


 הוראות בטיחות כלליות לעבודה בגובה -1נספח א' 

הספק מתחייב כי העובדים שיעבדו בגובה יהיו רק עובדים שעברו הכשרה והוסמכו ע"י  .1

מדריך מוסמך לעבודה בגובה וברשותם אישור הדרכה בתוקף, ורק בתחומים בהם הם 

 הוסמכו עפ"י אישור ההדרכה.

לאחר הדרכת בטיחות במקום ע"י הספק  הספק מתחייב כי כל עבודה בגובה תתבצע רק .2

ו/או מנהל העבודה מטעמו ותכלול הנחיות בטיחות כלליות וספציפיות לעבודה בגובה 

 במקום ובכפוף לתקנות.

הספק מתחייב למלא אחר כל ההוראות והתקנות, כפי שיהיו מעת לעת, בכל זמן, ולא  .3

 ראות ותקנות.לבצע עבודות בגובה אלא אם מתקיימים כל התנאים כמפורט בהו

הספק יהיה האחראי הבלעדי לקיום הוראות ומטלות התקנות לעניין עבודה בגובה,  .4

 לרבות הספקת ציוד מגן אישי תקני לעובדיו ו/או למי מטעמו.

מבלי לגרוע בכל דין וביתר הוראות הסכם זה, על הספק לקיים את ההוראות הקבועות  .5

 . 2007 – בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז

הספק מתחייב כי בטרם תחילת העבודה במקום תבוצע בדיקה לציוד בו ייעשה שימוש על  .6

 ידו ו/או על ידי מנהל העבודה מטעמו אשר תכלולן בדיקת תקן, תוקף ותקינות. 

מיד עם תחילת העבודות העתק תעודת  לחברה הכלכליתהספק מתחייב להמציא  .7

רת כי העובדים עברו הסמכה לעבודה בגובה. ההסמכה של עובדיו ו/או מי מטעמו המאש

התעודה תפרט את מספר שעות ההסמכה בפועל, התחומים בהם הודרך העובד ואת שמות 

 המדריכים.

מובהר בזאת כי המצאת תעודת ההסמכה הנ"ל הינה תנאי יסודי של ההסכם ומהווה  .8

 תנאי לקיומו של הסכם זה ולשחרור התשלומים לספק על פי הסכם זה.

בכל סכום שיוטל  הו/או את מי מטעמ חברה הכלכליתמתחייב בזאת לשפות את ההספק  .9

 עליהם עקב הפרה של הוראות התקנות ו/או הוראות נספח זה.

מבלי לגרוע באמור לעיל, במידה והספק לא יסמיך את עובדיו לעבודה בגובה ו/או לא  .10

להסמיך ו/או  תרשאי תהיה חברה הכלכליתיספק את הציוד הנדרש בתקנות, מוסכם כי 

 תזכאי חברה הכלכלית תהיה. במקרה כזה, הלספק את הציוד לעובדי הספק, על חשבונ

בקשר עם ההסמכה ו/או הספקת הציוד כאמור לעיל,  הלהחזר מלוא העלויות שהוציא

וכן לקזז סכומים אלו מכל תשלום שיגיע לספק. מובהר ומוסכם בזאת כי  15%בתוספת 

להסמכת עובדי הספק ו/או להספקת  החברה הכלכליתו של אין ולא יהיה בהפעלת זכות ז

החברה הציוד כאמור לעיל, כדי להעביר את האחריות לביצוע הוראות התקנות אל 

ובכל מקרה תחול האחריות הבלעדית על קיום הוראות ה ו/או מי מטעמ הכלכלית

נות בעקבות הפרת התק הו/או למי מטעמ לחברה הכלכליתהתקנות ו/או כל נזק שיגרם 

 ו/או ההסכם ו/או נספח זה על הספק בלבד.

 עבודה עם סולם .11

 ק"ג.  150סולם ממוצע מיועד לשאת עד  11.1

 אדם אחד בלבד יהיה על סולם בזמן נתון.  11.2

יש לבדוק נעילת סולם ויציבותו בטרם טיפוס בסולם. כאשר יש ספק כלשהו לגבי  11.3

 יציבות הסולם לא תתבצע עליה על הסולם. 



ב רחב עם אוחזים )גומי שיש לו אחיזה טובה ברצפה(. בבסיס הסולם יהיה של 11.4

זווית ההצבה של הסולם צריכה להיות כזו שקצות האצבות נוגעות בתחתית 

 הסולם ואילו הידיים מיושרות קדימה אוחזות בסולם. 

בזמן העלייה בסולם יש להחזיק בשלבים ולא בזקפים, ויש לשמור בכל זמן נתון  11.5

 . נקודות אחיזה עם הסולם 3על 

מטרים ללא אבטחה. על סולם קבוע לקיר ניתן לטפס  4.5ניתן לטפס על סולם על  11.6

 מטרים. מעבר לגובה זה יש להתאבטח לקו חיים.  6ללא אבטחה עד לגובה של 

 מטרים חייב במשטח מנוחה.  10מטרים חייב בחופה, ובכל  6סולם קבוע מעל  11.7

וך גומחת הכניסה על הסולם לחרוג מעל קצה הגג או שקצה הסולם ימוקם בת 11.8

 לגג. 

הספק מתחייב כי הקבלנים וקבלני המשנה הקשורים עימו לשם ביצוע העבודות נשוא  12

 חוזה זה, ככל שקשורים, יחויבו לפעול בהתאם לאמור בנספח זה.

 

 
                   _________________________        _________________________ 

 קבלן משנה                                                הספק



 התחייבות לשמירה על נוהל אמצעים למניעת אש )"נוהל עבודות בחום"(  - 2נספח א'

 הגדרה:

או /ביצוע עבודות הקמה, בנייה, הרכבה ואחריות, תוך כדי שימוש בריתוך ו -עבודות בחום" "

ל פעולה אחרת אשר פולטת או כ/או תוך שימוש באש גלויה ו/בהלחמה ו/או חיתוך בחום ו

 .ו/או עובדיו ו/או עובדים אחרים הספקאו גיצים, בין אם מבוצעות ע"י /להבה, חום ו

 

 כללי: -אופן ביצוע עבודות בחום  .1

לנקוט באמצעי זהירות  הספקבכל עת שלצורך ביצוע העבודות ידרשו "עבודות בחום", יידרש 

 ובטיחות מיוחדים כדלקמן:

 וד בו ייעשה שימוש, לרבות ציוד מיגון אישי, יהיה תקין וממוגן.יוודא כי כל הצי הספק (1

קופסאות  ,ידאג להרחיק חומרים דליקים כדוגמת שיחים יבשים, דברי פסולת הספק (2

ארגזים ופסולת עץ ונייר מאתר בו יבוצעו ה"עבודות בחום" לפני תחילת העבודות  ,קרטון

 מדי יום או לאחסנם במרחק בטוח מהן.

בתחום אתר העבודות ברדיוס של  "עבודות בחום"לוודא כי לא יבוצעו  הספקבאחריות  (3

מטר מחומר דליק כלשהו שלא בהתאם לנוהל המפורט להלן וזאת בהתחשב, בין  10

 היתר, בכיווני הרוח הרגילים.

יציב באזור העבודות  שהספקבתחום אתר העבודות מבלי  "עבודות בחום"לא תבוצענה  (4

בוי בעירה של  החומרים הנמצאים באזור ביצוע העבודות אמצעי כיבוי המתאימים לכי

 כגון מטף, ברז כיבוי וכיוב'.

יוודא כי בעת ביצוע ה"עבודות בחום" יהיה בשטח לפחות אדם אחד אשר תפקידיו  הספק (5

יהיו, בין היתר, להשקיף על אופן ביצוע העבודות בחום ולכבות מיידית כל התלקחות 

בחום, וביכולתו להתקשר לשירותי כיבוי האש בכל עת העלולה לנבוע מביצוע העבודות 

"(. "צופה האש" צופה אששלדעתו קיימת סכנה כי האש תצא מכלל שליטה )להלן: "

יצוייד באמצעי כיבוי אש מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת 

דם זה אתר ביצוע העבודות בחום ובאמצעי התקשרות לשירותי כיבוי האש בכל עת. א

ישאר באתר בעת ביצוע העבודות בחום למשך פרק זמן סביר לאחר גמר ביצוען על מנת 

 לוודא כי לא נותרו כל מקורות התלקחות.

לידיעתם כי יש  הספקככל שלשם ביצוע העבודות ייעשה שימוש בקבלני משנה, יביא  (6

 מם.לדאוג לקיומם של אמצעי כיבוי סבירים בעת ביוע ה"עבודות בחום" ואת מיקו

אשר חובתו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום "( הממונה)להלן: "ימנה מפקח  הספק (7

 .שלא בהתאם לאמור בנוהל זה

 :הממונהו/או  הספקאחריות  –אופן ביצוע עבודות בחום  .2

בשטח המיועד  הממונהו/או  הספקבטרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בחום, יסייר  (1

ובדיו הבינו את אופן ביצוע העבודות בחום וכי נערכו לביצוע העבודות בחום ויוודא כי ע

לביצוען בשטח בהתאם לנדרש ובאופן שפורט לעיל וכי הציוד בו ייעשב שימוש עושנה על 

 כל דרישות המיגון. 

יוודאו, בין היתר, כי הורחקו חומרים דליקים בהתאם למפורט לעיל.  הממונהו/או  הספק (2

 ו/או הספקיוודאו  ,עים אשר אינם ניתנים להזזהככל שבאתר מצויים חפצים דליקים קבו

 כי יכוסו במעטה בלתי דליק. הממונה

 

 :הספקהתחייבות  –ביצוע עבודות בחום  .3



או על פי דין, הריני מצהיר בזאת כי הובא לידיעתי כי /מבלי לגרוע מאחריותי על פי ההסכם ו

עובדיי ו/או קבלני משנה לרבות  ,או על ידי מי מטעמי/במסגרת העבודות המבוצעות על ידי ו

מוטלת עליי האחריות לוודא כי אופן ביצוע "עבודות בחום", ככל שיבוצעו  ,או עובדיהם/ו

במסגרת מכרז זה, על ידי ו/או ע"י מי מטעמי, יבוצע בהתאם לנוהל המפורט בנספח זה על ידי 

 או מי מטעמי./ו

 .כפי שיעודכנו מפעם לפעם ,להנני מתחייב למלא אחר הוראות נוהל זה, לרבות עדכונים לנוה

המפורטים בנספח זה כאמור לעיל  מהווה תנאי הכללים מובהר בזאת כי מילוי מלא ושלם של 

 .מהותי לקיום ההסכם

 

 

 .הריני מצהיר כי קראתי את הנוהל הנ"ל  ולראיה לנכונות הדברים באתי על החתום

 

 

 הספקחתימת וחותמת   תאריך

 



וראות פינוי פסולת בפרוייקטים לאספקת והתקנת מערכת כתב התחייבות וה -3נספח א'

 להתייעלות אנרגטית

הספק מתחייב בזאת לפנות פסולת מכל סוג שהוא הנוצרת כתוצאה מביצוע ההסכם עם  .1

"(, והכל בהתאם להוראות נספח זה ההסכם עם החברה הכלכליתהחברה הכלכלית )להלן: "

 להלן. 

די לגרוע משאר הוראות ההסכם עם החברה אין בהתחייבות הספק על פי נספח זה בכ .2

 הכלכלית ו/או מהוראות כל דין. 

הספק מאשר בזאת כי קיבל מידי החברה הכלכלית רשימת אתרי פינוי/הטמנה מוסדרים  .3

 "(. אתר מורשהומאושרים על פי דין ו/או על ידי החברה הכלכלית )להלן: "

הפסולת העשויה להצטבר הספק מאשר כי מסר לחברה הכלכלית אומדן בכתב של כמות  .4

כתוצאה מביצוע ההסכם עם החברה הכלכלית, וכי האומדן הנ"ל אושר על ידי החברה 

 "(.האומדןהכלכלית )להלן: "

כתנאי לכניסת ההסכם עם החברה הכלכלית לתוקף, הספק מתחייב להציג בפני החברה  .5

אתר "הכלכלית חוזה התקשרות עם אחד מהאתרים המורשים המופיע ברשימה )להלן: 

 "(. החוזה עם האתר"( )להלן: "הפינוי

בחוזה הספק עם האתר ייכלל פנקס שוברים שישמשו כאסמכתא על פירוק הפסולת במהלך  .6

כל תקופת ההתקשרות בין הספק לבין החברה הכלכלית לפי כמות הפסולת המוערכת 

 באומדן. 

 הספק מצהיר בזאת כי ידוע ומוסכם על ידו:  .7

ת פסולת לאתר הפינוי בפרק זמן ובמועדים שייקבעו על ידי כי הוא מתחייב לבצע הובל .7.1

 החברה הכלכלית. 

כי לאחר כל פריקת פסולת באתר הפינוי כאמור, יציג הספק בפני החברה הכלכלית את  .7.2

 השובר המתייחס לאותה פריקה, מאושר על ידי אתר הפינוי. 

לשהו לספק, כי החברה הכלכלית רשאית להתנות המשך העבודה ו/או ביצוע תשלום כ .7.3

 לרבות כל תשלום ביניים, בפינוי הפסולת ובהצגת השובר כאמור. 

למען הסר ספק, כי החברה הכלכלית תהא רשאית להפסיק את העבודה בכל עת, במידה  .7.4

ולפי שיקול דעתה הבלעדי פינוי הפסולת אינו מתבצע לפי הוראותיה ו/או לפי הוראות 

 נספח זה. 

ת הכרוכות בהפסקת העבודה כאמור, וזאת מבלי הספק יישא בכל התוצאות וההוצאו .7.5

 לגרוע מיתר הוראות ההסכם עם החברה הכלכלית. 

מובהר בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות בחוזה עם האתר ובפינוי הפסולת לאתר הפינוי יחולו  .8

למען הסר ספק, יובהר, כי הספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין על הספק בלבד. 

 לאתר הפינוי, מעבר לתמורה שנקבעה בהסכם עם החבה הכלכלית.  פינוי הפסולת

בתום ביצוע העבודה ו/או השירותים נשוא ההסכם עם החברה הכלכלית מתחייב הספק  .9

להציג בפני החברה הכלכלית תעודה מאת אתר הפינוי המעידה על סך הכל כמות הפסולת 

 "(.התעודהלן: "שפירק באתר הפינוי בקשר עם ההסכם עם החברה הכלכלית )לה

התעודה תשקף את כמות הפסולת שנקובה באומדן, בקירוב, בכפוף לאישור החברה הכלכלית 

 כאמור להלן. 



החברה הכלכלית תהיה רשאית לאשר או שלא לאשר את התעודה, לפי שיקול דעתה  9.1

 בהתאם לסבירות כמות הפסולת הנקובה בה, לעומת האומדן.  הבלעדי, 

לכלית לגבי התעודה תהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלום הסופי אישור החברה הכ 9.2

 תעודת גמר ולהחזרת ערבות הביצוע.  לספק, למתן 

מוסכם, כי לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או כל עילה כנגד החברה הכלכלית  9.3

מטעמה על פי כל דין או הסכם בגין עצם קביעת החובה לבצע את התשלום בגין  ו/או מי 

 קיזוזו מכל תשלום המגיע לספק מהחברה הכלכלית, כאמור לעיל.  ינוי ו/או בגין פ

מוצהר ומוסכם בין הספק לבין החברה הכלכלית כי במידה והחברה הכלכלית תיאלץ לפנות  .10

פסולת כלשהי עקב כך שהספק לא פעל בהתאם להוראות נספח זה ו/או בהתאם להוראות כל 

לשאת בהוצאות כלשהן אשר תהיינה כרוכות בפינוי דין ו/או שהחברה הכלכלית נאלצה 

ימים  7פסולת ו/או אי פינויה, הספק ישפה את החברה הכלכלית בגין כל הוצאה כאמור תוך 

 מהיום שקיבל דרישה לעשות כך מהחברה הכלכלית. 

לעיל תחולנה, בין היתר, על ההוצאות אשר תהיינה כרוכות  10למען הסר ספק, הוראות סעיף  .11

פסולת כלשהי, בקנסות שייפסקו נגד החברה הכלכלית ו/או מי מטעמה בגין פינוי בפינוי 

הפסולת ו/או אי פינויה ו/או פינויה כנדרש על פי הוראות נספח זה ו/או הוראות כל דין, 

 טרחת עורך דין. -הוצאות משפט ושכר

לקזז  מובהר ומוסכם בזה בין הספק לבין החברה הכלכלית כי החברה הכלכלית תהא רשאית .12

כל סכום המגיע לה מהספק בהתאם להוראות נספח זה מכל תשלום המגיע לספק ממנה, ולא 

תהיה לספק כל טענה ו/או תביעה ו/או כל עילה על פי כל דין או הסכם בגין קיזוזו של סכום 

 כלשהו כאמור לעיל. 

עד או למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה לעיל או בהוראות נספח זה כדי לגרוע מכל ס .13

 זכות העומדת לרשות החברה הכלכלית כנגד הספק על פי כל דין או הסכם. 

 

 אני/ו מתחייב/ים לעמוד בכל התנאים המפורטים בנספח זה, וכראיה באנו על החתום

 

 

 

 חתימה  תאריך

 



 הצהרת המציע במכרז -'בנספח 

 לכבוד:
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ 

 ,2פארק אילתם 
 88000 אילת

 "(החברה הכלכלית)להלן: "
 

 
תחזוקה של גופי תאורה קיימים ו התקנההחלפה, עבודות תכנון, אספקה,  שם המכרז:

 LEDמסוג  התאורגופי ב
 9/2017מ/ מס' המכרז:

 
אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים 

 כדלקמן:
 
ו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי הבנ אתאנו מצהירים בז .1

דרישות המבוססות על  וכי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות א
 אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

ו זו אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מן המשתתפים במכרז, כי הצעתנ .2
עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, 

 בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובחוזה ההתקשרות ונספחיו. 

כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים  אתאנו מצהירים בז .3
 במכרז. 

בהצעת המחיר ממחירי היחידות  ידוע לי כי הסכום המתקבל מהפחתת האחוז שנקבתי .4
שצויינו בכתב הכמויות ישולם אך ורק עבור עבודות והכמויות שיבוצעו בפועל ועל פי 
מדידה. הסכום שאקבל מהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת בעבור עבודות שיבוצעו, 

 וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת. 

יטים אשר יבוצעו על ידי במסגרת מחירי הצעתי/נו זו יחולו בגין כל העבודות והפר .5
 המכרז. 

הננו מצהירים כי המחירים המוצעים על ידי/נו עבור ביצוע העבודות במלואן כוללים את  .6
כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוען על פי תנאי 

דות, עבודות המכרז ולוקחת בחשבון, בין היתר, מטרדים והפרעות במהלך ביצוע העבו
מפוצלות, עבודות זמניות וכיו"ב. מחירים אלה מהווים כיסוי מלא להתחייבויותי/נו נשוא 
ההסכם, לרבות כח האדם, ציוד, כלי עבודה, חומרים, הובלות, פריקה, שימוש בכלי רכב, 
ביטוחים, מיסים, היטלים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז. מובהר 

תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בזאת, כי לא 
בהן, מעבר למחירים הרשומים בכתב הכמויות בניכוי ההפחתה בגין ההנחה המוצעת על 

 ידי/נו. 

" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, 0כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "ידוע לי כי כל עוד  .7
", וזאת בין אם בפועל לא יחול על הזוכה 0" תשולם התמורה בתוספת מע"מ בשיעור

ישונה הדין ככל ש שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לרבות במקום מושבו.
בעניין שיעור המע"מ החל באילת, תשולם התמורה הנקובה בתוספת מע"מ בשיעורו 

 .החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק

ידי יותר -מען הסר ספק, הנני מצהיר כי ידוע לי שאם מוגשת הצעה זו כשהיא חתומה עלל .8
מאדם אחד, מחייבת ההצעה לכל פרטיה, וכן מחייבים תנאים המכרז את כל מציעי 
ההצעה ביחד את כל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט כלשהו מפרטי ההצעה מובע 

י מציעי ההצעה כולם ביחד והן על ידי כל בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובע הן על יד
 אחד מהם לחוד. 

ידוע לי כי החברה הכלכלית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנוקבת באחוז ההנחה  .9
 הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא. 



 (90) לתשעיםהצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהיה תקפה  .10
על פי  כניסת החוזה לתוקף, לפי המוקדם או מועד צעותמהמועד האחרון להגשת היום 

 כאמור במסמכי המכרז.  החברה הכלכליתדרישת 

 הנני מצרף למסמכי המכרז את כל המסמכים הנדרשים המפורטים בתנאי המכרז.  .11

כמו כן, הנני מצהיר כי אם הצעתי תתקבל, אמציע לחברה הכלכלית ערבות בנקאית  .12
להוראות ולתנאים הקבועים בחוזה המצורף  בהתאם( ו'ח נספואישור על קיום ביטוחים )

 למסמכי המכרז, על נספחין. 

 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  .13

)שבעה( ימי עסקים מיום הודעתכם נחתום  7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  .14
 על מסמכי חוזה ההתקשרות. 

כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות שצירפנו אם מסיבה  .15
, וזאת מבלי ליתן לי כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש למכרז, כולה או מקצתה, תחלטו

כל הודעה ו/או התראה מראש ומבלי להוכיח נזק או חיסרון כיס אשר נגרם לחברה 
 תקשרות.הכלכלית כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז וחוזה הה

אנו מסכימים כי הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד  .16
בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין 

 כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 על פי מסמכי המכרז.  אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים .17

 במכרז: מציע פרטי ה
 

 : ___________________________________מציע שם ה
 כתובת: ________________________________________
 טלפונים: _______________________________________
 שם איש קשר ומס' טלפון: ___________________________

 
 

____________________     ________________ 
 חתימה וחותמת            תאריך             



 נוסח ערבות בנקאית  -נספח ג'
 לכבוד:

 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ 

 ,2פארק אילתם 

 88000 אילת

 "(החברה הכלכלית)להלן: "

 בנקאית בלתי מותנית מס'___________ערבות הנדון: 

 _______________ ת.ז./מס' תאגיד__________________ ___________ ה"הלפי בקשת 

כל סכום שתידרשו מאתנו עד לסך כולל  לתשלוםבזאת כלפיכם  מתחייביםהננו "( החייב)להלן: "

  של

"(, בצירוף הפרשי הצמדה קרן הערבות)להלן: "שקלים חדשים(  מיליון)במילים:  ₪ 1,000,000

, בקשר להשתתפותו החייבגיע או שיגיע לכם מאת , המ"(סכום הערבות)להלן: " כמפורט להלן

תחזוקה של גופי ו התקנההחלפה, עבודות תכנון, אספקה, , לביצוע 9/2017מ/במכרז פומבי 

 .LEDמסוג  התאורגופי תאורה קיימים ב

אנו נשלם לכם מדי פעם, תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם בכתב, כל סכום של קרן הערבות 

"ל, בתוספת הפרשי הצמדה שחישובם ייעשה כלהלן, וזאת מבלי שתהיו שצוין בדרישתכם הנ

סכום  תשלוםחייבים לבסס את דרישתכם בכל אופן או צורה שהם ו/או לדרוש תחילה את 

  .החייבמאת הערבות 

אתם תהיו זכאים לדרוש מאתנו תשלום סכום הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם 

מקרה זה לאחר כל תשלום תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכומים על חשבון הערבות וב

 סכום הערבות, ובלבד שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות כהגדרתו לעיל.

למניעת ספק יובהר כי אם יתברר שהמדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול כל 

 .שינוי בקרן הערבות

 :לגבי ערבות זו

המחירים לצרכן, כולל ירקות ופירות, המתפרסם ע"י הלשכה משמעו מדד  - "מדד"

המרכזית לסטטיסטיקה. באם יוחלף בסיס המדד או באם תוחלף שיטת חישובו 

ועריכתו או באם יפורסם ע"י גוף אחר במקום הלשכה הנ"ל, יעשה הבנק את 

 חישוב עלית המדד לצורכי סעיף זה, תוך התחשבות בשינויים הנ"ל.

 ; דד הידוע במועד הנפקת ערבות זוהמ -"מדד יסודי"

 הידוע לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.המדד האחרון  -"מדד חדש"

ההפרש שבין המדד החדש לבין המדד היסודי, מחולק במדד היסודי ומוכפל  -"הפרשי הצמדה"

 בקרן הערבות.

תבוטל לפני מועד  ולא בלתי חוזרת, בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול,התחייבות זו כלפיכם היא 

 .בכתב אלא אם נקבל הסכמה מפורשת שלכם ,סיומה

שתתקבל על פי כתב הערבות ונכבד כל דרישה  ,ועד בכלל 30/11/2017תוקף ערבות זו הוא עד ליום 

 . עד ליום זה ועד בכללאצלנו 

 .להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 
 תאריך: ___________________

 בכבוד רב,        



 
 

 בנק _____________________________      



 הצהרה על מעמד משפטי -'דנספח 
 

 במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי בהתאם לפירוט שלהלן: מציע על ה
 ו'( –חברה )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 

 ז'(.  –שותפות )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 
 
יש לצרף תדפיס מרשם החברות/השותפויות שם: ________________________ ) .א

 (. מציע ביחס לשם ה
 

 כתובת _________________________________. .ב
 
 טלפון __________________________________. .ג
 
 מס' עוסק מורשה ________________________. .ד
 
 __________________. ברשות התאגידיםמס' חברה / שותפות  .ה
 
 תימה בחברה / בשותפותשמות בעלי זכויות הח .ו
 

1. ____________ _____________ ___________
  ___________ 
דוגמת   שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 חתימה

 
2. ____________ _____________ ___________

  ___________ 
דוגמת   שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 חתימה

 
3. ____________ _____________ ___________

  ___________ 
דוגמת   שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 חתימה

 
4. ____________ _____________ ___________

  ___________ 
דוגמת   שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 חתימה

 
 שמות השותפים: –במקרה של שותפות  .ז
 

1. ____________ _____________ ___________
  ___________ 
דוגמת   שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 חתימה

 
2. ____________ _____________ ___________

  ___________ 
דוגמת   שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 חתימה

 
3. ____________ _____________ ___________

 ___________  
דוגמת   שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 חתימה

 
4. ____________ _____________ ___________

  ___________ 



דוגמת   שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 חתימה

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

 . ועדכניים
 

_______________ ________________ _______________ ______________ 
 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי       

 
 
 

 _______________________ דוגמת חותמת:
 
 
 
 

 כתב כמויות והצעת המחיר -'הנספח 

 
במסגרת מכרז זה  ותהנדרשוהעבודות  , השירותיםהמצורפת מטה מפורט כלל הציוד אותבטבל .1

ללא כל וכן לשירותי אחזקה, ומחירי המקסימום לכל פריט ציוד ולכמות הציוד הנדרשת, 

 הנחה. 

מובהר בזאת כי הכמויות המופיעות במסמך זה הינן הערכה בלבד, ואין בהן כדי לחייב את  .2

ת תכנון התאורה תיבחן במסגריודגש כי  .החברה הכלכלית ו/או עיריית אילת ו/או מי מטעמן

 .להשגת חסכון אנרגטי מקסימלי , וזאת,של צמצום ואיחוד גופים אפשרות
שיעור טבלה את כל את המחיר המוצע על ידו, ולסכם ב פריט בטבלאותעל המציע לציין ליד כל  .3

וכן את שיעור  המחירים לאחר ההנחה ובתחתית עמוד זה את  הסכום, לאחר ההנחהההנחה ו

 .הגורףההנחה הקבוע 

מטה  אותיודגש כי המחיר לאחר ההנחה  אשר ינתן ע"י הספק על המחירים המצויינים בטבל .4

 הנו סופי, ולא תנתן לספק כל תוספת בגין מרחק, עובדים, רווח קבלני וכו'.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי החברה הכלכלית תשלם רק בגין ציוד, לרבות גופי תאורה,  .5

ר הותקנו בפועל, בהתאם להצעת המחיר שניתנה ע"י המציע עמודי תאורה ומרכזיות, אש

 בהצעתו.

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי המחירים בהם ינקוב המציע יכללו אספקה, הובלה,  .6

( 10התקנה, פירוק הישן והעברתו למחסני העירייה וכן שירותי אחריות שלא יפחתו מעשר )

 שנים.

ה, בהיקף המפורט במסמכי המכרז, בעבור כל יודגש כי הספק הזוכה יספק שירותי תחזוק .7

 התקנה חדשה שתבוצע על ידו במהלך תקופת ההתקשרות.

 גופי תאורה, מרכזיות ועבודות -טבלת הצעת מחיר

 
  יח'  תאור מספר

 מידה

 סה"כ מחיר כמות

       התיעלות אנרגטית 01.0.000

     שדרוג גופי תאורה 01.1.000



  יח'  תאור מספר

 מידה

 סה"כ מחיר כמות

 גוף תאורת הצפה למגרשי כדורגל אספקה והתקנה של  01.1.010

, או בנספח יט' 2תמונה מס' להזהה בצורתו החיצונית 

וואט  400 -הספק של כש"ע שיאושר ע"י המזמין, ב

אשר יבחר ע"י המזמין בהליך  LEDבטכנולוגיית לפחות 

פיילוט. גוף התאורה יתאים להחלפת פנס קיים בהספק 

והעברתו  וואט )הסעיף כולל פירוק גוף קיים 1000של 

 למחסני העירייה(.

 162,400 2,800 58 יח'  

הזהים בצורתם תאורה  פיאספקה והתקנה  של גו 01.1.011

או ש"ע בנספח יט'  2 -ו 1תמונות מס' החיצונית ל

לפחות וואט  200 -בהספק של כ, שיאושר ע"י המזמין

כביש/ או הצפה אשר יבחר ע"י  LEDבטכנולוגיית 

גוף התאורה יתאים להחלפת המזמין בהליך הפיילוט. 

הסעיף כולל פירוק )וואט. 400פנס קיים בהספק של עד  

   .(גוף קיים והעברתו למחסני העיריה

 846,000 2,000 423 יח'  

הזהה אספקה והתקנה  של גוף לתאורת כבישים   01.1.012

או ש"ע בנספח יט'  1תמונה מס' בצורתו החיצונית ל

לפחות וואט  105 -כ בהספק של, שיאושר ע"י המזמין

אשר יבחר ע"י המזמין בהליך  LEDבטכנולוגיית 

הפיילוט. גוף התאורה יתאים להחלפת פנס קיים 

הסעיף כולל פירוק גוף קיים ) וואט. 250בהספק של עד  

 .(והעברתו למחסני העיריה

 9,214,000 1,700 5,420 יח'  

הזהה אספקה והתקנה  של גוף לתאורת כבישים  01.1.013

בנספח  1תמונה מס' צורתו החיצונית לגוף התאורה בב

 78 -בהספק של כאו ש"ע שיאושר ע"י המזמין, יט' 

אשר יבחר ע"י המזמין  LEDבטכנולוגיית לפחות וואט 

בהליך הפיילוט. גוף התאורה יתאים להחלפת פנס קיים 

הסעיף כולל פירוק גוף קיים ) וואט. 150בהספק של עד  

 .(הוהעברתו למחסני העירי

 2,558,400 1,600 1,599 יח'  

הזהה בצורתו אספקה והתקנה של גוף תאורה  01.1.014

או ש"ע שיאושר בנספח יט'  3תמונה מס' החיצונית ל

של בהספק  ,לתאורת שבילים ושצפ"יםע"י המזמין, 

בטכנולוגיית  ,קייםהתאורה הגוף כמחצית לפחות מ

LED, ף אשר יבחר ע"י המזמין בהליך הפיילוט. גו

התאורה יתאים להחלפת פנס קיים בהספק של 

150W/100W/70W/125W .הסעיף כולל פירוק וואט{

 גוף קיים והעברתו למחסני העיריה{.

 5,500,950 1,550 3,549 קומפ' 



  יח'  תאור מספר

 מידה

 סה"כ מחיר כמות

אספקה והתקנה של גוף תאורה לתאורת עצים בהספק  01.1.015

 4תמונה מס' הזהה בצורתו החיצונית ל ,וואט 15 -של כ

אשר יבחר ע"י או ש"ע שיאושר ע"י המזמין,  בנספח יט'

המזמין בהליך הפיילוט. גוף התאורה יתאים להחלפת 

הסעיף כולל פירוק גוף קיים והעברתו )פנס קיים 

 .(למחסני העיריה

 203,700 700 291 קומפ' 

אספקה והתקנה של גוף תאורה לתאורת  01.1.016

ו הזהה בצורת ,וואט 50 -כבהספק של  /כיכרותפסלים

או ש"ע  בנספח יט' 6או מס'  2לתמונה מס' החיצונית 

אשר יבחר ע"י המזמין בהליך  שיאושר ע"י המזמין, 

. גוף התאורה יתאים ו/או בהתאמה לשטח הפיילוט

הסעיף כולל פירוק גוף קיים ) להחלפת פנס קיים

 .(והעברתו למחסני העיריה

 39,600 1,200 33 יח'  

ף תאורה לתאורת טיילת )כביש אספקה והתקנה של גו 01.1.017

בנספח יט'  5תמונה מס' הזהה בצורתו החיצונית ל( 90

 ,וואט 20 -כבהספק של או ש"ע שיאושר ע"י המזמין, 

שקועה בעמודי עץ כדוגמת תאורה קיימת, אשר יבחר 

ע"י המזמין בהליך הפיילוט. גוף התאורה יתאים 

הסעיף כולל פירוק גוף קיים )להחלפת פנס קיים 

 ברתו למחסני העיריה{.והע

 334,800 600 558 קומפ' 

 ,אספקה והתקנה של גוף תאורה לתאורת פרגולות 01.1.018

הזהה בצורתו החיצונית  ,וואט 36בהספק של עד 

אשר יבחר ע"י או ש"ע בנספח יט'  7תמונה מס' ל

המזמין בהליך הפיילוט. גוף התאורה יתאים להחלפת 

ף קיים והעברתו הסעיף כולל פירוק גו) פנס קיים

 .(למחסני העיריה

 43,200 600 72 קומפ' 

מטר  6אספקה והתקנה של עמוד תאורה בגובה עד   01.1.019 

ומגולוון. בצביעה מיוחדת בהתאם לסביבה צבוע 

העבודה כוללת: פירוק והחלפת העמוד הישן, הובלתו 

( 30-למחסני העיריה והתקנת עמוד חדש כולל יסודות )ב

התאם לגובה העמוד )ביצוע סעיף זה  ובריגי יסוד ב

 נציג המזמין בלבד(.בכתב מבאישור 

 675,000 2,700 250 קומפ' 

מטר  12אספקה והתקנה של עמוד תאורה בגובה עד  01.1.020

ומגולוון. בצביעה מיוחדת בהתאם לסביבה צבוע 

פירוק והחלפת העמוד הישן, הובלתו  :העבודה כוללת

( 30-חדש כולל יסוד )ב למחסני העיריה והתקנת עמוד

 1,000,000 4,000 250 קומפ' 



  יח'  תאור מספר

 מידה

 סה"כ מחיר כמות

ובריגי יסוד בהתאם לגובה העמוד )ביצוע סעיף זה  

 נציג המזמין בלבד(.מ בכתב  באישור

מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה  01.1.021

ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי  400עד 

קה, כבלי חיבור בין הספק, בורג הארקה וחיבור האר

המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט )ללא ציוד 

בכתב הפעלה( וחומרי העזר )ביצוע סעיף זה  באישור 

 נציג המזמין בלבד(.מ

 500,000 250 2,000 יח'  

החלפת מרכזית מאור, הסעיף כולל: פירוק מרכזיה  01.1.022

ישנה והעברה למחסני העיריה, תיאום וטיפול בניתוק 

ור חברת חשמל, העתקת מונה חח"י ממרכזיה וחיב

קיימת לארון מונים בנפרד, אספקה והתקנת מרכזיית 

מאור חדשה }דגם הארון, סוג הציוד, כמות המעגלים 

בהתאם למפרט טכני של עיריית אילת, הכולל יחידת 

של חברת  EM133ניטור בקרה, ומדידה, כדוגמת דגם 

SATEC "ע לרבות ממשק לקריאה מרחוק, או ש

מאושר{, חפירה ויציקת בסיס למרכזיה כולל צנרת 

עבור כניסת חח"י ויציאות לעמודי תאורה, כולל 

)ביצוע  חומרים ואביזרים נילווים.הסעיף הינו קומפ'.

 נציג המזמין בלבד(.בכתב מסעיף זה  באישור 

 1,000,000 20,000 50 קומפ' 

 שדרוג מרכזיות קיימות הכולל )החלפת רכיבים 01.1.023

חשמליים כדוגמת מאזים, מגענים, מהדקים, פ"צ, 

החלפת חוטים והשלמת חיווטים וכו', איטום הלוח 

וסידור כבלים נכנסים למרכזיה, הצגת דו"ח בודק 

ותאום עם חברת חשמל במידת הצורך , החלפת אביזר 

לא תקין וחיווט מחדש של המרכזיה )ביצוע סעיף זה  

 נציג המזמין בלבד(.בכתב מבאישור 

 400,000 5,000 80 קומפ' 

 22,478,050 סה"כ

 

 

לעיל, הרינו   גופי תאורה, מרכזיות ועבודות -טבלת הצעת מחירבבנוסף לכתב הכמויות ולאומדנים 

להגיש הצעת מחיר נוספת, בגין מתן שירותי תחזוקה מלאה וכוללת במהלך כל תקופת ההתקשרות, 

כי שירותי התחזוקה המוצעים על ידינו שיינתנו החל ( שנים. ידוע ומוסכם עלינו 10שתמשך עד עשר )

ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות ובמהלך תקופת ההתקשרות, הינם לכלל גופי התאורה בעיר 

אילת, גורפים, מלאים וכוללים הן תחזוקה שוטפת ומונעת והן תחזוקת שבר, לרבות אך לא רק, 

גרמו יככל שים, תיקון נזקים למערכת ככל החלפת ציוד וחומרים במקרה של תאונה ו/או וונדליז



 נזקים ככל שיגרמו, וכן תיקון כתוצאה מתאונה או מנזקי טבע, כדוגמת ברד, סופות, רעידות אדמה

)אין באמור לעיל בכדי להוות רשימה סגורה של אירועים,  מגשמים ו/או השפעת קרני השמש

מערך החשמל לשם תפעול שוטף של ושירותי התחזוקה הינם גורפים וכוללים את כל אשר יידרש 

(. מובהר בזאת, כי מעבר לסכומים שישולמו על ידי החברה הכלכלית עבור התאורה בעיר אילתו

לא ישולמו כספים הרכיבים בכתב הכמויות )בהתאם להתקנתם בפועל( ועבור שירותי התחזוקה, 

 . נוספים לספק הזוכה

ק הזוכה אחת לרבעון, בכפוף לקבלת חשבונית ידוע כי התשלום בגין שירותי התחזוקה ישולם לספ

 מס כדין. 

 
 שירותי תחזוקה -טבלת הצעת מחיר

מחיר אומדן  תאור
ליחידה 
לשנה בש"ח 
 קלנדרית

סה"כ 
אומדן 
לכמות 
 -ל בש"ח

 שנים 10

מחיר המציע 
בש"ח לשנה 
)לאחר 
 הנחה(

סה"כ מחיר 
לעשר המציע 

שנים בש"ח 
 )לאחר הנחה(

שיעור ההנחה 
בהצעת 
 המציע

    10,000,000 ₪  1,000,000 תחזוקה כוללת

 
  



 :מערכת שליטה ובקרה -בלבד אופציונלי

 

           

מרכז בקרה הכולל תוכנת ניהול שליטה ובקרה לבקרים  01.1.024
 35,000 1   קומפ' במרכזיות וליחידות קצה על הפנסים/בתוך הפנסים

 2,762,250 250 11,049 יח' ת קצה()יחידו PLCאו  RFמתאמי תקשורת אלחוטית  01.1.025

בקר תקשורת המותקן במרכזיה הנשלט ממרכז הבקרה  01.1.026
 1,200,000 10,000 120 יח' TCP/IPבתקשורת 

עלות  120 יח' בבעלות העירייה GPRSמודם סלולארי  01.1.027
 לא למילוי  עירייה

 3,997,250 סה"כ

 

 ליטה ובקרה הינה אופציונלית בלבד למען הסר ספק, טבלת הצעת המחיר למערכת ש

לעצמה את הזכות לממש אותה באופן מלא, באופן חלקי או כלל לא לממש העירייה שומרת ו

 .לאורך תקופת ההסכם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית

 
 

גופי תאורה,  -טבלת הצעת מחירבסה"כ אחוז ההנחה המוצע על ידינו כהנחה על המחיר המוצע 

 ____ אחוזים(______ )במילים ______הינו %___יל לע  מרכזיות ועבודות

סה"כ סכום לאחר הנחה ___________ )ובמילים 

_____________________________________ 

___________________________________________________________________

______ 

 שירותי התחזוקהת בטבל סה"כ אחוז ההנחה המוצע על ידינו כהנחה על המחיר המוצע 

 __ אחוזים(__________ )במילים _________הינו %___הכוללת כאמור לעיל 

סה"כ סכום לאחר הנחה ___________ )ובמילים 

_____________________________________ 

___________________________________________________________________

______ 

עת על ידינו להחלפת גופי התאורה, מרכזיות ועבודות בתוספת סה"כ הצעת המחיר המוצ

שנים הינה ________________ )ובמילים  10שירותי תחזוקה לעשר )

___________________________ 

___________________________________________________________________

)_____ 

  
 :מערכת שליטה ובקרה -בלבד אופציונלי

 
 -אופציונלי הצעת מחיר בטבלת "כ אחוז ההנחה המוצע על ידינו כהנחה על המחיר המוצעסה

 ____ אחוזים(______ )במילים ______הינו %___לעיל     מערכת שליטה ובקרה



סה"כ סכום לאחר הנחה ___________ )ובמילים 

_____________________________________ 

___________________________________________________________________

______ 

 

ביצוע תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי אשר הוצעו לעיל, כוללים  יםהמחיר .8

כחלק מפרויקט התייעלות  העיר אילתברחבי , על  עמודי  תאורה LEDתאורה מסוג 

חבי וכן שירותי תחזוקה לכלל מערכות התאורה בר, באילתאנרגטית בתאורת רחובות 

 .שפורטו לעיל בהתאם לכמויות העיר, והכל 

חודשים בהתאם למפורט במסמכי  120 -ל ותחזוקת שבר אחריות מלאה יםכולל יםהמחיר .9

 המכרז.

" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, 0מובהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור " .10

את בין אם בפועל ", וז0תשולם התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "

לא יחול על הזוכה שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לרבות במקום מושבו. אם 

ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת, תשולם למציע התמורה הנקובה בהצעתו 

בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד 

 . חשבונית מס כחוק

 .55%נו יה זה, במכרז , לו מתחייב הספק המינימליאחוז החסכון הממוצע  .11

גופי התאורה המוצעים במכרז זה מחליפים גופי תאורה קיימים בהספקים שונים,  .12

 המפורטים במפרט הטכני בחוברת המכרז. 
 

 חתימות מורשי החתימה:
 

_______________ ______________ __________________

 ______________ 

  חתימת מורשה החתימה  תפקיד   שם מורשה החתימה  

 תאריך 

_______________ ______________ __________________

 ______________ 

  חתימת מורשה החתימה  תפקיד  שם מורשה החתימה  

 תאריך 
 

 אישור

אני החתום מטה, ________ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני 

___________. המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר 

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

                  ____________________                                  

 _______________________ 



חתימה וחותמת עורך           תאריך                                                                                 

 דין



 ישור על קיום ביטוחיםא -'ונספח 

 
 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(המזמינהת לאילת )חכ"א( בע"מ )להלן: "החברה הכלכלי
 2פארק אילת"ם 

 88000אילת 

 א.ג.נ.,

  .אישור ביטוחי הספקהנדון: 

 )להלן: "הספק"( _____________________________________ שם המבוטח :

  _____________________________________ כתובת :

  __________ חוזה מס' :

, אספקתם, התקנתם ותחזוקתם LEDייקט  להחלפת גופי תאורה מסוג ביצוע פרו שירותים :
   .ומתן שירותים נלווים  העיר אילתעל עמודי תאורה ברחבי 

 )להלן: "השירותים ו/או "החוזה"( 

הביטוחים ערכנו עבור הספק את מאשרים כי אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה 
)שני התאריכים נכללים  __________ועד יום  __________מיום שלמשך התקופה  ,המפורטים להלן

 ."(תקופת הביטוחולהלן: "
 

 פוליסה מס': ______________________ אש מורחב .1

ביטוח אש מורחב המבטח בערכו כחדש את רכוש הספק לרבות ציוד,  הפוליסה : 
חומרים וכל רכוש אחר מכל מין וסוג שהוא בבעלות הספק המשמשים 

  אותו במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים בקשר עם החוזה שבנדון.

על פי התנאים, ההרחבות והכיסויים המכוסים בפוליסת רכוש )אש  הכיסוי הביטוחי : 
ברק, עשן, אש,  עקבמורחב(, לרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק 

י כלי התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזקי סערה וסופה, נזק
טיס, בום על קולי, שיטפון, נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות 

)על בסיס נזק  נזקי פריצהנזק בזדון, צינורות, נזקי התנגשות )אימפקט(, 
 ראשון( ושוד.

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  פוליסת הביטוח כוללת תנאי מיוחד: 
מנהליה ו/או עובדיה ובלבד שהאמור תחלוף )שיבוב( כלפי המזמינה ו/או 

 .זדוןבבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 פוליסה מס': ______________________ צד שלישי  .2

פי דין -המבטח את אחריותו של הספק עלכלפי צד שלישי  ביטוח אחריות הכיסוי הביטוחי : 
עם אספקת המוצרים ו/או מתן  כל מעשה או מחדל רשלני בקשרבשל 

או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם פגיעה לאובדן השירותים אשר גרמו 
בכל הקשור לאספקת המוצרים ו/או מתן השירותים בקשר  ו/או גוף שהוא

 ה.לעובדי/או ו הלמנהלילמזמינה ו/או  נזק או פגיעה לרבותעם החוזה, 

מיליון ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח  ש"ח )חמישה 5,000,000 גבול האחריות : 
 שנתית.

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות,  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוח ביטול הגבלות : 
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, וכלפי בהלה, חבות הספק בגין 



מתקנים חשמליים, זיהום תאונתי מקרי מתקנים סניטאריים פגומים, 
כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן משביתה והשבתה, הרעלה  ובלתי צפוי,

תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים שהספק 
 .חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(

המזמינה ו/או מנהליה ו/או פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .2.1 תנאים מיוחדים : 
 שתוטל על מי מהם אחריות בגין, )להלן: "יחידי המבוטח"( עובדיה

 בכפוף וזאת ו/או מנהליו ו/או עובדיו הספקמחדלי  למעשי ו/או
אחד  צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחריות לסעיף

 .המבוטח מיחידי

שאינו רכוש  המזמינהבפוליסת הביטוח מצוין במפורש כי רכוש  .2.2  
רך ביטוח זה כרכוש צד שימושו, של הספק, ייחשב לצוו/או  בבעלותו

 )למעט אותו חלק של הרכוש עליו פועל הספק ישירות(. שלישי

 פוליסה מס': ______________________ חבות מעבידים  .3

 פקודתמעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי חבות ביטוח  הכיסוי הביטוחי : 
 ים, התש"םפגומ )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים הנזיקין

 בקשר עם החוזהבמתן השירותים כלפי העובדים המועסקים על ידו  1980
שייגרמו ו/או מחלה מקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"(  תאונת עבודהבגין 

בכל הקשור במשך תקופת הביטוח  תוך כדי ו/או עקב עבודתםלמי מהם 
 .במתן השירותים בקשר עם החוזה

 לתובע. ש"ח 6,000,000 גבול האחריות : 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. ש"ח 20,000,000  

כלפי  הספקומנוחה, חבות  עבודהת בדבר שעו ותביטוח זה אינו כולל הגבל ביטול הגבלות : 
, )היה והספק ייחשב כמעבידם( עובדיהם/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו

 .החוקפיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי 

המזמינה ו/או מנהליה ו/או לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח 3.1 תנאים מיוחדים : 
נושא מי מהם כי  מקרה ביטוח, קרות לענייןונקבע היה  ,עובדיה

מי מעובדי הספק ו/או לעניין חבות כלפי  בחובות מעביד כלשהן 
 .הספק כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל  כוללת פוליסת הביטוח 3.2  
זכות תחלוף )שיבוב( כלפי המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת 

 .זדוןבאדם  שגרם לנזק 

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  .4

הספק על פי דין בשל תביעה  המבטח את אחריותריות מקצועית ביטוח אח הכיסוי הביטוחי : 
חובה מקצועית  הפרת ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בגין

אספקת  במסגרתבמעשה או מחדל רשלני של הספק ו/או עובדיו  ןשמקור
 .בקשר עם החוזה המוצרים ו/או מתן השירותים

ן ש"ח( לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח ש"ח )ארבע מיליו 4,000,000 גבול האחריות : 
 .שנתית

אובדן שימוש, איחור, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  ביטול הגבלות : 
 כוללת, כמו כן הפוליסה מכוסה השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח

₪  75,000)מוגבל לסך של  אובדן מסמכיםחבות הספק עקב הרחבות בגין 
חבות לתקופת הביטוח(, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב ולאירוע ו

 .הספק עובדימי מהנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של 

המזמינה ו/או מנהליה ו/או לשפות את  הורחבה פוליסת הביטוח .4.1 תנאים מיוחדים : 
שנעשו בתום לב על מעשה או מחדל רשלני ם לאחריות לעניין עובדיה

חבות הספק כלפי ביטוח וזאת מבלי לגרוע מיו ו/או עובדהספק  ידי
 .המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיה

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .4.2  



__________. 

חודשים )שישה(  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .4.3  
ול הינה בגין אי )למעט באם עילת הביט לאחר תום תקופת הביטוח

תשלום פרמיה ו/או מרמה( בתנאי כי לא נערך ע"י הספק ביטוח 
שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי חלופי המעניק כיסוי מקביל 

מוסכם בזה כי הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך . פוליסה זו
ורק על אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח ואשר נתגלו 

 .הגילוי לראשונה בתקופת

הננו מאשרים כי גבולות האחריות הנקובים בפוליסות אחריות מקצועית  : תנאי מיוחד .5
וצד שלישי הינם ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות 

 .משותפים

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו  .7.1 : כללי .7
וכי אנו י המזמינה ביטוח הנערך על יד קודמות לכלראשוניות והנן 

 בדבר שיתוף ביטוחיו/או תביעה או טענה ו/מוותרים על כל דרישה 
לחוק חוזה  59לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  .המזמינה

כלפי  "ביטוח כפל" תטענולרבות כל  1981 –הביטוח התשמ"א 
 .יהוכלפי מבטח המזמינה

נו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח הננו מאשרים כי ידוע ל .7.2  
וההשתתפות העצמית חלה על הספק בלבד, ובכל מקרה לא על 

 .המזמינה ו/או על מי מטעמה

 ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפרהננו מאשרים כי  .7.3  
בזכויות  ופגעילא הספק, ת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ

ובדיה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי המזמינה ו/או מנהליה ו/או ע
 .ביטוחים אלו

וגם לא ישונו לרעה הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל , כמו כן  .7.4  
מזמינה ל תישלחאו לא יבוטלו, במשך תקופת הביטוח, אלא אם 

וכי לא יהיה  יום מראש)שלושים(  30הודעה כתובה בדואר רשום 
המזמינה ו/או מנהליה שכאלו לגבי לביטול ו/או לשינוי לרעה תוקף 

כאמור בכתב הודעה לידי המזמינה  נשלחהאם לא  ו/או עובדיה
 .ההודעה ממועד משלוחהימים )שלושים(  30ובטרם חלוף לעיל 

 
 הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו

 .בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריותובלבד שאין  במפורש באישור זה,

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ( " הצהרה על מתן פטור מאחריות1נספח " ו' )
 

 __________תאריך :          

 לכבוד
 "(המזמינההחברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ )להלן: "

 2פארק אילת"ם 
 88000אילת 

 

 א.ג.נ.,

 הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים 
 חוזה  ______/____

, אספקתם, התקנתם ותחזוקתם LEDביצוע פרוייקט  להחלפת גופי תאורה מסוג  שירותים :
   .ומתן שירותים נלווים  העיר אילתעל עמודי תאורה ברחבי 

 (, בהתאמהרותים ו/או "החוזה""השי"העבודות" ו/או )להלן:  

 מצהירים בזאת :___________________________ אנו 

ו/או שבנדון ברכוש ו/או בציוד לרבות ציוד מכני ובשירותים הננו משתמשים בעבודותינו  .א
אשר בבעלותנו ו/או "( הרכושו/או ציוד חשמלי ו/או ציוד אלקטרוני )להלן : "הנדסי ציוד 

  העבודות ו/או מתן השירותים בקשר לחוזה שבנדון. ביצועלצורך בשימושנו 

 על אף האמור בהצהרה זאת, הננו להתחייב כדלקמן: .ב

מכל חבות בגין אובדן או  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיההננו פוטרים את  .1
על ידנו ו/או מתן השירותים נזק לרכוש האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה 

ו לשם ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ובעת ו/או מי מטעמנו או עבורנו א
 חוזה, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.מפורט בביצועם בהתאם ל

מכל אחריות לגבי נזקי  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיההננו פוטרים את  .2
המוזכר לעיל ומוותרים על זכות השיבוב )התחלוף(  הרכושפריצה ו/או גניבה של 

 במקרה שכזה. נה ו/או מנהליה ו/או עובדיההמזמיכלפי 

מכל חבות בגין נזק לרכוש  המזמינה ו/או מנהליה ו/או עובדיההננו פוטרים את  .3
שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש ברכוש האמור לעיל 

על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו  יםאתראיזה מהאשר מובא ל
הקרובה, כל זאת למעט  ו/או מתן השירותים ובסביבתםיצוע העבודות ב יבאתר

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה  .4
המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים 

בכל תשלום  מנהליה ו/או עובדיה לרבות מטעמהו/או מי  מזמינהלשפות את ה
 מיד עם קבלת דרישתה ו/או הוצאה שיישאו בהם לרבות הוצאות משפטיות

 הראשונה.

, אחריות מקצועיתלביטוח  ההננו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליס .5
(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו 'ונספח כאמור באישור עריכת הביטוחים )

מתן השירותים ועל פי כל העבודות וחתם בינינו לביצוע אחריות על פי החוזה שנ
 דין.

 ולראיה באנו על החתום

 

 כבוד רבב

 



 (תאריך)  (חתימת המצהיר)  (המצהיר שם) 



 םטבלת לקוחות להם העניק המציע שירותי -פירוט ניסיון  -'זנספח 
 

לי לומר את אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי ע

 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

מס' ________ פומבי הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________, שהינו המציע במכרז 

"( לאספקת שירותי עבודות תכנון, אספקה, החלפה, התקנה ותחזוקה של גופי המציע)להלן: "

 בעיר אילת.  LEDיימים בגופי תאורה מסוג תאורה ק

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 

 . תאורההגופי המציע ונסיון  .1

המציע הינו היצרן או היבואן של גופי התאורה המוצעים על ידו במסגרת מכרז זה, והינו בעל 

 מהלכן סיפקב ,6201, 5201, 4201בשנים  LEDניסיון מוכח באספקת גופי תאורת רחוב מסוג 

באירופה ו/או   LEDגופי תאורת רחוב מסוגשל  יחידות)שמונת אלפים(  8,000כמות של לפחות 

)עשרה מיליון ₪  10,000,000בהיקף כספי כולל שלא יפחת מסך של  , ארה"ב ו/או  בישראל

  .2016, 2015, 2014כולל מע"מ במצטבר בשנים לא שקלים חדשים( 

 

שם הגוף לו סופקו  "דמס

 י התאורהגופ

מועד 

האספקה 

 )שנה(

 היקף כספי 

 לשנה( )₪ 

 כמות 

 שסופקה

שם הלקוח ואיש קשר טלפון 

 ו/או מייל

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 :הערות

אי הסף ובאמת הנתונים שירשמו בטבלאות לעיל ע"י המציע ישמשו לבחינת עמידתו בתנ .א

 .המידה לנסיון המציע

מלץ לצרף להצעה חוזה ו/או אישורים ו/או אסמכתאות אחרות המעידים על מתן מו .ב

העולה על הכמות הנדרשת בתנאי הסף, לשם בדיקת איכות  תהשירותים כאמור לעיל בכמו

 הצעת המציע.

 .ינתן יתרון לריכוז כמות גדולה של גופים בהתקנה רציפה .ג



  



  ם המציע מטעקבלן החשמל  ניסיון .2

לפחות ובעל ניסיון של מינימום  2א' 250 -ו 2א' 270בעל סיווג קבלן החשמל קבלן החשמל הינו 

קבלן ו/או תחזק גופי תאורת רחוב, במסגרתן התקין ו/או אחזקת שנים בהתקנת ( 3) שלוש

עבור עיריות ו/או מועצות מקומיות ו/או  גופי תאורת רחוב (5,000) חמשת אלפיםהחשמל לפחות 

 ו/או נתיבי איילון ו/או רכבת ישראל ו/או כל חברה ממשלתית אחרתמועצות אזוריות ו/או נת"י 

 בישראל.

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע העתק אישור סיווג קבלן חשמל וימלא את הטבלה 

 להלן:

 

מועד ביצוע  שם הפרויקט שם הלקוח מס"ד

 העבודות

כמות 

 מותקנת

 איש קשר טלפון ו/או מייל

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 :הערות

אי הסף ובאמת הנתונים שירשמו בטבלאות לעיל ע"י המציע ישמשו לבחינת עמידתו בתנ .א

 .המידה לנסיון המציע

מומלץ לצרף להצעה חוזה ו/או אישורים ו/או אסמכתאות אחרות המעידים על מתן  .ב

מות הנדרשת בתנאי הסף, לשם בדיקת איכות העולה על הכ תהשירותים כאמור לעיל בכמו

 הצעת המציע.

 .ינתן יתרון לריכוז כמות גדולה של גופים בהתקנה רציפה .ג



 מטעם המציע  תאורהה מתכנן ניסיון .3

מערכי תאורה עירוניים והכין תוכניות הינו בעל ניסיון בתכנון של  המוצעמתכנן התאורה 

)עיריות ו/או מועצות מקומיות ו/או מועצות לכל הפחות לקוחות  (3אצל שלושה )פוטומטריה 

, בהן (נתיבי איילון ו/או רכבת ישראל ו/או נת"י ו/או כל חברה ממשלתית אחרתאזוריות ו/או 

 נפרסו מינימום  

 .גופי תאורת רחוב בישראל במצטבר (5,000חמשת אלפים )

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ימלא המציע את הטבלה להלן:

 

מועד ביצוע  שם הפרויקט שם הלקוח מס"ד

 העבודות

כמות 

 מותקנת

 איש קשר טלפון ו/או מייל

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 :הערות

אי הסף ובאמת הנתונים שירשמו בטבלאות לעיל ע"י המציע ישמשו לבחינת עמידתו בתנ .א

 .המידה לנסיון המציע

ה חוזה ו/או אישורים ו/או אסמכתאות אחרות המעידים על מתן מומלץ לצרף להצע .ב

העולה על הכמות הנדרשת בתנאי הסף, לשם בדיקת איכות  תהשירותים כאמור לעיל בכמו

 הצעת המציע.

 .ינתן יתרון לריכוז כמות גדולה של גופים בהתקנה רציפה .ג

  



 יקים.הינם נכונים ומדו המציעהנני מצהיר, כי נתונים אלו בדבר ניסיון 

 

הנני מצהיר, כי שמי הוא ____________________, כי החתימה, המופיעה בשולי גליון זה, היא 

 חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.

 ___________   _______________________   ________________________  

 חתימתו של המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד __________________, מרחוב ______________________, מאשר בזאת, 

_________, התייצב/ה בפני מר/גב' _________________, שהזדהה/תה לפי תעודת כי ביום _

זהות מס. _________________ / המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר 

אמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

 תצהירו/ה וחתם/תה עליו.

 ___________   ___________   ___________   _______________ 

 מס' זהות/עוסק מורשה  חתימה/חותמת תאריך שם עו"ד 



 שאלון שביעות רצון  -1'זנספח 

 (החברה הכלכלית)אין למלא נספח זה, ימולא על ידי 
 

 פרטי הגוף הנשאל: ________________________

 ________________________     שם הנשאל:

 ________________תפקידו בארגון:     ________

 ________________________     תאריך: 

 כמה זמן ניתן השירות על ידי המציע? ___________

 
 האם אתה שבע רצון מרמת השירות שסיפק המציע? – כללי –רמת השירותים  .1

1 2 3 4 5 

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 מאוד

 
צוותו הוכיחו מקצועיות בעת ביצוע העבודות המציע ולדעתך  האם – מיקצועיות המציע .2

 וידעו לתת מענה מקצועי ומהיר לתקלות, ככל שהתעוררו במהלך ביצוע העבודות? 
1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 
ע ומגמישותו האם אתה מרוצה מהתנהלות המצי – מתן מענה לבעיות וטיפול בליקויים .3

שירותי משרד בדגש על תיקון תקלות, בטיפול בדברים דחופים ובלתי מתוכננים, כגון: 
 תוקנו באופן יעיל ובזמן סביר?ליקויים ההאם  מענה בבוקר ואחר הצהריים,

1 2 3 4 5 

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 
 מינות המציע בהקשר של דיווח אמת?האם אתה מרוצה מא –אמינות המציע  .4

1 2 3 4 5 

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 מאוד

 
האם המציע היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו במהלך  –שיתוף פעולה עם הלקוח .5

 ההתקשרות ונענה לצרכים אלו באופן יעיל ומספק?
1 2 3 4 5 

במידה רבה  במידה רבה תבמידה בינוני במידה מעטה כלל לא

 מאוד

 
 האם היית ממליץ להתקשר עם המציע לשם אספקת השירותים? .6

1 2 3 4 5 

במידה רבה  במידה רבה במידה בינונית במידה מעטה כלל לא

 מאוד

 



 בדבר מחזור הכנסות שנתי נוסח אישור רואה חשבון -' חנספח 

 )נספח זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון(

 

 :לכבוד
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ 

 ,2פארק אילתם 
 88000 אילת

 "(החברה הכלכלית)להלן: "
 

 2016 -ו 2015, 2014לשנים אישור על נתונים מהדו"חות הכספיים הנדון : 

אנו, משרד רו"ח ________________________________, רואי החשבון המבקרים של 
"(, מאשרים כי ביקרנו את האמור המציעהלן: "______________________________ )ל

בהצהרה של המציע בדבר ממוצע מחזור הכנסות שנתי במהלך כל אחת מהשנים הקלנדריות 
 כדלקמן:  והרינו לאשר 2016 -ו 2015, 2014

 משנת_________.  המציעהננו משמשים כרואי החשבון של  .1

______ )או לחילופין הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ____ .2

 ליום_______ וליום _________(* בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 לחילופין:
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים* _______________  בוקרו 

 על ידי רואי חשבון אחרים. 

)בהתאמה( חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים  .3

ליום/ימים* _____________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל 

 סטייה אחרת מהנוסח האחיד**.

 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 
חריגה זו השלכה ליום/ימים*  _____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד** אולם אין ל

 על המידע המפורט להלן.
 לחילופין:

חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( 
ליום/ימים*  _____________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד** אשר יש לה השלכות 

 כמפורט לעיל על המידע המפורט להלן.

רים/סקורים, המחזור הכספי של המציע  בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוק .4

כולל מע"מ במצרפי )אין לא ( ₪ 10,000,000מילון ) עשרהלתקופה המנויה להלן הינו לפחות 

 .2016, 2015, 2014חובה לרשום את הסכום המדויק( בשנים: 

 לפחות: ________________ ₪ 2014בשנת  .4.1

 לפחות: ________________ ₪ 2015בשנת  .4.2

 לפחות____________ ₪ : ____2016בשנת  .4.3

 סה"כ מצרפי: ______________________ש"ח לפחות. .4.4

 
 



ערכנו את הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת  .5

אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 

מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות  בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית

התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות 

שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות 

 ת דעתנו. ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוו

והאמור בדבר  2014-2016לדעתנו, האמור בהצהרה בדבר נתוני ההכנסות של המציע בשנים  .6

נתוני ההיקף הכספי של הגופים הכלולים בהצהרה, משקף באופן נאות מכל הבחינות 

 המהותיות את המפורט בהם וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה ההצהרה. 

 

 

 בברכה,        

 

      _____________________ 

 )חתימה וחותמת( רואי חשבון      

 

 
 
 
 
 
 

 

יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז או בהתאם לשינויים הרלוונטיים בכל  * 
 סעיף וסעיף.  

, 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  **
 הנוסח האחיד.יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מ



תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום  -'טנספח 

 העסקת עובדים

 לכבוד:
 החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ 

 ,2פארק אילתם 
 88000 אילת

 "(החברה הכלכלית)להלן: "
 

ה קיימים תחזוקה של גופי תאורו התקנההחלפה, עבודות תכנון, אספקה,  שם המכרז:
 LEDמסוג  התאורגופי ב

 9/2017מס' מ/ מס' המכרז:
 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים 
 כדלקמן:

 האמור להלן: מציע ובבעלי השליטה ב מציע הנני מצהיר כי התקיים ב .1

זכויות עובדים עפ"י חוקי  ובבעל/י השליטה בו, מקיימים חובותיהם בעניין מציע ה (א)
העבודה ועפ"י צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף השמירה 

 ואבטחה.
מתחייב שלא יעסיק עובדים זרים לצורך  מציע הנני מצהיר כי ככל שאזכה במכרז, אזי ה .2

 מתן השירותים נשוא מכרז זה.
אם ייחתם, לגבי העובדים הנני מתחייב בזאת לקיים לאורך כל תקופת החוזה שייחתם,  .3

 שיועסקו על ידי, בין היתר, את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט -
 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א -
 ;1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו -
 ;1950-חוק חופשה שנתית, תשי"א -
 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -
 ;1965-ולעובדת, תשכ"וחוק שכר שווה לעובד  -
 ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -
 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג -
 ;1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א -
 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -
 ;1963-חוק פיצויי פטורים, תשכ"ג -
 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה -
 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -
ק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, חו -

 ;2002-התשס"ב
 ;2011 –חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב  -
 ;1998 –חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח  -
 ;2001 –, תשס"א ים ולהתפטרותחוק הודעה מוקדמת לפיטור -

 
הנני מצהיר כי שמי הוא ________________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא 

 חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.
 

                                                  ________________ 
 _______________________ 

 שם המצהיר + חתימה                                                         תאריך                      
 

 אימות חתימה
אני הח"מ. עו"ד מאשר בזאת כי ___________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 

 __________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.
 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/094m2_001.htm

