
C:\Users\BINAA-WORKER-2\Desktop\950502\10\9102\קריית שמונה\אתרים.doc  

 

 .עיריית קרית שמונה
 
 
 
 
 51/9מס'  מכרז פומבי
 

 אספקה והתקנה של מערכת קולנוע 
 בקריית שמונה  להיכל התרבות 

 
לאספקה, התקנה ואחריות למערכת קולנוע מבקשת בזה לקבל הצעות  עיריית קריית שמונה

 .בהיכל התרבות בקריית שמונה. 
 

גף במחלקת הגבייה, ניתן לקבל את ש''ח )שלא יוחזרו( בא ,,,,/לאחר תשלום תמורה של  ./
. כל אדם רשאי לעיין במסמכי מלשכת מנכ''ל העירייה )'בית אדלשטיין'(מסמכי המכרז 

 המכרז טרם רכישתם.

 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז מפורטים במסמכי המכרז.  .2
 

הגשת הצעות תעשה במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים בלשכת מנכ''ל העירייה,  .3

. ההצעה תוגש ::120בשעה  .15.5.1יה )'בית אדלשטיין'( עד ליום בבניין העירי
לא  -. הצעה שתוגש לאחר מועד זה  51/9מס'  מכרז פומביבמעטפה סגורה נושאת ציון 

 תתקבל. לא תתקבלנה הצעות אשר ישלחו בדואר.
 

 
 בכבוד רב,   

 
 

  עו''ד אביחי שטרן

 ראש העיר 
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 .עיריית קריית שמונה

 
 )מתוקן( 51/9ס' מ מכרז פומבי

 
 אספקה והתקנה של מערכת קולנוע 

 להיכל התרבות בקריית שמונה  
 

 ש''ח0 אשר לא יוחזרו. 1:::0 –דמי רכישת מסמכי המכרז 
 

 תכולה :
 3..........................................................תנאים כלליים של המכרז..................... ./
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 4/ ......................................................בדיקת מסמכי הגשה............................. .8
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 .עיריית קרית שמונה
 
 

 (2 )מתוקן 51/9מס'  מכרז פומבי
 

 אספקה והתקנה של מערכת קולנוע
 להיכל התרבות בקריית שמונה

 
 

 תנאים כללים 
 

 כללי  .1
 

לאספקה, התקנה "(, מזמינה בזה הצעות העירייהעיריית קרית שמונה )להלן: " ././
מתן אחריות ושירות  בקריית שמונה, לרבות של מערכת קולנוע להיכל התרבות

למפרטים המצורפים כנספח א', 'העבודות'(, בהתאם  –)להלן אספקת חלפים 
  נאים המפורטים במסמכי המכרז.ולת

 

, ולא באגף הגבייהש''ח, אשר ישולמו  ,,,,/ –מחיר רכישת מסמכי המכרז  .2./
 יוחזרו.

 
המכרז וחוזה ההתקשרות תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי  .3./

הרצ"ב על נספחיו )להלן 'החוזה' ו1או 'ההסכם'( כחלק בלתי נפרד ממסמכי 
  המכרז.

 
בתוך יומיים מקבלת ונספחיו הזוכה במכרז יחתום על הסכם התקשרות חשוב !  .4./

חייבת של מערכת הקולנוע בהיכל התרבות ההתקנה הודעה על הזכייה0 ו
עלולה לגרום לעירייה פרה של תנאי זה ה .יום :0בתוך בכל מקרה0 להסתיים 

סיבה שהיא0 תביא לכך שלא תשולם נזק רב. לפיכך0 הפרתו של תנאי זה0 מכל 
לקבלן התמורה נשוא מכרז זה0 הערבות תחולט0 והקבלן ידרש לפצות את 

 .העירייה
 

  תנאי סף להשתתפות במכרז .2
 

סף להשתתפות מבלי לגרוע מהוראות אחרות בתנאי המכרז, שעניינן קביעת תנאי 
פסילה  עלולה לגרוםעמידה בהם -במכרז, התנאים שלהלן הינם תנאי סף, אשר אי

 :בהתאם לשיקול דעתה של וועדת המכרזים  אוטומטית של ההצעה

 

לפחות פרויקט אחד בישראל  של   8/,2עד  3/,2המציע ביצע במהלך השנים  /.2
כלי תרבות  באולמות תאטרון או בהי  DCPאספקה והתקנת קבע של  קולנוע 

כולל מע"מ לכל הפחות, אשר כוללת את ₪  ,,,,,25בלבד בהיקף כספי של 
 האלמנטים הבאים: 

 . DCI-compliantאספקת והתקנת מקרן  .א

 DOLBYכיוון מפענחי קול קולנועיים  בפורמט  .ב
 

ע''פ הנוסח ביצוע הפעולות הנ''ל על  הצהרהעל המשתתפים לצרף להצעתם 
 . 12במצורף בעמ' 
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 ת מסמכי המכרז באופן עצמאי.לרכוש א 2.2

 .על המשתתפים לצרף להצעתם אישור / קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז 

 

ב )ב( לחוק עסקאות גופים 2משתתפים אשר עומדים בתנאים אשר נקבעו בסעיף  2.3
 . 976/ –ציבוריים, התשל'ו 

 ע''פ הנוסח  ל'כנדרש בחוק הנ' יםעל המשתתפים לצרף להצעתם תצהיר
ע''פ הנוסח המצורף . כמו כן0 יש לצרף אישור מרו''ח :1-.המצורף בעמ' 

המאשר כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר המינימום 0 10בעמ' 
 הסוציאליות הנדרשות על פי כל דין. לעובדיו בתוספת כל ההפרשות

 
המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, והניסיון הנדרש לפי  תהצע 2.4

ל המסמכים  הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על  לעיל; כ /.2האמור בסע' 
 שם המשתתף במכרז בלבד. 

 

לפי  .1...22 ש''ח, בתוקף עד לתאריך ,,,,25צירוף ערבות בנקאית ע"ס של  2.5
 .8בעמ'  הנוסח המצ"ב

      
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות יש לצרף  2.6

, התקנות והכללים 976/  -ניהול חשבונות ( תשל"ו  גופים ציבוריים    ) אכיפת
 שהותקנו בעקבותיו, על שם המשתתף במכרז.

 
עליו לצרף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום  -במידה שהמשתתף הוא תאגיד  2.7

המשתתף כתאגיד ע"פ דין, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייבו 
 .של העמוד()בחלק התחתון  7בעמ'  בחתימתם, לפי הנוסח המצ'ב

 
 .7בעמ'  הגשת הצהרת המשתתף מלאה וחתומה ע'פ הנוסח המצ'ב 2.8

 
הצעה שתעלה על  .//ע''פ הנוסח המצ''ב בעמ'  טופס הצעת מחיר מלא וחתום ..2

 :::25:0ש''ח בתוספת מע''מ )סכום כולל מע''מ של  2100315של האמדן סכום 
ת אמדן לתיבת היות שמוצג אמדן פומבי, לא תוגש מעטפ פסל על הסף. ש''ח( ת

 המכרזים.
 
 ההצעה  .0
 

. בכל מקרה בו יבצע המשתתף תיקון בהצעה בשני עותקיםהצעות המשתתפים תוגשנה  /.3
 או בכל מסמך אחר על המשתתף לחתום על יד התיקון בחתימה וחותמת.  

 

 יכללו מע"מ. לאהמחירים המוצעים  3.2

 

 הוצאות המכרז .4
 

מכרז ובהשתתפות בו  תחולנה על כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ה
 בלבד. המשתתף

 תוקף ההצעה  .5
 

 יום, מן המועד האחרון להגשת הצעות.  ,9ההצעה תהא בתוקף למשך 
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  הבהרות ושינויים .3
 

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לתת הבהרות, 
ארכה של המועד האחרון וכן להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, לרבות ה

להגשת הצעות. ההבהרות השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 
 המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים וכל רוכשי מסמכי המכרז.

 
 מועד אחרון להגשת ההצעה .1
 

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד, במסירה אישית )לא בדואר    7
אספקה והתקנה של מערכת  –  51/9 מכרז פומביבמעטפה סגורה נושאת ציון  !(, 

, בתיבת המכרזים של העירייה בלשכת מנכ''ל להיכל התרבות בקריית שמונה קולנוע
הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא  .::120בשעה  .15.5.1מיום העירייה, לא יאוחר 

 .תתקבל
 

  בחינת ההצעות .8
 

ז ולחתום המסמכים  במקומות המיועדים לכך. יש למלא פרטים במסמכי המכר /.8
 אין צורך לחתום בשלב זה על ההסכם.

 
מבלי לגרוע מן האמור בטופסי המכרז, יודגש כי אי הגשת הצעת מחיר ו1או אי  8.2

רישום פרטים במקום הנדרש לכך ו1או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי 
י או תוספת בגוף המסמכים המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינו

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 

 אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. 8.3
 

וכן  משתתפיםעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר ה 8.4
 , הכל לפי ראות עיניה.הם ממנאו רק חלקיהעבודות  להזמין את כל 

 
העירייה תהא רשאית לבחון את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את החוזה  8.5

  .  והמוצע ואת ניסיונ
 

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו1או מסמכים נוספים ו1או  8.6
הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון 

רם של המשתתפים ו1או התאמתם ו1או את נסיונם ואת הצעותיהם,  כדי את כוש
 להביא אותם בחשבון במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה.

 
 מו'מ עם הזוכה ..
 

לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה לעירייה הזכות לנהל עם הזוכה 
 מו''מ, ע'פ כל דין. 

 
 

 הודעה על תוצאות המכרז  .:1
 

הודעה על זכייתו במסירה ידנית 1 במכתב רשום. משתתף  רתימסלזוכה במכרז  ./.,/
שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, וכן יקבל בחזרה את הערבות 

 הבנקאית. 
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משתתף שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה המצ''ב על פי הצעתו הזוכה  .2.,/
על  ימים מיום קבלת ההודעה 2ו1או אותה הצעה שתגובש לאחר מו''מ, בתוך 

  יום. ,3ולסיים את האספקה וההתקנה בתוך  זכייתו, 

של המשתתף  המבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכיי .3.,/
  -במכרז, על פי דין וגם במקרים הבאים:

כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם  ./.3.,/
 ההזכיי אחר מטעמו נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם

 במכרז.
התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של  המשתתף שניתנה במסגרת  .3.2.,/

המכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה 
מהותית אשר לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו 

 כזוכה במכרז . 
 

 החזרת ערבויות.      11
 

את הערבות שהוגשה לאחר יקבל בחזרה  –משתתף במכרז אשר הצעתו לא זכתה 
 קביעת הזוכה. 

ערבות שהגיש משתתף שזכה תוחזר לו, בכפוף לביצוע ההתקשרות לשביעות רצונה 
 יום לאחר השלמת ביצוע ההתקנה.  ,6של העירייה, בתוך 

 
 

 ביטול ע"י העירייה       . 2/
 

, בכל שלב עד לחתימתה על מכל סיבה שהיאהעירייה רשאית לבטל את המכרז, 
 פיו, וזאת ללא כל פיצוי או תשלום למשתתפים.  -כם עלההס

 
 0 הליכים משפטיים   .3/
 

במידה שבית משפט יורה על ביטול המכרז או על ביטול ההתקשרות עם הזוכה  
במכרז, או במקרה שינתן צו מניעה שיפוטי כנגד ביצוע העבודות או ההתקשרות, 

טיים כנגד העירייה בגין מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפ
ההתקשרות או בגין ביצוע העבודה נשוא המכרז, תהיה העירייה זכאית לבטל את 
ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל 
תנאים מוקדמים. במקרה כזה, הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת 

בפועל )ככל שבוצעה(, בהתאם להוראות ההסכם, עד  עבור עבודה אשר בוצעה על ידו
 למתן הודעת הביטול.

 בכבוד רב0
 

 0  עו''ד אביחי שטרן          
 ראש העיר            

R:\9/.7.5\מקרן להיכל התרבות\מכרזים.doc 
 ימ     ,,:9/:2/ 9/,61,512, הודפס לאחרונה 
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 .5/1 מכרז פומבי –הצהרת המשתתף 

 אספקה והתקנה של מערכת קולנוע
 להיכל התרבות בקריית שמונה

 
 תאריך ________________

אני הח"מ לאחר שקראתי שם המשתתף ____________ח.פ 1 ת.ז _______________  
 -ה כדלקמן0בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז0 מצהיר ומתחייב בז

 
אני מצהיר בזה כי הבנתי את כל האמור במסמכי   בדקתי את המגרשים על מערכותיהם.

המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם, כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא 
אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו1או אי הבנה ואני מוותר בזאת 

 מראש על טענות כאמור.
 
ני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי עונה על א

אזכה, אני מקבל על עצמי לבצע את העבודות נשוא כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אם 
 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.המכרז 

 
 אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

 
יום  ,9צעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך ה

 מהמועד האחרון להגשת הצעות.
 

 להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז.
 

אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם 
 וזרת ומחייבת ביני לביניכם.התחייבות בלתי ח

 
היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותי אני מסכים כי הערבות שנמסרה על ידי עם 
הצעתי במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים 

 וקבועים מראש, ע'פ מה שנקבע במסמכי המכרז על נספחיהם.
 

כרז, וההצעה המוגשת מטעמי, נעשו לאחר בדיקה קפדנית אני מצהיר כי השתתפותי במ
של כל הנתונים הרלוונטיים, ולא תשמע בעניין זה כל טענה של 'חוסר התאמה' ו'טעות' 

 ו'הטעיה'.
 
( אנו מורשי החתימה של המשתתף מצהירים כי במקרה שבו המשתתף הוא תאגיד רק)

משתתף בשמו מוגשת ההצעה, הצעתו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי ה
כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 

 לחתימתנו על הצעה זו.
______________________ 

 חתימת המשתתף ומורשי חתימה מטעמו         
 אישור – במקרה שבו המשתתף הוא תאגיד רק

 
, עו"ד 1 רו''ח של __________ ח.פ _________ אני הח"מ ____________________

"(  מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על הצהרה זו המשתתף)להלן:"
ה"ה __________________ בשם המשתתף, כי אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות 
וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת 

 שתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.המ
__________________________________ 

 ו''ח 1 עו"ד )שם, חותמת, חתימה, מספר רשיון(ר                                                               
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 לכבוד 

 עיריית קרית שמונה
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

להיכל  אספקה והתקנה של מערכת קולנוע .5/1 מכרז פומבי  -כתב ערבות  הנדון0  
 התרבות בקריית שמונה

 
 

___ ח.פ. _______________ 1 ת.ז ________________ על פי בקשת __________
 ש'ח ,,,,25"המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  -)להלן 

אספקה  51/9 מכרז פומבי'ח( וזאת בקשר עם השתתפותו ב'אלף  שעשרים וחמישה )
 .והתקנה של מערכת קולנוע להיכל התרבות בקריית שמונה

. 
 

ת כאמור צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי(, מיום חתימת כתב הערבות ועד סכום הערבו
 לכל מועד שהוא. 

 
יום מקבלת  ,/אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך 

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 
לשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כ

המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 
 שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר 

לק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לח
 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 ערבות זו הנה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 9/.22.9ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 

 בנק ______________________              תאריך ____________________     
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 להיכל התרבות בקריית שמונה אספקה והתקנה של מערכת קולנוע .5/1 מכרז פומבי

 
 

 הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים0
 

 הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום

ושכר מינימום   לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 : 976/ -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף1 מנכ"ל המשתתף1 שותף 

במשתתף ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי1ה 

 לקמן*:לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר1ה בזאת כד

 

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום; לא הורשעוהמשתתף ובעל זיקה** אליו  .       א./

 

וכי מועד פי חוק שכר מינימום, לבעבירה  והורשעהמשתתף או בעל זיקה אליו  ב.

יש לצרף את כל פסקי ההרשעה היה במהלך השנה שלפני מועד חתימת התצהיר.  

 . הדין הרלוונטיים

 

אך , לפי חוק שכר מינימוםבפסק דין בעבירה  הורשעוזיקה אליו  המשתתף או בעל ג.

 .יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטיים  .למעלה משנה, היה לפני מועד ההרשעה

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

 

 .עסקאות גופים ציבוריים לעיל ב' בחוק2** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

 ני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנ .2

____________ 

 

 אישור

 

)מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע1ה בפני  עו"דאני הח"מ ___________ , 

מר1גב' ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו1ה כי עליו1ה להצהיר את האמת וכי 

ים בחוק באם לא יעשה1תעשה כן, אישר1ה בפני את תוכן יהא1תהא צפוי1ה לעונשים הקבוע

 תצהירו1ה לעיל בחתמו1ה עליו בפני.

 

________________ 

 עו"ד,                              
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 להיכל התרבות בקריית שמונה אספקה והתקנה של מערכת קולנוע .5/1 מכרז פומבי
 

 הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 

ושכר מינימום  וק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מסלפי ח

 : 976/ -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף1 מנכ"ל המשתתף1 שותף 

היה צפוי1ה במשתתף ]מחק את המיותר[, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי א

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר1ה בזאת כדלקמן*:

 

בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  ורשעולא ההמשתתף ובעל זיקה אליו  .        א./

   ;/99/ -שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 

בדים זרים )איסור העסקה לפי חוק עובעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ב.

וכי מועד ההרשעה היה , /99/ –שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

יש לצרף את כל פסקי הדין במהלך השנה שלפני מועד חתימת התצהיר.  

 . הרלוונטיים

 

 לפי חוק עובדים זריםבפסק דין בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

אך מועד , /99/ -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א )איסור העסקה שלא כדין 

 .יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטיים  .למעלה משנה, היה לפני ההרשעה

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

לעיל, הינו מי שנשלט על ידי המשתתף, ואם המשתתף הוא  /"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .2

ל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו, גם בע -חבר בני אדם 

 .968/ -כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

____________ 

 אישור

ע1ה בפני )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופי עו"דאני הח"מ ___________ , 

מר1גב' ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו1ה כי עליו1ה להצהיר את האמת וכי 

יהא1תהא צפוי1ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה1תעשה כן, אישר1ה בפני את תוכן 

 תצהירו1ה לעיל בחתמו1ה עליו בפני.

________________ 

 עו"ד,                             
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 .5/1 מכרז פומביהצעת מחיר לטופס 
 

 להיכל התרבות בקריית שמונה אספקה והתקנה של מערכת קולנוע
 

ולהתקין אנו הח"מ _____________ ח.פ 1 ת.ז ________________ מציעים לספק 
מערכת קולנוע, ולתחזק אותה, בהתאם לאמור במסמכי המכרז, עיריית קרית שמונה עבור 

 כדלקמן : תמורת תשלום
 

מחיר  דגם כמות פריט מס'
 ליחידה 

סה"כ מחיר 
לסעיף לא כולל 

 מע"מ
         מפרט טכני  2

     DCP  1מקרן  2.1

     1 שרת  2.2

אולם  –מעמד למקרן  2.3
 ראשי

1     

     UPS 1אל פסק  2.4

 DOLBY –CP 1 מפענח קולנוע  2.5

750  
  

     1 מסד תקשורת   2.6

     1 סוייצר 2.7

     1 עמדת הפעלה מרחוק 2.8

     1 התקנה וחיווט ואחריות  2.9

       סה"כ לא כולל מע"מ    
 

 :הערות
וכוללת את  המכרזאנו מצהירים כי הצעתנו זו  מבוססת על פי התנאים שפורטו במסמכי  ./

 וההסכם.  המכרז כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבותינו ע"פ תנאי 

הצעת המחיר את המסמכים המעידים על עמידה בתנאים  אנו מצרפים לטופס .2
 לתנאים הכללים.   2שנדרשו במכרז0 בין היתר0 בסעיף 

ש''ח בתוספת מע''מ  2100315לאספקה והתקנה כאמור הוא מובהר0 כי האמדן  .0
  . הצעות מעל האמדן0 יפסלו על הסף.  (מע''מכולל ש''ח  :::25:0)סכום של 

 
 ח.פ ___________  ____ ת.ז  _____________שם מגיש ההצעה __________

 
 שם מורשי חתימה, חתימתם, וחותמת   של המשתתף____________________

 
 כתובת _______________________ . טלפון _______________________.

 תאריך ______________________
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 תאריך ___________
 לכבוד 

 עיריית קריית שמונה
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 .5/1 מכרז פומבי – הצהרה על נסיון הנדון:  
 להיכל התרבות בקריית שמונה אספקה והתקנה של מערכת קולנוע

 
של  את הפרוייקטים הבאים בישראל   8/,2עד  3/,2במהלך השנים ביצענו  אנו מאשרים כי 

באולמות תאטרון או בהיכלי תרבות  בלבד   DCPאספקה והתקנת קבע של  קולנוע 
 כולל מע"מ לכל הפחות, אשר כוללת את האלמנטים הבאים: ₪  ,,,,,25בהיקף כספי של 

 . DCI-compliantאספקת והתקנת מקרן  .א

 .DOLBYקול קולנועיים  בפורמט כיוון מפענחי  .ב
 
 

 כדלקמן :
 

 –מקום ההתקנה 
לפרט כתובת וכן אם 

מדובר באולם 
 תיאטרון, קולנוע וכו'

 –הגורם המזמין 
 לפרט שם וטלפון

מהות העבודות.  תאריך ההתקנה 
לפרט מה בדיוק 

 נעשה והותקן.

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 

 בכבוד רב,         
         

 
  ______________________     ____________________ 

 חתימה        שם החותמ1ת    
 
  

 ___________________________. -טלפון 
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 תאריך ___________
 לכבוד 

 עיריית קריית שמונה
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

   .5/1 מכרז פומבי – אישור רואה חשבוןהנדון:  
  להיכל התרבות בקריית שמונה אספקה והתקנה של מערכת קולנוע
 

 
 
 
 

 -.פ. _______________ )להלן על פי בקשת _____________ ת.ז ____________ ו1או ח
"המשתתף"(, אני מאשר כרואה החשבון שלו, כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר 

 המינימום לעובדיו בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות הנדרשות על פי כל דין.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,         
         
 רואה החשבון         
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 51/9 מכרז פומבי - )לשימוש ועדת המכרזים( בדיקת מסמכי הגשה 
 
 

אל  של לפחות פרויקט אחד בישר  8/,2עד  3/,2המציע ביצע במהלך השנים  ,/.2
באולמות תאטרון או בהיכלי תרבות    DCPאספקה והתקנת קבע של  קולנוע 

כולל מע"מ לכל הפחות, אשר כוללת את ₪  ,,,,,25בלבד בהיקף כספי של 
 האלמנטים הבאים: 

 . DCI-compliantאספקת והתקנת מקרן  .א

 DOLBYכיוון מפענחי קול קולנועיים  בפורמט  .ב
 

ה על ביצוע הפעולות הנ''ל ע''פ הנוסח על המשתתפים לצרף להצעתם הצהר
 . 12במצורף בעמ' 

 

 לרכוש את מסמכי המכרז באופן עצמאי. //.2

 .על המשתתפים לצרף להצעתם אישור / קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז 

 

ב )ב( לחוק עסקאות גופים 2משתתפים אשר עומדים בתנאים אשר נקבעו בסעיף  2/.2
 . 976/ –ציבוריים, התשל'ו 

 צרף להצעתם תצהירים כנדרש בחוק הנ''ל ע''פ הנוסח על המשתתפים ל
. כמו כן0 יש לצרף אישור מרו''ח ע''פ הנוסח המצורף :1-.המצורף בעמ' 

0 המאשר כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר המינימום 10בעמ' 
 הסוציאליות הנדרשות על פי כל דין. לעובדיו בתוספת כל ההפרשות

 
ות משפטית אחת בלבד, והניסיון הנדרש לפי המשתתף תוגש על ידי יש תהצע 3/.2

לעיל; כל המסמכים  הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על   /.2האמור בסע' 
 שם המשתתף במכרז בלבד. 

 

לפי  .1...22 ש''ח, בתוקף עד לתאריך ,,,,25צירוף ערבות בנקאית ע"ס של  4/.2
 .8בעמ'  הנוסח המצ"ב

      
י חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות אישור תקף על ניהול פנקסיש לצרף  5/.2

, התקנות והכללים 976/  -גופים ציבוריים    ) אכיפת ניהול חשבונות ( תשל"ו 
 שהותקנו בעקבותיו, על שם המשתתף במכרז.

 
עליו לצרף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום  -במידה שהמשתתף הוא תאגיד  6/.2

וסמכותם לחייבו  המשתתף כתאגיד ע"פ דין, זכויות החותמים בשמו
 .)בחלק התחתון של העמוד( 7בעמ'  בחתימתם, לפי הנוסח המצ'ב

 
 .7בעמ'  הגשת הצהרת המשתתף מלאה וחתומה ע'פ הנוסח המצ'ב 7/.2

 
הצעה שתעלה על  .//ע''פ הנוסח המצ''ב בעמ'  טופס הצעת מחיר מלא וחתום 2.18

ש''ח(  :::25:0)סכום כולל של ש''ח בתוספת מע''מ  2100315של האמדן סכום 
היות שמוצג אמדן פומבי, לא תוגש מעטפת אמדן לתיבת  תפסל על הסף. 

 המכרזים.
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 .5/1 מכרז פומבי

 
 

אספקה והתקנה של מערכת לביצוע ( 2מתוקן )הסכם 
 קולנוע להיכל התרבות בקריית שמונה

 
 __ לחודש ______ שנת _________ביום _________ שנערך ונחתם 

 
 

 ב י ן
 

 ונהעיריית קרית שמ
 

 , קריית שמונה/,,/ת.ד 
 

 ("הרשות"ו1או  "עירייהה"")להלן 
 ;מצד אחד

 
 ל ב י ן 

 
__________________________ 

 
__________________________ 

 
 כתובת ___________________            

 
 טלפון ____________________            

 
 "(הקבלן")להלן:        

 י;מצד שנ
 
 

ביצוע אספקה והתקנה של ל 51/9מספר  מכרז פומביוהעירייה פרסמה  ל0ה ו א י 
)להלן 'העבודות'( ע'פ  מערכת קולנוע להיכל התרבות בקריית שמונה

  המפרט המצורף.
 

 והקבלן השתתף במכרז וזכה בו.  ו ה ו א י ל0
 

 וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל ו ה ו א י ל0
 הנוגע לביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

 
 אין לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן0   

 
המבוא לחוזה זה ונספחיו )לרבות המפרט( מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ודינם  ./

 כדין אחד מתנאיו, כאילו נמצאו ופורטו כאן בגוף החוזה.
 

 
 
 
 
 

 ןהקבלוהתחייבויות הצהרות 
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כל השירותים כמפורט במפרט המצורף להסכם  הקבלן מתחייב ליתן לעירייה את .2

והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הקבלן אחראי לבצע כל עבודה הנדרשת לצורך 
קבלת משטחי דשא תקינים ובטוחים למשחק וכל זאת תוך ארגון מקצועי של 

 מובהר כי הפרה של הוראות המפרט היא בגדר הפרה מהותית. העבודות. 
 

 ע'פ הוראות המפרט, ל התחייבויותיו נשוא הסכם זההקבלן מתחייב למלא אחר כ .3
  לן 'נציג העירייה'(.)להשהוא מר הראל טביבי ולפי הוראות נציג העירייה, 

 
או מי מטעמו לשביעות רצונו  נציג העירייההקבלן מתחייב למלא את כל הוראות  .4

 הוראות נציג העירייה הן סופיות.המלאה. 
 

לביצוע דע, הכישורים והכלים הדרושים יש בידו את כל היכי הקבלן מצהיר  .5
 ו1או ע'פ ההסכם, לבצע העבודות.פי כל דין  וכי הינו מורשה עלהעבודות, 

 
 .תקין, נאות ומקצועישוטף באופן העבודות מתחייב לבצע את הקבלן  .6

 
 מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות כל דין.הקבלן   .7

 
 
ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר עפ"י דין, חייב הקבלן צורך בעבודה של .8

 כאמור. בתוקף להעסיק רק מי שרשום כבעל רשיון 
 

מתאימים לביצוע הקבלן מתחייב בזאת להעסיק מספר מספיק של עובדים   .9
 העבודות.

 
הקבלן יקפיד להעסיק את עובדיו ע'פ כל הדינים המחייבים, לרבות תשלומי שכר  .,/

ציאליות במועד, לרבות חוק שכר מינימום, תשלום פנסייה חובה  והפרשות סו
וי ההרחבה ו)במקום שהדבר נדרש ע''פ דין(, וכל ההסכמים הקיבוציים וצ

 המחייבים.  
 

את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון ויקיים הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר   .//
 -סח חדש( תש"ל , פקודת הבטיחות בעבודה )נו954/ -הפיקוח על העבודה התשי"ד 

, והתקנות, הצווים וההנחיות לפיהם; תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות ,97/
; 997/ -, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התש"ז 988/ - בניה( התשמ"ח

; חוק 988/תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח 
נות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, ; תק993/ -החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

; וכן כל התקנות והצווים 998/ -סיוג, אריזה, תווי וסימון של אריזות(, התשנ"ח 
כמו כן, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות הדין אשר נוגעות שפורסמו לפיהן; 

לתקנות מסירה מידע והדרכת עובדים, תקנות עבודה בגובה, תקנות ציוד מגן 
בטיחות, תקנות מכונות חקלאיות ת חומרי הדברה, תקנות גיליון אישי, תקנו

בקפדנות והוא לוקח על עצמו החיקוקים הנ''ל  מתחייב לנהוג לפי)מיגון(. הקבלן 
את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד העירייה וכל מי מטעמה עקב  בלבד

 ת אלה.הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראוביצוע העבודות  או עקב 
 

את קבלני וכל כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, מוסכם   .2/
הקבלן יחתום על נספח   המשנה שלו וכן את הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

הבטיחות המצורף .

 
עובדי הקבלן לא יעסקו בפעילות מפלגתית או פעילות פוליטית במהלך עבודתם לפי  .3/

הסכם זה. 
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. במהלך עבודתםשלמות והתקינות של המתקנים הציבוריים הקבלן ישמור על ה .4/

 
 

הקבלן ידווח לעירייה באופן מיידי על כל אירוע חריג במהלך ביצוע העבודות.  .5/

 
הקבלן מסכים לכך שהעירייה תציב מצלמות לצפות על ביצוע העבודות ואופן  .6/

 ביצוען.
 

דות וביצוען, גם הקבלן ישתף פעולה עם העירייה לגבי כל ביקורת שתערך על העבו .7/
 אם מדובר בביקורת פתע.

 
 העבודות  לא יגרמו מטרד )לרבות מטרדי ריח וקול(.  .8/

 
הקבלן יקפיד לנהל ספרי חשבונות כחוק, וכן לשלם את כל המסים כדין בגין  .9/

 הפעלת העבודות .
 

 הקבלן ועובדיו לא יעשו במהלך ביצוע העבודות כל עבירה פלילית . .,2
 

את כל הידע, הכישורים והכלים הדרושים לביצוע יש בידו הקבלן מצהיר כי  ./2
עבודות הלעסוק בביצוע ו1או ע'פ ההסכם, פי כל דין  כי הינו מורשה עלועבודות ה

  נשוא ההסכם.
 

 .ודות באופן שוטף, תקין, נאות ומקצועיהעבאת הקבלן יבצע  .22
 

 –הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות ע'פ הסכם זה, ובהתאם להוראות כל דין  .23
בות כל חוקי מדינת ישראל, וכן כל חוקי העזר העירוניים, ובייחוד חוק רישוי לר

, כל חוקי העבודה, וכן כל התקנות ו1או החיקוקים ו1או 968/ –עסקים, תשכ'ח 
 הכללים אשר הותקנו ו1או יותקנו מכוחם ו1או בעקבותיהם ו1או במקומם. 

 
 ביצוע פעולה כלשהיא שישרשיון ו1או היתר טרם לוודא כי ברשותו הקבלן מתחייב  .24

ו1או  צורך בביצועה לצורך ביצוע העבודות  על ידו ו1או עי"י עובדיו ו1או מועסקיו
 , וזאת בכפוף לכל דין. שלוחיו ו1או נציגיו ו1או מי מטעמו

 
שעליו לבצע על פי תנאי חוזה זה  עבודות ההקבלן מצהיר בזאת כי הוא מכיר את  .25

ומחיות עובדיו היא כזאת שיוכל לבצע את וכי ניסיונו ודרגת מומחיות או מ
 העבודות הנ"ל בצורה נאותה וטובה ובמועדים הקבועים בחוזה זה. 

 
 מיומניםו הקבלן מתחייב בזאת להעסיק מספר מספיק של עובדים מאומנים .26

 לתפקידם. 
 

הקבלן מתחייב להודיע לעירייה, לאלתר, על כל דרישה של מוסד ממשלתי או חוקי  .27
וסמך אחר לשלול את רשיון העסק שלו ו1או כל היתר שניתן לו ע'פ ו1או כל גורם מ

 דין. 
 
 
 
 

 תקופת ההסכם  .28
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ההתקנה של מערכת הקולנוע בהיכל התרבות חייבת להסתיים בכל  .א
. הפרה של תנאי זה עלולה לגרום לעירייה נזק רב. יום :0בתוך מקרה0 

ולם לפיכך0 הפרתו של תנאי זה0 מכל סיבה שהיא0 תביא לכך שלא תש
לקבלן התמורה נשוא מכרז זה0 הערבות תחולט0 והקבלן ידרש לפצות את 

 .העירייה
זמן הגעת טכנאי לקראת שרות והתחלת תיקון תקלה יעשו לכל המאוחר  .ב

 שעות ממועד הדיווח. 24תוך 

זמן הגעת טכנאי לקריאת שירות והתחלת תיקון במקרה של תקלה  .ג
תקלה שדווחה עד  –"(תקלה בהולה" -המשביתה הקרנת סרט )להלן 

באותו יום.תקלה  ,,:24הגעת טכנאי לא יאוחר משעה  ,,:7/השעה 
הגעת טכנאי ביום לכל המאוחר עד השעה  ,,:7/שדווחה לאחר השעה 

 ביום שלמחרת. ,,:,/

מרגע אישור  םלשנתיי בהיכל התרבות בקריית שמונהושרות  אחריות .ד
עט בגין נזק 0 למעל חשבון הקבלן )עבודה וחלפים( –מסירת המערכת 

 .שנגרם בשל טיפול רשלני או נזק מכוון

 שנים מיום ההתקנה. ,/אספקת חלפים מקוריים למערכת ההקרנה למשך  .ה

הסכם זה יחול גם בתקופת חירום, מלחמה, מתיחות בטחונית, רעידת  .ו
אדמה, שביתה או השבתות, והקבלן יבצע את מלוא התחייבויותיו לפי 

 א תוספת תמורה או תשלום. הסכם זה, גם בתקופות הנ''ל, לל
 

 
 

 התמורה. 05
 

עבודות כאמור בהסכם ולביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על הבתמורה לביצוע  .א
 פי חוזה זה, תשלם העירייה לקבלן כנגד חשבונית מס תמורה חודשית  בסך של

 .  )להלן: "התמורה"(מע'מ  בתוספתש"ח  __________

 
ושאת ריבית. התמורה תשולם באופן נומינלי התמורה אינה צמודה למדד ואינה נ .ב

 בלבד. 
 

ההספקה וההתקנה של יאשר את נציג העירייה שלאחר התמורה תשולם לקבלן    .ג
ימים לאחר  ,/ימים, או לחלופין בתוך  ,9, בתוך מערכת הקולנוע, לשביעות רצונו

 , לפי המוקדם.שהתקצוב היעודי לכך יתקבל בעירייה
 

 בועה ומוחלטת, והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספות מכלהינה קהמפורטת התמורה    .ד
העסקת עובדים וקבלנים, עלויות העבודות,  מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע
 אספקת חומרים והציוד לרבות רווח קבלני.רישום ורשיונות, החזקת ציוד, 

מוסכם במפורש, כי התמורה לא תשתנה בשום מקרה, לרבות במקרה שבו תהיה 
שכר העבודה ו1או במחירי חומרים ו1או בעלויות תקורה ו1או התייקרות ב

בעלויות הובלה ו1או בעלויות הרישום והרשיונות ו1או החזקת הציוד והחומרים 
ו1או עלותם ו1או תנודות בשערי מטבע ו1או שינוי בשיעור אגרות מסים היטלים 

 וכיו''ב.  התמורה אינה צמודה לכל מדד שהוא.
 

צאות הנדרשות במישרין ו1או בעקיפין בהעסקת העובדים, הקבלן ישא בכל ההו   .ה
 .ברכישת כלים ותפעולם, ברכישת החומרים הנדרשים לעבודות 

 
ערבות שהגיש הקבלן תוחזר לו, בכפוף לביצוע ההתקשרות לשביעות רצונה ה .ו

 יום לאחר השלמת ביצוע ההתקנה.  ,6של העירייה, בתוך 
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  אי קיום יחסי עובד ומעביד. 03    
 

ו1או כל מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ו1או עובדיו ו1או מועסקיו  .א
הינם לגבי העירייה בגדר קבלן עצמאי ואין נקשרים הבאים מטעמו ו1או בשליחותו 

מועסקיו לעובדיו ו1או לואין לקבלן ו1או  ,דיחסי עובד ומעבי בין העירייה לבינם
תשלום  מהעירייה כל לקבל ו כל זכאות ו1או לכל הבאים מטעמו ו1או בשליחות

ו1או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו. 

 
 וסכם בזאת מפורשות כי הקבלן בלבד יישא בכל התשלומים וההטבותמ .ב

רייה לא תישא  בכל יהסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והע
לן מתחייב לקיים את דיני העבודה, ולשלם לעובדיו הקב תשלום או הטבה כאמור. 

 את שכרם וכל התנאים הסוציאלים המגיעים להם.
 

ו1או לכל מי  תחויב העירייה בתשלום כלשהוא לקבלן ו1או לעובדיו ו1או למועסקיו .ג
המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו שבא מטעם הקבלן ו1או בשליחותו, בתשלום 

בו תחוייב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר  יפצה הקבלן את העירייה בכל סכום
 טרחת עו"ד. 

 
מנהל הרשום של הקבלן 1 מנהל הסניף המקומי של מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ה .ד

(.  מוסכם כי העירייה תהיה 27הקבלן יחתום על כתב שיפוי בנוסח המצ''ב )עמ' 
הקבלן  רשאית לפעול  באמצעות כתב השיפוי המצ''ב, רק אם לא תקבל שיפוי מן

כאמור בסעיף קטן ד' לעיל.  הקבלן מצהיר כי הוא ישפה את המנהל הרשום שלו 1 
מנהל הסניף המקומי שלו, אשר יחתום על כתב השיפוי המצ''ב, בגין כל תביעה של 

 העירייה על פי כתב השיפוי. 
 

מין  עברייני של למניעת העסקהיהיו בעלי אישור בהתאם לחוק עובדי הקבלן  .ה
  . /,,2-יימים, התשס"אבמוסדות מסו

 
ע לקבלן בכל עת כי היא מתנגדת ימבלי לפגוע באמור תהא העירייה רשאית להוד .ו

מבלי , זה מכל סיבה שהיא בעבודות נשוא הסכםו1או מטעמו להעסקת מי מעובדיו 
 כאמור. ו1או לפעול בשמו צורך לנמק, והקבלן ימנע מלהעסיקו 

 
 

 אחריות לנזק . 01

נזק גוף ו1או רכוש ו1או נזק  ריות מלאה ומוחלטת לכלאחראי אחהקבלן יהיה  /.37
נציגיה שלוחיה ו1או אורגניה ו1או לעירייה ו1או לעובדיה ו1או כלכלי אשר יגרמו 

בגין , לרבות תאחראו ישות משפטית אדם כל למי שבא מטעמה ו1או לו1או כל 
, אשר נגרמו לצדדים שלישיים ו1או לעובדים של הקבלן ו1או מי מטעמונזקים 

אורגניו ו1או ו ו1או עובדיהקבלן בשל מעשה או מחדל מכל מין וסוג שהוא, של 
בקשר ובכל הנובע,  וכל מי שבא מטעמקבלניו ו1או נציגיו ו1או ו1או ו שלוחיו1או 

הקשורים ו1או ממעשה ו1או מחדל ביצוע העבודות במישרין או בעקיפין, מ
1או ע'פ כל דין, אף לאחר במישרין ו1או בעקיפין להתחייבויות ע'פ הסכם זה ו

 .סיום תקופת החוזה

את עובדיה ו1או את אורגניה לחלוטין ומראש את העירייה ו1או הקבלן משחרר  37.2
ו1או שלוחיה ו1או נציגיה ו1או כל מי אשר בא מטעמה, מכל אחריות  לנזק גוף 

אורגניה ו1או לעירייה ו1או לעובדיה ו1או ו1או רכוש ו1או נזק כלכלי אשר יגרמו 
או ישות משפטית אדם כל למי שבא מטעמה ו1או לנציגיה ו1או כל וחיה ו1או של

אשר נגרמו לעובדים של הקבלן ו1או מטעמו ו1או נזקים בגין , לרבות תאחר
בשל מעשה או מחדל  שלוחיו ו1או קבלניו ו1או נציגיו ו1או כל מי שבא מטעמו,

ו1או ו שלוחיו1או אורגניו ו1או ו ו1או עובדיקבלן מכל מין וסוג שהוא, של ה
בקשר ובכל הנובע, במישרין או ו כל מי שבא מטעמקבלניו ו1או נציגיו ו1או 
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הקשורים במישרין ו1או ו1או ממעשה ו1או מחדל מביצוע העבודות בעקיפין, 
בעקיפין להתחייבויות ע'פ הסכם זה ו1או ע'פ כל דין, אף לאחר סיום תקופת 

  . החוזה

מטעמו )לרבות חברת ביטוח מטעמו( לא יגישו הקבלן מתחייב שהוא, וכל גורם  37.3
כנגד עובדיה ו1או כנגד אורגניה ו1או כנגד שלוחיה ו1או כנגד ו1או כנגד העיריה 

נציגיה ו1או כנגד כל מי אשר בא מטעמה, כל תביעה ו1או תביעת שיבוב ו1או 
בקשר הודעה לצד שלישי בגין נזק גוף ו1או רכוש ו1או נזק כלכלי אשר יגרמו 

ו1או ממעשה ו1או מחדל מביצוע העבודות הנובע, במישרין או בעקיפין, ובכל 
הקשורים במישרין ו1או בעקיפין להתחייבויות ע'פ הסכם זה ו1או ע'פ כל דין, 

  . אף לאחר סיום תקופת החוזה

הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה, בשיעור מלא, לאלתר, ובלי כל  37.4
העיריה ו1או חיוב אשר יושת על  תביעה1או תנאים מוקדמים, בגין כל דרישה ו

על עובדיה ו1או על אורגניה ו1או על שלוחיה ו1או על נציגיה ו1או על כל מי ו1או 
בגין כל נזק  ובתוספת כל הוצאות משפט, שכ'ט עו'ד ומע'מ,  אשר בא מטעמה,

אורגניה לעירייה ו1או לעובדיה ו1או גוף ו1או רכוש ו1או נזק כלכלי אשר יגרמו 
או ישות אדם כל למי שבא מטעמה ו1או לנציגיה ו1או כל שלוחיה ו1או 1או ו

אשר נגרמו לעובדים של הקבלן ו1או מטעמו נזקים בגין , לרבות תאחרמשפטית 
בשל מעשה או  ו1או שלוחיו ו1או קבלניו ו1או נציגיו ו1או כל מי שבא מטעמו,

ו שלוחירגניו ו1או אוו1או ו ו1או עובדיקבלן מחדל מכל מין וסוג שהוא, של ה
בקשר ובכל הנובע, במישרין או ו כל מי שבא מטעמקבלניו ו1או נציגיו ו1או ו1או 

הקשורים במישרין ו1או ו1או ממעשה ו1או מחדל מביצוע העבודות בעקיפין, 
בעקיפין להתחייבויות ע'פ הסכם זה ו1או ע'פ כל דין, אף לאחר סיום תקופת 

  . החוזה

מתחייב לשלם כל דמי נזק ו1או פיצוי ור לעיל, הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמ 37.5
כתוצאה מתאונה  והמגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשרות

ו1או ממעשה או מחדל הקשורים, ביצוע העבודות או נזק כל שהוא תוך כדי 
ו1או ע'פ דין,  פי חוזה זה הקבלן עלבמישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות 

 .אחר סיום תקופת החוזהאף ל

ל פי חוזה זה, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, הקבלן עמבלי לגרוע מהתחייבויות  37.6
ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוח חבות כלפי צד ו לערוך על חשבונהקבלן מתחייב 

 שלישי וביטוח חבות מעבידים. 

וליסות מובהר ומוסכם, כי הקבלן ישא לבדו בכל השתתפות עצמית בגין הפעלת הפ 37.7
 או מי מהן.

 

 הפרות 08

 

 ,חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(ו דיני החוזים, לרבות על חוזה זה יחול /.38
 , וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו1או עילה אחרים. ,97/ – 'אהתשל

 
 כללי

 
להסכם זה, כל  העירייה זכאית לקזז מכל סכום שעשוי להגיע לקבלן מאת העירייה בהתאם 39

הקבלן, אם בגלל ביצועו של ההסכם, הפרתו או נזקים שנדרשת סכום שיגיע לה מאת 
 העירייה לשלם בגלל רשלנות הקבלן מחדליו או פעולותיו. 
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ל פי הסכם עוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לקבלן להעביר זכויותיו ו1או התחייבותו מ ,4
לקבלן  ואסורזה כולן או מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר, 

בל את הסכמת העירייה לכך בכתב יאלא אם קלהעסיק קבלן 1 קבלני משנה מטעמו, 
 ומראש. 

 
ל ויתור, הימנעות מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כוויתור העירייה על כ /4

 זכויותיה, אלא אם כן ויתרה העירייה על זכויותיה בכתב ומראש. 
 

ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב  42
 מכללא. 

 
לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו1או תוספת ו1או ויתור ו1או סטייה מהוראות הסכם זה, אלא  43

 אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי מורשי החתימה כדין של הצדדים להסכם.
 

ית המשפט תובענות הכרוכות בהסכם זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבמוסכם, כי  44
השלום בקרית שמונה או לבית המשפט המחוזי 1 לעניינים מינהליים בנצרת, בהתאם 

 לסמכות העניינית .
 

 להסכם זה מצורף גם נספח בטיחות מחייב.

 

 :מסירת הודעות 45
 
 תחילת ההסכם.כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט ב /.45

 
פי הכתובות הנ"ל, שנהו בדואר רשום לילמאחד להסכם כל הודעה שתשלח מצד  45.2

מעת שעות(  72יממות ) 3תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד הנשגר בתוך 
 כתובת.שינוי בצד הודיע למישנהו, על מסירתה למשלוח בדואר, אלא אם 

 
במקרה של העברת שדר בפקסימליה יש לאשר את קבלת השדר בצורה קריאה,  45.3

 כי השדר הגיע לתעודתו. בשיחה טלפונית, כתנאי לכך שאפשר יהיה לקבוע
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום0 
 

 
 קריית שמונהעיריית 

 
 הקבלן                 

 
 כתובת_____________________

 
 ח.פ 1 ת.ז _____________________

 
 נספח בטיחות מחייב. : מפרט , לוט
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 היום כוללת  אירוח של מגוון רחב של מופעים ואירועים כגון :  פעילות ההיכל

 .מופעי מוסיקה 

 הצגות תיאטרון 

 .מופעי תרבות מקומיים 

 

ותיקה )פילים( אשר שימשה אותו בעבר לצורך הקרנת  תברשות ההיכל מערכת הקרנה וסאונד קולנועי

 סרטים 

  DCPוחדשנית בפורמט  במסגרת מכרז זה מעונין ההיכל לרכוש מערכת הקרנה דיגיטלית

 

 :  םנתונים טכניי

 בגב היציע קיים חדר הקרנה מסודר )כיום עם מקרן פילים( .1

סאבים , ורמקולי  7רמקולי מסך ,  EAW (3ברשות ההיכל מערכת סאונד קולנועית מתוצרת  .7

 סארונד(  

 DOLBYמפענחי קולנוע " JBL   ,7מגברי הספק תקנים מתוצרת  4מסד עם   ברשות ההיכל  .3

CP65 שיוחלפו( , ויחידת בקרה( " 

 מטר  11בבמת ההיכל קיים מסך הקרנה  ברוחב של  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  ::כלליכללי
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 יש לציין המחירים בכתב יד ברור .  .1

 חובה לציין את כל הפרטים החסרים לגבי כל הסעיפים שבכתב הכמויות. .7

 ציון האופציה הנבחרת: .3

לגבי בכתב הכמויות  יש להציע מחיראופציות,  לגבי רכיבים שבהם מציין המפרט הטכני כמה

 ולציין בכתב הכמויות את מספרה של האופציה הנבחרת.  אופציה אחת בלבד

 ציון דגם:  .4

במפרט זה מצוינים דגמים ספציפיים. על המציע לציין את הדגם בכתב הכמויות ללא חריגה מהדגמים 

 המצוינים במפרט הטכני. 

 ציון כמות: .5

במפרט הטכני משתנה בהתאם לאופציות השונות, יש לציין  המצוינתהפריטים  בכל מקרה שבו כמות

 בכתב הכמויות את הכמות המתאימה לאופציה שנבחרה ע"י המציע.

 ציון מחירים: .6
המחירים בכתב הכמויות )הן המחיר ליחידה והן סה"כ המחיר( הינם בשקלים ואינם כוללים מע"מ. 

 ו הפרשי הצמדה והתייקרויות כלשהם.על המחירים יתווסף מע"מ אך לא יתווספ

 

 

 

 

 

 . מפרט טכני 2
 

  DCPמקרן    7.1

 

  מקרן דיגיטלי קולנועי להקרנת סרטי קולנוע מאושרDCI:של אחת מהחברות הבאות , 

Christie ,NEC ,BARCO 

  מטר רוחב. 11המקרן יתאים למסך בגודל 

ערוך מדידות באתר באחריות המציע ל – מטר. 72 -המקרן מהמסך,  כמשוער של מרחק 

 טרם הזמנת העדשה  

  תכנות מצבי פריסטים בין המסכים 

 )"עדשה חשמלית )"זום", "שיפט", "פוקוס 

 החם מחדר ההקרנה  רלהוצאת האווי ימפוח ייעוד 

  ת ושתי כניס המקרן יכלולHDMI   אוDVI  למערכת המולטי מדיה הנמצאת בשימוש

 .HDMI) באולם )העדפה לכניסת 

 קרןמה תרזולוציי  K 7  ,2,048 x 1,080 

 רמקור אור: לייז  
 

 אופציות מאושרות בלבד:
 

 אופציה ג' אופציה ב' אופציה א'

Christie  

CP2315-RGB 

 

BARCO  

DP2K-15CLP 
NEC 

NC1700L 

 

 

 

 

 שרת  7.7

 

  שרת קולנועיDOREMI-DCP 2K4 SHOW VAULT – בלבד 
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  טרה כל אחד , ותושבת לדיסק 2קשיח יחידות דיסק  4תושבות  לדיסק קשיח, 4השרת יכלול
SATA 

  כרטיסIMB  ,תואם למקרן המוצעHFR (High Frame Rate) 3D 48FPS & 60FPS,  

Output Resolution up to 2048 x 1080 in 2D and 2048 x 1080 in 3D, 

  מקלדת ועכבר. 72השרת יכלול מסך , " 
 

 

 מעמד למקרן  7.3

 

 מעמד מקורי של יצרן המקרן המוצע 

 באחריות הקבלן לבדוק גובה והתאמה למבנה 
 

 

 UPSאל פסק  7.4

 

  : 1הספקKW - ON LINE 

  דקות 75להפעלה של כלל הציוד )מלבד המקרן ( ל 

 11 בלבד " 
 

 

 מפענח קולנוע  7.5

 

DOLBY –CP 750  בלבד 

 

  מסד תקשורת  7.6

 

 שימוש במסד הקיים יש לתמחר בסעיף זה 

  פירוק הציוד הישן 

 החדש שמסופק  הרכבת הציוד 

  אספקת והתקנת חיווט חדש לכלל רכבי המערכת 
 

 

 סוייצר 7.2

 

 1GB  11פורטים   8עם " 

 

 

 עמדת הפעלה מרחוק 7.8

 

 לשליטה על השרת  ימחשב ייעוד 

 ( מחשבי "מותג" בלבדDELL\IBM\HP) 

  עכבר, ומקלדת 72כולל מסך, " 

  כולל תוכנה לשליטה מרחוק 

  נים ע"י היבואןש 3שרות ואחריות באתר הלקוח 
 

 התקנה וחיווט ואחריות  7.1

 

  .כל הציוד יהיה חדש ומקורי 
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  עד  של כלל מרכיבי המערכות, ע"פ התקנים הנהוגים  העבודה תכלול חיווט והתקנה קומפלט
 והסאונד הקיים שברשות ההיכל  הפעלה מלאה של כלל מערכות ההקרנהל

  כיוון ממוחשב למערכת הסאונד ע"פ התקנים 

  רצונו. לשביעות עולות יבוצעו  בתיאום מלא עם היועץ וכל הפ 

  שעות  74זמן הגעת טכנאי לקראת שרות והתחלת תיקון תקלה יעשו לכל המאוחר תוך

 ממועד הדיווח.

  זמן הגעת טכנאי לקריאת שירות והתחלת תיקון במקרה של תקלה המשביתה הקרנת סרט

הגעת טכנאי לא יאוחר משעה  12:22תקלה שדווחה עד השעה  –"(תקלה בהולה" -)להלן 

הגעת טכנאי ביום לכל המאוחר עד  12:22באותו יום.תקלה שדווחה לאחר השעה  74:22

 ביום שלמחרת. 12:22השעה 

 היכל התרבות. ימי הדרכה לצוות  3המחיר כולל ליווי ע"י איש מקצוע,  .1..

 ן הקבלן על חשבו -מרגע אישור מסירת המערכת   םושרות באתר הלקוח לשנתיי אחריות
 )עבודה וחלפים(0 למעט בגין נזק שנגרם בשל טיפול רשלני או נזק מכוון.

 

  שנים מיום ההתקנה. 12אספקת חלפים מקוריים למערכת ההקרנה למשך 

 

 
 

 הצהרת הקבלן
 

וכי אני מתחייב לעבוד  המפרטאני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן 
 על פיו ועפ"י הוראות כל דין.

 
___________________ _______________ ____________ 
 תאריך            חתימת הקבלן       ןהקבל שם
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 נספח להסכם עם קבלן חוץ -בטיחות וגיהות 
 
 כללי .1

קיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות הקבלן מתחייב ל 1.1
 ובדקדקנות.

הקבלן לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו, עובדי  1.2
העירייה והציבור כיוצא פועל של עבודתו, ומתחייב לנקוט בכל אמצעי 

 או אירוע חריג כלשהו. הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה
 
 חקיקה .2

הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או  2.1
 שיפורסמו בעתיד לרבות:

 ( ותקנותיה.,97/תש"ל  -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש  ./
 ותקנותיו. 954/ -חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  .2
 ותקנותיו. 954/ -חוק החשמל התשי"ד  .3
 ותקנותיו. 953/ -ת הנוער התשי"ג חוק עבוד .4
 כל דין אחר החל על עבודתו. .5

הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והוראות הבטיחות של העירייה  2.2
 היום ואשר יחולו בעתיד. החלותאו של כל גוף אחר 

 
 הכרת העבודה .0

הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה 
אמצעים בהם יש לסיכונים הכרוכים בה ולהינו מודע לאופי העבודה, אליו, ו

 .יחותיתלנקוט למען עבודה בט
 
 איסור מעשה מסוכן .4

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות 
 העלולים להוות סכנה לאדם ו1או לרכוש. ,ולהימנע מכל מעשה או מחדל

 
 השגחה על העבודה .5

אחראי עבודה ובמקרים בהם החוק  0מיד עם תחילת העבודה 0מנההקבלן י /.5
 .ומהנדס ביצוע דורש ימנה מנהל עבודה מוסמך

, לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר הקבלן יוודא שכל עבודה 5.2
תחת השגחתו הישירה באופן בטיחותי תתבצע  העסקתם ע"י העירייה,

 יף קודם.בתת סעכמפורט אשר מינה  ,והמתמדת של בא כוחו
 
 עובדי הקבלןוהדרכת כשירות  0מקצועיות .3

 ,הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה 3.1
ספיק של עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, שיהיו להם ממספר 

 הכישורים הדרושים 
 .י צורך"עפוהמתאימים לביצוע העבודות וידאג להכשירם  

על  עובדיו ו1או מי מטעמולהדריך את העבודה  טרם תחילתהקבלן מתחייב  3.2
ע"י באמצעות הסכם זה דין ועפ"י  יחותיתחשבונו בכל הקשור לעבודה בט

בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת 
. הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את 999/ -מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 
ליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה. ההדרכה והסיכונים בעבודה א
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ולפחות אחת  הקבלן יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצרכי העובדים
 .לשנה

הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו1או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה  3.0
מבחינה רפואית ולאחר שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י 

 .כל דין
 

 ציוד מגן אישי .1
תחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו1או למועסקיו הקבלן מ

 -כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז  ,ו1או למי מטעמו
לרבות: נעלי בטיחות, ביגוד,  ,שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם יוודא, ו997/

ציוד למניעת , מעילי גשם, משקפי מגן, אוזניותכפפות, קסדות מגן, כובעים, 
 וביגוד זוהר. נפילה מגובה

 
 ופסולת חומרים 0כליםמכונות0 ציוד0  .8

הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע  8.1
 העבודה.

, ולקיים את מוגנים לבטחהקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים ה 8.2
 .התקני הבטיחות והמיגונים, כך שלא תיווצר אפשרות לפגיעה בנפש

והחומרים ימצאו במקום  , הציוד, הפסולתהקבלן ידאג כי כל כלי העבודה 8.0
ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם  בטוח שהוקצה לשם כך

 .או לרכוש
הרמה, הכלי הנדסי, כלי התעבורה, -ציוד מיכניהקבלן מתחייב כי כל  8.4

ו רישיון ו1א קףותב תסקיר בדיקההרמה וכו' יהיו תקינים ובעלי  יאביזר
 .בתוקף

הנדסי, מפעיל מכונת הרמה וכל -כל מפעיל ציוד מיכני הקבלן מתחייב כי 8.5
 נוהג בכלי תעבורה אחר יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.

 
 תאונות עבודה ומקרים מסוכנים ..

הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת על כל  1..
ימים ומיידית במידה  3מטעמו מעל  תאונת עבודה, שבגינה נעדר עובד

 .וגרמה חו"ח למותו
הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח העירייה שהזמינו, על כל תאונת  2..

 עבודה או מקרה מסוכן תוך כדי ביצוע העבודה.
הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים  0..

בעת תחקיר  בטיחותח העירייה1הממונה על הובא כולשתף פעולה עם 
 תאונות ומקרים מסוכנים. 

 
 משמעת והטלת סנקציות .:1

ת בא והקבלן ו1או עובדיו ו1או מועסקיו ו1או מי מטעמו ישמעו לכל הורא 1.:1
העירייה1הממונה על הבטיחות, לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה  כח 

מתנאי הסכם זה או בשל קיום סיכון אחר לנפש ו1או  בגין אי מילוי תנאי
 .רכוש

את  ,לפי דרישת בא כח העירייה1הממונה על הבטיחות ,הקבלן ימסור 2.:1
רשימת כל   העובדים מטעמו כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל 

כלי ו , מכונותציודלו או להם, לרבות רישיון, תעודה וכל היתר אחר השייך 
 . רכב
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הקבלן לא יעסיק עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת  0.:1
 .עירייהה

 –נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן  4.:1
הקבלן מסכים כי הערכת שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם 
העירייה תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום המגיע לקבלן לפי 

 .הסכם ההתקשרות עימו
מטעמם אחר הדרישות או מי  ,לא מילא הקבלן, ו1או עובדיו, ו1או מועסקיו 5.:1

 ש"ח ::25 עד רשאית העירייה להטיל קנס בשווי של -מופיעות בנספח זה ה
, וסכום זה יקוזז מהסכומים המגיעים לקבלן עפ"י ו1או מקרה לכל יום
  ההסכם.

 
 
 
 

 הצהרת הקבלן
 

אני הח"מ מצהיר בזאת, כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני 
 ועפ"י הוראות כל דין.מתחייב לעבוד על פיו 

 
 
 
 

___________________ _______________ ____________ 
 תאריך            חתימת הקבלן       ןהקבל שם
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