם:  

   

  :כולל מע"מעלות  

  :התחלת עבודות מועד  

  מועד סיום  עבודות: 

  :שם מנהל האולם 

  מנהל האולם:טל'  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

 

 2'בנספח 

  

 מולטימדיהקבלן מערכות שמע ו - נוסח המלצה

 

 

 
הוצהר בנספח עליו  אולם לכלבהתייחס  זהולצרף אישור  1עליהם הוצהר בנספח ב' אולמותפרטי היש למלא את 

   מבקש המציע להסתמך בהצעתואשר עליו  1ב'
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  2נספח ב'
 נוסח המלצה לשימוש המציע

        לכבוד
    מודיעין, עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח 

      באמצעות המציע
 

 בדבר ביצוע עבודות על ידי המציעאישור הנדון: 
 

 ____________________   :המזמיןשם 
 

 ____________________ :האולםהמנהל שם 
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  .א
)בשנים  באולם המופעים  ומולטימדיה מערכות שמעאספקה והתקנה של עבורנו את 

 בלבד(:מועד סגירת המכרז עד  2012
 

פירוט המערכות 
 שסופקו 

 כמות 
 

התחלה מועד 
 סיום ביצועו

 )מסירה סופית(

 היקף כספי
ן סופי -)לפי ח

 מאושר(

 :חוות דעתנו
העבודות  – 1

בוצעו לשביעות 
 רצוננו המלאה

העבודות  – 2
בוצעו לשביעות 

 רצוננו
העבודות  – 3

בוצעו לשביעות 
 רצוננו החלקית

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
)מחק את המיותר( תביעות )מכל מין וסוג  יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ב

 שהוא( תלויות ועומדות כלפינו.
 

 אנו ממליצים על המציע/ה בפניכם. .ג
 

 הערות נוספות: .ד
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 .________________________________ 
 _____________________פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: 

 
 חתימה + חותמת: _________________________

 בלבדהאולם  למען הסר ספק יובהר, כי טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי מנהל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 הרב תכליתילמרכז 

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 
 

 

 3'בנספח 

  

 קבלן מערכות במה מכניות  –הצהרת ניסיון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 3נספח ב'
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

 .   אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: 1

(. "הקבלן", "המציע".   אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: 2
 )במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד  .3
 (.לן: "המכרז"לה) 1/2018  'בע"מ במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס

  .לתנאים הכלליים 3.2.3בהתאם לנדרש בסעיף הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים  .4

  על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

1A.  :שם אולם המופעים  

  כתובת אולם המופעים : 

  פירוט המערכות והמוצרים  

  וכמותם:  

   

  עלות כולל מע"מ: 

  מועד התחלת עבודות : 

  מועד סיום  עבודות: 

  שם מנהל האולם: 

  טל' מנהל האולם: 

2A.  :שם אולם המופעים  

  כתובת אולם המופעים : 

  פירוט המערכות והמוצרים  

  וכמותם:  

   

  עלות כולל מע"מ: 

  מועד התחלת עבודות : 

  מועד סיום  עבודות: 

  שם מנהל האולם: 

  טל' מנהל האולם: 

3A.  :שם אולם המופעים  

  כתובת אולם המופעים : 

  פירוט המערכות והמוצרים  

  וכמותם:  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

 חתימה: __________________        

  

   

  עלות כולל מע"מ: 

  מועד התחלת עבודות : 

  מועד סיום  עבודות: 

  שם מנהל האולם: 

  טל' מנהל האולם: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

 

 4'בנספח 

  

 קבלן מערכות במה מכניות -נוסח המלצה 

 
הוצהר בנספח עליו  אולם לכלבהתייחס  זהולצרף אישור  1אולמות עליהם הוצהר בנספח ב'ה יש למלא את פרטי

   מבקש המציע להסתמך בהצעתואשר עליו  1ב'
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

  4נספח ב'
 נוסח המלצה לשימוש המציע

        לכבוד
    מודיעין, עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח 

      באמצעות המציע
 

 ביצוע עבודות על ידי המציעבדבר אישור הנדון: 
 

 ____________________   :המזמיןשם 
 

 ____________________ :המנהל האולםשם 
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  .א
עד  2012)בשנים  אספקה והתקנה של מערכות במה מכניות באולם המופעים עבורנו את 

 בלבד(:מועד סגירת המכרז 
 

פירוט המערכות 
 שסופקו 

 כמות 
 

התחלה מועד 
 סיום ביצועו

 )מסירה סופית(

 היקף כספי
ן סופי -)לפי ח

 מאושר(

 :חוות דעתנו
העבודות  – 1

בוצעו לשביעות 
 רצוננו המלאה

העבודות  – 2
בוצעו לשביעות 

 רצוננו
העבודות  – 3

בוצעו לשביעות 
 רצוננו החלקית

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
)מחק את המיותר( תביעות )מכל מין וסוג  יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ב

 שהוא( תלויות ועומדות כלפינו.
 

 אנו ממליצים על המציע/ה בפניכם. .ג
 

 הערות נוספות: .ד
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 .________________________________ 
 _______________פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: ______

 
 חתימה + חותמת: _________________________

 בלבדלמען הסר ספק יובהר, כי טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי מנהל האולם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 תכליתילמרכז הרב 

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 
 

 

 5'בנספח 

  

 קבלן מערכות תאורת מופעים  –הצהרת ניסיון 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 5ב'נספח 
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

  .   אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:1

(. "הקבלן", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: .   2
 )במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה לחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד  .3
 (.להלן: "המכרז") 1/2018  'בע"מ במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס

  .לתנאים הכלליים 3.2.4התאם לנדרש בסעיף בע פרויקטים הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצו .4

  על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות שבוצעו 

1A.  אולם המופעיםשם :  

  : כתובת אולם המופעים 

  פירוט המערכות והמוצרים  

  וכמותם:  

   

  :עלות כולל מע"מ 

  :התחלת עבודות מועד  

  עבודות:מועד סיום   

  :שם מנהל האולם 

  מנהל האולם:טל'  

2A.  אולם המופעיםשם :  

  : כתובת אולם המופעים 

  פירוט המערכות והמוצרים  

  וכמותם:  

   

  :עלות כולל מע"מ 

  :התחלת עבודות מועד  

  מועד סיום  עבודות: 

  :שם מנהל האולם 

  מנהל האולם:טל'  

3A.  המופעיםאולם שם :  

  : כתובת אולם המופעים 

  פירוט המערכות והמוצרים  

  וכמותם:  

   

  :עלות כולל מע"מ 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי אישית ולאחר 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

  חתימה: __________________       

  

  :התחלת עבודות מועד  

  מועד סיום  עבודות: 

  :שם מנהל האולם 

  מנהל האולם:טל'  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

 

 6'בנספח 

  

 קבלן מערכות תאורת מופעים -נוסח המלצה 

 

 

 
הוצהר בנספח עליו  אולם לכלבהתייחס  זהולצרף אישור  1אולמות עליהם הוצהר בנספח ב'פרטי היש למלא את 

   מבקש המציע להסתמך בהצעתואשר עליו  1ב'
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  6נספח ב'
 נוסח המלצה לשימוש המציע

        לכבוד
    מודיעין, עיר העתיד בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח 

      באמצעות המציע
 

 בדבר ביצוע עבודות על ידי המציעאישור הנדון: 
 

 ____________________   :המזמיןשם 
 

 ____________________ :המנהל האולםשם 
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  .א
עד 2012)בשנים  אספקה והתקנה של מערכות במה מכניות באולם המופעים עבורנו את 

 בלבד(:מועד סגירת המכרז 
 

פירוט המערכות 
 שסופקו 

 כמות 
 

התחלה מועד 
 סיום ביצועו

 )מסירה סופית(

 היקף כספי
ן סופי -)לפי ח

 מאושר(

 :חוות דעתנו
העבודות  – 1

בוצעו לשביעות 
 רצוננו המלאה

העבודות  – 2
בוצעו לשביעות 

 רצוננו
העבודות  – 3

בוצעו לשביעות 
 רצוננו החלקית

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
)מחק את המיותר( תביעות )מכל מין וסוג  יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ב

 שהוא( תלויות ועומדות כלפינו.
 

 אנו ממליצים על המציע/ה בפניכם. .ג
 

 הערות נוספות: .ד
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 .________________________________ 
 _______________פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: ______

 
 חתימה + חותמת: _________________________

 בלבדלמען הסר ספק יובהר, כי טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי מנהל האולם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 תכליתילמרכז הרב 

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 
 

 מוקדמות–ג' נספח 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ג'

 

 מ ו ק ד מ ו ת - 00פרק 

 

 כללי 00.01

ות וציוד מולטימדיה, מסמך זה בא לתאר תנאים כללים לביצוע העבודות להתקנת מערכ

 במבנה רב תכליתי במע"ר מודיעין. במה ותאורת מופעים 

במבנה תרבות רב תכליתי הנבנה ע"י קבלן נוסף מטעם המזמין . הקבלן  המערכות יותקנו

הבונה את המבנה מוגדר כקבלן ראשי באתר עבודות זה. לפיכך עבודת הקבלן המתקין 

יעבוד תחת הנחיות הקבלן  מערכות המולטימדיה, מתקני במה ותאורת מופעיםאת 

 הראשי. 

מר ע"י הקבלן הראשי באולם בו תתאפשר רק לאחר סיום עבודות הג המערכותהתקנה 

  המערכות.יותקנו 

ואף מאוחר יותר,  המערכותאספקת חשמל קבועה לאתר אינה מובטחת במועד התקנת 

כן הקבלן יביא בחשבון אפשרות שיצטרך לבצע פעולות במרווחי זמן כלומר עבודה -ועל

 .  ו/או לספק את החשמל בעצמו לא רציפה

יכת חשמל ומים , הכנסת כלים שונים , זמני אספקה , כל התיאומים לכניסה לעבודה, צר

 מקומות הצבת החומרים והציוד תבוצע בתיאום מלא עם הקבלן הראשי.

הקבלן יידרש להתייצב בישיבות סטטוס ) אחת לשבוע לפחות( למתן הסברים ולביצוע 

 תיאומים לביצוע עבודתו. 

כניות ייצור ואישורים, הכנת ת המזמין ובו יפורטו, זמני הקבלן יגיש לוח זמנים לאישור

 זמני הובלה ואספקה , זמני התקנה ועוד ככל שיידרש ע"י המפקח. 

 

 תאור העבודה  00.02

ת אספקה והתקנת של מערכת מולטימדיה, מתקני במה מכרז / חוזה זה מתייחס לעבוד

 ותאורת מופעים למבנה הרב תכליתי במע"ר מודיעין.

 בשלבי בניה מתקדמים.המבנה הרב תכליתי הינו כרגע  

 הקבלן הזוכה נדרש להתאים את עצמו לעבודה מול קבלן ראשי אשר עובד בשטח.

הקבלן נדרש למנהל הפרויקט לצורך תיאום כניסה וביצוע העבודה מול הקבלן הראשי 

 ושאר הקבלנים באתר.

 

 תקופת הביצוע 00.03

חודשים  )שישה( 6על הקבלן לסיים את העבודה בהתאם למוגדר לא יאוחר מאשר בתום  

 מהתאריך שנקבע ע"י המנהל בהוראתו להתחלת ביצוע העבודה )"צו התחלת העבודה"(
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

לצורך הבהרה הזמן שנקבע לעיל כולל אישור תוכניות אצל האדריכל, היועצים ומנהל 

 גמר מושלם.הפרויקט, הזמנת הציוד והתקנה באתר עד ל

 

 אבני דרך לתשלום 00.04

חשבונות יוגשו בהתאם לכ"כ המצורף לחוזה נספח ד', מקדמות יתאפשרו לפי החלטת 

המזמין ולפי התנאים שידרוש לרבות הצבת ערבות בנקאית מנגד, חשבון סופי יאושר רק 

 לאחר קבלת המערכת ע"י המזמין ומסירת תיק מתקן מושלם.

 

 

 המזמין קבלת העבודה ע"י 00.05

קבלת העבודה ע"י המזמין תבוצע רק לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה לרבות  

 תיקונים במידה ויידרשו, הכנת תוכניות "לאחר ביצוע" וספר מתקן.

   

 פעילות שוטפת באתר 00.06

באתר עובד קבלן ראשי אשר אחראי על הקמת המבנה ושלל מערכותיו, באחריות הקבלן  

ות בתאום עם הקבלן הראשי וקבלני המשנה מטעמו או מטעם המזמין לבצע את העבוד

  ללא יצירת הפרעה אחד לשני.

 

 וציוד  מים וחשמל 00.07

באחריות הקבלן הזוכה לדאוג לאספקת חשמל ומים לצורך ביצוע העבודות גם אם יידרש 

 לבצע את העבודות עם חשמל זמני ע"י גנרטור.

הנדרש לביצוע העבודות כדוג' במות הרמה לעבודות באחריות הקבלן לספק כל ציוד 

 בגובה וכו'.

   

 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים 00.08

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים, ויתקן על חשבונו כל נזק העלול  

 להיגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.

על הקבלן להודיע מיד  עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן, 

 למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.

  

 סילוק פסולת 00.09

   באחריות הקבלן לפנות את הפסולת שנוצרה עקב עבודתו באתר ולשמור על האתר נקי. 

 

  .ספר מתקן,תוכניות עדות וטופס איכלוס 00.10

 הבאות:באחריות הקבלן להעביר ספר מתקן מושלם הכולל את הדרישות  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 פרוט התכולה בספר המתקן  .א

 

הנחיות הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות להתנהגות בטיחות  והנחיות הוראות .1.א.1

 לתפעול מערכת הכסאות.כללית 

 של כלל המערכות שיותקנו על ידו.  ASMADEתוכניות לביצוע ותוכניות  .2.א.1

הוראות הפעלה המנחות את נהלי השימוש במערכות השונות  הוראות הפעלה .3.א.1

  הכולל: טיפול שוטף, טיפול בתקלות וכו'.

ההוראות תהיינה מותאמות לפריט ותציינה בין  הוראות אחזקה מונעת וניקיון .4.א.1

היתר את התכיפות המומלצת לטיפול בפריט ובאילו חומרים רצוי להשתמש 

 לתחזוקתו ולניקיונו. 

תעודות אחריות, תעודות בטיחות, תווי תקן וכל התעודות תעודות   .5.א.1

טיות לכל תקופת האחריות והאזקה של הקבלן ורשימת מספרי הטלפון הרלוונ

 לטיפול.

עם העברת ספר המתקן למשתמש הקצה , תקבע הדרכה לאנשי המקצוע של המזמין בו  00.12

   יימסר מידע והנחיות לתפעול כלל המערכות שהותקנו ע"י הקבלן.

 
 

 לוח זמנים  00.13

ימים מיום התחלת העבודה, לוח זמנים מפורט ( 10הקבלן יגיש למפקח, תוך עשרה ) 

 .לביצוע העבודה

לוח הזמנים יראה את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, לרבות מועדים להגשת  

דוגמאות ותוכניות ייצור לאישור המזמין, הזמנת ציוד וחומרים ואספקתם, הפעלת ציוד 

 קריטי של הפרויקט.מכל סוג שהוא, שילוב העבודות עם קבלני המשנה ואת הנתיב ה

  

. 

 

 מנהל עבודה 00.14

מנהל העבודה יהיה מנהל מוסמך ע"י  .על הקבלן להעסיק מנהל עבודה מנוסה  .א

משרד  העבודה והרווחה, מאושר ע"י המפקח, והוא יהיה גם ממונה הבטיחות 

של העבודה. המפקח יאשר את מנהל העבודה וכן פועלים מקצועיים בעלי ניסיון 

ומתאימים לעבודות שעליהם להוציא לפועל. הרשות בידי המפקח לסרב למסור 

בעל מקצוע או לקבלן משנה, שאינו מתאים מנקודת עבודה זו או אחרת לידי 

ראות מקצועית. על הקבלן לקבל הסכמה מוקדמת בכתב של המפקח לכל קבלן 

 משנה.

מנהל העבודה של הקבלן יעבוד בכפיפות להוראות המפקח, ומתן הוראות  ב. 

המפקח למנהל העבודה תחייב את הקבלן. בכל מקרה של בירור בין המפקח  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

יהיה מנהל העבודה בעל סמכות מלאה  –ובהיעדרו של הקבלן  למנהל העבודה

לייצג את הקבלן וחתימתו  מחייבת את הקבלן. למרות כל האמור לעיל, יהיה 

הקבלן אחראי היחידי לכל העבודה שתבוצע על ידו ו/או לכל עבודה וחומרים  

 שיבוצעו ויסופקו ע"י קבלני המשנה שלו.

מן ביצוע העבודה ע"י הקבלן ו/או קבלני המשנה                מנהל העבודה ימצא באתר בכל ז ג. 

שיעסיק ובין שאר תפקידיו יהיה לבצע תיאום יומי מול המזמין של אישורי 

 הכניסה לעובדיו ביום שלאחר מכן.

 

 

 

 

 חומרים וציוד לאישור 00.15

וציוד על הקבלן להמציא למפקח, תוך שבועיים מיום קבלת צו התחלת העבודה, חומרים  

שיש לקבל את אישורם. ללא אישור המפקח לחומרים ולציוד, לא יאושר לקבלן שימוש 

 בהם.

מובהר בזאת כי תנאי להגשת חשבון ראשון הינו הגשה ואישור של חומרים וציוד וכן לו"ז  

 מפורט בפורמט גנט מאושר ע"י המפקח.

 

 העסקת קבלני משנה 00.16

הראשי יקבלו אישור בכתב ומראש ע"י המפקח. כל קבלני המשנה שיועסקו ע"י הקבלן  

 אין להעסיק קבלן משנה שלא אושר ע"י המפקח. 

 

 עבודות בשעות חריגות 00.17

הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום נוסף, אם כדי לעמוד בלוח הזמנים יהיה עליו  

לעבוד מחוץ לשעות העבודה הרגילות. עבודה בשעות חריגות מחייבת את הקבלן לקבל 

  העירייה.אשור מראש ובכתב מהמפקח בתאום עם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

ומולטימדיה, מערכות שמע לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 
 

  מפרט טכני- 1ג'נספח 

 מפרט טכני למערכות השמע והמולטימדיה –א' 1נספח ג'

 מפרט טכני למערכות הבמה המכניות –ב' 1נספח ג'

 מפרט וכני למערכות תאורת המופעים – 'ג1נספח ג'
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 א 1נספח ג'
 

 

 

 מפרט טכני
 

 מולטימדיה .10
 

 מקומות ישיבה  400 –אולם המופעים  מונה  כ 

 באולם הנ"ל  יותקנו מערכות  אשר יתמכו במגוון  הפעילויות הרחב של האולם: 

 

 תוך עמידה "בסטנדרט אומנים"  ברמה הגבוהה ביותר -מופעי מוסיקה. .א

 מופעי תיאטרון  .ב

 מופעי תרבות מקומיים. .ג

 כנסים  .ד

 

 מפרט זה כולל את המערכות הנדרשות לתפעול האולם, להלן רשימת המערכות : 

 נדסאו .1

 חיווט ותשתיות .2

 מולטימדיה  .3

 כבדי שמע .4

 ציוד  קצה /שונות  .5

              

 

 
 

 הקבלן הנבחר  תהתחייבו

 

מוכח  ןמינוי  מנהל פרויקט + צוות התקנה בעל ניסיו –ימי עבודה מרגע אישור המזמין  3תוך  .1

מודגש:   –פרויקטים מסוג זה ) מערכות מולטימדיה משולבות בקרה ושליטה ( באולמות תיאטרון 

כי המזמין/יועץ  ראשים לא לאשר צוות התקנה שאינו עונה על הדרישות הנ"ל  ועל הקבלן 

  שעות לאישור 48להציג  צוות חילופי תוך 

באחריות הקבלן  להגיע לאתר ולבצע בדיקה של כל  -ימי עבודה מרגע אישור המזמין  7תוך  .2

יע בכתב למזמין על כל פער/חוסרים  התשתיות , מערכות החשמל ,נקודות עגינה וכו'  , ולהוד

העלולים לעכב את עבודתו בהתאם ללו"ז המצוין מטה , במידה והקבלן לא הודיעה בכתב  בזמן 

 המצוין על חוסרים /פערים בתשתיות יהיה עליו להשלים במועד ההתקנה על חשבונו 

ערכות באוטו קד הכנת תוכניות/תרשימים חד קווים  לאישור המזמין  ברמת  "ביצוע " לכלל המ .3

 ימי עבודה  14תוך  –בלבד 

 ימי  עבודה יום מקבלת צו תחילת עבודה   35גמר פרישת תשתיות וכבילה לא יאוחר  .4

הקבלן  –ימי עבודה/או בהתאם להתקדמות קצב העבודה באתר  90תוך  –גמר התקנה קומפלט  .5

 יאחסן על חשבנו את כל הציוד במקרה של עיכוב   
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ר הלקוח  מיום קבלת המערכת בתום ההתקנה = אישור מסירה מהיועץ שנים באת 3אחריות ל  .6

 כי המערכת נבדקה והתקבלה 

, תו ASMADEסטים של תיק מסירה הכוללים: תוכניות  3בסיום העבודה יעביר הקבלן למזמין  .7

 תקן לכל הנדרש, אחריות, מדריך הפעלה לכל המתקן וכל הנדרש ע"י המזמין.

 
 
 

 . מפרט טכני סאונד 0

 

 מבנה המערכת:

 
 מערך רמקולים הכולל :

 לצדLINE ARRAY - L/R(8  )רמקולי  16

 LINE ARRAY - Cרמקולי  5

  GROUND SUBWOOFERSרמקולים  6

  FRONTFILLרמקולי       3  

 DN,FILLרמקולי  2      

   OUT FILLרמקולי       1 

 

 

 מצבי הפעלה :  3המערכת תעבוד ב 

 )לא כולל מערכות תמך (    5CH.- IN –מיקסר "הבית "   .1

בהתאם לפריסט . -L/R/C/DELAY/SUB/FRON -( מיקסר אורח   -מוסיקה /הופעות .2

 (  הנבחר

 מיק לדיבור + מולטימדיה  )ללא הפעלה מיקסר (   5 –טקסים וכנסים  .3

 

 

 

 יהיה מאותו יצרן  כל מערך הרמקולים

 המערכת תהיה שקטה וללא רעשי לוואי בתנאי הפעלה רגילים. 

 

 

 כללי:

 . מאותו יצרן בלבד( 1.10-1.1-. כל מערך הרמקולים + מגברי/פרוססור של המערכת )סעיפים 1

 אין לשלב בין "מערכת מוגברת" ל"מערכת לא מוגברת". 2

לניהול (כפתרון כולל מהיצרן  ר"סגורות" )רמקולים/מגברי פרוססור /פרוססו . יתקבלו אך ורק מערכות3

  1יצרן  –המוצע 

" נשלטות )כיבוי והדלקה ,  ללניהו ר" /"פרוססור. יתקבלו אך ורק מערכות אשר "מגברי הפרוססו4

יש לצרף אישור  –(/CRESTRON AMX) הבקרה  המוצעת      ( ע"י מערכת  MUTEעוצמה , 

  רןמטעם היצ

. יתקבלו אך ורק מערכות אשר עומדות ומקובלות "סטנדרט אומנים " ברמה הגבוהה ביותר בארץ 5

 ובעולם
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 פרוססור/ים  לניהול מערכות הרמקולים 0.0

 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'

MEYER 

GALAXY 816-

AES3 

L-ACOUSTICS 
 לא נדרש

d&b 

 לא נדרש

 

 LINE ARRAY (L/R/)  רמקולי  0.2

 

 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'

MEYER 

LEOPARD 

L-ACOUSTICS 

 KARAi 

 

d&b 

Y8I 

 

 ימוקמו לפי שירטוט

 

 LINE ARRAY (C)  רמקולי  0.3

 

 יח'    5 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'

MEYER 

 MINA 

 

 

L-ACOUSTICS 

KIVA 2 

 

d&b 

TI10L 

 

 

 0.2 -1.3 -מתקני תליה מקורים לסעיף  0.4

 

 מתקני תליה מקורים של יצרן הרמקולים 

מסגרת תליה מקורית לטופים, כולל כל המתאמים, זיווד הנדרשים שלכל צד תידר  

 אישור להתקנההמחירים כוללים מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן אשר ילווה את התקנת האשכולות + 

 כמו כן המחירים  בסעיף זה כוללים את כל עבודות הקונסטרוקציה והבינוי הנדרשות להתקנת האשכולות 

 

 

  GROUND SUBWOOFERS –L/Rרמקולי  0.5

 

 לצד ( 2) 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'

MEYER 

911-LFC 
 

L-ACOUSTICS 

SB18I 

 

d&b 

B6-SUB  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 FILL/ FRONT+OUTרמקולי  0.6

 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'

MEYER 

UPJunior 
 

L-ACOUSTICS 

X8 

 

d&b 

S8 

 

 המחירים כוללים מתקני תליה מקורים "ח" 

 

 

  DN FILLרמקולי   0.7

 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'

MEYER 

UPA-1P 
+ 

MYA-UPA 

L-ACOUSTICS 

X12 

+ 
X-US1215 

d&b 

12S 

+ 
Z5352 

 

 

 

 

 

 מגברי הספק עבור סעיף ראשי  0.8

 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'

MEYER 

 נדרש לא

 

 

L-ACOUSTICS 

LA-8 

 

d&b 

D30 

 

 

 מגברי הספק משני  0.9

 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'

MEYER 

MPS -448HP   
 

L-ACOUSTICS 

LA-4X 

 

d&b 

D10 

 

 

 U 44 ארון מסד 0.01

 

 ראו תרשים  –יותקן במחסן אחורי 

  44Uמסד בגובה 

http://www.meyersound.com/products/mseries/melodie/
http://www.meyersound.com/products/mseries/melodie/
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מדפים ומסילות לכל מגבר/מכשיר  )על מנת לאפשר שליפה מהירה(

 וננעלת   מאווררת דלת קדמית ואחורית

 צבע שחור

 ס"מ 60מינימום עומק 

 גלגלים שיאפשרו הזזת המסד.

 

 בלבד MRK Series Rackאטלנטיק " , סדרה :  מתוצרת "מידל

 בלבד LITTLITE –RL-10-D-LED  19למסד "  LEDהמחירים כוללים מנורת עבודה 

 

 U 06 ארון מסד 0.00

 ימוקם בעמדת הפעלה סאונד 

  U 16מסד בגובה 

 מתוצרת "מידל אטלנטיק " בלבד

 ע"פ הפירוט הבא:

1.16.1 - BRK16-22 –  מסד 

1.16.2 - RK-RAP16 – " קיט "דלת אחורית 

1.16.3 - RK-GD16 – " קיט "דלת קדמית 

1.16.4 - RKW-HD –  גלגליםHeavy Duty 

 

 בלבד LITTLITE –RL-10-D-LED  19למסד "  LEDהמחירים כוללים מנורת עבודה 

 

 חיווט קומפלט 0.02

 

 פריסה של חיווט לכל הרמקולים באולם

 מהמסד הראשי שבבמה  יש לפרוס את הכבילה הבאה  : 

 

 mm4   X4יחי' כבל רמקול בחתך   3לכל אשכול   -LINE ARRAY - L/R/Cרמקולי 

 mm4   X4יחי' כבל רמקול בחתך    1לכל רמקול   - SUBWOOFERS רמקולי  

  mm4   X2יחי' כבל רמקול בחתך   1לכל רמקול   -שאר הרמקולים 

 ע"פ תרשים(   הרמקולים)באולם לארון מגבריםחיבור כל 

 סימון כל המחברים

ממסרי שליטה לכיבוי  -קבלן אשר מציע רמקולים מוגברים יספק ויפרוש את קווי החשמל לרמקול  

 והדלקה 

 

 יש להיצמד לתרשים זרימה –חיווט לכלל רכיבי המערכת  

  מדידות ואורכים באחריות הקבלן 

יסופקו רק צנרות פח /מריחף /רשת  ,גודל  -עלות באחריות הקבלן לספק  במקום שאין צינורות או ת

 התעלה  לפי כמות החיווט+ הפרדה בין חשמל לתקשורת  

 

(belden/eurocable/gepco/klotz   ) מחבריםneutrik 

 

 התקנה 0.03
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 הקבלן יבצע את כל עבודות הבינוי/שיפוץ הנדרשות המחויבים מהתקנת הציוד

 כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלאחיבור והפעלת 

 כיוון מערכת ממוחשב 

 מתקני תליה מקוריים של חברות הרמקולים 

 (belden/eurocable/gepco/klotzחיווט קומפלט מדידות ואורכים באחריות הקבלן )

 בלבד neutrikמחברים 

+ באחריות הקבלן רמקולים מוגברים ידרשו ממסרי הדלקה וכיבוי אשר ישלטו ממערכת הבקרה

 ארון חשמל ייעודי תקני 

  כולל אישור מהנדס

יסופקו רק צנרות פח /רשת ,גודל התעלה   -במקום שאין צינורות או תעלות באחריות הקבלן לספק  

 לפי כמות החיווט+ הפרדה בין חשמל לתקשורת  

 באזורי הקהל  -בשום מקרה אין לשים תעלות או צינורת חיצוניות

 צוות הטכנאים של המקוםהדרכה של 

 נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת המופעים הראשונים

 אישור מהנדס מורשה עבור כל מתקני התלייה, אישור מהנדס עבור ההתקנה

 רצונו. לשביעות כל הפעולות יבוצעו  בתיאום מלא עם יועץ המזמין ו

 . מפרט טכני חיווט ותשתיות  2
 

 

 הנחיות כלליות:

 פנלים:

 נלים יהיו עשויים אלומיניום אנודייז שחור עם חריטה בצבע לבן.כל הפ .1

" מצוין בכל סעיף ויש לכלול אותם MIDDLE ATLANTICגודל וסוג  מעטפת מתוצרת " .2

 במחיר היחידה .

 " בלבדneutrikמתוצרת " מחברים  .3

 באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה לציוד המותקן )מחברים / ציוד וידאו/ חשמל( .4

 אספקה ,התקנה באתר הלקוח – לגלם במחיר הפנליש  .5

 חיווט: 

קד/שירטוט  בקנה מידה עם -יצורף למפרט זה קובץ אוטו – מידות ואורכים באחריות הקבלן .6

את  אורכי החיווט הנדרש בין נקודה לנקודה  להעריך בעצמומיקומים של הפנלים, על הקבלן 

 כנדרש בסעיף.

 לא יתקבלו תוספות עבור ההפרשים .7
אספקה ,השחלה ,התקנה, באתר הלקוח + כל עבודת התשתיות  הנדרשות –  המחירים כלול בכל .8

 כגון אספקת והתקנת  צנרות ,תעלות פח 

 

 

 

 SP  פנל חיבורים 2.0
  

 יח'  5סה"כ : 

 

 מיקום :  רצפת הבמה 

 

 מ"מ 3 הפנל עובי

 גובה הפנל : ע"פ שרטוט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 לבן בצבע  וכיתוב חריטה,  אנודיז ציפוי,  שחור פנל צבע

 והתאמה מדידות לבצע הקבלן באחריות

 

 . ממוחה בלייזר,    cncו,   כרסום,  חיתוך קבלן י"ע יצור

   בכתב המזמין י"ע יאושר אשר קבלן או "  מ"בע 2004 פנאגרף:  " כדוגמת

 

  3-מס' לתמחור  :ע"פ שרטוטכמות מחברים וסוגם 

 D סדרה -בלבד neutrik מחברים

 בלבד   NE8FDX-Y6-B, דגם   ETHERCONמחברי 

 

 בלבד - R7 320/205יותקן בקופסת מתכת מתוצרת: " שקד סלומון" , דגם: 

 בצבע לבן חריטה צבע פנל שחור

 באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה

 

 2-ראה שירטוט מס'

 

  SPסט חיווט לפנל חיבורים  2.2

 

 יח'  5סה"כ : 

 

   2-1המחירים כוללים אספקה , השחלה ,והתקנה של כבילה בין הפנלים שברצפה למסדים  מס'

 

 לכל יח' יש לכלול את החיווט הבא:  

 

 קווים ספר( 4) 16צמת מולטי  יח'  1

 יח' ספר( 1מסוכך )  CAT-6יח' כבל  9

 בלבד  KRAMER BC-RG63Gמתוצרת Coax RG-6 יחי כבל מת 2

 אינטרקום ()עבור  XLRיחי'  2

 mm2.5   X4יח' כבל רמקול בחתך   6

+ 

 

  מדידות ואורכים באחריות הקבלן

 

 כבלים מתוצרת 

belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare  בלבד 

 

 

 

 

 

 WP   פנל חיבורים 2.3
  

 יח'   2סה"כ : 

 

  מיקום : קיר במה 

 

 מ"מ 3 הפנל עובי

 גובה הפנל : ע"פ שרטוט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 לבן בצבע  וכיתוב חריטה,  אנודיז ציפוי,  שחור פנל צבע

 והתאמה מדידות לבצע הקבלן באחריות

 

 . ממוחה בלייזר,    cncו,   כרסום,  חיתוך קבלן י"ע יצור

   בכתב המזמין י"ע יאושר אשר קבלן או "  מ"בע 2004 פנאגרף:  " כדוגמת

 

 3-מס' ע"פ שרטוט כמות מחברים וסוגם לתמחור  :

 D סדרה -בלבד neutrik מחברים

 בלבד   NE8FDX-Y6-B, דגם   ETHERCONמחברי 

 של "ניסקו "  N2שקעי חשמל   4כולל 

+ תושבות  רצפה בלבד "  MIDDLE ATLANTICשל חברת "    HPM-6יחידות  1הפנלים יותקנו ב 

 ,חריטת וחלוקת הפנלים ע"פ השרטוט 

   "  MIDDLE ATLANTICהשרטוט.+ יחידות "המחירים כוללים את כל המחברים , אביזרים, ע"פ 

 

 3-ראה שירטוט מס'

 

 

 WPסט חיווט לפנל חיבורים  4.2

 

 יח'  2סה"כ : 

 

 המחירים כוללים אספקה , השחלה ,והתקנה של כבילה בין הפנלים למסד שבבמה 

 

 לכל יח' יש לכלול את החיווט הבא:  

 

 קווים ספר( 4) 12צמת מולטי  יח'  1

 יח' ספר(  1מסוכך )  CAT-6יח' כבל  5

 mm2.5   X4יח' כבל רמקול בחתך   4

 

  מדידות ואורכים באחריות הקבלן

 

 כבלים מתוצרת 

belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare  בלבד 

 

 

 

 

 עמדת הפעלה  פנל חיבורים  2.5
 

   טסה"כ : ע"פ תרשים קומפל

 

 מיקום : 

 . עמדת הפעלה  מתחת לשולחן ע"ג קיר העמדה  1

 ( 2-. שקוע ברצפת  האולם )עמדת תפעול מס'2
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 מ"מ 3 הפנל עובי

 גובה הפנל : ע"פ שרטוט 

 לבן בצבע  וכיתוב חריטה,  אנודיז ציפוי,  שחור פנל צבע

 והתאמה מדידות לבצע הקבלן באחריות

 

 . ממוחה בלייזר,    cncו,   כרסום,  חיתוך קבלן י"ע יצור

   בכתב המזמין י"ע יאושר אשר קבלן או "  מ"בע 2004 פנאגרף:  " כדוגמת

 

 כמות מחברים :ע"פ שרטוט פר פנל 

 בלבד D סדרה  neutrik מחברים

 בלבד   NE8FDX-Y6-B, דגם   ETHERCONמחברי 

   HMAמחברי  2

 

 2-ראה שירטוט מס'

 

 

 

.,חריטת וחלוקת בלבד "  MIDDLE ATLANTICשל חברת "     HPM-6יחידות  2הפנלים יותקנו ב 

 הפנלים ע"פ השרטוט 

   "  MIDDLE ATLANTICהמחירים כוללים את כל המחברים , אביזרים, ע"פ השרטוט.+ יחידות "

 + 

 נקודת חשמל 

 

 

 

 סט חיווט בין עמדת הפעלה למסד במה   6.2

 יח'  2סה"כ : 

 

 המחירים כוללים אספקה , השחלה ,והתקנה של כבילה בין הפנל שבעמדת ההפעלה  למסד במה   

 

 יש לכלול את החיווט הבא:  

 

 קווים ספר( 8) 24צמת מולטי  יח'  1

 יח' ספר( 1מסוכך )  CAT-6יח' כבל  11

 בלבד  KRAMER BC-RG63Gמתוצרת Coax RG-6 יחי כבל מת 4

 ( )עבור אינטרקום XLRיחי'  2

 יח' ספר( 1בלבד )  KRAMER C-4LC/4LCיח' כבל אופטי מתוצרת  5

   DIGICO(המותאם ומאושר למיקסרים  מתוצרת mode-multi CH2יח' כבל אופטי ) 2

 

  מדידות ואורכים באחריות הקבלן

 

 כבלים מתוצרת 

belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare  בלבד 

 

 

 מסד במה   פנלי  חיבורים  2.7
 

 כל הפנלים ע"פ החלוקה  -  טסה"כ : ע"פ תרשים קומפל
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 מ"מ 3 הפנל עובי

 גובה הפנל : ע"פ שרטוט 

 לבן בצבע  וכיתוב חריטה,  אנודיז ציפוי,  שחור פנל צבע

 והתאמה מדידות לבצע הקבלן באחריות

 

 . ממוחה בלייזר,    cncו,   כרסום,  חיתוך קבלן י"ע יצור

   בכתב המזמין י"ע יאושר אשר קבלן או "  מ"בע 2004 פנאגרף:  " כדוגמת

 

 כמות מחברים :ע"פ שרטוט פר פנל 

 בלבד D סדרה  neutrik מחברים

 בלבד   NE8FDX-Y6-B, דגם   ETHERCONמחברי 

   HMAמחברי  4

 

 1-ראה שירטוט מס'

 

 

 מסוכך מגשר   CAT- 6כבל  2.8

 גמיש צבע שחור          

 מחברים: 

NE8MX6- NE8MX6  

  
 מטר  1.5אורך : 

 יצרנים לכבילה מאושרים בלבד : 

belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare 

 

 

 מגשר  4X2.5MM רמקול  כבל  2.9

 גמיש צבע שחור          

 מחברים: 

NL4FX-NL4FX 

 מטר  1.5אורך : 

 יצרנים לכבילה מאושרים בלבד : 

belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare  מחבריםneutrik  בלבד 

 

 

 מגשר  כבל מיקרופון 2.01

 כבל פץ דק  –גמיש צבע שחור           

 מחברים: 

XLR     זכרXLR  -  נקבה 

 מטר  1.5אורך : 

 

 יצרנים לכבילה מאושרים בלבד : 

belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare  מחבריםneutrik  בלבד 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

   HMAמטר כולל מחברי  5אופטי  כבל  2.00

 כבל טקטי  –גמיש צבע שחור           

 מחברים: 

HMA beam connector - HMA beam connector   

  
 מטר  5אורך : 

 יצרנים לכבילה מאושרים בלבד : 

 DIGICOכבל המאושר ע"י 

 

+ קופסת במה   DIGICO –SD5/7*** המחיר כולל יום בדיקה באתר המזמין  עם מיקסר 

 להוכחת תקינות התשתית + המגשרים 

 

 

 . מפרט טכני מולטימדיה 3

 
 פרוססור/ים  לניהול מערכות הרמקולים 03.

 24  כניסותLINE\MIC +48V phantom 

 24 יציאות LINE  

 /3232   כניסות/יציאותDANTE  

 06  יציאותAES –  0.0אל מגברי /פרוססור מערכת סעיף 

 בין כל הכניסות ליציאות מלאה מטריצה 

  המערכת  תהיה דיגיטאלית בעלת "ארכיטקטורה פתוחה" וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים 

  יציאות:   4מינימום–LOGIC\GPIO - עבור ממסרי העקיפה לרמקולים 

 ( נשלט ע"י מערכת הבקרהCRESTRON/EXTRON AMX/  דרך )RS-232-\LAN-   דו

 כיונית מלאה  

  ממשק תקשורתCAT , מתח( לחיבור עמדות כריזה דיגיטאליות  שילטה , ) הכולל אודיו– 

 חובה –עמדות מקוריות של יצרן הפרוססור 

 המרה הכמות של מס' המכשירים הנדרשים + כרטיסיי ההרחבה כל את  המחיר כולל/

 הנדרשים לפתרון 

 

  המחיר כולל נתבPOE כניסות לעמדות הכריזה  08/מתאם תקשורת עם מינימום 

 נתב המאושר ע"י יצרן המערכת

 

 יתקבלו פרוססורים מתוצרת היצרנים הבאים :

SYS-Q-QSC\BIAMP  \MEDIA MATRIX  \ בלבד 

 

 
 תמשולבת דיגיטאלי-עמדת כריזה  3.2

 

 ע"ג בסיס משופעמיקרופון גוזניק 

+ 

 פנל לחצנים/ בורר מקורות  

 

 מהאזורים/יציאה מהפרוססור  .פניה/פריצה בנפרד לכל אחד פנל מקשים/תפריט המאפשר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

או בשילוב של מספר אזורים. הפעלת אזור כריזה  על ידי לחיצה רגעית על הלחצן/ לחצנים  המבוקשים. 

ניתוק האזור יתבצע על ידי לחיצה נוספת על אותו לחצן  . כאשר אזור  לחוץ בעמדת  הפעלה אחת, שאר  

 העמדות האחרות יכלו לראות ולנתק במידת הצורך.

 לחצנים/תפריט להפעלת ההודעות המוקלטות 2עמדה תכלול ה

 בלבד , הכוללת אודיו, נתונים, ומתח מהפרוססור/נתב   CAT-5העמדה תחובר בתקשורת  -

    0.01לסעיף +תוכנה  עמדה תואמת יצרן -

 

 

 

 

 
 בקרה ושליטה

 

 מערכת הבקרה תאפשר הפעלה ידידותית  של המערכת ע"י אנשי המבנה -

 הבקרה תשלוט ותתממשק בתצורה דו כיוונית עם /על  הרכיבים הבאים :מערכת  -

חיווי והתראה למקרה של נתק בקווי הרמקולים /שינוי ,  MUTEכבוי הדלקה ,  –מגברי מערכת -א

  בהתנגדות
 RFמצב בטריה ,  –מיקרופון אלחוטי  -ב

 טים החלפת פריס –לכל כניסות יציאות   MUTEווליום ו  –פרוססור ראשי  -ג 

 הפעלה מהירה של קבצים  –נגן וידאו  -ד

 ממסרי הדלקה וכיבוי למסך לד  -ה

 מערכת טמ"ס לחדרי שחקנים )כיבוי והדלקת המסכים(  –ו 

  RS232דרך – BLU-RAY -ז

   PTZמצלמה  –ח 

 מטריצית וידאו  -ט

 

 באחריות המציע לגלם ולתמחר את כל הרכיבים הנדרשים לביצוע הנ"ל ---

 
 בקר מרכזי 3.3

 

  הבקר יהיה כולל  ממשקי RS232 דו כיווני,ו ממשקיIR כמפורט,

 ,ובהתאם לנדרש בפתרון.

 יבש", ו כניסות פיקוד  הבקר יהיה כולל יציאות פיקוד "מגע

 דיגיטליות. 

  100הבקר יהיה כולל כרטיס רשת מובנה\baseT- . 

 .הבקר יתמוך בכל מרכיבי החומרה והתוכנה השונים של הייצרן 

 " 19הבקר יהיה בזיווד. 

  הבקר יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של האולם, יתקבלו

 .CRESTRON/EXTRON / AMXמערכות רק מתוצרת 

 

CPU: 32 bit 

MEMORY:  4G FLASH/32MB SDRAM/512MB  

COM: DB9 RS-232/485/422 

RELAYS: Two 8-pin connectors, 750 mA, 28 VAC/24 VDC (normally open) 
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

IR: male connector that supports IR, IR/Serial or one-way data communicationx8  

RS-232/RS-422/RS-485ports: 6 X 9-pin (male) D-sub. Supported baud rates 300, 

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 2-way 

Ethernet: 2x RJ-45;10/100BaseT full duplex 

 

 ההפעלה המלאה של המערכת את הספקים וכל האביזרים הנדרשים להפעלתו+ כולל הבקר מחיר -

 "CONTROLלהפצה לכל נקדות החיבור השונות שבפנלים "  POEנתב  כולל  -

 

 05"שולחני -מסך שליטה ובקרה רגיש מגע  3.4

 

 יותקנו בעמדות ההפעלה

 

  המסך יהיה מסוגLCD 15"    רגיש מגע בגודל של 

  הפנל יהיה מסוגactive matrix touchscreen. 

  16המסך יאפשר תצוגה גרפית של-bit | 1280 x 768 pixels  resolution. 

 המסך יהיה שולחני 

  תקשורתהמסך יהיה קווי, כולל ממשק LAN. 

  .המסך יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של האולם 

  המסך יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של האולם, יתקבלו

 .CRESTRON/EXTRON / AMXמערכות רק מתוצרת 

 

  Touchscreen Display:  

  Display Type: TFT active matrix color LCD  

  Size:15 inch  

  Resolution: 1280 x 768 pixels 

  Brightness: 360 nits (cd/m2)  

  Contrast: 700:1  

  Color Depth: 24-bit, 16.7M colors 

  Viewing Angle: ±88° horizontal, ±88° vertical±65° horizontal, +65°/-45° vertical  

  Touchscreen Resistive membrane 

  Memory :  SDRAM 1G  

   CRESTRON- T1542כדוגמת : 

 
 נייד לבמה  –  01מסך שליטה ובקרה רגיש מגע "  3.5

 
 
  המסך יהיה מסוגLCD " 10רגיש מגע בגודל של 
  הפנל יהיה מסוגactive matrix touchscreen. 
  800 |המסך יאפשר תצוגה גרפית של x 480 resolution. 
  שולחנית המסך יהיה להתקנה 
  המסך יהיה קווי, כולל ממשק תיקשורתLAN. 
  .המסך יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של האולם 

  המסך יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של האולם, יתקבלו

 .CRESTRON/EXTRON / AMXמערכות רק מתוצרת 
 
  Touchscreen Display:  
  Display Type: TFT active matrix color LCD  

  10 Size: inch  
  800 x 480 Resolution:  pixels  

  450 Brightness:nits (cd/m2)  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  450 Contrast::1  
 Color Depth: 18-bit, 262k colors  
 Viewing Angle: ±69° horizontal, +62°/-64° vertical  
 Memory : SDRAM\LPDDR2 RAM= 1G 

 
 

 מערכת בקרהתכנות  3.6

 

 מלאה של כלל הרכיבים תכנות קומפלט לכלל מרכיבי המערכת  עד למצב עבודה ושליטה

  עד לאישור מסירה מהיועץ -עצוב מסכיי משתמש בהתאם לדרישות הלקוח.

 

 

 

 הקרנה 

 
 

 סך לד מ 3.7

 
 

 יתקן ע"ג טראס אשר יסופק ממונע  ע"י המזמין 
 

מהמותאם לעבוד בסביבת במה ומערכות    3.5מטר בגובה  6(מקצועי ברוחב  LEDמסך לדים )  •

 צילום חי .

ק"ג  32מבוססים על פנלים בחיבור מהיר )מודולים ניידים( , שהמשקל המירבי למ"ר   מודלרי •

 ממ  75ועובי הפנל לא  עלה על 

 .  GAPפנלים בעלי מנגנון חיבור מהיר ומדוייק , ליצירת מסך רציף ואחיד ללא  •

 תחזוקת הפנלים ברמת החלפת "מודולים " מהחזית  בחיבור קונקטור ללא כבלים . •

 בלבד.  NEUTRIKנקטורים לחיבורי חשמל ותקשורת מסוג קו •

 מ"מ .  4מ  vרזולוצית המסך לא גדול •

,  , או    Nation Starהוא מיצרן    SMD BLACK SURFACEסוג הלד המבוקש  •

MULTICOLOR  . 

 אנכית מעלות .  140מעלות לרוחב   , ו 150זוית צפיה לפחות   •

  1100NITלא תפחת מ  רמת בהירות לאחר קליברציה •

   4000HZתדירות ריענון מקסימאלי  •

• IC    5252דרייבר MBI 

        המסך בעל תקן EMC   למען הסר ספק יש להציג תעודת בדיקהEMC     על כל המסך

 .  TUVולא רק על הספקים שבתוכו . ממעבדות ידועות וקבילות על מכון התקנים הישראלי כדוגמת 

 

 : התקנה , הפעלה כיוונים + כל האבזרים הנדרשים   כוללמחיר היחידה  -
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 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בקר + פרוססור וידאו למסך לד   8.3
 

 660מערכת בקרה מסוג  NOVA STAR   הכולל כניסתHDMI +DVI  כרטיס +

SANDING   אל המסך 

   פרוססור וידאו  דגםKRAMER     בלבד 

 
 
 

 

 

 

 

 3.9 - מטריצת  ניתוב וידאו + אודיו דיגיטאלית 

 

 : מינימום יחידת בסיס עם

 כניסות  8

 יציאות  8

 .תקלה של במקרה' אוטו גיבוילפעולה רציפה ו ספקי כח 2

 

 מטריצת DIGITAL AUDIO+USB +DIGITAL VIDEO המטריצה, מודולרי מבנה בעלת 

! בנפרד ניתוב תאפשר וכן משולב AUDIO ואות VIDEO אות יציאת לכל, כניסה כל תנתב

 כניסת כל תנתב המטריצה כן כמו,  לדרישות בהתאם ויציאות כניסות כמות. והאודיו הווידאו של

USB בנפרד יציאה לכל. 

 בהפצת תתמוך המטריצה  uncompressed digital video/ audio כבילה תשתית גבי על 

twisted-pair ,אופטיים סיבים תשתית ואו MM/SM. 

 1616מינימום : ויציאות כניסות המאפשרת מסגרת בעלת תהיה המודולרית המטריצהX 

 כניסות,  אודיו וידאו כניסות עם כרטיסים בחירת,מודולרי באופן תאפשר המטריצה twisted-

pair ,אופטיים סיבים כניסות MM ואו SM. 

 דיגיטלי אודיו וידאו יציאות עם כרטיסים בחירת, מודולרי באופן תאפשר המטריצה (hdmi ,)

 .אנלוגיות  STאודיו יציאות,MM/SM אופטיים סיבים יציאות, twisted-pair יציאות

 בפורמט תתמוך המטריצה HDMI 1.3 Deep Color . 

 ב תתמוך המטריצה Ultra HD K4  

  המטריציה תאפשר downscaling   4לצגים שאינם תומכים ברזולוציותK 

 ב תתמוך המטריצה- HD 1080p60 PIXLE TO PIXLE 

 דיגיטלי באודיו תתמוך המטריצה HD 7.1 

 תשתית גבי על מקסימאלית ברזולוציה וידאו בהעברת תתמוך המטריצה twisted-pair למרחק 

 ,HDBT בטכנולוגית,מטר 70 של

 אופטיים סיבים תשתית גבי על מקסימאלית ברזולוציה וידאו בהעברת תתמוך המטריצה MM 

 .מ"ק 12 של למרחק SM וסיבים מטר 300 של למרחק

 הדיגיטלי והאודיו הוידאו אותות נתוני את ותציג תנהל תזהה המטריצה EDID כניסה בכל 

 .בנפרד

 השליטה בקרת את תנהל המטריצה CEC  בנפרד ויציאה כניסה בכל. 

 ה אותות את תנהל המטריצה-HDCP בנפרד כניסה לכל. 

 זמנית בו ואנלוגי דיגיטלי באודיו ותתמוך תאפשר המטריצה. 

 למוצאים מקורת של ידני ניתוב לאפשר, בחזית חיווי ונורות ניתוב לחצני בעלת תהיה המטריצה. 

 הקצה יחידות באמצעות, השונים בצגים מלאה שליטה תאפשר המטריצה. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אותות ניתוב תאפשר המטריצה  USBעבור KVM ,בהתאם יציאה לכל כניסה מכל. 

 ממשק באמצעות שליטה תאפשר המטריצה Ethernet ,מערכת עם מלאה אינטגרציה ותאפשר 

 . והבקרה השליטה

 19" במסד להתקנה מותאמת המטריצה. 

 

 :/כרטיסים נדרשים פירוט כניסות

 ספרCAT 4K(1  )–כניסות  6

 HDMI 4Kכניסות   1

 סטראו יאודיו אנלוג 1

 :/כרטיסים נדרשיםפירוט יציאות

 CAT 4K–יציאות 5

1  Streaming  

 סטראו יאודיו אנלוג 1

 

 

  CRESTRON-DM-MD8X8 כדוגמת:

 

 

 CAT  -VGA+AUDIO +HDMIמשדר    01.3

 

 הדיגיטלית המטריצה עבור, אופטיים סיבים או, twisted pair לתשתית דיגיטלי אודיו וידאו ממיר

 כניסת כולל יהיה הממיר VGA 

 כניסת כולל יהיה הממיר STEREO AUDIO 

 ממשק כולל יהיה הממיר USB . 

 ממשק כולל יהיה הממיר Ethernet. 

 כבילה יציאת כולל יהיה הממיר twisted-pair HDBT ,יציאת או MM-Fiber ,יציאת או SM-

Fiber למפורט בהתאם. 

 תשתית גבי על מקסימאלית ברזולוציה וידאו בהעברת יתמוך הממיר twisted-pair של למרחק 

 מטר 100

 הדיגיטלי והאודיו הוידאו אותות נתוני את וינהל יזהה הממיר EDID בכניסה . 

 פרוטוקול באמצעות אליו המחוברת הקצה יחידת על שליטה הצורך במידת יאפשר הממיר CEC. 

 אותות העברת יאפשר הממיר USBעבור KVM. 

 24 ממתח יוזן המיר vdc ,מהמטריצה מתח הזנת בכבל או מקומי מספק 

 

 

 

   CRESTRON TX-201Cכדוגמת : 

 

 

 

 

  CAT  –  HDMI 4Kמשדר  3.00
 

 דיגיטלית וידאו כניסת כולל יהיה הממיר HDMI . 

 כניסת כולל יהיה הממיר STEREO AUDIO 
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 ממשק כולל יהיה הממיר USB . 

 ממשק כולל יהיה הממיר Ethernet. 

 כבילה יציאת כולל יהיה הממיר twisted-pair HDBT ,יציאת או MM-Fiber ,יציאת או 

SM-Fiber למפורט בהתאם. 

 תשתית גבי על מקסימאלית ברזולוציה וידאו בהעברת יתמוך הממיר twisted-pair למרחק 

(, מטר 70 לעד 4K) מטר 300 של למרחק MM אופטיים סיבים ותשתית, מטר 100 של

SM מ"ק 12 של למרחק. 

 הדיגיטלי והאודיו הוידאו אותות נתוני את וינהל יזהה הממיר EDID בכניסה . 

 פרוטוקול באמצעות אליו המחוברת הקצה יחידת על שליטה הצורך במידת יאפשר הממיר 

CEC. 

 של ברזולוציה יתמוך הממיר x2160 4096 4K. 

 בפורמט יתמוך הממיר HDMI 1.3 Deep Color. 

 ב יתמוך הממיר- DCI/4K Ultra HD. 

 דיגיטלי באודיו יתמוך הממיר HD 7.1 

 אותות העברת יאפשר הממיר USBעבור KVM. 

 24 ממתח יוזן המיר vdc ,מהמטריצה מתח הזנת בכבל או מקומי מספק . 

 

 

 CRESTRON  HD EXT-4Cכדוגמת : 

 

 

  HDMI –CATמקלט   3.02
 

  וידאו יציאות כולל יהיה הממיר :HDMI., 

  ממשק כולל יהיה הממיר USB (ממיר יחידת באמצעות או LAN-USB  היצרן של מקורית )

. 

  ממשק כולל יהיה הממיר Ethernet. 

  ממשק כולל יהיה  הממיר IR. 

  ממשק כולל יהיה הממיר RS232 התצוגה אמצעי על לשליטה כיווני דו. 

  כבילה כניסת כולל יהיה הממיר twisted-pair ,או MM/SM-Fiber ,למפורט בהתאם. 

 של למרחק twisted-pair תשתית גבי על מקסימאלית ברזולוציה וידאו בהעברת יתמוך הממיר 

 SM(, מטר 70 לעד 4K) מטר 300 של למרחק MM אופטיים סיבים ותשתית, מטר 100

 .מ"ק 12 של למרחק

  הדיגיטלי והאודיו הוידאו אותות נתוני את וינהל יזהה הממיר EDID . 

  פרוטוקול באמצעות אליו המחוברת הקצה יחידת על שליטה הצורך במידת יאפשר הממיר 

CEC. 

 של ברזולוציה יתמוך הממיר x2160 4096 4K. 

  בפורמט יתמוך הממיר HDMI 1.3 Deep Color. 

  ב יתמוך הממיר- DCI/4K Ultra HD. 

  אותות העברת יאפשר הממיר USBעבור KVM. 

  24 ממתח יוזן מירמה vdc ,מהמטריצה מתח הזנת בכבל או מקומי מספק . 

 

 

 CRESTRON DM-RMC-4K-100Cכדוגמת : 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  RAY –BLUנגן   3.03

 

DENON DN-500BD/TASCAM BD01U   בלבד 

 

 

  Ceiling Mount Remote PTZ   מצלמה  3.04

 

 :מצלמה

 

 1/2.8" Exmor CMOS Sensor 

 Signal System: 720p 25/29.97/50/59.94 

1080i 50i/59.94 

1080p 25/29.97/50/59.94 

 Resolution: Approx. 2.1 Megapixels 

 Remote Pan, Tilt, and Zoom 

 30x Optical Zoom 

 1.4 lux (50IRE, f/1.6, 30 fps) 

 View-DR & XDNR Technology 

 HDMI Output 

 Camera and Image Adjustment Menus 

 Up to 16 Preset Positions 

 Ceiling, Desktop, or Tripod Mount 

 RS-232C/RS-422 (VISCA) and IR Remote 

 

 הנדרשים ואביזרים התליה מתקני כל את כולל היחידה מחיר

 

 בלבד   Sony SRGH300H 1080pמתוצרת  : 

 

 

 

 

 אבזרים + למרצה פודיום 3.05

 

 ס"מ  90ס"מ , גובה משטח נואם: 110, גובה  מ"ס 70 רוחב, למרצה פודיום

 .ע"ג שירטוט באוטו קד מתכנן/ האדריכל לאישור ותצורה צבע

 : יכלול את האבזרים הבאים הפודיום 

 כולל מעצורים גלגלים 

 קפיצית נשלפת כבילה עם חיבורים קופסת  KRAMER TBUS  (HDMI+LAN) 

 מתוצרת  -, בולם זעזועים  מ"ס70 באורך  גוזניקהיפר קראדיאיד ,    קונדנסר מיקרופון

AKG/SHURE/SENNHISER/A.T/DPA   בלבד 

 מפסק עם לד מנורת  

  מטר 4 כבילה צמת HDMI+LAN+מחברים מתוצרת בד שרינק בתוך חשמל +

neutrik/Kramer  בלבד 

 



- 93 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 עבודות התאמה הנדרשות  להתקנת האבזריםמחירי היחידה כולל את כל  -

 

 כדוגמת : "בוקאי" דגם סמפל 

 

 

 

 פריסת צגים:
 

 כל המסכים המוצעים מאותו יצרן  -

  םלא דגמים ביתיי – 24/7מסדרות מסחריות המיועדות ל"שילוט דיגיטלי"   -

-  

 

 סעיף

 

 

 מיקום

 

 

גודל  עבור

 הצג

 אינטש

 הערות  מפרט כמות

חדרי  3.16

 נגנים 

מחסן 

 אחורי 

1-3 

1 

32 4  32" Diagonal Size 

 60Hz e-LED BLU Type 

 1920 x 1080 (16:9) Resolution 

 450nit Brightness 

 178:178 Viewing Angle 

(Horizontal / Vertical) 

 8ms Response Time (G-to-G) 

 

 16.7M Display Colour 

 

 72% Colour Gamut 

 5000:1 Contrast Ratio 

 Analog D-SUB, DVI-D, Display 

Port 1.2 

 HDMI1, HDMI2, Component 

(CVBS Common) 

 Stereo mini Jack 

 DP1.2 (Loop-out) 

 Stereo mini Jack 

 RS232C (in / out) thru stereo jack, 

RJ45 External Control 

 IR, Ambient Light External Sensor 

-SAMSUNGכדוגמת : 

ME32C 

 

 היחידה מחיר

 מיתקן קיר כולל

 

 
 

 

ניהול  3.17

 מופע 

 

במה 

 נייד 

 
עמדת 

 סאונד 

 

26 

 

 

2  26 " Diagonal Size 

 60Hz e-LED BLU Type 

 1920 x 1080 (16:9) Resolution 

 Orientation: Landscape 

 250nit Brightness 

 178:178 Viewing Angle 

(Horizontal / Vertical) 

 6.5ms Response Time (G-to-G) 

כולל בסיס 

 שולחני

http://www.chiefmfg.com/Products/MSAU
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 16.7M Display Colour 

 72% Colour Gamut 

 5000:1 Contrast Ratio 

 Analog D-SUB, DVI-D, Display 

Port 1.2 

 HDMI1, HDMI2, Component 

(CVBS Common) 

 Stereo mini Jack 

 DP1.2 (Loop-out) 

 Stereo mini Jack 

 RS232C (in / out) thru stereo jack, 

RJ45 External Control 

 IR, Ambient Light External Sensor 

-  

 

 בלבד  PANASONIC\SONY\NEC\LG\SAMSUNG:  מתוצרת   צגים יתקבלו

 

 

   55" בגודל צג    3.08

 

 . 24/7 שעובד  מקצועי צג

 יתקנו בלובי כניסת קהל 

 

 55" Diagonal Size 

 60Hz e-LED BLU Type 

 1920 x 1080 (16:9) Resolution 

 Orientation: Landscape/Portrait 

 450nit Brightness 

 178:178 Viewing Angle (Horizontal / Vertical) 

 8ms Response Time (G-to-G) 

 16.7M Display Colour 

 72% Colour Gamut 

 5000:1 Contrast Ratio 

 Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2 

 HDMI1, HDMI2, Component (CVBS Common) 

 Stereo mini Jack 

 Stereo mini Jack 

 RS232C (in / out) thru stereo jack, RJ45 External Control 

 IR, Ambient Light External Sensor 

 

 

 בתהליך שאלות ההברה   מאושר ע"ש או "Samsung DM-E 55:  כדוגמת

 

 בלבד  PANASONIC\SONY\NEC \LG\SAMSUNG:  מתוצרת   צגים יתקבלו
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 HDBT X4ל   HDMIממיר/משדר   93.0
 

 עבור הפצה למסכי טמ"ס  -
 )לכיבוי והדלקת הצגים ע"י מערכת הבקרה(  RS232כולל כניסת והפצת שליטת  -

 
 

 בלבד   KRAMER VM-4HDTמתוצרת 
 
 

  HDBTמקלט  21.3
 

 יותקן בסמוך למסכי הטמ"ס  -
 

 בלבד   KRAMER TP-580Rמתוצרת 
 

 
03.2 digital signage player 
  

 הבאים :  םיח' עבור היישומי 6סה"כ 

 למסך לד  1

 הודעות לובי  1

 מסכים לובי  4

 

 מתוצרת:

XD1033 Expanded I/O Player-BrightSign    בלבד 

 

 יש לגלם במחיר היחידה : 

  כבלHDMI לצג 

  כבלRS23 לצג 

  תכנות והגדרת הנגן במערכת 

 כרטיס זיכרון 

 

 כריזה תפעולית 

 
 רשימת מעגלי כריזה

 

מספר 

 מעגל

 אזור  הערות כמות סוג הרמקול ישום עבור

 כריזה

 

חדריי שחקנים וצוות  0

  – טכני

כריזה+ 

 שמיעת הצגה

גובה לפי  5 קיר

תוכנית/תאום 

 עם האדריכל

 

    13 תקרה כריזה חוץ מבנה  2

   6 תקרה כריזה לובי  3

   4 תקרה כריזה לובי אולם כניסת קהל  4

 
 

 W511X4 -מגבר הספק 3.22
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 וולט100/70מגבר הספק הכולל יציאת 

  4מספר ערוצים: 

 אוהם 4ב  W500מינימום הספק לערוץ:

 

 בלבד   CROWN/QSC/LAB.G/POWERSOFT/EVמתוצרת : 

 

 

 

 

 ערכת חיבור לאירועים מקומיים - 3.23

 

 ערכה ניידת אשר תשמש את אנשי המקום להפעלת אירועים מקומים באזורי הלובי

 

 תכלול:הערכה 

 19בלבד+ מסגרת " .AMXאו  CRESTRON –" 4 –.מסך מגע 1

 7.1ע"פ סעיף  -כניסות אנלוג , יציאת רשת דיגיטאלית 2 -. כרטיס הרחבה לפרוסור הראשי2

 ידיות לנשיאה 2עם   8U.מארז נייד 3

 , יציאת רשת XLRכניסות  4חרוט עם  1U. פנל 5. 4

 

 

 PW. –פנל קיר  3.24

 

 יותקן ב לובי אולם 

 R-4יותקן בקופסת מתכת  מתוצרת "שקד סלומון" דגם 

 חריטה לבן –צבע הפנל שחור 

 מחברים מתוצרת : ניוטריק בלבד

 מצ"ב שירטוט 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 6.5-5רמקול כריזה/מוניטור לחדרי השחקנים " 3.25

 

  הרמקול יהיה מיועד להתקנה על גבי הקיר, כולל גריל חזית, בעל

תיבת תהודה אחורית מקורית של היצרן, כולל שנאי קו מובנה 

 . 100Vמקורי 

  2הרמקול יהיה מסוג-way . 

 .הרמקול יהיה כולל וסת עוצמה מובנה, כולל ממסר עקיפה בזמן כריזה 

Loudspeaker Type: full-range 

Operating Range: 120 Hz to 15 kHz  

Sensitivity 1W/1m: 98 dB SPL  

Maximum Output:  99 dB SPL (peak) 

 Nominal Impedance:  8 Ohms 

Transformer Taps : 100V: 6W / 3W / 1W  

Volume Selector + override Relay 

Drivers:  5"  

Enclosure:  ABS resin 

 

 

 

 

 

 

 ."8רמקול תיקרה  3.26

 

  הרמקול יהיה מיועד להתקנה בתקרה, כולל גריל חזית, בעל תיבת

תהודה אחורית מקורית של היצרן, כולל שנאי קו מובנה מקורי 

100V . 

  2הרמקול יהיה מסוג-way  8". 

 מעלות. 90 הרמקול יהיה בעל זווית פיזור 

 

 נתונים טכניים:

 

 

 

Loudspeaker Type: 2-way full-range 

 Operating Range: 50 Hz to 20 kHz  

Sensitivity 1W/1m: 86 dB SPL  

Maximum Output:  106 dB SPL (peak) 

 Nominal Impedance:  8 Ohms 

Transformer Taps : 100V: 20W / 10W / 5W  

Coverage Angle: 90°  

Drivers:  8" 2 way 

Grille:  perforated steel   

 צבע הרמקול בתאום מול האדריכל

 

 בלבד   JBL/QSC/BOSE/TOA/EV/TANNOYמתוצרת : 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 CDמכשיר  3.27

 

DENON 

DN-501C CD / Media Player 

 בלבד

 

 ETHRNET "09 –נתב   3.28

 

 24 x Gigabit Ethernet Ports 

 4 x SFP Uplink Interfaces 

 370W Available PoE Power 

 Supports up to 12 PoE+ Ports 

 Supports up to 24 Standard PoE Ports 

 64MB Flash Memory 

 128MB DRAM 

 50 Gbps Forwarding Bandwidth 

 100 Gbps Switching Bandwidth 

 64 x Max. Active VLANs 

 
 

 בלבד  CISCO יתקבלו מתוצרת : 
 

 

 

 מרכזיה –מערכת ניהול מופע  3.29

 

CLEAR-COM-PS-702 בלבד 

 

 

 " BELTPACK" –מערכת ניהול מופע  3.31

 

CLEAR-COM , RS 701 בלבד 

 

 בלבד CC-300אוזניה מדגם :  כולל

 בלבד
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 והתקנה מולטימדיה  חיווט  3.30

 

 CAT-6   +RG-6  +RS232כבלי  2, לכל יח' :  -PTZסט חיווט למצלמה 

   םכבלי פיקוד אל המסכים החשמליי 2

 כל הכבילה הנדרשת להפעלת ככל המערכת 

 חיווט לכל רכיבי המערכת )שירטוט מצורף(

 סוג הכבילה בהתאם להנחיות יצרן הממתג  

 מדידות ואורכים באחריות הקבלן

 השחלת הכבלים בתעלות המיועדות לכך

 שאין צינורות או תעלות באחריות הקבלן לספק  במקום

 

 

 בלבד neutrik/kramerמחברים 

 

 התקנת + חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלאהמחירים כוללים 

 הדרכה של צוות הטכנאים של המקום

 נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת המופעים הראשונים

 של האביזרים אישור מהנדס על כל התליות 

 

 

 

 

  מערכת לכבדי שמע. 4
 

.04 IR Radiator 

 

 מיקום ע"פ שרטוט 

 

Sennheiser- SZI1027  בלבד 

+ 

 מתקן תקרה מקורי 

+ 

 ספק כח מקורי 

 

 

.24 IR modulator 

 

Sennheiser-  SI1015  בלבד 

+ 

 

 " למסד09מתאם  כולל היחידה מחיר

 

 

.34 StethoscopeIR  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 )יצרן/תדר( 4.1-4.2מקלט תואם לסעיפים 

 בורר למצב עבודה 

 כולל אוזניות עם ריפוד פלסטי

 סוללות נטענות מקוריות כולל היחידה מחיר

 

.44LOOP –IR  

 

 )יצרן/תדר( 4.1-4.2מקלט תואם לסעיפים 

 סוללות נטענות מקוריות כולל היחידהמחיר 

 

 מגש טעינה 4.5

 

 מכשירים 10מגש מקורי ל

 כולל ספק

 

  יתקבלו מערכות מתוצרת :  4.1-4.5סעיפיםSennheiser בלבד 

  אין לשלב בין יצרנים 

 

 

 

 מיקרופון קונדנסר  64.
Type Condenser (electret bias) 

Frequency Response 50 to 18,000 Hz  

Polar Pattern Cardioid  

Output Connector: xlr 

 
 

 

(SHURE/SENNHEISER/BEYERDYNAMIC/AKG)בלבד ׂ 

 

 IRסט חיווט למקרן  4.7
 

  A.Lמסומן בתוכנית : 

 יח' 4סה"כ : 

 

 יח'  4ע"ג קיר : 

 

 לכל יח' יש לפרוס את החיווט הבא : 

 גמיש להתקנה ע"ג טראסים   RG-58יח' כבל  2

 XLRיח' כבל    1

)ע"מ לאפשר התקנת  3בין המקרן למסד מס'  mm4  X3יח' כבל חשמל גמיש מסוג "ניאופרן" בחתך    1

 הספק במסד( 

 

 מערכת לכבדי שמע –התקנה וחיווט  8.4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 חיווט לכל רכיבי המערכת )שירטוט מצורף(

 מדידות ואורכים באחריות הקבלן

 השחלת הכבלים בתעלות המיועדות לכך

 במקום שאין צינורות או תעלות באחריות הקבלן לספק 

 

 התקנת + חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלאהמחירים כוללים 

 הדרכה של צוות הטכנאים של המקום

 נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת המופעים הראשונים

 

 

 
 ציוד קצה / שונות  .  5
 

 דו מפרקי  סטנד למיקרופון  5.0

K&M S210/9B 

 בלבד

 

 לשירה  מיקרופון דינמי 5.2

SHURE SM 58 

 בלבד

 

 לכלי נגינה  מיקרופון דינמי 5.3

SHURE SM 57 

 בלבד

 

 מיקרופון לתוף רגל 5.4

SHURE BETA 52A 

 בלבד

 

 מיקרופון קונדסר  5.5

SHURE SM 81/AKG C1000/ SENNHEISER e614 בלבד 

 

 אקטיבית –קופסת חיבור ישיר  5.6

 

BSS\RADIAL\KLARK .T 

 

   מטר 3 כבל מיקרופון 5.7

 גמיש צבע שחור          

XLR     זכרXLR  -  נקבה 

 כתובית המציינת את אורך הכבל )מצופה ב"שרינק" שקוף(          

(belden/eurocable/gepco/klotz   ) מחבריםneutrik 

 

 

   מטר 5 כבל מיקרופון 5.8

 גמיש צבע שחור          

XLR     זכרXLR  -  נקבה 

 כתובית המציינת את אורך הכבל )מצופה ב"שרינק" שקוף(          

(belden/eurocable/gepco/klotz   ) מחבריםneutrik 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

   מטר 8כבל מיקרופון  5.9

 גמיש צבע שחור          

XLR     זכרXLR  -  נקבה 

 כתובית המציינת את אורך הכבל )מצופה ב"שרינק" שקוף(         

(belden/eurocable/gepco/klotz   ) מחבריםneutrik  

 

 

   מטר 5 כבל רמקול 5.01

 

 מטר גמיש   mm2.5   X4כבל רמקול             

SPEAKON- SPEAKON          

 כתובית המציינת את אורך הכבל )מצופה ב"שרינק" שקוף(         

 

(belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare   ) מחבריםneutrik בלבד 

 

 

   מטר 01 כבל רמקול 5.00

 

 מטר גמיש   mm2.5   X4כבל רמקול             

SPEAKON- SPEAKON          

 כתובית המציינת את אורך הכבל )מצופה ב"שרינק" שקוף(         

 

(belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare   ) מחבריםneutrik בלבד 

 

 ערוצים 06מטר   XLR" 05"צמת  מולטי  5.02

 נקבה   XLRקופסת פח משופעת עם שקעים מסוג          

 ממותגים בחריטה לפי מספר          

 צבע פנל שחור חריטה בצבע לבן         

 ס"מ100פתיחה של הזכרים           

 כבל גמיש          

(belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare   ) מחבריםneutrik בלבד 

 

 

 מצ"ב שירטוט



- 103 - 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מארז נייד לכבלים 5.03

 

 50עומק  80, רוחב  70גובה 

 50/25/25חלוקה פנימית 

 PANNידיות  8

 גלגלים עם מעצורים  4

 

15

מטר

100

ס"מ

פתיחה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
 

 

 מארז למיקרופונים 5.04

 

 ס"מ 30שקעים למיקרופונים עומק  12

 6.9מהדגם המוצע בסעיף  DIקופסאות חיבור  8תא המסוגל המכיל 

 50/25/25חלוקה פנימית 

 PANNידיות 3
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 סטנדים מיקרופונים  06מארז ל  5.05

 

 צינורות למיקרופונים  16

 גלגלים 4

 ידית נשיאה 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לכלי נגינה  מיקרופון דינמי 5.06

 

Audio-Technica  Pro 35 Cardioid Clip-On Microphone 

 

 בלבד

 

 מקלט נייח כפול   5.07

 

 המקלט יכלול :

  "יציאת "דנטה 

 AES 256 encryption 

 

 אופציה ב' אופציה א'

SENNHEISER 

EM 6111 
SHURE 

ULXD4D 

 

 כולל אנטנות מקומיות 

 

 נייד  זעיר  כיס משדר 5.08

 

 אופציה ב' אופציה א'

SENNHEISER 

SK 6000 
SHURE 

ULXD1 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 מחיר היחידה כולל "קשת" דקיקה  קונדנסר מתוצרת היצרן המוצע 

 וכולל בטרייה נטענת מקורית 

 

 נייד   ידני משדר 5.09

 

 אופציה ב' אופציה א'

SENNHEISER 

SKM 6000 

+ 

 קפסולה דינמית 

SHURE 

ULXD2/SM58 

 

 המחיר כולל בטרייה נטענת מקורית 

 
 תחנת עגינה   5.21

 

 אופציה ב' אופציה א'

SENNHEISER 

 L6000 

+ 

כל המתאמים הנדרשים 

יח )דנמי  2לטעינת 

 +משדר כיס( 

 

SHURE 

SBC200 

 

 

 
 שולחן עבודה  מיקסר דיגיטאלי  5.20

 

 יח' )מיקסר ראשי, מוניטור(  2סה"כ 

  

YAMAHA CL-1   בלבד 

 כולל מארז נייד 

 

 

 

 להתקנה במסד  -32/24קופסת במה   5.22

 

Rio3224-D YAMAHA  

 

 להתקנה ניידת   -32/24קופסת במה   5.23

 

Rio3224-D YAMAHA  

+ 

 + גלגלים 8Uמארז נייד צף 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

  רמקולי מוניטור   5.24

 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'

MEYER 

MJF-210 

 

L-ACOUSTICS 

X12 
 

d&b 

M6 

 

 

 

 מגברי הספק  5.25

 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'

MEYER 

 לא נדרש

 

L-ACOUSTICS 

LA-4X 

 

d&b 

D10 

 

 

 

 

 

  05מוניטור " 5.26

 

 אופציה ב' אופציה א'

JBL 

SRX815 

ש"ע אשר יאושר 

 בתהליך שאלות ההברה 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 
ב' 1נספח ג'  

 

 מתקני במה .13

 
 

 במה כמפורט. מתקניוהתקנת  , הובלהתכנון, אספקה יםכולל והמחירים העבודה

 
 מתקני הבמה כוללים:

 
 יח'. 3 חשמליים.צוגים  .1
 מסגרות אגדים עולות/ יורדות. .2
 גשר תאורה. .3
 מסגרת אגדים עגולה. .4
 מסך בית/ מסך קידמי ראשי. .5
 פורטלים ניידים. .6
 מערכת מסכים )קלעים( לסגירות במה. .7
 . LEDעגלה לקיר / מסך  .8
 ציפוי הבמה בעץ. –רצפת הבמה  .9

 כללי .4
 
 הקבלן הזוכה במכרז לרבות נציגיו. = "הקבלן"  . 1
 
ועבודות החשמל הכרוכות את מתקני הבמה , יוביל ויתקין יספקיתכנן, הקבלן  .2

 .על פי הדרישות המפורטות במפרט הטכניבפעילותם, 
כמו כן יספק ויתקין הקבלן את כל הנדרש לפעולה תקינה של המתקנים בין אם צוין  

  או לא צוין במפרט.
  

חשב בכל האלמנטים הקיימים לתנאי המקום וית נים הקבלן יתאים את המתק .3
 כולל תנאי גישה, פתחים וכו'. ,במקום

 באחריות הקבלן לבצע את כל הבדיקות והמדידות בשטח/באתר הקשורות להתקנותיו. 
 הקבלן יספק ויתקין את כבלי ותעלות החשמל והפיקוד הנידרשים למתקני הבמה. 
 לא תשולם תוספת עבור כבלים מעבר למחיר הנקוב במכרז. 

 
  -בצירוף  אישור מהנדס מוסמך משרד העבודה  - תכנון הביצועיגיש את הקבלן  .4

, כל תכנון המתקנים ואביזרי לפני תחילת העבודהלאישור המזמין / היועץ / המפקח 
 התלייה הינם באחריות הקבלן, התכנון ישען ויותאם לקורות הנמצאות בשטח.

   
 
על שלביה , לוח זמנים לביצוע העבודה המזמין /מפקח הקבלן יגיש לאישורו של ה .5

 פעילויות הבניין. אשר ישתלב בלוח הזמנים של שאר השונים,
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 .אשר יסופקו על  ידי הקבלן יהיו חדשיםוהחלקים החומרים הציוד, כל  .6

 לפי הנידרש. -ו/או אישור חסינות אש  תו תקן ,תעודות אחריות יצורפו להם 
 ור כאמור, יורחק מהבניין.כל פריט שיובא לבניין ללא איש 

 
יהיו מתוצרת חברות ידועות  –מעוגנים ועד מנועים ובכלל   -כל רכיבי המערכות  .7

בתחומן בעלות נסיון מוכח בשמוש במתקני במה, ויצורפו להם מפרטים טכניים ) 
 (. PDF -אפשר ב

  
 
רוף ובציבאישור המזמין והיועץ  –הצעות למוצרים שווי ערך למתבקש מהמפרט  .8

איכות המתקנים וניסיונם של היצרנים  בקשה מסודרת בכתב  ומפרט טכני למתבקש.
 יהוו מרכיב בבחירת ההצעה הטובה ביותר.

  
 יבוצעו ע"י הקבלן. –כיווני גובה ומהירות  –כיווני מערכות השינוע  .9
 

 הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו אשר ינהל ויפקח על העבודה. .10
כבא כוחו של הקבלן וכל הוראה שתימסר לו, כאילו נמסרה  מנהל העבודה ישמש 

 לקבלן.
/ בדיקה  הדורשים טיפול ניםהקבלן ידאג לכך שתהיה  גישה נוחה לכל חלקי המתק

 תקופתית.
 

וכללי הבטיחות  כלליעל פי הקבלן יעבוד תוך כדי נקיטת זהירות מרבית בכל האמור  .11
 .השוניםסוגי העבודה בחוק להנדרשים  עבודה בגובה

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, חבלה או תאונה אשר עבודתו או עובדיו יגרמו לאדם או 
 לרכוש. הקבלן ישא בכל הוצאה הקשורה בנזיקין אלו.

 
שהצטברו באזורי הקשורים לעבודתו את כל השיירים באחריות הקבלן לסלק ולנקות  .12

 העבודה.
 

 :על ידי הקבלן יספק למתקנים אישורים מתאימים .13
 מהנדס מכונות. 
 מהנדס בטיחות מוסמך משרד העבודה. 
 מהנדס הבניין )עומסים ועיגונים לחלקי המבנה(. 
 מהנדס חשמל. 
 מהנדס אקוסטיקה. 
לתפקוד הנדרש על פי  -בצירוף מסמכים חתומים  - כמתאימים זאת לצורך אישורם 

 .החוק ודרישות המפרט
 ת הקבלן ועל חשבונו.כל הבדיקות והאישורים יהיו באחריו 

 .המזמין רשאי להעמיד מהנדס מטעמו שיעיר את הערותיו אשר יחייבו את  הקבלן

 

 כל חלקי המתכת יהיו מוגני חלודה וכל המסבים יהיו ללא צורך בגירוז. . 14
 

 ה שוטפת של הקבלן ידריך במסגרת החוזה את נציג המקום בתפעול  ואחזק .15
 והבדיקות התקופתיות הנדרשות.ת על כל כללי הזהירות ומערכה

  
 

 עדות בעברית. לצורך אישור/קבלת העבודה יגיש הקבלן לאישור המזמין ספר  .16
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

, רשימת חלקים ו/או חליפיים, תוכניות "כפי תקניםיכיל: תאור המ עדותספר ה
 ,רשימת חיווט( לכל חלקי המערכות,  PDF -)אפשר ב , מפרט טכנישבוצע"

, אישורי מהנדס לכל המתקנים ואביזרי ההרמה.אחזקההוראות והוראות הפעלה 
  

 
 .ספקת חלפיםאמזמן המסירה. כולל  תיים:  שנאחריות הקבלן תהיה .17

 ויבצע את כל מיתקני הבמההקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של  בתקופה זו 
 .פעילות השוטפת של הבנייןלללא הפרעה בתיאום ו התיקונים הנדרשים

שעות  12תוך  -תקלה בגינה אין יכולת לקיים מופע באותו יום  הענות לקריאה בשל
מקבלת הקריאה. האחריות תכלול ביקור אחד, מתואם מראש וללא חיוב, לביצוע 

 עבודות תחזוקה מונעת.
  

ע"י  -האחריות אינה כוללת בדיקות תקופתיות )לפי החוק( למתקני / אביזרי הרמה 
ים שהנדרשים במפרט לצורך קבלת מהנדס מוסמך משרד העבודה, פרט לאישור

 העבודה.
על מנת להבטיח  הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מספק של חלקי חילוף 

 המתקנים למשך חמש שנים מזמן המסירה. שלושוטפת בטוחה , פעולה תקינה
  
  
  

 הערה  .5

כל המידות של הצינורות, הכבלים וכו' אשר יופיעו במפרט הם לצורך הכוונה כללית 
בלבד ואינם מהווים אישור לכך שהם מתאימים לתקן, יש לאשר כל חלק על ידי 

 מטעם הקבלן. מהנדס בודק מוסמך
. 

 

 

 

 

 כללי –מערכת צוגים חשמליים  .1
 

o .מערכת צוגים חשמליים לתליית מסכים, תפאורות ותאורה בבמה 
o .הצוג האחורי ישמש גם לתליית / אחסנת קיר/מסך לדים 
o  ע"י ובאחריות אחר. –תשתית קורות הפלדה לנשיאת המערכת 
o  מ' ממפלס הבמה. 10-כ –גובה קורות התשתית לנשיאת הגלגלות 
o  חמש קורות לגלגלות בודדות וקורה כפולה שישית לגלגלת  -לכל צוג

 מאספת.
o ומידה ע"פ קונסטרוקטור המבנה.  הקורות מטיפוס 
o  מ'. 14 –אורך הצוגים 
o  מ'. 4עד  3משתנה. –המרחק בין הגלגלות הבודדות 

 
 

 יח'.  3  - חשמלייםצוגים  

 

 שני צוגים קידמיים :  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 ק"ג. 100ק"ג. עומס נקודתי עד  200הצוג יוכל לשאת עומס מועיל של  
 מ' )מטר מעל גובה מפלס הבמה(. 8 –מהלך עבודה מקסימלי  
 ס"מ / שניה ~. תאוצה ותאוטה הדרגתית.   30ינוע במהירות קבועה אחת של   הצוג 
 הפעלה ממערכת פיקוד אחת במפלס הבמה. 

 פעולת הצוג תהיה שקטה לחלוטין לצופים בשורה ראשונה.
  
 צינור הצוג. 

 
 קידמי לפדוגה :   : 1צוג  

 
 מ'.15ס"מ באורך  29צינור הצוג יהיה מאגד אלומניום בחתך שטוח 

 . LITEC FX30SAכדוגמת  
 

 אחורי לפדוגות :  :2צוג  
 מ'. 13מ"מ ובאורך  3.25מ"מ, בעובי דופן  48צינור ברזל בקוטר  
 הצינור  יהיה  ישר,נקי מחלודה ובצבע סינטטי שחור מט. כולל פקקים בקצוות. 
 ס"מ לכל כיוון. 20חיבורים בריתוך מלא כולל מחבר ברזל פנימי של  
  
 וג אחורי למסכים אחוריים ואכסנת קיר לדים :צ  : 3צוג  

 
 ק"ג. 150ק"ג. עומס נקודתי עד  800הצוג יוכל לשאת עומס מועיל של  

 מ'.13ס"מ ( באורך  5ס"מ ) צינור  25צינור הצוג יהיה מאגד אלומניום בחתך משולש 
 . LITEC TX25Sכדוגמת  

 
 בכיתוב לבן וברור הפונה למטה. מערכת צינורות הצוגים תמוספר בשני צידיה

 
 

 כבלי הרמה , אביזרי מתיחה וחיבור. 

 
 . 6/19מ"מ  במבנה פנימי  6כבלי הרמה לכל צוג. כבל פלדה שזורה קוטר  5 
סגורים משני  M12חיבור הכבל לצינור הצוג ע"י חבקי ברזל )שלות(, מותחנים  
 הצדדים,
טימבל(, מחובר ע"י שלושה מהדקי אום נעילה ימין/שמאל. הכבל כולל אזקת לב ) 

 כבל.
 הכבלים בליווי תעודת בדיקה של הייצרן.  
 או מקבילה איכותית אחרת. GREENPINאו  ROSCOכדוגמת תוצרת  מותחנים 

 
 

 .יח' לצוג 5-גלגלות הטייה בודדות  
 

וחריץ מותאם  מ"מ  לפחות, בעלות מייסבים 115גלגלות פלדה בעיבוד שבבי, קוטר 
 לכבל הפלדה האמור.

 מייסב סגור שאינו דורש גירוז / שימון. –המייסבים  
 מ"מ  לפחות. 4בית הגלגלת עשוי פח פלדה  

כולל )מלבד הגלגלת עצמה(, ציר אוקולון להרצת הכבלים המגיעים מהגלגלות 
 האחוריות ושני צירים בשוליי היקף הגלגלת למניעת החלקת הכבל מחוץ לחריץ.

 וחב הבית מספק למעבר חמשת הכבלים ללא חיכוך בשוליים. ר
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בית הגלגלת פריק לצורך תיקון / החלפה.
האלמנט יחובר לקורת התשתית בחביקה )וריתוך במידה וידרש ע"י המהנדס 

 הבודק(.

 
 

 גלגלת מאספת. 
 

 מערכת של חמש גלגלות, נתונות בבית גלגלת אחד. 
 4.בית הגלגלת עשוי פח פלדה  1.3מסעיף הגלגלות זהות לגלגלת ההרמה הבודדת 

 מ"מ לפחות  וכולל שני צירים לגלגלת למניעת בריחת הכבל מהחריץ.
 בית הגלגלת פריק לצורך תיקון / החלפה. 

האלמנט יחובר לקורות התשתית בחביקה )וריתוך במידה וידרש ע"י המהנדס 
 הבודק(.
  

 
 מכלול שינוע חשמלי. 

 

  מגנטי על ציר המנוע.-פאזי,  כולל מעצור אלקטרומנוע מעצור חשמלי, תלת 
יחידת המנוע מותאמת לעומסים ולמהירות הנידרשת. המנוע יהיה מתוצרת 

 אירופאית / אמריקאית בלבד )לא סיני(.
 . 1:50ממסרת האטה חלזונית ביחס הפחתה של  

  .תוף מחורץ בעיבוד שבבי לגלילת כבלי הפלדה. החריצים יותאמו לקוטר הכבלים
 כל כבל שלוש כריכות ביטחון.ל

  מערכת מפסיקי קצה רוטרית לקביעת מהלך הצוג. המערכת אטומה, ניתנת לכוונון
 ומתוצרת אירופאית / אמריקאית בלבד )לא סיני(.

 .מפסק ניתוק 

 .שילוט בחריטה המציין את מספר הצוג אותו מפעיל המכלול 
 

וגישה נוחה לתיקון, טיפול המרכיבים הנ"ל יהוו מכלול שלם אחד עם אפשרות לפירוק 
 ובדיקה.

מ' ממפלס  5שני מיכלולים ימוקמו ויקובעו על מרפסת ימין במה. המרפסות בגובה 
 הבמה.

 המכלולים יופרדו מרצפת המרפסת למניעת רעשים.
( ימוקם על מדף ע"ג קיר שמאל במה. תכנון/  1צוג  –מיכלול אחד ) לצוד הקידמי 

 ) כולל קונסולה לתליית הגלגלת המאספת (. ע"י הקבלן –ייצור והתקנת המדף 
 
  
 מערכת פיקוד  

 
תורכב בתוך ארון פיקוד במפלס הבמה )ימין במה ו/או לפי החלטת המזמין(.הארון 

 יקובע לקיר בגובה נוח לתפעול וטיפול.
 הארון יכיל את הבקרים, הוסתים וכל הנחוץ לשליטה בתנועה של הצוג. 

בחזית הארון שני כפתורי הפעלה )למעלה / למטה( לכל צוג. הכפתורים קפיציים 
 (, מוארים פנימית ובשני צבעים שונים )למעלה / למטה(. 0 –)חוזרים למצב 

 פיטריית חירום אדומה תמוקם במקום נוח בחזית.
 ומפתח לפתיחת דלת הארון. ONמפתח הפעלה כללי שאינו ניתן לשליפה במצב 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 שילוט המציין את מספרי הצוגיים, למעלה / למטה ועומס מקסימלי.
 
 חיווט. 

  
הקבלן יספק ויתקין את החיווט הנידרש להפעלת המערכת. כולל כבלים חשמל,  

 כבלים פיקוד,
 תעלות וכל הנידרש להפעלת המערכת.

 
 
 

 
  מערכת מסגרות אגדים .2

 
 ס"מ. 29בחתך משולש מסגרות מלבניות מאגד אלומיניום  4מערכת הכוללת 

 מ' . X 2 8.5שתי מסגרות במידות 
 מ'. X 2 4.5שתי מסגרות במידות : 

 סקיצה מצורפת. –המסגרות בעלות חלוקות פנימיות 
 ממ. 2על  18ממ ופנימי  2על  50. צינור חיצוני  6082האגדים יהיו מאלומניום משוך 

 בברגים.רים חיבו

 / אנגלית / אמריקאית בלבד !  האגדים יהיו מתוצרת גרמנית / אטלקית
 . LITEC TX30SAכדוגמת  

 יצורפו להם כל המסמכים המעידים על מקוריותם.
כל יחידה תורכב , כולה , ע"פ התיכנון, מיחידות באורכים / מידות סטנדרטיים מהייצרן. לא יהיו 

 חיבורים ) בין אם בחביקה , ריתוך או הברגה ( שאינם אורגינאליים מהייצרן.
 

 המסבכים נושאים גופי תאורה.
 42 -ל 24בכל מסגרת מסבך מלבנית, לכל אורכה, תותקן תעלת חשמל ממתכת הכוללת בין 

שקעים מסומנים מחווטים פנימית. הנ"ל מתרכזים למרכז המסגרת ומחוברים לקופסת מהדקים 
 מסומנים במרכז התעלה המרכזית.

 כמספר השקעים.על המסבך, במרכזו, סל איסוף לכבל שטוח רב גידי 
 צד אחד של הכבל מחובר לקופסת המהדקים, צד שני לקופסא זהה בתקרת הבמה.

 
 

מנועי שרשרת המעוגנים אל קורות תשתית בתיקרה ) קורות  4המסגרות עולות יורדות בעזרת 

 (. י אחריםהתשתית ע"
 מ'. 8.5 –מ' מהרצפה. מהלך תנועה למנוע  10.5גובה הקורות 

מנועי השרשרת ע"י מחבר קשיח עם ציר כדי לאפשר מצב המסגרת תירתם אל 
 אלכסוני, כולל כבלי אבטחה.

 על כל ציוד ההרמה להיות תיקני ומלווה במסמכים המעידים על כך.
 או מקבילה איכותית אחרת. GREENPINאו  ROSCOכדוגמת תוצרת 

 
 16+.  סכ"ה D8. מאושרים להרמה מעל  קהל 1Tהמנועים יהיו מנועי שרשרת 

 נועים. ארבע לכל מסגרת.מ
המנועים יהיו מתוצרת ארופאית / אמריקאית בלבד ! של יצרן ידוע המתמחה במתקני 

 הרמה לבמה. 
 או מקבילה איכותית אחרת.   LITECאו  LlIFTEKאו  CM HOISTכדוגמת תוצרת 

 
 

 מערכת פיקוד
 

 משולבת / צמודה  לארון הפיקוד של הצוגים החשמליים במפלס הבמה.
כל המנועים יחווטו ויופעלו מעמדה אחת בלבד על הבמה באותו ארון הפיקוד של 

 הצוגים החשמליים. 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הארון יכיל בתוכו את הבקרים וכפתורי שליטה בכל מנוע בנפרד .בחזית הארון 
במקביל לכפתורי השליטה בצוגים החשמליים, שני כפתורי הפעלה )למעלה / למטה( 

.) במצב בו עובדים המנועים "ברבעיות", לא יהיה לכל רבעייה ) כל מסגרת ( יחד 
 ניתן להפעיל מנוע בודד (.

 
 : ( יהיה מצב מתוכנת נוסף .D.S.  U.Sלשתי המסגרות המרכזיות ) 

 
אפשרות להטות אותן באלכסון לכיוון הקהל ע"י הנמכת שני המנועים האחוריים בעוד 

 מעלות ( .) ראה סקיצה מצורפת (.  35מטר )זווית כללית של 
ישלטו בנפרד ששני המנועים האחוריים  –אחד לכל מסגרת  –שני כפתורי הפעלה 

 בכל מסגרת.
 במה ( !מצב זה אינו קיים במסגרות הצדדיות ) ימין ושמאל 

 (, 0 –הכפתורים קפיציים )חוזרים למצב 
 מוארים פנימית ובשני צבעים שונים )למעלה / למטה(.

 פיטריית חירום אדומה תמוקם במקום נוח בחזית.
 ומפתח לפתיחת דלת הארון. ONמפתח הפעלה כללי שאינו ניתן לשליפה במצב 

 עומס מקסימלי.שילוט המציין את מספרי המסגרות, למעלה / למטה / אלכסון ו
 
 
 חיווט. 

  
 הקבלן יספק ויתקין את החיווט הנידרש להפעלת המערכת. כולל כבלים חשמל, 

 חיווט / הכנת האגדים לחשמל לתאורת מופעים, כבלים פיקוד,
 תעלות וכל הנידרש להפעלת המערכת.

 
 
 
 
 
 
 

  גשר תאורה .3

 
 

מנועי שרשרת  3ס"מ. האגד עולה / יורד בעזרת  29בחתך מרובע   אגד אלומניום
 המעוגנים אל קורות תשתית בתיקרת האולם ) קורות התשתית ע"י אחרים (.

 ממ. 2על  18ממ ופנימי  2על  50. צינור חיצוני  6082מ'. מאלומניום משוך  15אורך האגד 

 בברגים.רים חיבו

 / אנגלית / אמריקאית בלבד ! האגד יהה מתוצרת גרמנית / אטלקית
 .LITEC QX30SAכדוגמת  

 מ'. 8.5 –מ' מהרצפה. מהלך תנועה למנוע  10.5גובה הקורות 
 

 המסבך נושא גופי תאורה.
 שקעים מסומנים מחווטים פנימית. 24לכל אורכו, תותקן תעלת חשמל ממתכת הכוללת 

 מסומנים במרכז התעלה המרכזית.הנ"ל מתרכזים למרכז המסגרת ומחוברים לקופסת מהדקים 
 על המסבך, במרכזו, סל איסוף לכבל שטוח רב גידי כמספר השקעים.

 צד אחד של הכבל מחובר לקופסת המהדקים, צד שני לקופסא זהה בתקרת הבמה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 3+.  סכ"ה D8. מאושרים להרמה מעל  קהל 1Tהמנועים יהיו מנועי שרשרת 
 מנועים.

/ אמריקאית בלבד ! של יצרן ידוע המתמחה במתקני המנועים יהיו מתוצרת ארופאית 
 הרמה לבמה. 
 או מקבילה איכותית אחרת.   LITECאו  LlIFTEKאו  CM HOISTכדוגמת תוצרת 

 
 מערכת פיקוד

 
 משולבת בארון הפיקוד של הצוגים החשמליים במפלס הבמה.

הארון , יהיה הארון יכיל בתוכו את הבקרים וכפתורי שליטה בכל מנוע בנפרד .בחזית 
מ', איתה ניתן לגשת לחזית הבמה  8חיבור לקופסת הפעלה ניידת, עם כבל של 

 ולהפעיל את הגשר משם תוך שמירה על קשר עין רציף.
 שני כפתורי הפעלה )למעלה / למטה(. -על הקופסה 

) במצב בו הקופסה מחוברת, לא יהיה ניתן להפעיל מנוע בודד , אלא אם כן הוגד 
 תוך הארון (.אחרת מראש ב

 (, 0 –הכפתורים קפיציים )חוזרים למצב 
 מוארים פנימית ובשני צבעים שונים )למעלה / למטה(.

 פיטריית חירום אדומה תמוקם במקום נוח בחזית.
 הקופסה הניידת משותפת לגשר למסגרת האגד העגולה.

 שילוט המציין את הגשר / מסגרת עגולה, למעלה / למטה.
 
 
 חיווט. 

  
 הקבלן יספק ויתקין את החיווט הנידרש להפעלת המערכת. כולל כבלים חשמל, 

 חיווט / הכנת האגדים לחשמל לתאורת מופעים, כבלים פיקוד,
 תעלות וכל הנידרש להפעלת המערכת.

 
 
 

 מסגרת אגדים עגולה .4
 
 

 ס"מ. 29מסגרות עגולות, מחוברות בניהן,  מאגד אלומיניום בחתך מרובע  2מערכת הכוללת 
 מ' . 8עיגול חיצוני  בקוטר  
 מ'.  4עיגול פנימי בקוטר : 

 סקיצה מצורפת. –המסגרות בעלות חלוקות פנימיות 
 ממ. 2על  18ממ ופנימי  2על  50. צינור חיצוני  6082האגדים יהיו מאלומניום משוך 

 בברגים.רים חיבו

 האגדים יהיו מתוצרת גרמנית / אטלקית / אנגלית / אמריקאית בלבד ! 
 . LITEC TX30SAכדוגמת  

 יצורפו להם כל המסמכים המעידים על מקוריותם.
כל יחידה תורכב , כולה , ע"פ התיכנון, מיחידות באורכים / מידות סטנדרטיים מהייצרן. לא יהיו 

 חיבורים ) בין אם בחביקה , ריתוך או הברגה ( שאינם אורגינאליים מהייצרן.
 

 המסבכים נושאים גופי תאורה.
 24מסגרת מסבך מעוגלת, לכל אורכה, תותקן תעלת חשמל ממתכת הכוללת בכל 

 שקעים (. 48סכ"ה  -שקעים מסומנים מחווטים פנימית. ) שני עיגולים  
 הנ"ל מתרכזים למרכז המסגרת ומחוברים לקופסת מהדקים מסומנים במרכז התעלה המרכזית.

 שקעים.על המסבך, במרכזו, סל איסוף לכבל שטוח רב גידי כמספר ה
 צד אחד של הכבל מחובר לקופסת המהדקים, צד שני לקופסא זהה בתקרת הבמה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

מנועי שרשרת המעוגנים אל קורות תשתית בתיקרה ) קורות  8המסגרות עולות יורדות בעזרת 

 (. י אחריםהתשתית ע"
 מ'. 8.5 –מ' מהרצפה. מהלך תנועה למנוע  10.5גובה הקורות 

  תיקניות, בחביקה. 2Tהשרשרת ע"י רצועות של המסגרת תירתם אל מנועי 
ומלווים במסמכים  על השאקלים, רצועות ,ושאר ציוד ההרמה להיות תיקניים

 המעידים על כך.
 או מקבילה איכותית אחרת. GREENPINאו  ROSCOכדוגמת תוצרת 

 
 8+.  סכ"ה D8. מאושרים להרמה מעל  קהל 1Tהמנועים יהיו מנועי שרשרת 

 מנועים. 
ועים יהיו מתוצרת ארופאית / אמריקאית בלבד ! של יצרן ידוע המתמחה במתקני המנ

 הרמה לבמה. 
 או מקבילה איכותית אחרת.   LITECאו  LlIFTEKאו  CM HOISTכדוגמת תוצרת 

 
 
 
 
 

 מערכת פיקוד
 

 משולבת בארון הפיקוד של הצוגים החשמליים במפלס הבמה.
שליטה בכל מנוע בנפרד .בחזית הארון , יהיה הארון יכיל בתוכו את הבקרים וכפתורי 

מ', איתה ניתן לגשת לחזית הבמה כדי  8חיבור לקופסת הפעלה ניידת, עם כבל של 
 להפעיל את ה"עיגול" משם תוך שמירה על קשר עין רציף.

 שני כפתורי הפעלה )למעלה / למטה(. -על הקופסה 
ע בודד , אלא אם כן הוגד ) במצב בו הקופסה מחוברת, לא יהיה ניתן להפעיל מנו

 אחרת מראש בתוך הארון (.
 (, 0 –הכפתורים קפיציים )חוזרים למצב 

 מוארים פנימית ובשני צבעים שונים )למעלה / למטה(.
 פיטריית חירום אדומה תמוקם במקום נוח בחזית.

 .הקופסה הניידת משוטפת לגשר למסגרת האגד העגולה
 עגולה, למעלה / למטה.שילוט המציין את הגשר / מסגרת 

 
 
 חיווט. 

  
 הקבלן יספק ויתקין את החיווט הנידרש להפעלת המערכת. כולל כבלים חשמל, 

 חיווט / הכנת האגדים לחשמל לתאורת מופעים, כבלים פיקוד,
 תעלות וכל הנידרש להפעלת המערכת.

 
 

 מסך בית / מסך קידמי ראשי .5
 

 מסך קטיפה חסין אש באיכות גבוהה כולל ביטנה תפורה בחלקו האחורי. נפתח / נסגר לצדדים 

 ס"מ לשניה. 100 -ל 0ע"י מערכת הנעה חשמלית במהירות משתנה בין  
ג"ר . צבע שחור  500. קטיפה במשקל לפחות  921חסינות אש דרגה חמש ת"י  

 פחם.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 גוון סופי יקבע ע"י האדריכל.
 ה מתוצרת "גרץ" גרמניה "קליוויה" (.)כדוגמת קטיפ 
מ' כל אחת. תפור בקפלים  7 –מ'. עשוי שתי יריעות  6.5מ' גובה  14המסך ברוחב  

 מטר בד בכל יריעה (. 14) קרי  1:2של 
מ' באיכות גבוהה המותקנת מעל משקוף פתח  14המסך נוסע על מסילה באורך  

 הבמה. כולל חפיפה במרכז.
 המסילה התואמות )בודדות, מובילות, שוברות וכו' ( מתוצרת "המסילה ועגלות  

GERRIETS. כדוגמת דגם "גוקר" או "קינג " ( " גרמניה בלבד( 
 עמדת תפעול המסך תהייה מפיקוד הממוקם בקידמת ימין במה. 
המסך יהיה תפור ברמה הגבוהה ביותר כולל כל הגימורים הדרושים.כולל שרשרת  

 התחתונה ופרנזים בחזית ) ע"פ בחירת האדריכל ( . משקולות עופרת במכפלת
הקבלן יספק ויתקין את החיווט הנידרש להפעלת המערכת. כולל כבלים חשמל,  

 כבלים פיקוד,
 תעלות וכל הנידרש להפעלת המערכת.

 
 

 פורטלים ניידים   .6
 
 

 מ'. 8מ' עד  11.5..-שני פורטלים נעים משני צידי פתח הבמה. מקטינים את הפתח מ 

 מ' גובה .  7מ' רוחב על  2במידות : 
 –)בירץ או קומבי מ"מ לפחות ( . המסגרות מצופות דיקט  40על  80ממסגרות ברזל ) 

מ"מ צבוע שחור ומטופל במעכב בעירה. הנ"ל יצופה בבד קטיפה חסין  10לא צפצפה ( 
 אש ) אותו סוג כמו המסך הקדמי ( בצבע שחור פחם.

וגלגלות המעוגנות לקיר פתח הבמה ונתמכות בכבל  הפורטלים נוסעים ע"ג מסילות
 לתקרה.

 מתאימות לשאת את המשקל המדובר. –המסילות והעגלות 
 –בחלק התחתון של כל פורטל : מוביל ממוסב הנע בתוך חריץ ברצפת הבמה 

 לשמירת כיוון ויציבות.
 מעצור במה מקצועי לקיבוע הפורטל במקום הרצוי.

 
 

  

 

 

 

 

 )קלעים( לסגירות במה.מערכת מסכים  .7
 
 

תפקיד מערכת הקלעים הוא לתחום/להסתיר את צידי הבמה, את תקרת הבמה 
 והקיר האחורי שלה.

המערכת תפורה מבד כותנה שחור )דריל(, חסין אש, מגורד ואטום לאור במשקל 
 ג"ר למ"ר לפחות. 350

 לבד תצורף תעודת חסינות אש באישור מכון התקנים הישראלי. 
מאותו הסוג של ציפוי   -ת ) קדמית ( תפורה מבד קטיפה שחור פחם פדוגה אח 

 הפורטלים.
ס"מ ובו  5-7בחלק העליון של המסכים והרגליים ייתפר פס חיזוק למסכים ברוחב 

 ס"מ. 40ס"מ. בכל טבעת שרוך קשירה שחור באורך  20טבעות מתכת כל 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 בצדדים : כפל גימור. 
ס"מ ובו  5-7פס חיזוק ברוחב   -חורי בחלק התחתון של ה"רגליים" והמסך הא

 " למתיחה.1ס"מ + מכפלת להשחלת צינור  20טבעות מתכת כל 
 כפל גימור בלבד. –בחלק התחתון של ה"פדוגות" מדריל  
 " למתיחה.1מכפלת להשחלת צינור –בחלק התחתון של ה"פדוגה" מקטיפה  

 
 
 

 רשימת המסכים : 
 מ'. 5.5מ' , גובה  2.8זוגות ימין / שמאל(.  רוחב  X 4רגליים : ) 8 
 מ'. 2.8מ' , גובה  13פדוגה  דריל : רוחב   1 
 מ'. 2.8מ' , גובה  14פדוגה  קטיפה : רוחב   1 
 מ' גובה  כל כנף. 7מ' רוחב כל אחת,  7כנפיים למסך אחורי :  2 

 
ע"י הקבלן. שחור מט. פקקים  צינורות מתיחה תואמים לרגליים ולמסך האחורי.יספקו 
 בקצוות.
 מ' כולל חיבור זכר/נקבה. 3הצינורות  בחלוקה ליחידות של עד  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 צפוי הבמה בעץ -רצפת הבמה  .8
 

 

הקבלן יספק רצפת עץ לבמה אשר תענה על כל הדרישות הטכניות המפורטות 
במפרט הטכני ובסקיצות המצורפות. העבודה כוללת 

אספקה,הובלה,התקנה,פילוס,צביעה שיוף וגימור של הרצפה .כמו כן יספק ויתקין 
 .הקבלן את כל הנדרש לתפקוד תקין של רצפת הבמה בין אם צוין או לא צוין במפרט

אחריות הקבלן תהיה למשך שנה מזמן המסירה , הקבלן יהיה אחראי לתקינות 
 הרצפה

התיקונים הנדרשים ללא הפרעה בפעילות )לא כולל טיפולי צבע(  ויבצע את כל 
 השוטפת של הבניין.

 תכנון הביצוע יוגש על ידי הקבלן לפני תחילת העבודה.
ק"ג למ"ר .התכנון יאושר על ידי מהנדס מוסמך מטעם  750כושר נשיאת הבמה יהיה 

 הקבלן.
 על רצפת הבטון להיות חלקה וישרה לפני הנחת רצפת העץ על גביה. 

) ת"י  2000רט ללוחות הבמה ( יטופלו במעכב בעירה פיירברקס כל חלקי העץ )פ
 כולל טיפול מקומי בשטח לחיתוכים במקום. –(  3דרגה  755
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 יש לספק אישור מהנדס בטיחות.
לוחות הבמה והפאנלים הסוגרים שלה יטופלו לאחר ההרכבה בלכה פוליאוריתן 

 Denbergloss Anti Flame"  ) כדוגמת "דנברגלוס אנטיפלייםשקופה המכילה מעכב בעירה 

 .או שווה ערך מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי(
 

 באישור האדריכל , המזמין , והיועץ. -גוון בסיסי 
  

" 2במידות  5-6רצפת הבטון של החלל תקבל תשתית קורות נושאות מעץ אורן מ"ס 
X 4מוקצעות " 

 ס"מ. 60של עד (. הקורות יונחו בניצב לשפת במה במרווחים  X10 5)קורות 
 מ'. 2ביניהן יחוברו קורות רוחב כל  

 קורות העץ יהיו מאיכות גבוהה כולל טיפול אימפרגנציה  וטיפול נגד מזיקים.
 אין להבריג את הקורות הנושאות לבטון כדי לאפשר גמישות לרצפה.

 shore-a  60מ"מ , דרגת קושי  10יש לחבר לתחתית הקורות כריות ניאופרן עובי 
 וב בעירה.עם עיכ

במקומות בהם אין מגע בין הקורה לביטון , יש לתת תמיכה של דיקט בעובי 
 המתאים.

 
 במיקומים בהם צפויים להיות קופסאות במה, יש לוודא שאין קורות. 

 קופסאות הבמה והמכסים שלהם ימוקמו בהתאם לתוכניות החשמל. המכסים ייצורו
 מאותו החומר והגימור של לוחות הבמה.

 
סיום התשתית ולפני תחילת פריסת לוחות הציפוי יוזמנו המתכנן , המפקח והיועץ עם 

 לאישור.
 
במרווחים בין הקורות הנושאות יש להניח מזרוני צמר סלעים )מעוכב בעירה (  

 עטופים בשקיות ניילון.
 קילו למ"ק. 80צול , משקל  4עובי  

 
 יכות גבוהה.התשתית תצופה בלוחות עץ קליר מהוקצעים ומוחלקים בא 
 לחות. 12%מיובש באויר למקסימום  A1הלוחות מדרגה  
 יש לספק דוגמת עץ לאישור המפקח כולל תעודות משלוח המציינות את נתוני העץ. 
הקבלן יתקן פגמים בלוחות ) במידה ויופיעו כאילו ( ע"י קידוח, פקקים מתאימים,  

 הדבקב וליטוש.
ס"מ. ישרים, ללא  15 -ל 12של בין ס"מ וברוחב  5הלוחות בעובי של לפחות 

 פיתולים.
חומר בידוד דק יפרש בין קורות התשתית ללוחות עץ הקליר. הלוחות יהיו עם חיבורי 

( אל התשתית. יש לוודא גישה לא מלמעלהשיניים ביניהם. הלוחות יוברגו מהצד )
 נוחה אל הברגים לצורך תחזוקה/החלפה.

 
 

מהקירות לאפשר התפשטות. הפאנל ) באותו ס"מ  1לוחות הבמה יגיעו עד למרחק 
 גימור כמו הרצפה ( יחובר לקיר בבורג/ דיבל פליז. 

 תבוצע ע"י אחרים. ציפוי הבמה יתחבר אליה. –ע"פ תכנית האדריכל  –חזית הבמה 
 

 משטח הבמה ילוטש ויוחלק לפני הצביעה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

לשמור על  הקבלן ידריך את נציג המקום באופן האחזקה והטיפול ברצפת הבמה כדי
 תקינותה וכן יספק דוגמת שמן במה באריזתה המקורית.

 
 
 
 
 

 . LEDעגלה לקיר / מסך   .9
 
 

ס"מ. במשקל מוערך של  X  350 600. הקיר במידות LEDעגלה נושאת לקיר מסך 
 מקסימום למסך עצמו(.  ק"ג למ"ר  20ק"ג     ) לפי  420

. בנויה מתכת. יושבת על גלגלים סמ 20על גובה X 120 700העגלה במידות : 
ק"ג . שלושה גלגלים יחדיו  150צול עם ציר לאגר למשקל  3"משוגעים" פוליאוריטאן 

 על צלחת ציר משותפת יוצרים יחידת גלגל אחת !
 ) כדוגמת גלגל שלישיה של " ג'יפי גלגלים בע"מ ( . 

 לא תתקבל מתכונת גלגלים שונה !
 ם.יחידות גלגלים משולשי 14לפחות 

 –ממ ) קומבי או בירץ  17ס"מ מעל הרצפה.העגלה מצופה דיקט  2העגלה מרחפת 
 לא צפצפה (

 בחלקה העליון ובצדדים / חזיתות. –מצופה שטיח ריצפה שחור 
 העגלה תבנה בחלוקה לשלוש, בחיבור ברגים, לצורך אכסנה/פירוק/הובלה.

 
כדי לאזן את פתחים למשקולות  4במשטח העגלה, בחלקה האחורי , יש לשלב 

 העגלה.
ק"ג במשקולות. דלת הציר מריצפת הדיקט של העגלה  150כל פתח יכיל עד 

 תאפשר גישה נוחה ל"סלסת" המשקולות. 
 

הרעיון הכללי הינו שקיר הלדים יהיה רתום לעגלה וזו תאפשר את ניידותו ע"ג 
 הבמה.

אותו ע"ג בנוסף, תהייה אפשרות לנתק את הקיר ,בשלמותו , מן העגלה, ולתלות 
 הצוג האחורי בבמה אשר מותאם לכך.

 
ס"מ  25לצורך כך, הקיר יהיה חבוק בתוך מסבך של אגד אלומניום מרובע בחתך של 

 מכל צדדיו ותפוס אליו בסוויבלים. כולל חיזוקים אחוריים.
 מסגרת זו תאפשר לתלות את הקיר על הצוג.

 מסגרת זו , תתחבר / תתנתק למסגרת קבועה ע"ג העגלה.
 מסגרת הקבועה תהייה ממסבך אלומניום או ממסבך מתכת.ה

 120המסגרת הקבועה נראת כמו "שער" הפוך . שתי מסגרות צד ברוחב העגלה )
 ס"מ. 80ס"מ וקושרת תחתונה בגובה  455ס"מ ( ובגובה 

המסגרת שחובקת את קיר המסך תהייה מחוברת אל המסגרת הקבועה של העגלה 
 ותתנתק ממנה רק לאחר חיבור המסגרת החובקת לצוג / וההפך.

 
 לעגלה לא יהיו מעצורים או מובילים לרצפה.

וצידיה , מצופים  דריל שחור מגורד )  –ס"מ  80עד גובה  –חזית המסגרת הקבועה 
  כדוגמת הבד של הרגליים(.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 
 כבלי החשמל של קיר המסך יהי חופשיים "לרוץ" אחרי העגלה. 

 
הקבלן יספק את כל אמצעי החיבור התלייה הנחוצים לחיבור / ניתוק הקיר מן ואל 

 העגלה ואל הצוג .
 

הקבלן יתכנן ויבנה את העגלה בתאום ובאישור היועץ והמפקח ויצג אישור מהנדס 
 בטיחות וקונסטרוקציה ליציבותה.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

ג' 1נספח ג'  

 

 .מערכת תאורת מופעים3

 
 תאור העבודה

תאורת הבמה על כל והתקנת מערכת  , הובלהתכנון, אספקה יםכוללוהמחירים העבודה 
 מרכיביה

 .לאישור ושביעות רצון המזמין, המפקח, יועץ התיאטרון ומהנדס החשמל
 , כולל הפעלת נסיון.או לא צוין במפרט כל הנדרש לתפקוד תקין של הציוד בין אם צוין ביצוע

תכנון מפורט והכנת תוכניות עבודה ושרטוטים של המערכת הכולל את כל פריטי הציוד 
 המופיעים בכתב הכמויות.

 הקבלן המבצע אחראי לפעולתה התקינה של המערכת.
 
 

 
 תוכניות מצורפות

 אדריכליות של אזור הבמה ותוכניות החשמל של מהנדס החשמל. למפרט מצורפות תוכניות
התוכניות כוללות את מיקומי הדימרים, עמדות הפיקוד/בקרה, מיקום גשר התאורה ושאר 

 מיקומי המערכת.
 
 

 כללי .6
 

 . 
 
העבודה תתבצע ברמה המקצועית הגבוהה ביותר לשביעות רצונם של .        1

 המזמין היועץ והמפקח, 
 ההסכם, המפרט וכתב הכמויות.לפי 

 הקבלן יצרף להצעתו קטלוגים ומפרטים לסוגי הציוד אותם הוא מציע .
חדשים, ויצורפו באיכות גבוהה, יסופקו ע"י הקבלן יהיו יוצעו/כל הציוד והחלקים אשר 

 להם
 אם קיים לאותו סוג מוצר (. –)ישראלי תעודות אחריות ותו תקן

 הציוד למזמין לניסיון.הקבלן יוכל להציג ולהדגים את 
 כל עבודות החשמל יהיו ע"פ התקן הישראלי וחוקי החשמל. 

שנים  3כל הרכיבים שיסופקו יהיו של חברות ידועות, ובעלות ניסיון תפעולי של 
  לפחות

 בתיאטרונים מקצועיים בארץ.
הקבלן יגיש למפקח אישורי מהנדס חשמל  ,מהנדס בטיחות  וקונסטרוקציה לגבי כל 

 .תיועבודו
 כל הבדיקות והאישורים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.
 כל פריט שיובא לבניין ללא אישור כאמור, יורחק מהבניין.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

והיועץ  , המפקחבאישור המזמין –למתבקש מהמפרט  "שווי ערך"הצעות למוצרים  .2
)כולל  למתבקשוכל הנתונים מפרט טכני , קטלוג, בקשה מסודרת בכתב בצירוף 

 . .הצגת דוגמא עם ידרש (
  

 .לוח זמנים לביצוע העבודה מרגע קבלת צו התחלת העבודה .3
באחריות הקבלן לדאוג לכל התיאומים הדרושים על מנת לבצע את התקנת 

 המערכות.
הקבלן יהיה אחראי לתאום עם המפקח , המתכננים וקבלן החשמל ,וביקורת על  

 התשתיות בשטח.
, לוח זמנים לביצוע העבודה / המפקחלאישורו של המזמין/הקבלן הראשיהקבלן יגיש 

 אשר ישתלב 
באחריותו להתריע בכתב למפקח על כל  פעילויות הבניין. בלוח הזמנים של שאר

 עיכוב/הפרעה
 בביצוע התקנת המערכות.

  
 ימנה מנהל עבודה מטעמו אשר ינהל ויפקח על העבודה.הזוכה הקבלן  .4

ש כבא כוחו של הקבלן וכל הוראה שתימסר לו, כאילו נמסרה מנהל העבודה ישמ
 לקבלן.

הקבלן יהיה אחראי על תליית, התקנת וחיווט הציוד לפי תנאי השטח ובהתאם לתקני 
 הבטיחות.

יתאים את התקנת הציוד לתנאי המקום ויתחשב בכל האלמנטים הקיימים  הקבלן
  במקום כולל תנאי גישה, פתחים וכו'

תוך כדי נקיטת זהירות מרבית על פי כללי הבטיחות הנדרשים בסוגי הקבלן יעבוד  
 העבודה השונים. 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, חבלה או תאונה אשר עבודתו או עובדיו יגרמו לאדם או 
 לרכוש.  

 הקבלן ישא בכל הוצאה הקשורה בנזיקין אלו.
שהצטברו באזורי הקשורים לעבודתו את כל השיירים באחריות הקבלן לסלק ולנקות 

 העבודה.
 
 קבלתה ע"י המזמין/המפקח. -תקופת הרצה: מיום מסירת המערכת  .5

במשך תקופת ההרצה הקבלן ילווה, ידריך ויפתור בעיות, עבור הצוות המתפעל 
 בנוגע לשימוש במערכת.

 .לקריאה בשל תקלה בגינה אין יכולת לקיים מופע באותו יום מיידית הענות 
 ימים (. 120חודשים ) 4ההרצה :אורכה של תקופת 

 
 מזמן המסירה. שנתייםאחריות הקבלן תהיה:  

ויבצע את כל התיקונים  המערכת בתקופה זו הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של 
 הנדרשים

 )לא כולל נורות (. בתיאום וללא הפרעה לפעילות השוטפת של הבניין
חילוף על מנת להבטיח הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו מלאי מספק של חלקי 

 פעולה תקינה,
 בטוחה ושוטפת של המתקנים למשך חמש שנים מזמן המסירה.

 
 לצורך אישור/קבלת העבודה יגיש הקבלן לאישור המזמין ספר מערכת, תוכניות .6

 , ASMADE  עותקים.  3יוגשו  והוראות אחזקה. רשימות חיווט 
מפרט טכני מקורי או חליפיים, ספר המערכת יכיל: תאור המערכת, רשימת חלקים ו/

 ( PDF -)אפשר ב
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

הוראות הפעלה, הוראות אחזקה ורשימת חיווט של מרכיבי לכל חלקי המערכות, 
 ., תווי תקן וכו'המערכת

יוד על שוטפת של הצ בתפעול ואחזקההקבלן ידריך במסגרת החוזה את נציג המקום 
 בעה חודשים.למשך תקופת הרצה של אר הנדרשפי כללי הזהירות והטיפול 

  
   תשתית הבניין. הקבלן יקבל תכנית פריסה של בהחיווט יושחל בצנרת המשולבת  .7

 הצנרת.
הקבלן יהיה מתואם עם מהנדס וקבלן החשמל, אם ויידרש צנרת נוספת ע"י הקבלן 

 הביצוע הינו באחריות הקבלן.
 

  
 

 מרכיבי המערכת
 
 

 .פיקוד , שליטה ובקרה .1

 
 
יחידה אחת. תמוקם בעמדת הבקרה. כולל אפשרות קלה ומהירה להעביר אותה  

 לעמדת שליטה במפלס הקהל .
 מחשב תאורה .  1.1

. Vector Ultra Violetדגם  ווקטור אולטרה   COMPULITE  כדוגמת : תוצרת 

 טאץ. LCDמסך 
 .  MAאו    Martinאו שווה ערך מאושר תוצרת  

 .IPADשלט רחוק טאבלט   1.2
 .ר עבור שלט רחוקראוט  1.3

 או שווה ערך. WIFI 300Mbps TP-LINKכדוגמת  
 פין . 3יציאות   ”19ערוצים  8יח'  ספלירים  10  1.4
 ”19ארון תקשורת   1.5
 קווי פיקוד ישירים עבור אורחים.  1.6
 מפוזרות ) לפי תוכנית ( על הבמה.  DMXיח' קופסאות  50  1.7
 כולל התקנה וחיווט.  1.8

 
 

 זרקורים לבמה .2

 
 

 LED WASH ZOOM PLUS. 37  X15W חכמים / נעים   LEDיח' פנסי   8    2.1
 לדים.
או תוצרת  ROBIN 600 LED WASH ZOOM PLUS– RGBWכדוגמת :  
Martin 

 או שווה ערך מאושר.      
. W15 RGBWלדים  19. פנס שטיפה מבוסס לד   מתנועעגוף תאורה יח'  48    2.2

 . 10-50זום 
 כולל שליטה ואפקטים על הלדים , גלגל גובו וסטרוב.                

 או שווה ערך מאושר .  JB Lighting או  ECO Stage B1915 LED Zoomכדוגמת:                 

 כולל סטנד ובלסט. 1800Wפולוספוט     2.3
 או שווה ערך מאושר. LRD-cantoאו  VICTOR 1800 Robert Juiliatכדוגמת :     
 יח' מכונת עשן/ערפל משולבת כולל מארז מקורי.   2    2.4
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

או שווה ערך   Look , Martinאו תוצרת   ANTARI F-7 SMAZEכדוגמת :     
 מאושר .

 *    כולל  קלמרות באיכות גבוהה וכבלים אבטחה.        
 
 

 זרקורים לגשר תאורה .3
 

 
 שטיפה וספוט בשליטה אלחוטית.  LEDיח' פנסים נעים חכמים  12    3.1

        W350  מעלות. שני גלגלי גובו ) סטטי ומסתובב (. שני גלגלי  40 – 8לפחות. זום
 צבע.

 כולל חיווט והתקנה על הגשר.        
    או שווה ערך מאושר. Martinאו תוצרת   Robe- Viva CMYכדוגמת :     
 באיכות גבוהה וכבלים אבטחה. *     כולל  קלמרות              

 
 
 
 

 

 מושבים מקופלים (. –זרקורים לאזור הקהל ) למופעי עמידה / הסעדה  .4

 
. W15 RGBWלדים  19. פנס שטיפה מבוסס לד   מתנועעגוף תאורה יח'  24    4.1
 . 10-50זום 

 כולל שליטה ואפקטים על הלדים , גלגל גובו וסטרוב.         

 . או שווה ערך מאושר JB Lighting או  Stage B1915 LED Zoom ECOכדוגמת:          

 SL-30-20ס"מ 50כדור מראות יח'  2    4.2
 *    כולל  קלמרות באיכות גבוהה וכבלים אבטחה.         

 
. 

 .חיווט, התקנה, כבלים, תכנות והדרכה .5
 

 קומפלט
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

שמע ומולטימדיה, מערכות לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

 

 

 ד'נספח 

 

 כתב כמויות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 תכליתילמרכז הרב 

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

 

 ה'נספח 

  

  תכניותה טבלת
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 נספח ה'

 כניותת טבלת

 
 קנ"מ: אור:ית מספר:

   2 – 1מסדים  

  S.P – 1 – 5פנל חיבורים  

 W.P – 1 – 2פנל חיבורים 

 

  1+2פנל חיבורים עמדת הפעלה אולם  

 1:50 קומת כניסה מ.מולטימדיה 

 1:50 מ.מולטימדיהקומה א'  

 1:50 תקרה מ.מולטימדיה 

 1:50 חתכים מ.מולטימדיה 

 1:50 מתקני במה מפלס במה 01

 1:50 מתקני במה מפלס גלריה 02

 1:50 מתקני במה חתך מרכז במה 03

 1:20 מתקני במה פרטים 04
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

ומולטימדיה, מערכות שמע לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

  'ונספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ו'נספח           

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מ 

  4רח' המעיין 
 2בניין ליגד סנטר 

 מכבים רעותמודיעין 
 

אנו ערבים "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
הסכום " :להלן(₪(  )במילים: _________ ₪ ל ___________ בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,"(הבסיסי
מערכות שמע ומולטימדיה, מערכות במה לאספקה והתקנת  1/2018מס'   מכרז פומבי עם השתתפותו 

ולהבטחת מילוי  מודיעין מכבים רעותר של העיר  "מכניות, ומערכות תאורת מופעים למרכז הרב תכליתי במע
   תנאי המכרז.

  

המתפרסם על ידי הלשכה  ,המחירים לצרכןלמדד יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
 דהיינו,) 2018 שנת ינואר לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב המרכזית לסטטיסטיקה,

 ."(המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__

יהיה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון, 
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי  גבוה מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(והמדד החדש 

 

 ד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונהמי האמור לעיל,אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות  .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב 
   כלשהו כלפיכם.

  

שכל אחת  או במספר דרישות, אים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת,אתם תהיו רש .4
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען הרשום  ועד בכלל,________  ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .6
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;   למועד הנקוב בסעיף זהמטה עד 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ותר של העיר  מודיעין מכבים רעות "במע 

 

  'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה

 

  



132 

 

 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 הכלכלית לפיתוח  מודיעין עיר העתיד בע"מהחברה 
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

 

"( אנו ערבים המציע" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,הבסיסי"(
מערכות שמע ומולטימדיה, מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת לאספקה והתקנת להסכם שביניכם לבינו 

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"מופעים למרכז הרב תכליתי במע

המתפרסם על ידי הלשכה  ,המחירים לצרכןלמדד יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  ,הסכום הבסיסי (2
 דהיינו,) 2018 שנת ינואר לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב המרכזית לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

יד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה מ אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  ו במספר דרישות,א אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -הרשום מטה לא יאוחר מלמען 

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

 

  1'זנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
בתקופת  על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
 אחריותה
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1ז'נספח 

 

 תאריך:______          

 עיר העתיד בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין 
  4רח' המעיין 
 2ליגד סנטר 

 מודיעין מכבים רעות

 

"( אנו ערבים קבלןה" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

 בקשרקבלן שתדרשו מאת ה להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  צמוד,אשר יהיה  הבסיסי"(,
מערכות שמע ומולטימדיה, מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת אספקה והתקנת בגין  אחריותלתקופת ה

 .ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע מרכז הרב תכליתיבמופעים 

המתפרסם על ידי הלשכה  ,המחירים לצרכןלמדד יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 דהיינו,) 2018 שנת ינואר לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב המרכזית לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  חובה להוכיח את דרישתכם, מבלי להטיל עליכם בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, (4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. לק מסכום הערבות בלבד,מהן מתייחסת לח

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;פקיעת הערבות ימים לפני מועד 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

 

  'חנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 'חנספח 

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  _____________________________ *מ"אני הח
 :בכתב כדלקמן מצהיר בזה לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ( העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגניםאיסור )חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

שנים  3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  שקדמה לתאריך תצהיר זה.

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2כמשמעותו בסעיף אלי  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה. ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  שכר מינימום,הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק  ג.
 האחרונה.

 .החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מהתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  תאגידי "למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

מס'  ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________07/2012
 יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני. להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מופעים מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

  1'חנספח 

 

 הרשעות  תצהיר 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 1נספח ח'
  תצהיר העדר הרשעות

 ממניות המציע( 50% -)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ 

ומולטימדיה, מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מערכות שמע לאספקה והתקנת  1/2018מכרז פומבי  מס'  
 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"מופעים למרכז הרב תכליתי במע

  אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע( .1

 נגדועומד ותלוי לא ו/או השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית,  10במהלך  (א)
 בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן.כתב אישום 

)להלן: "חוק  1977 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 290-297לפי סעיפים העבירות  –"עבירה פלילית" 
לחוק העונשין  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-393העונשין"(, או לפי סעיפים 

)עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או 
-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתהוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה פלילית  כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבהכל עבירה, ו/או  .2001
ילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת מסוג חטא, עבירה פל

 אישור, רישיון או הסכמה(.

ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין  חברההח"מ מאשר ומסכים כי ה (ב)
 ה ורשויות אכיפת חוק אחרות.במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטר

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ  (ג)
 למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 בגוף החתום על מסמך זה. לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום על מסמך  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  (ב)
 זה.

)ב( 1 -)א(1לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 לעיל.

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע/חבר במציע
 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין  
 גע למכרז.הקשור ו/או הנו  

 הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

  תם בפני על נספח זה.לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, ח
  

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע

 

 

 2ח' יםנספח

  

 תצהיר זכויות עובדים
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

  2נספח ח'

 שמירת זכויות עובדיםתצהיר בדבר קיום חובות בעניין 

 ידי מורשה חתימה במציע( -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על .1

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  .2

 כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  (א)

 1/2018מס'   מכרז פומבי החברה הכלכלית לפיתוח מודיעין, עיר העתיד בע"מ על פי 

מערכות שמע ומולטימדיה, מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת לאספקה והתקנת 

 )להלן: "המציע"(.  ין מכבים רעותר של העיר  מודיע"במע מופעים למרכז הרב תכליתי

ניכויים ותשלומים אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים  (ב)

כדין עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות 

מציע על פי דיני העבודה, החלים על ה הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה

 כמעסיק.

              

        ________________            

 חתימה                         

נושא  ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

להצהיר את האמת וכי  ולאחר שהזהרתיו כי עליו המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________ז מס'  "ת

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 

 חתימה         
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 תאורת מופעיםמערכות במה מכניות, ומערכות 

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 
 

 

 

 2'ט – 'ט יםנספח

  

  קיום ביטוחיםל יםאישור
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 אישור ביטוחי הקבלן

 __________תאריך :          

 לכבוד

 "(החברה" :להלן(החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ 

  2 , בניין ליגד4מרחוב המעיין 
 מודיעין מכבים רעות.

 א.ג.נ.,

 .יםביטוחעריכת אישור הנדון: 

 1/2018 : על פי חוזה/מכרז מס'

מערכות שמע ומולטימדיה, מערכות במה מכניות, לאספקה והתקנת  : תיאור העבודות
ר של העיר  מודיעין "למרכז הרב תכליתי במע ומערכות תאורת מופעים

 "ההסכם"(. מכבים רעות )להלן: "העבודות" ו/או

 ____________________________________ )להלן: "הקבלן"(. : שם המבוטח

חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה שמיום  ______אנו 
"(    על תקופת הביטוח)שני התאריכים נכללים ולהלן: " _____________,ועד ליום  __________

 פוליסות הביטוח כמפורט  להלן:שם הקבלן  את 

 

 __________________ פוליסה מס'   ביטוח עבודות קבלניות  .1

 ש"ח________________ שווי העבודות:  

הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או החברה ו/או מפקח מטעמה  שם המבוטח: 
 )למעט אחריותו המקצועית של המפקח(. 

 –מוסכם בזה כי היקף הכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כ  תנאי הכיסוי הביטוחי: 
 ."______"ביט מהדורה 

בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם  :פרק א' העבודות 
שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק  חוזהה

חומרים בבעלות לציוד קל, כלי עזר,  יםנזק כולל בין היתרמהעבודות, 
ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או 
משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על ידי 

 .הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת הביטוח

 את ההרחבות כדלקמן : כולל א'הביטוח לפי פרק  

 .פריצה, גניבה ושוד, בתוקףאובדן או נזק בגין סיכוני   .1 

מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך   .2 
 .ש"ח לפריט 10,000ש"ח ולא מעל  100,000ביצוע העבודות עד לסך 

הגבוה  ש"ח 500,000או משווי העבודות  10%בסך של בגבול אחריות עובדים רכוש עליו   .3 
 .מביניהם
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

או משווי העבודות  10%בסך של רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות   .4 
 . הגבוה מביניהם ש"ח 500,000

 הגבוה מביניהם. ש"ח 150,000או  מהנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של   .5 

משווי  10%בסך של הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות   .6 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 100,000העבודות או 

 10%של  בסךנזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות   .7 
 הגבוה מביניהם. ש"ח 500,000או משווי העבודות 

 .נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים  .8 

 .סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע  .9 

 .חודש 12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12תקופת תחזוקה רגילה של   .10 

 .ש"ח 150,000הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות של   .11 

בפוליסה זו ישולמו   ’מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א 
 ישירות לחברה, אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.

החברה ו/או פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי  
מי שגרם לטובת ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול מנהליה ו/או עובדיה 

 לנזק בזדון. 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן  :פרק ב' צד שלישי 
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו 

או מחדל רשלני ו/בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה 
ובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של בקשר עם העבודות אשר גרמו לא

פגיעה  או  כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות 
 לחברה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למפקח מטעמם.נזק 

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע( ש"ח מיליון עשרה) ח"ש 10,000,000 גבולות האחריות : 

: אש, -בדבר חבות הקשורה או הנובעת מלהגבלות  פרק זה אינו כפוף  מיוחדים :תנאים  
התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי 
רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או 

ם, , מתקנים סניטאריים פגומימקרי ובלתי צפוי בעומק, זיהום תאונתי
מהומות, פרעות, שביתה והשבתה )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל דבר מזיק 
במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט 
בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח 

 לאומי(. 

 כולל הרחבות מפורשות בדבר: ב'הכיסוי הביטוחי לפרק  

שהינו כלי רכב מנועי חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
 ₪ 1,000,000בגבול אחריות בסך  ושאין חובה חוקית לבטחו,כהגדרתו בפקודת התעבורה 

 .למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח

 ובסביבתו העבודה אתר בשטח המבוטח בבעלות חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב .2 
ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, )מעבר לגבולות  600,000מוגבל עד לסך המיידית 

 .האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית(

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה  250,000נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  .4 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 .ר לתקופת הביטוחובמצטב

ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת  1,000,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 
 .הביטוח

החברה למעט רכוש המבוטח  בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש הרחבה מיוחדת: 
למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא ו בפרק א' לעיל

של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה בשליטתו הישירה והבלעדית 
 .כרכוש צד שלישי

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או הורחב לשפות את  ביטוח זה תנאי מיוחד: 
על מי  שתוטלבגין אחריות  המפקח מטעמם )להלן: "יחידי המבוטח"(

ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני למעשי ו/או מחדלי הקבלן מהם 
לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד וזאת בכפוף משנה 

 .עבור כל אחד מיחידי המבוטח

פרק ג' חבות  
 :מעבידים

הקבלן על פי פקודת הנזיקין  אחריותו שלבטוח חבות מעבידים בגין 
, 1980)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ו בעקיפין בביצוע כלפי כל העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/א
ם )במידה והקבלן עובדיה/או העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו

, בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ייחשב כמעבידם(
למי מהם שייגרמו "( מקרה ביטוחו/או מחלה מקצועית )להלן : "

 .תוך כדי ועקב ביצוע עבודתם הביטוחבמשך תקופת 

 ובמצטבר לאירועלתובע, ( עשרים מיליון ש"ח)ש"ח  20,000,000 גבולות האחריות : 
 .הביטוח לתקופת

בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות  הגבלותביטוח זה אינו כולל  הרחבה מיוחדת : 
עבודה ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

בדבר העסקת בני , פיתיונות ורעלים וכן (ייחשב כמעבידםהקבלן היה ו)
 .נוער המועסקים על פי החוק

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או את  לכסותביטוח זה הורחב  תנאי מיוחד: 
, כי מי וכלשה  מקרה ביטוח, לעניין קרות נקבעהיה ו המפקח מטעמם

ושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על נמהם 
מועסקים על עובדים החבות הקבלן כלפי מי מהידי הקבלן ו/או לעניין 

 ידו. 

 ____________________ . פוליסה מס' אחריות מקצועית : .2

 )שני התאריכים נכללים( _______ ועד ליום ________ החל מיום 

הקבלן על פי דין בשל אחריות ביטוח אחריות מקצועית המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
 מקצועית חובה הפרת בשל או/ו מקצועית רשלנות בגיןתביעה ו/או דרישה 

פגיעה גופנית ו/או נזק  אובדן ו/אושהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין 
 או במעשה שמקורםלגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא 

 עם בקשר העבודות בגין עובדיו או/ו מנהליו או/ו הקבלן של רשלני מחדל
 נזק או פגיעה לרבות האמור מכלליות לגרוע ומבלי, שבנדון ההסכם
 לעובדיה. או/ו למנהליה או/ו לחברה

 .הביטוח תקופתל ובמצטברלאירוע ( ש"ח מיליוןארבע )ש"ח  4,000,000 גבולות האחריות: 

החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 תנאים מיוחדים: 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

או מחדל ו/על מי מהם עקב מעשה  תוטלבגין אחריות אשר 
וזאת מבלי לגרוע  וו/או עובדי ורשלני מצד הקבלן ו/או מנהלי

  החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.מביטוח חבות הקבלן כלפי 

אובדן מביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת  2.2  
, מכוסה שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

אובדן חבות הקבלן עקב הרחבות בגין  כוללתכמו כן הפוליסה 
לאירוע ולתקופת הביטוח(, ₪  75,000)מוגבל לסך של  מסמכים

חבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי חריגה בתום לב מסמכות ו
 הקבלן. עובדימי מיושר של 

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד  2.3  
 . רטרואקטיבי מיום __________תחולה 

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח 

 לפי המבוטחת חבות לכסות שנועדחלופי המעניק כיסוי מקביל 
 .זו פוליסה

 ____________________ . פוליסה מס' חבות המוצר : .3

 )שני התאריכים נכללים( _______ ועד ליום ________ החל מיום 

הקבלן על פי חוק האחריות  אחריותביטוח חבות המוצר המבטח את  הכיסוי הביטוחי: 
, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך 1980 למוצרים פגומים, התש"ם

פגם תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב 
החוזה מי מטעמו בקשר עם בגין על ידי הקבלן ו/או בעבודות המבוצעות 

, לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור "(המוצר)להלן: "
ו/או לעובדיה ו/או למפקח העבודות מטעמה ו/או למנהליה  לרבות לחברה

 של החברה.

 .הביטוח תקופתל ובמצטברלאירוע ( ש"ח מיליוןשני )ש"ח  2,000,000 גבולות האחריות: 

 מנהליה ו/או עובדיהו/או ביטוח זה הורחב לשפות את החברה  3.1 תנאים מיוחדים: 
וזאת מבלי  המוצרעל מי מהם עקב  תוטלבגין אחריות אשר 

מנהליה ו/או ו/או לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי החברה 
 .ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה עובדיה

הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל,  3.2  
 .לחברה ממועד מסירת העבודות או חלקן

 מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד 3.3  
  . תחולה רטרואקטיבי מיום __________

חודשים, לאחר  6כסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  3.4  
)למעט באם עילת הביטול הינה בגין אי  תום תקופת הביטוח

, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן תשלום פרמיה ו/או מרמה(
שנועד לכסות חבות ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 

 .המבוטחת לפי פוליסה זו

 מקצועית אחריות בפוליסות הנדרשים האחריות גבולות כי בזה מוסכם תנאי מיוחד: .3
 ואינם בנפרד פוליסה לכל גבולות אחריות ספציפיים וחבות המוצר הינם

 .משותפים אחריות גבולות

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו  4.1 כללי : .4
ידי החברה  קודמים לכל בטוח אשר נערך עלראשוניים והינם 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

בדבר  ו/או תביעה וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה
בסעיף   כאמורשיתוף ביטוחי החברה, לרבות כל טענה או זכות 

 תכל טענלרבות ו 1981–ביטוח התשמ"א הלחוק חוזה  59
 וכלפי מבטחיה. "ביטוח כפל" כלפי החברה

ל לא יבוטלו וגם "כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ 4.2  
, במשך תקופת וגם או לא ישונו לרעה או לא יצומצמו בהיקפם

הביטוח בקשר עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח לחברה 
יום מראש וכי לא יהיה  )שישים( 60הודעה כתובה בדואר רשום 

ו/או מנהליה ו/או לצמצום שכאלו לגבי החברה  לתוקף לביטו
כאמור בכתב אם לא נשלחה לידי החברה הודעה ו/או עובדיה 

 ההודעה. משלוחהימים ממועד )שישים(  60ובטרם חלוף לעיל 

הביטוח  דמיהננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום  4.3  
לה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על וההשתתפות העצמית ח

 . ו/או על מי מטעמה החברה

אי קיום בתום לב הפרה בתום לב ו/או הננו מאשרים בזאת כי  4.3  
 יפגעולעיל, לא תנאי מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות של 

ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מפקח בזכותם של החברה 
לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי  העבודות מטעמה של החברה

 ביטוחים אלו.

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו וסייגי לתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 
 בכבוד רב,

 
 

 )תפקיד החותם(  החותם()שם   )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 (1נספח ט'  )
 הצהרה על מתן פטור מאחריות

 __________תאריך :          

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, עיר העתיד בע"מ

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

 "(החברה" :להלן(

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות 
מערכות שמע ומולטימדיה, מערכות במה מכניות, ומערכות והתקנת  תאספקבקשר עם 

ר של העיר  מודיעין מכבים רעות )להלן: "למרכז הרב תכליתי במע תאורת מופעים
 "העבודות" ו/או "ההסכם"(.

יוד מכני ו/או הנדסי ו/או הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בצ .א
הרמה ו/או חשמלי ו/או אלקטרוני בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא 
הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון 

 )להלן: "הציוד"(.

 :על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן .ב

מכל חבות בגין אובדן או נזק  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה הננו פוטרים את  .1
לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו 

 לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

ו/או מפקח העבודות מטעמה של  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה הננו פוטרים את  .2
החברה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים 

ו/או מפקח  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי 
 העבודות מטעמה של החברה במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 ת שמירה.ולמעט כנגד חברו

ו/או מפקח העבודות מטעמה של  מנהליה ו/או עובדיהו/או החברה הננו פוטרים את  .3
החברה מכל חבות בגין נזק לרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד 
שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי 

אתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו ב
 בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על  .4
ידנו, בניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

ו מנהליה ו/או/או החברה החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה 
ו/או מפקח העבודות מטעמה של החברה בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם  עובדיה

 יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.

הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות  .5
להסכם, במשך כל התקופה נספח ט' המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן )

ריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע בה קיימת לנו אח
 העבודות ועל פי כל דין.

 

 ולראיה באנו על החתום

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 (2נספח ט' )
 תנאים מיוחדים לעבודות בחום.

 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 עיר העתיד בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין, 

 מודיעין מכבים רעות 2, בניין ליגד 4מרחוב המעיין 

 "(החברה" :להלן(

 א.ג.נ.,
  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום  ,הננו מאשרים בזאת
 הנוהל שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 או להבות.ו/הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים 

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי  - מנו )להלןנמנה אחראי מטע ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות לפחות מטר  10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

יקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון בחום, כאשר חפצים דל
 שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

"צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות ליד מבצע העבודה יוצב  .5
 אינם מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

אי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל וכל תנ תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

 הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

 

 ולראיה באנו על החתום

 

 החותם()תפקיד   )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

 

  'ינספח 

  

 נספח בטיחות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 

 ' ינספח 

. 
 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o עבודה צוות/ מנהל אחראי. 

 עובד האחראי מטעם הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.

o ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה. -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.   24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 

o הצבת שילוט 

 יכלול רישום בשפה העברית וסימון ויזואלי.השילוט 

o צ.מ.ה. 

פנסים,תסקיר בטיחות, מראות,  -ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:
 זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו'

o מפקח 

 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

בדרישות החוק נכללים : פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבניה, חוק אירגון ופיקוח בעבודה, תקנים, 
ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד 

 מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

o ציוד מגן אישי 

 ם ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן.ציוד המיועד להגנה על העובדי

התקנות והצווים שנתנו על  – 1970הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .1
פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של 

עים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנאי העבודה המפורטים הרשויות המקומיות הנוג
ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד 

 "הוראות הבטיחות"(.

צע הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבו .2
העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו 

 לקיים הוראות בטיחות אלו.

 הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו .3

 ם הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פיהן.את הוראות הבטיחות הסיכוני            

הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו   א. .4
ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי 

ו עפ"י נספח זה מנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם עיריית מודיעין בהעדר הקבלן יחולו כל חובותי
 אוטומטית על האחראי.

הקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין  .ב
 ועיריית מודיעין וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות.
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 החברה הכלכלית לפיתוח  חתימת המציע ________________

 מודיעין עיר העתיד בע"מ  

  _________________ 

 ציוד וכלים

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב(  .5
שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות 

 הבטיחות.

פעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למ .6
 ההסמכות הדרושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות  .7
 והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

י )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי מגן הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחות .8
 וכו'( הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.

  

 ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.  .9

של ציוד כזה במצב תקין כל זמן  הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו .10
שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה 

 ראשונה במקרה של תאונה.

 מהלך העבודה

 הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של עיריית מודיעין וכדי למנוע פגיעה בו.  .13

את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורים ומתאימים,  הקבלן יגדר .14
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  .15
 רעות-מכבים-ך מנציג מוסמך של עיריית מודיעיןריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכ

 לביצוע העבודה לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.

 במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי              

 התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד   צמוד וגלגלון מים פרוס לפי           

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  .16
ו תקין או ציוד האסור או שאינו שאושרו על ידי נציג מוסמך של עיריית מודיעין. וכן לא ישתמשו בציוד שאינ

 בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 

 עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל. .17

הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, יסלקו  .18
במהלך העבודה ובסיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק את הפסולת והגרוטאות 

והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית מודיעין, לא יחנו רכב שלא במגרשי 
ק יחנה החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של עיריית מודיעין ובתנאי שהרכב הפור

 בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

 הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן. .19

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  .20
 לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש.מודיעין. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות 

בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים"  .21
או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 בכתב. יינתןודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק המפגע המפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח 
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במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  .22
 הנסיבות, ובכלל זה: 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. .א
עיריית מודיעין, למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך  .ב

 בהוראות הבטיחות.
למשטרה, ישאיר את המכונות  והכלים  מידיתבמקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע  .ג

 במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.
המפקח מטעמה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן  נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או .23

הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. 
 במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה  .24
אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן 
תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י 

 מודיעין או של צד שלישי כלשהו. שיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש עיריית

במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא 
תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין בגין כל 

 ת או מהעיכוב בעבודה. נזק שיגרם לה כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחו

נציג של החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם  .25
מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר המקובל 

 בעיריית מודיעין.

רות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידור יציב ומשולט בשילוט ברור בכל על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בו .26
 תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של  .27
 החברה הכלכלית לפיתוח  מודיעין ו/או המפקח מטעמה

 כניסה למתקני העירייה. .א
 הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בריתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה.  .ב
 חפירת בורות ותעלות. .ג
 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד
 סגירת קווי מים. .ה
 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו
 עבודות הריסה. .ז
 פרוק צנרת. .ח
 סוכנת)נפיצה(.עבודה במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה מ .ט

 הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות  .28

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .29
 לדרישות נציג הרשות המוסמך לכך .

כל אחד בתחומו  אחראים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים,הקבלן, אחראי הצוות,  .30
  כמפורט בנוהל.
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 1/2018מס'    פומבימכרז 

מערכות שמע ומולטימדיה, לאספקה והתקנת 
 מערכות במה מכניות, ומערכות תאורת מופעים

 למרכז הרב תכליתי

 ר של העיר  מודיעין מכבים רעות"במע 

 

  'יאנספח 

  

  טבלת פיצוי מוסכם )קנסות(
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 נספח יא'
 טבלת פיצוי מוסכם )קנס( לעבודות 

בכל מקרה שהקבלן יבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן או לחילופין לא יבצע אחת מהפעולות להן התחייב לפי 
הטובים, יפצה את הסכם זה או המתחייבת מהוראות כל דין החל על ביצוע העבודות או לחילופין מכללי המקצוע 

 החברה בפיצוי מוסכם, כמפורט בטבלה שלהלן.

 בגין התרחשות יותר מאירוע אחד או בגין רצף אירועים יהיה הפיצוי מצטבר בהתאם.

 הסכומים בטבלה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממועד חתימת ההסכם ואילך.

ע לקבלן ו/או לחייבו בכל דרך העומדת החברה תהא רשאית לקזז את סכומי הפיצוי המוסכם מהתמורה שתגי
 לרשותה, לרבות חילוט הערבות הבנקאית.

 

הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

1.  
של צריכת מים ממקור ציבורי שלא  כל מקרהבגין 

באמצעות מד מים ע"ש הקבלן ו/ או בהתאם 
 להוראות החברה.

10,000 

בנוסף לתלונה 
במשטרה, והחיוב בגין 

צריכת המים אותו 
 יחייב תאגיד המים 

2.  
של שפיכת פסולת, מוצקה או  כל מקרהבגין 

בנוסף לתלונה למשרד  10,000 נוזלית, שלא באתר שפיכה מורשה.
 להגנת הסביבה.

3.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לתחילת ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 
 החברה לבין מועד תחילת ביצועה בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף 

לאירוע אחר, בהתאם 
לשיקול דעת החברה 

 בלבד.

4.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לסיום ביצוע הוראה מהוראות המפקח מטעם 
 החברה לבין מועד סיומה ביצועה בפועל.

1,000 

סעיף זה עומד בפני 
עצמו או בצרוף 

לאירוע אחר, בהתאם 
לשיקול דעת החברה 

 בלבד.

5.  
שבין המועד שנקבע  כל יום או חלק ממנובגין 

לתחילת עבודה / פעולה  לבין מועד תחילת 
 העבודה / פעולה  למעשה.

1,000 

אם לא התחיל הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או במועד 

מאוחר יותר שסוכם 
 עם החברה.

6.  

שבין המועד הסופי  כל יום או חלק ממנובגין 
שנקבע לסיום העבודות לאחר קבלת אישור בכתב 

ממנהל הפרויקט/ עבודה ספציפית / פעולה  לבין 
 מועד סיום העבודה / פעולה  למעשה.

5,000 

אם לא סיים הקבלן 
את  ביצוע עבודה / 

פעולה  במועד שנקבע 
בחוזה, או עד גמר 

 הארכה לסיומה.
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הפיצוי  אירוע מס.
 הערות ₪.המוסכם 

7.  
ה מהוראות של אי קיום הורא כל מקרהבגין 

הבטיחות החלות על ביצוע עבודה / פעולה  לפי 
 סוגה. 

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

8.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום הציבור שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .ו/או העובדים

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

9.  
של ביצוע עבודה / פעולה  באופן  כל מקרהבגין 

לשלום ו/או שלפי דעת המפקח מהווה סכנה 
 .שלמות רכוש ציבורי ו/או פרטי

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

10.  
של ביצוע עבודה / פעולה באופן  כל מקרהבגין 

פגיעה שלפי כל דין ו/או לדעת המפקח מהווה 
 .באיכות הסביבה ו/או יוצר מפגע סביבתי

 4ו/או  3 + סעיפים 5,000

11.  
של אי סילוק פסולת מאתר  כל מקרהבגין 

העבודה, במהלכה או לאחר סיומה כנדרש 
 במסמכי ההתקשרות ו/או הוראות המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

12.  
של אי דיווח מיידי על מפגע או נזק  כל מקרהבגין 

שנוצר / נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש 
 ציבורי ו/או פרטי.

 4ו/או  3סעיפים  + 5,000

13.  
של אי תיקון מפגע או נזק שנוצר /  כל מקרהבגין 

נגרם במהלך העבודה / פעולה  לרכוש ציבורי ו/או 
 פרטי, בהתאם להוראות החוזה / המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  10,000

14.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 

בתאום עם כל הגורמים עמם מתחייב תאום לפי 
 כל דין ו/או מסמכי המכרז ו/או הוראות המפקח.

 4ו/או  3+ סעיפים  5,000

15.  
של ביצוע עבודה / פעולה  שלא  כל מקרהבגין 

בשעות העבודה המאושרות או בניגוד להוראות 
 חוק מחוקי העזר.

 4+  3+ סעיף  5,000

16.  
של השארת אתר עבודה, לאחר יום  כל מקרהבגין 

עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח 
 מהווה סכנה לשלום הציבור.

 4+  3+ סעיף  10,000

17.  

של השארת אתר עבודה, לאחר יום  כל מקרהבגין 
עבודה או לאחר פינויו באופן שלפי דעת המפקח 

מהווה סכנה לשלום ו/או שלמות רכוש ציבורי 
 /או פרטי.ו

 4+  3+ סעיף  5,000

18.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח שלא יועד לכך 

 4+  3+ סעיף  5,000 בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח מראש.

19.  
בכל מקרה של התארגנות בשטח המיועד לכך 

בחוזה / הוראות המפקח / אישור המפקח מראש 
 שלא לפי הוראות החוזה / מפקח.

 4+  3+ סעיף  5,000
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