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 עמותת תיאטרון בית ליסין )ע"ר(
 

 1/2019מס' הזמנה לקבלת הצעות 
 

 אחזקה ותפעול של ציוד ומערכות במבנה בית ליסין החדש , ניקיוןלמתן שירותי 
 בתל אביב

 
כלל דיירי הבית ר ועבורה ועב ,(בית ליסין ו/אוהעמותה  – )להלןעמותת תיאטרון בית ליסין )ע"ר( .1

אחזקה ותפעול של ציוד ומערכות ניקיון, למתן שירותי קבלת הצעות מזמינה בזאת המשותף, 
 חדש המוקם בימים אלה ברח' דיזינגוף בתל אביב.במבנה תיאטרון בית ליסין ה

 
 ,16:00 –09:00בשעות תל אביב , 5דרויאנוב , רח' בית ליסיןבמשרדי לקבל ניתן  ההליךחוברת את  .2

בית של  גם באתר האינטרנט הליךניתן לעיין בחוברת ה. 19/6/2019החל מתאריך וזאת ללא עלות 
 ./https://www.lessin.co.ilבכתובת  ליסין

 
בכניסה למבנה תאטרון בית ליסין  8:30בשעה  25/6/2019, ג'יתקיים ביום )חובה( מפגש מציעים  .3

תנאי מוקדם ינה הבמפגש המציעים ההשתתפות . , קומת קרקע, תל אביב101החדש, רח' דיזינגוף 
 .להשתתפות בהליך

 
לא תתקבלנה הצעות . בדיוק 0012: שעהב 14/7/2019יום בו הינהאחרון להגשת הצעות מועד ה .4

ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד )לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת(  את. זה מועדלאחר 
 . בית ליסיןבמשרדי 

 
 בנוסח (₪אלף חמישים )₪  50,000לצרף ערבות בנקאית בגובה  משתתףעל ה: ערבות הגשה .5

 .ההליךלמסמכי  ףהמצור
 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.תה מוהעאין  .6
 

ההליך בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי ההליך המלאים והאמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי  .7
 .המלאים

 
 הליך זה אינו מכרז פומבי על פי דין ודיני המכרזים לא יחולו עליו. .8
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 ההליךלוח זמנים של 
 
 
 

 הערות המועד הפעולה

מסמכי  קבלת
 ההליך

 
 19/6/2019החל מיום 

 
 ללא עלות

מפגש מציעים 
 )חובה(

 
 8:30בשעה  25/6/2019ביום 

סה למבנה תאטרון ניבכ
בית ליסין החדש, רח' 

, קומת 101דיזינגוף 
 קרקע, תל אביב

מועד אחרון 
 לשאלות הבהרה

 
 12:00בשעה  7/7/2019 עד ליום

 
 WORDעל גבי קובץ 
 בלבד

מועד אחרון 
 להגשת הצעות

 
 12:00בשעה  14/7/2019עד ליום 

 
 ידנית בלבד
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 ההליךתוכן חוברת 
 

 התנאים הכלליים  מסמך א'
     

 :ו, על נספחיהמשתתףטופס הצעת  מסמך ב'
 

 פרטי המשתתף.   1נספח   
 .הגשהנוסח ערבות  א1נספח   

 .לעניין עמידה בתנאי סף המשתתףתצהיר    2נספח 
 .ותהעדר הרשעו שכר מינימום, העסקת עובדים זרים תשלום בדברתצהיר   3נספח 
  .בתנאי הסף בדבר מחזור כספי משתתף"ח לעניין עמידת הוראישור    4נספח 
+ פירוט ניסיון מקצועי + נוסח מכתב  סיון מקצועיילעניין נ משתתףתצהיר ה 5נספח 

 .לשימוש המשתתף המלצה
 כתב התחייבות קבלן המשנה.פירוט ניסיון מקצועי של קבלן המשנה +  א5נספח 
 וסדות מסוימים.בדבר העסקת עברייני מין במ תצהיר  6נספח 
 תצהיר בדבר שמירת סודיות.  7נספח 
  תצהיר בדבר העדר קרבה משפחתית.  8נספח 

 
 נספחיו. , עלובין הקבלןהעמותה בין  ההתקשרותנוסח הסכם   מסמך ג'

 
 .השירותים(מפרט טכני מיוחד )מפרט  מסמך ד'

 
 :הוראות תחזוקה 1-מסמך ד'

 
 נה;תקופות בדק למערכות המב (1) 1-מסמך ד' 
 הוראות תחזוקה לשטיחים; (2) 1-מסמך ד' 
 סאות;יהוראות תחזוקה לכ ( 3) 1-מסמך ד' 
 ;הוראות תחזוקה למזגנים ( 4) 1-מסמך ד' 
 הוראות תחזוקה לברזים ומזרם אלקטרוני. (5) 1-מסמך ד' 

 
 הוראות בטיחות. 2-ד'מסמך 

 
 .בבית המשותף השטחיםחלוקת  מסמך ה'

 
 כתב כמויות. מסמך ו'
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 התנאים הכלליים –מסמך א' 
 

(, עבורה ועבור כלל דיירי הבית המשותף, בית ליסיןו/או  העמותה –עמותת תיאטרון בית ליסין )ע"ר()להלן 
אחזקה ותפעול של ציוד ומערכות במבנה תיאטרון בית ניקיון, מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי 

 ו/או העבודות –)להלן גוף בתל אביב לה ברח' דיזינהמוקם בימים א( המבנה –)להלן ליסין החדש 
 (.ההליך –זה )להלן  ליךבה(, הכל לפי התנאים המפורטים להלן השירותים

 
בית  תמבצע 24/12/2018 מיוםמובהר מפורשות, כי בהתאם להחלטת נציגות הבית המשותף בישיבתה 

נשוא ההליך, יינתנו לכלל דיירי הבית  ליסין הליך זה עבור כלל דיירי הבית המשותף במבנה וכי השירותים
ירי הבית המשותף יישא ישירות מול הזוכה בהליך בחלקו היחסי המשותף, כאשר כל אחד ואחד מדי

חלקו היחסי בתמורה  . בעניין זה מובהר ומודגש מפורשות, כי בית ליסין ישלם לזוכה בהליך אתבתמורה
ל יתר דיירי הבית המשותף וכי לזוכה ית חלקם היחסי שיהא לפעול לגבי הליךהכוללת בלבד וכי על הזוכה ב

לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בית ליסין בעניין זה ועל המשתתפים להביא בחשבון  הליךב
  .הצעתם נתון זה

 
 מפרטים הטכניים המהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרותלבהתאם יינתנו זה הליך נשוא השירותים כלל 

מהתקשרות כחלק בלתי נפרד  יםוהחוזה המצורפההליך ולפי הוראות מסמכי  לקבלןימסרו ו/או אשר 
  הצדדים.

 
 הדרושים לביצוע העבודות והחומרים הציוד ,יהיה לספק את כח האדם, כלי הרכבבהליך הזוכה על 

 .בית ליסיןת רצונה של בשלמותן ולשביעו
  

 הוראות כלליות .1
 

וכל סטייה מההוראות הקבועות בה זו וע בחוברת להגיש הצעתו בהתאם לקב המשתתףעל  .1.1
 .העמותהעלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

 
לא יהיה רשאי לעשות בהם כל לעמותה והמשתתף שמורות  ההליךכל הזכויות במסמכי  .1.2

 הצעתו.הגשת שימוש אלא לצורך 
 

 כאחד.  לבד והינם מיועדים לנשים וגבריםנוקטים לשון זכר מטעמי נוחות ב ההליךמסמכי  .1.3
 

יפים , או חלקי סעיף או סעההליךאם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי  .1.4
או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר  במסמכי, אין להם תוקף או שהם בטלים

  תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין., אשר יוותרו ההליךחלקי מסמכי 
 

לא תחול אחריות  ,םו/או כל היועצים ששימשו אותדיירי הבית המשותף ו/או העמותה על  .1.5
ההליך מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי 

או שהיה נגיש ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/ההליך ו/או בכל הקשור למסמכי 
 .ו בעל פהבכתב ו/אלמשתתפים 

 
בעבירה הצעתו, הגשת עובר ל ,או אחד ממנהליו הורשע בפלילים המשתתףמודגש בזה כי אם  .1.6

או אם תלויים הליכים פליליים נגד  המשתתףשיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של 
בהליך, לא יוכל להגיש הצעה כלשהי או אחד ממנהליו והנוגעת לתחום עיסוקו,  המשתתף

להגשת הצעות בהליך, פרט את נסיבות המקרה, ד קודם למועד האחרון אלא אם פנה עו
 .והעמותה אישרה לו לעשות כן הליךביקש כי העמותה תאשר השתתפותו ב

 
חיה, בין שצורפו לה ובין אם לאו, ון "הצעה" בחוברת זו, על נספשלמובהר בזה כי השימוש ב .1.7

בלשון זו כדי להכשיר,  העמותהש הינו למען הזהירות בלבד ולשם נוחיות הקורא. אין בשימו
לכדי הצעה על המשתתפים בשום דרך ובכל מקרה שהוא, את המסמכים אשר יוגשו על ידי 

 פי דין.
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  ההליךנושא  .2
 

 ,אטרון והמתחם המסחריימתחמים, מתחם הת)שני(  2קיימים החדש במבנה בית ליסין  .2.1
 ן.הלל בנספח ד' לרבות שטחים משותפים ושטחים ציבוריים כמפורט

 
תיקוני  לרבות: ,תחזוקת מערכות קיימות במבנהניקיון וכוללת העבודות נשוא הליך זה  .2.2

תקלות, אחזקה מונעת, אספקת ציוד, הקמת תיקי אחזקה ממוחשבים, הזמנת קבלני אחזקה 
הפעלת מוקד בית ליסין וכן אחרת שתוטל ע"י  ותחזוקה למערכות מיוחדות וכל עבודת ניהול

 .בית ליסין, החוזה והנחיות ההליךאם להוראות תקלות ממוחשב, בהת
 

צו קבלת ממועד ימים(  7)מבקש מהזוכה להפעיל את השירותים בבניין תוך שבוע בית ליסין  .2.3
 (קבלה סופיתסיור המסירה הסופי )ומערכותיו, להשתתף בהתחלת עבודה, ללמוד את המבנה 

, והגשתו בכתב למזמיןל הויקול מסודר של חברת הנוזאת לרבות רישום פרוט ,של המבנה
הקבלן המבצע שיוגשו על ידי המערכות והמתקנים, לבדוק את תיקי המתקן ותוכניות העדות 

השטח  יחזקה ותיקולהקים את מערך הא את הקמת הפרויקטהקבלנים המבצעים  /
כי כל עלות של השמת מנהל אחזקה במבנה טרם תחילת ההסכם כחלק מודגש,  הממוחשבים.

המשתתף בהליך זה ולא חלק בלתי נפרד מעלויות תהא של הבניין ומערכותיו מלמידה והכרה 
 תשולם כל תוספת תמורה בגין השמת מנהל האחזקה כאמור.

 
. בנוסף, יהיה והשירותים נשוא ההליך מכלול העבודותיהיה אחראי על בהליך זה הזוכה  .2.4

וקבלני משנה שונים הזוכה אחראי על העבודות, על מתן השירותים ועל התיאום בין עובדיו 
 המצ"ב כמסמך ג'זה שיועסקו בו ויבצע את התפקידים, המטלות והשירותים הקבועות בחו

 .מעת לעת בית ליסיןבהתאם להנחיות ולהוראות ו
 

לבצע שיעור מסוים של סוג עבודה  תמתחייב האינהעמותה ספק, מובהר בזאת כי  למען הסר .2.5
הבלעדי, בכפוף למגבלות  הורה לשיקול דעתאו כל שיעור שהוא, וכי ההחלטה לגבי כך, מס

תקציביות ותזרימיות, ובהתאם לצורך. לזוכה לא תהא כל עילה לטענה להיקפי העבודות 
 או שלא יוזמנו.שיוזמנו 

 
, העמותהתיקבע אך ורק על ידי מתן השירותים  /חלקיות ביצוע העבודות מובהר בזאת כי  .2.6

ולצרכי כלל דיירי  הרכילצבלעדי ובהתאם לשיקול דעתה ה, בהסכמת נציגות הבית המשותף
. הזוכה, כפי שייראו לה בעת הרלוונטית, בלא שתצטרך לנמק קביעתה בפני הבית המשותף

הפחתת ו/או הגדלת תכולת העבודות נשוא ההליך, באופן תהא רשאית להורות על העמותה 
הקשורות לכך  ן זה או דרישות כספיותיבעני הלא תישמע כל טענה כלפיזמני ו/או קבוע, ו

 וכיוצ"ב. ו/או אובדן רווח ו/או הסתמכות ין תקורות ו/או ציפיות לרבות בג
 

על שינוי שלבי העבודה ו/או לקבלן תהיה רשאית להורות  העמותההאמור לעיל,  נוסף על .2.7
במערכות הכלל , עקב אילוצים שונים הקשורים הפסקתן הזמנית גם לאחר תחילת ביצוען

דיירים ו/או צרכי עיריית תל אביב ו/או מי הפועל מטעמה לרבות צרכי  ,ו/או מבניות עירוניות
, יגלה גמישות מירבית בעבודתו ויתאים העמותההקבלן יפעל על פי הנחיות ואחרים במבנה 
 עצמו לדרישות.

 
, הביצוע יכלול אשר יימסרו לביצועהשירותים מסוגי ואחד ובכל אחד  העבודותת מבכל אח .2.8

בהתאם להוראות המפרט  המוחלטת תןין וסוג הנדרשות להשלמאת כל העבודות, מכל מ
כל . מבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, הקבלן יהיה אחראי בלעדית להשגת הטכני

, ככל אחראי אהאישורים הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות וכן יה
דיירי הבית ר ובזכויותיהם של פגיעה בנוחיות הציבולביצוע העבודות תוך מזעור  ויידרש לכך,

  ., מניעת מטרדי רעש, ריח וכו' ומניעת הפרעה לתנועההמשותף
 

תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים )למעט יהא הקבלן אחראי לכן 
 ותיהיו תואמ ןלמצב בו העד , לביצוע כל העבודות אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת(

כל רשות אחרת, כפי ו/או עירייה יות, המפרטים, דרישות הבצורה מוחלטת לכל התכנ
 . בית ליסיןוכן השלמת כל העבודות לשביעות רצון , שתהיינה מעת לעת
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 תנאי הסף .3
 

 :העונה על כל תנאי הסף הבאים במצטבר משתתףזה  הליךזכאי להגיש הצעה ל
 

)לא  דין בישראלהוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כ משתתףה .3.1
 .פשר הגשת הצעות במשותף(אתת

 
נובע ממתן שירותי ניהול ו/או  2018 – 2016בשנים  משתתףשל ה המצטברהמחזור הכספי  .3.2

מיליון שקלים חדשים()לא כולל ששה )₪ מיליון  6עומד על מערכות מבנים ותפעול ואחזקת 
 . מע"מ(, לפחות

 
 להלן כשהוא חתום כדין. 4את נספח  ףמשתתבתנאי סף זה יצרף ה משתתףלהוכחת עמידת ה

 
מבני )שני(  2-אחזקת מבנים ומערכות בניקיון ובאספקת שירותי  ורצוףמוכח ניסיון  משתתףל .3.3

)כל  מ"ר 8,000, בשטח של לפחות )ציבור + מסחר / משרדים(, ציבור ו/או מבנים משולבים
  .)כולל( 2018עד  2014לפחות, במהלך השנים  (,מבנה

 
 :סעיף זהב
 
 .בלבדמזמין ה, כקבלן ראשי, בהתקשרות ישירה מול משתתףל –" ניסיון מוכח"
 

את כלל המסמכים הנדרשים כאמור  משתתףבתנאי סף זה יצרף ה משתתףלהוכחת עמידת ה
 להלן. 5בנספח 

 
 בתחזוקת מבנים ומערכותו בניקיון ניסיון מוכח ורצוף, או לקבלן משנה מטעמו, משתתףל .3.4

 )כולל(, לפחות.  2018 – 2014במהלך השנים 
 

 בסעיף זה: 
 
 מעליות, משאבות טבולות, משאבות שירותים, מפוחים לשחרור עשן,ובכלל זאת,  –" מערכות"

, מערכות כריזה, עמדות כיבוי אש, מערכות תאורה, מערכות כיבוי COמערכת מתזים, רגשי 
ניסה, מערכות י כשער, מערכות לדלתות כניסה, רכזות גילוי אש, מערכות ואחרות אש אנכיות

לרבות מערכות  מתח נמוך אאודיו, גנרטורים, משאבות להגברת לחץ מים, מערכות מיזוג אויר
 , מערכות מצלמות אבטחה ובקרה, תחזוקת בינוישדורשות מניה של צריכת חשמל ואנרגיה

שונות , תחזוקת לוחות חשמל ראשי ומשני, תחזוקת קווי אינסטלציה ומערכות לרבות איטום
 .'ותים וכת תאי שירולרבו

 
 מובהר כי תנאי סף זה בלבד רשאי לקיים המשתתף באמצעות קבלן משנה מטעמו. 

 
לקיים תנאי סף זה כאמור באמצעות קבלן משנה, על המשתתף  משתתףבמקרה בו מבקש ה

לציין את פרטי הניסיון של קבלן המשנה ולצרף את הצהרת והתחייבות קבלן המשנה כאמור 
 א להלן.5בנספח 

 
מובהר, כי החלפת קבלן המשנה במהלך תקופת ביצוע העבודות תעשה אך ורק בהסכמת בית 

 ה הבלעדי.ליסין בכתב ומראש ועל פי שיקול דעת
 

 להלן. 10.3צרף להצעתו ערבות הגשה כאמור בסעיף  משתתףה .3.5
 

 השתתף במפגש המציעים. משתתףה .3.6
 

הגשת על ידי המשתתף במועד  ך בהתאם למסמכים שיוגשובדיקת התנאים הנ"ל תיער
 הצעתו.
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 לוח זמנים לביצועתקופת ההתקשרות ו .4
 

חודשים מיום  (עשרים וארבעה) 24-לובין הזוכה תהא  העמותהתקופת ההתקשרות בין  .4.1
תקופת  –)להלן על ידי העמותה  (הליךחתימת חוזה ההתקשרות )מסמך ג' לחוברת ה

 (.ההתקשרות
 

 םבלבד, ניתנת בזה האופציה, לפי שיקול דעת םולהוף נציגות הבית המשותף יתבש, לעמותה .4.2
 (שנים עשר) 12תקופות נוספות, בנות  (שלוש) 3-המוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות ב

(, ובתנאי שתודיע על כך לזוכה, תקופת ההתקשרות המוארכת –חודשים, כל אחת )להלן 
 לפי העניין.  או תקופת ההתקשרות המוארכת,ת רובכתב ומראש, לפני תום תקופת ההתקש

 
ודשים מיום ח (שישים) 60בכל מקרה, תקופת ההתקשרות הכוללת בין הצדדים לא תעלה על  .4.3

 ההתקשרות. חתימת הצדדים על הסכם
 

 עמותההוארכה תקופת ההתקשרות כאמור, במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת תהא ה .4.4
ן סיום, מכל סיבה שהיא, וזאת באמצעות מתרשאית להביא את התקשרות הצדדים לידי 

במהלך תקופת  עמותהבחרה ה)ששים( יום מראש.  60הודעה בכתב ומראש של לפחות 
לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או  –ההתקשרות המוארכת להביא ההסכם לידי סיום 

 דרישה כאמור.  בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/אודרישה עקב כך והוא מוותר בזה ויתור 
 

למען הסר הספק מובהר, כי במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת יחולו כל הוראות הסכם  .4.5
בדבר הארכת  עמותהההתקשרות בין הצדדים, בשינויים המחוייבים, ומיד עם קבלת הודעת ה

חוי, לפעול להארכת הערבות, א כל דיתקופת ההתקשרות, מתחייב הקבלן, באופן מיידי ולל
 וחים וכן כל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש. הביט קיום אישור

 
)שלושה( חודשים מתום  3בתוקף, בכל מקרה, עד  תעמודו הקבלן תוארךיובהר, כי ערבות 

 תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.
 

 הליךחוברת ה .5
 

, עמותהניתן לקבל מה ותה( אהליךחוברת ה – )להלן זו הליךמצויים בחוברת  הליךפרטי הכלל  .5.1
וזאת החל  16:00 – 09:00ה' בין השעות: -בימים א' ,, תל אביב5דרויאנוב ברחוב  הבמשרדי

גם באתר האינטרנט של בית ליסין בכתובת  הליךניתן לעיין בחוברת ה .19/6/2019מיום 
https://www.lessin.co.il/. 

 
 המשתתףונועדו לצורך הגשת הצעות  עמותההינם רכושה של ה הליךם שבחוברת הסמכיל המכ

 אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. משתתףה בלבד.
 

 ,, כתובתו, מספרי הטלפוןמשתתףימסור הרוכש את פרטי הכאמור,  הליךחוברת ה קבלתבעת  .5.2
 משתתףמו של איש הקשר מטעם השו חובה()הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו 

 . זה הליךלצורך 
 

 מציעיםמפגש  .6
 

 .8:30ה בשע 25/6/2019ג',  יוםביתקיים  מפגש מציעים
 

, תל , קומת קרקע101בכניסה למבנה תאטרון בית ליסין )החדש(, רח' דיזינגוף  מקום מפגש:
  .אביב

  
בעצמו ו/או ציעים, מפגש המשתתף בשלא י משתתף. חובהינה מפגש המציעים הבהשתתפות ה

 באמצעות מי מטעמו, הצעתו תיפסל על הסף.
 

 .מפגש המציעיםמוותר על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם  משתתףה
 

https://www.lessin.co.il/
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 ההליךהבהרות למסמכי שאלות ו .7
 

 MSברית בלבד, באמצעות קובץבעבכתב,  עמותהניתן לפנות ל הליךהבהרות בקשר עם ה .7.1
ordW  בדוא"ל בלבדoffice@avimlaw.co.il על  .12:00בשעה  7/7/2019מיום יאוחר לא ו עד

באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו. יובהר, שאלות לוודא קבלת הודעת דוא"ל  משתתףה
 לא תענינה. PDFאשר תועברנה באמצעות קובץ 

 
לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני ולכלול במסגרת כל שאלה את מספר  משתתףעל ה .7.2

 אליהם מתייחסת שאלתו. הליךהותוכן הסעיף בחוברת  העמוד, מספר הסעיף
 
לציין במסגרת פנייתו את כתובת הדוא"ל אליה תשלחנה התשובות לשאלות  משתתףעל ה .7.3

 ההבהרה.
 
. התשובות עמותהנתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של היתשובות לשאלות ההבהרה י .7.4

 96-וזאת לא יאוחר מ דולהם בלב ,הליךרוכשי חוברת הישלחו בכתב ובאופן אחיד לכל 
 ( שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.תשעים ושש)
 

 יהיה תוקף מחייב.  עמותהעל ידי הרק להבהרות שתינתנה במסמך כאמור 
 

 בהארכת המועד להגשת ההצעה. משתתףאיחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את ה
 

 לפני הגשת ההצעהההליך ומסמכי המבנה בדיקת  .8
 

, לרבות התכניות, המפרטים הליךלבדוק את כל מסמכי ה משתתףת הצעתו, על ההגש לפני .8.1
, את התיאורים הטכניים ולמתן השירותים והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודות

ברשויות הרלבנטיות, וכן כל נתון משפטי, תכנוני,  ים, וכן לבצע בדיקות הקשורותוהמקצועי
על  משתתףנתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויות האו כל /עסקי ו ,הנדסי, ביצועי, תפעולי

, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים הליךפי ה
ו/או כל  הליךעפ"י מסמכי הומתן השירותים לכלל דיירי הבית המשותף  לביצוע העבודות

וכל מידע רלבנטי הקשור תקשרות תנאי הה, הליךיהיה אחראי לבדיקת תנאי ה משתתףדין. ה
 , לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.הליךל
 

לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה  משתתףבהגשת הצעתו, מסכים ה .8.2
  ו/או טעות ו/או אי התאמה.

 
לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את  משתתףמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על ה .8.3

זה, את אפשרותו לבצעה, וכל דבר אחר שיש לו, לדעת  הליךשרות על פי כדאיות ההתק
מלהעלות יהיה מנוע  משתתף. ההליך, חשיבות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המשתתףה

 ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן. עמותהכל טענה בעניין זה כלפי ה
 
ומתן  יצוע העבודותעד לבהמיו המבנהאת  ו,אחריותבו ועל חשבונ ,לבדוק משתתףהעל  .8.4

קרקעיות( -, את סביבתו, את התכניות השונות, את התשתיות )העיליות והתתהשירותים
אל המבנה  אפשרויות ודרכי הגישהוהקיימות בו ובסביבתו, הימצאות אתרים ארכיאולוגיים 

מוותר בזאת על כל טענה בדבר אי  משתתףה. וממנו ואל כל אחת מהמערכות והציוד במבנה
 וביחס לכל הנובע מהם. הליךו/או מסמכי הלמבנה מכל מין וסוג, ביחס  מה,התא

 
הניתוחים הנדרשים לשם וכמי שערך את כל הבדיקות המחקרים  משתתףבכל מקרה ייחשב ה .8.5

וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי )ובכלל זה יעוץ משפטי, תכנוני, הנדסי, מימוני,  תוהגשת הצע
ו/או ומתן השירותים  בביצוע העבודותועניין הקשור לוגיסטי וכו'( לגבי כל דבר -תפעולי
 ו, במישרין או בעקיפין, וכל ייעוץ אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפותבהםהכרוך 

 .הליךב
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  משתתףההצעת  .9
 

 תוגש בהתאם למפורט בסעיף זה להלן: משתתףההצעת 
 

 גלוי.חודשי זה יתבצע בשיטת אחוז הנחה ביחס למחירון  הליך .9.1
 

התמורה את כתב הכמויות המצורף כמסמך ו' בלכך  יםהמיועד במקומותלמלא  תףמשתעל ה .9.2
בערכים השירותים נשוא הליך זה עבודות ו/או על ידו ביחס ל)בשקלים חדשים( המבוקשת 

  .ומעלה( 0חיוביים בלבד )
 

 .והשירותים נשוא ההליךהעבודות לכל ביחס תמורה למלא  חובה .9.3
 
 כוללת מע"מ.  משתתףההצעת  .9.4

 
, ייבויותיכללו ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתח משתתףההצעת בם יריהמח .9.5

עלות  –ובכלל זה  משתתףאת כל הוצאות ה וכןהליך זה שיש לבצע עפ"י  העבודות והשירותים
כח אדם, מסים, אגרות, היתרים, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, 

 הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות וכל עלות אחרת ו/אואישורים, רישיונות ערבויות, 
 . ומתן השירותים

 
ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או  )למעט מע"מ( עליות מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים

שבהצעת  שכר מינימום וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את המחירים
 ל הקבלן לרבות עלויות יועצים. ירות והעקיפות שכל ההוצאות היש את,בכלל זו משתתףה
 

 המיועדים להבהיר את העבודות או םטיילבצע השלמה עתידית של פר תרשאיהעמותה  .9.6
להחליף פריט/ים בפריט/ים שווי ערך. השלמה כאמור לא תהווה תוספת או שירותים או ה

 עבודה חדשה שתזכה את הקבלן בתוספת כלשהי לתמורה. 
 

 תולצרף להצע משתתףם שעל האישורים ומסמכי .10
 

בכל עמוד  משתתףע"י ה יםחתומכשהם  משתתףל ידי העיצורפו  הליךתנאי ה: 'אמסמך  .10.1
כל ומפגש המציעים את פרוטוקול  משתתףהיצרף  הליךה לתנאי. לכך המיועדבמקום  ועמוד

בכל  משתתףכשהוא חתום ע"י ה – אם ישלח – הבהרות שישלחו/או תשובות  שאלותמסמך 
 .עמודיו

 
 .משתתף, כשהוא מלא וחתום על ידי ה, על נספחיומשתתףטופס הצעת ה :'מסמך ב .10.2
 
 המשתתף.: פרטי 1נספח  .10.3
 
ת של בנק ישראלי, שהוצאה לבקשת ית ובלתי מותנאוטונומיערבות בנקאית  :א1נספח  .10.4

, שקלים חדשים(אלף חמישים ) ₪ 50,000, בסך של עמותה, על שמו ולטובת המשתתףה
המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגין חודש , לצרכן םרימחיהלמדד  יםצמוד
 .]או בסמוך לכך[ 2019יוני  15ביום כפי שפורסם  2019 מאי

 
אוקטובר  לחודש 12 ליוםובתוקף עד  הליךלחוברת ה 1 כנספח ףהמצור הערבות תהיה בנוסח

  (.הגשהערבות  – )להלן 2019 שנת
 

לחלט  תרשאיתהא  עמותהוה משתתףחייבויות התשמש להבטחת מילוי הת ההגשהערבות 
 לא יעמוד בהתחייבויותיו כאמור.  משתתףבמידה ו ההגשהאת ערבות 

 
 1אשר לא יצרף להצעתו ערבות הגשה בנוסח ובתנאים כאמור בנספח  משתתף

 ., הצעתו תיפסל על הסףהליךל
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ומאומת  ףמשתת, כשהוא חתום על ידי העמידה בתנאי הסף בדבר משתתףתצהיר ה: 2נספח  .10.5
 .כדין

 
שכר מינימום והעדר הרשעה תשלום עובדים זרים, העסקת ין ילענ משתתףתצהיר ה: 3נספח  .10.6

 פלילית.
 
 .הליךבנוסח המצ"ב למסמכי ה משתתףמטעם ה אישור רו"ח: 4נספח  .10.7
 
אסמכתאות לצרף לתצהירו  משתתףהעל  קודם.סיון ילעניין נ משתתףתצהיר ה: 5 נספח .10.8

 .מתאימות המלצותו
 
 וכתב התחייבות קבלן המשנה. משתתף: תצהיר קבלן המשנה מטעם הא5נספח  .10.9
 

 בדבר העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים.: תצהיר 6נספח  .10.10
 

 : תצהיר בדבר שמירת סודיות.7נספח  .10.11
 

 : תצהיר בדבר העדר קרבה משפחתית.8נספח  .10.12
 

יועדים במקומות המ משתתףההסכם, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי ה: נוסח מסמך ג' .10.13
 לכך.

 
 :הבאיםיצרף להצעתו את כל המסמכים  משתתףבנוסף, ה

 
פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .10.14

 .1976 –הול חשבונות וכו'( תשל"ו ני
 

 .עוסק מורשה משתתףאישור על היות ה .10.15
 

 .הכנסה על ניכוי מס במקוראישור תקף של רשויות מס  .10.16
 

ת מידע ותמצי משתתףלמקור של תעודת התאגדות של העותק נאמן  –במקרה של תאגיד  .10.17
 .מעודכן מרשם החברות

 
עובדים זרים, כהגדרתם בחוק עובדים זרים )איסור  מתכוון להעסיק משתתףאם ובמידה וה .10.18

(, עותק חוק עובדים זרים - )להלן 1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 שיונות בהתאם להוראות חוק עובדים זרים.יכל האישורים והרן למקור של נאמ

 
 ביטוחים .11

 
 .ןביטוחים על ידי הקבללקיום  עמותהה לדרישות מופנית המשתתפים לב תשומת .11.1

 
עם הביטוחים  בקשרהוראות הביטוח ו דרישותאת  ומתחייב להביא לידיעת מבטחי משתתףה .11.2

בזאת  ומצהירבמלואן  הליךההעבודות לפי מסמכי  ואפיוןואת מהות  ,הנדרשים, כאמור לעיל
 .ולהלן לעיל כמפורטאת כל הביטוחים הנדרשים  והתחייבות לערוך עבור וממבטחי כי קיבל

 
במסמך ג' לחוברת ההליך )נוסח הסכם  הנדרשים הביטוחים את לבצע מתחייב משתתףה .11.3

קבלת הודעת  ממועד( ימים שבעה) 7-מיאוחר  לא עמותהה בידי ולהפקידההתקשרות( 
ביטוחי  אישור, את נספח "עמו עמותהלהתקשרות הוכתנאי  הליךב ובדבר זכיית עמותהה

 .ומבטחי ידי על כדין חתום כשהוא( המקורי בנוסחו)הקבלן" 
 
 תוכרז ווהצעת במידה כי משתתףה מתחייב, כאמור הביטוחים עריכת אישור להמצאת בנוסף .11.4

קבלת  םמיו( ימים שבעה) 7בתוך  לה ימציא ,בבכת עמותהה לדרישת ובכפוף" זוכה"הצעה כ
 .הנדרשות הביטוח מפוליסות העתקים, דרישה כאמור
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בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה  מובהר .11.5
הבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות קבלת ל

 לדרישות הביטוח.
 
 לגרום לפסילת ההצעה.עלולים  את, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחיםר בזמובה .11.6
 
מי על ידי בשלב הגשת ההצעות, אין דרישה שאישור קיום הביטוחים יוגש  –למען הסר ספק  .11.7

 המהווים, משתתףה של וחותמת בחתימה אלא, כשהוא חתום על ידי המבטח מהמשתתפים
ת לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים ואין להם הסתייגו כי בדק עם מבטחיו ההצהרו אישור

 הנדרשים. הביטוחים
 

  המועד, המקום והאופן להגשת ההצעה .12
 

 ההצעה תוגש בצירוף כל הפרטים, החתימות, והמסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן. .12.1
 

להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת  משתתףעל המובהר מפורשות ולמען הסר ספק, כי  .12.2
 .ההצעהלפסילת  וכל סטייה מהוראות אלה עלולה להביא ךהליה

 
 אין להוסיף בהצעה הסתייגויות מסוג כלשהו. .12.3
 
. וללא סימנים מזהים כלשהם משתתףחתומה ע"י ה, אטומהיש למסור את ההצעה במעטפה  .12.4

 ".1/2019מס' הזמנה לקבלת הצעות "על המעטפה ירשם: 
 
אינה אחראית  עמותה. הבדואר וח הצעהאין לשל. העמותהיש להפקיד את ההצעה במשרדי  .12.5

האחרון להגשת הצעות להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יהיו בתיבת ההצעות במועד 
 בלבד. משתתפיםהצעות תהא באחריות הגשת הוה

 
לא תתקבלנה . בדיוק 0012: שעהב 14/7/2019 יוםבהינו האחרון להגשת הצעות מועד ה .12.6

ההצעות . המועד הקובע( ו/אולהגשת הצעות  האחרוןהמועד  –)להלן  זה מועדהצעות לאחר 
תוגשנה במסירה ידנית בלבד )ללא תתקבלנה הצעות שיוגשו בדואר ו/או בכל דרך אחרת( 

 . , תל אביב5דרויאנוב , רח' עמותהבמשרדי ה
 

ובהשתתפות בו, יחולו על  הליךכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה ל .12.7
 דו.י-ולמו עלבלבד ויש משתתףה

 
 תוקף ההצעה  .13
 

. האחרון להגשת הצעותמהמועד  יום)תשעים(  90זה תהיה בתוקף לתקופה של  הליךכל הצעה שתוגש ל
. הוראות סעיף זה הליךב העה לתקופה נוספת לשם בחירת הזוכיוארך תוקף ההצ עמותהלפי דרישת ה

 יחולו גם על ההצעה שתוארך כאמור.
 

 ההצעותבחינת  .14
 

לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים  רשאיתתהא  עמותהה .14.1
לשיקול  –תהיה רשאית  עמותה. מבלי לגרוע מזכותה כאמור, ההליךמהוראות ההמתחייבים 

השלמת איזה מן  משתתףלדרוש מן ה –דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה 
 האישורים ו/או המסמכים האמורים.

 
כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים אחרים  משתתףלהזמין תהיה רשאית  עמותהה .14.2

שומרת לעצמה את  עמותהה ,הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל
לאחר הגשת ההצעות  משתתפיםהזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן ה

כל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ב הליךל
 ו/או חברי הצוות מטעמו.  משתתףשל הכשירותו 
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 .חייבת לבחור בהצעת המחיר הנמוכה ביותר או בכל הצעה שהיאמתאינה  עמותהה .14.3
 

בלתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, שהינה תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה  עמותהה .14.4
או שלא צורפו דיה או שאין בה התייחסות מפורטת  (והוצעו)ככל לוחות הזמנים המוצעים בה 

אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת 
 ראוי.ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כ

 
תהא רשאית העמותה ות כי לעיל, מובהר בזה מפורש 14.4מבלי למעט מהאמור בסעיף  .14.5

 .ניכר הצעה החורגת מהאומדן בשיעורלפסול 
 
תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר  עמותהה .14.6

לבצע  משתתףכל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו של ה משתתףלהצעה ו/או לדרוש מכל 
צבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח את העבודות, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מ

את העבודות, חברי הצוות המקצועי שלו והקבלנים ו/או כישוריו לבצע של הקבלן, יכולתו 
סיון, ועמידת הקבלן יהמוצעים על ידו לביצוע איזה מן העבודות, לרבות היקפו וטיבו של הנ

 בכלל.  הליךבאיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי ה
 

להמציא לעיונה כל אישור ו/או מסמך  משתתףרשאית לדרוש מן ה העמותבמסגרת זו תהא ה
שיתבקש על ידה לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של 

ו/או ללקוחותיו כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד  משתתףה
ב לבצע יהיה חיי משתתףיידרשו. המהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה ש

להנחת דעתה. כל מידע,  ,לתת לה את מלוא המידעובהתאם לסעיף זה  עמותהאת דרישות ה
 יישמרו ככל האפשר בסוד. עמותההסבר או פרטים שהובאו לידיעת ה

 
 רשאית עמותהוכאמצעי לבדיקה, כאמור, ה עמותהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה ל .14.7

לרבות לוחות זמנים  ,מפורטת לביצוע העבודותכנית עבודה גת תהצל משתתףלזמן את ה
מוצעים, כוח אדם וצוות ניהולי, קבלני משנה, ציוד, רכש, הכל כמפורט בזימון שיוצא מראש 

 משתתףתתחשב בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של ה עמותה. ה, ככל שיוצאמשתתףל
 .הליךלזכייתו בוהכרחי  נאי מוקדם, תהווה תעמותהבדרישות המצגת לשביעות רצון ה

 
 שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה עמותהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .14.8

, להשלים מידע ו/או הליךלאחר הגשת ההצעות ל משתתפיםהבלעדי, לדרוש מכל אחד מה
רי ו/או חב משתתףהמלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של ה

בתנאי הסף ובשאר  משתתףמטעמו וזאת, בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של ה הצוות
 ל מנת של המציע עאתרים )שני(  2לרבות בקשה לסיור בלפחות  ,התנאים שפורטו לעיל

 וכיו"ב. הניהולשירותי להתרשם מטיב 
 
מסמכי  את הזכות לפנות לכל אחד מן הגורמים החתומים על עמותהה הלעצמ תשומר כן כמו .14.9

זה לצורך קבלת חוות דעתם הן בכתב והן  הליךלפי דרישות  משתתפיםההמלצה שימציאו ה
 בע"פ.

 
ו/או  הליךבמסמכי ה משתתףבכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי ה .14.10

לנהוג באחת  עמותה( רשאית הההסתייגויות – כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן
 באות:מן הדרכים ה

 
 או ;משתתףלפסול את הצעת ה .14.10.1
 או לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .14.10.2
 או לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; .14.10.3
לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי  משתתףלדרוש מה .14.10.4

 משתתפיםה ו/או עקרון השוויון בין לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה
 .השונים

       
 . עמותהההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ה
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תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים  עמותהה .14.11
 משתתף, המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי ההליךוהנתונים העולים ממסמכי ה

בכלל זה, איכות ביצוע העבודות, אמינותו דיקות שערכה ביוזמתה ולהצעתו ומאלה שעלו מב
ומידת  משתתףמומחיותו, המלצות אודות הסיונו המקצועי, י, כישוריו, נמשתתףשל ה

 שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו.
 

 ביטול ושינויים  .15
 

ביחס לרבות ם לא תוגש אף הצעה מתאימה בא הליךלבטל את ה תהיה רשאית עמותהה .15.1
אומדן המוקדם ו/או לא תוגש יותר מהצעה אחת ו/או או מסיבות תקציביות, ארגוניות או ל

 עמותהה -כאמור לעיל  הליךבוטל הלשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. והכל מכל סיבה אחרת 
ו/או חלקם ו/או עם כל גורם אחר ולהתקשר  משתתפיםתהיה רשאית לנהל מו"מ עם כל ה

ועל פי  וגם/או הגורמים האחרים הנ"ל והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי םמשתתפיעם מי מה
 .דין

 
רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, לצמצם את  עמותהמבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל, ה .15.2

 ןתחילת ביצוע לפניחלוטין, בכל עת ל ןו/או לבטל ןו/או לעכב העבודות אשר תימסרנה לביצוע
 עמותההיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כך. ההעניין, לא תלזוכה, לפי /משתתףבפועל ול

, ןביצוע במהלך ןו/או לעכב העבודותרשאית, לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לצמצם את 
 שבחוברת זו. ג' ךמסמ – םזאת על פי תנאי ההסכ

 
בקשר עם הכנת ו/או  משתתףבכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לשא ילא ת עמותהה .15.3

, ובפרט אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו הליךגשת הצעתו לה
ו/או  הליךה נשואקבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף העבודות -עקב אי
 .הליךביטול ה

 
, מסים לרבות מסים עקיפים )כדוגמת מכס, בלו, עירוניים ואח'( ממשלתיים)היטלים הכל  .15.4

 לו במחיר ההצעה.מס קניה( יכל
 

 השבת ערבויות הגשהותימת החוזה , חהליךהודעה בדבר תוצאות ה .16
 

 (.יהיהודעת הזכ – )להלן ובהודעה בכתב שתשלח ל ודבר זכיית לזוכהתודיע  עמותהה .16.1
 

ההתקשרות מול  םלחתום על הסכ הליךב הההתקשרות, על הזוכת כתנאי להשתכללו .16.2
את ההסכם  עמותהת הזכייה ולהמציא ל( יום מיום קבלת הודעשבעה) 7בתוך  עמותהה

ם כשהוא חתו, ביטוחיםה, לרבות אישור קיום ום בצרוף כל המסמכים הנדרשים על פיהחתו
ערבות  –)להלן  עמותהאשר תופקד בידי ה ביצועת וכן ערבוהזוכה ועל ידי על ידי המבטחת 

 .(הביצוע
 
שראלי, שהוצאה בנק ית של יאוטונומית ובלתי מותנערבות בנקאית תהא  הביצועערבות  .16.3

₪  150,000, בסך של העמותה ונציגות הבית המשותף, על שמו ולטובת משתתףלבקשת ה
המתפרסם ע"י הלשכה , לצרכן םמחיריהלמדד  ים, צמודאלף שקלים חדשים()מאה וחמישים 

]או בסמוך  2019יוני  15ביום פורסם יכפי ש 2019 מאיהמרכזית לסטטיסטיקה, בגין חודש 
 .לכך[

 
 90ובתוקף עד  הליךלחוברת המסמך ג'  – להסכם ההתקשרות ףות תהיה בנוסח המצוררבהע

  .הזוכהובין  עמותהתום תקופת ההתקשרות בין ה לאחר , לפחות,)תשעים( יום
 

זוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו, התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב אותו זוכה אחר לא מילא  .16.4
 להורות על חילוט ערבות ההגשה בשל כך.  רשאיתתהיה  עמותהתבוטל וה הליךזכייתו ב

 
המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט 

 בנסיבות אלה.ערבות ההגשה 
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תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד בחירת ההצעות הזוכות גם על כשיר העמותה  .16.5
בכל מקרה בו, מכל סיבה  הליך, יוכרז כזוכה בהעמותה שני. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי

 אחר התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה. הליךבהזוכה שהיא, לא ימלא 
 

ית יהודעה בכתב על דח משתתפיםתמסור לכל יתר ה עמותההכפוף להוראות סעיף זה,  .16.6
 , כפי שיפורט להלן: תוהמוחזר ההגשהת יוערבו פנההצעותיהם אליה תצור

 
ערבות ההגשה לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים  ול ושבת – הליךב הכהזו .16.6.1

, בהתאם לתנאי הסכם הביצועהדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות 
 ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר לו.

 
 ההזוכעם  עמותההשלמת התקשרות ה לו ערבות ההגשה לאחר תושב – כשיר שני .16.6.2

כלל תלכשיר שני בכל מקרה בו לא תשתושב ה ערבות ההגש . לחילופין,הליךב
רק לאחר המצאת כלל המסמכים אך זאת , הליךבהזוכה ההתקשרות עם 

, בהתאם הביצועת וערבו והנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים
 לתנאי הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו.

 
 יךהלהעיון במסמכי הסודיות ההצעה וזכות  .17

 
, לעיין בפרוטוקול ובמסמכי ההצעה הזוכה, כל הליךשלא זכו ב משתתפיםתאפשר להעמותה  .17.1

 .בשינויים המחוייבים [העיריות )מכרזים(להוראות הדין ]תקנות  בהתאםזאת 
 

הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  משתתף .17.2
, לאחר הליךהאחרים ב משתתפיםבהם עיון לאין לאפשר (, שלדעתו החלקים הסודיים –

 :כדלקמןעל ההצעה הזוכה, ינהג  העמותההכרזת 
 

יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים וסימן אותם באופן  משתתףה .17.2.1
 ברור וחד משמעי.

 
כמי  העמותהשלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו  משתתף .17.2.2

האחרים, במידה ויוכרז  משתתפיםעתו לעיון השהסכים ללא סייג למסירת הצ
שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו  משתתף. הליךכזוכה ב
כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא זומנו כחלקים  העמותה

 . הליךהאחרים, במידה ויוכרז כזוכה ב משתתפיםסודיים לעיון ה
 

ייג, כי ראוהו כמי שהסכים, ללא סבהצעתו חלקים סודיים, י משתתףסימן ה .17.2.3
כחלקים סודיים מהווים חלקים סודיים גם  אותם חלקים אשר סומנו בהצעתו

שמי שויתר  העמותהבהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו 
 האחרים. משתתפיםמראש על זכות העיון בחלקים אלה של ה

 
העיון כאמור נתון למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות  .17.2.4

 דין., אשר תפעל בעניין זה על פי העמותהבלעדית ל
 

לאפשר עיון בחלקים הסודיים בהצעה הזוכה, תיתן על כך  העמותההחליטה  .17.2.5
ותאפשר לו להשיג על החלטתה בתוך פרק הזמן אשר ייקבע  הליךלזוכה ב התראה

 על ידה ובהתאם להנחיותיה.
 

בדבר עיון בחלקים הסודיים  הליךבלדחות את השגת הזוכה  העמותההחליטה  .17.2.6
 טרם העמת הצעתו לעיונו של המבקש. הליךשבהצעתו, תודיע על כך לזוכה ב
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 הליךב ההזוכ התחייבויות והצהרות .18
 

ה כאמור, יממועד מסירת הודעת הזכיימים ( שבעה) 7תוך מתחייב כי זה  הליךב ההזוכ .18.1
האישורים הנדרשים על פי  ההסכם בנוסח המצ"ב וימציא לה את כל על עמותהעם הום יחת

מאת חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחי  אישור חתום ותקף, לרבות םההסכ
כמפורט בגוף ההסכם. ההצעה מהווה חלק בלתי ביצוע וערבות  קבלן בנוסח המצורף להסכם

 בעקבות משא ומתן עם הזוכה.נפרד מן ההסכם, בכפוף להפחתות שנעשו בה 
 
עד המועד האמור לעיל ו/או להמציא איזה  עמותהההסכם עם הם על מלחתוהזוכה נמנע  .18.2

כשיר שני, רשאית לבטל זכייתו ולחתום על ההסכם עם  עמותהמהאישורים דלעיל, תהא ה
שיקול  , והכל לפיהליך, או לבטל את האחר משתתףאו כל ככל והוכרז כשיר שני כאמור, 

אחרת ומבלי לגרוע מכל זכות  או לחלט את הערבות, זאת/ו עמותהדעתה הבלעדי של ה
 , במקרה כזה, עפ"י כל דין.משתתףכלפי ה עמותהשתעמוד ל

 
 

 
 בכבוד רב,                            

 
  עמותת תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר(      

 , תל אביב101דיזינגוף ונציגות הבית המשותף ברח' 
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 משתתףטופס הצעת ה –' במסמך 
 

       לכבוד
 ותת תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר(מע

 5דרויאנוב ' רח
 תל אביב
     

       .,נ.ג.א
 

  והתחייבויות הצהרות, הצעה טופס
 

 1/2019' מסהזמנה לקבלת הצעות 
 
__________________ מצהיר/ים בזאת כי לאחר שבחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל אני/ו הח"מ  .1

 , בין אם צורפו ובין אם לאו,הליךהמפורטים בחוברת ה טכני/יםים ה/המפרטו, החוזה הליךהתנאים ל
(, העבודות – )להלן הליךנשוא הומתן השירותים שנועד לביצוע העבודות במבנה ולאחר שביקרתי/נו 

ו אותו, ולאחר שנודעו לי/נו, בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל הפרטים הנוגעים לביצוען של ובדקתי/נ
ולהעניק את השירותים ות לביצוען, הנני/ו מציע/ים בזאת לבצע את העבודות העבודות והאפשרוי

 מהווה את הצעת המחיר שלי/נו. הנו /בכתב הכמויות החתום על ידיבמחירים המפורטים 

 
ותנאיו והגשתי/נו הצעתי/נו זו על סמך בדיקתי/נו את  הליךאת כל מסמכי הקראתי/נו והבנתי/נו היטב  .2

יעות ו/או דרישות תב ה/נהיה מנוע/ים מלהציג כלובירורים שערכתי/נו ואהי הליךמסמכי ה
ומסמכיו או כל חלק מהם ואני/נו מוותר/ים  הליךידיעה ו/או אי הבנה של תנאי ה שתתבססנה על אי

הר ומוסכם בזאת כי אני/ו מקבל/ים על עצמי/נו את כל ההתחייבויות מראש על טענות כאלה; מוצ
 גות.ללא כל הסתיי הליךוהתנאים הכלולים בחוברת ה

 
 1י/נו כאמור בסעיפים ימוצהר ומוסכם בזאת, כי אני/ו ביססתי/נו את הצעתי/נו זאת על סמך בדיקות .3

כל טענות של אי  דרישות שתתבססנה עלדלעיל ועל כן אהיה/נהיה מנוע/ים מלהציג כל תביעות או  2-ו
ר/ים מראש על כל או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואני/ו מוות הליךהבנה של תנאי ה ידיעה וגם/או אי

 טענות כאלה.
 
זה וכי התמורה תשולם  הליךבהתאם למסמכי והשירותים יינתנו ידוע ומוסכם כי העבודות תתבצענה  .4

וקבועה כתמורה חודשית כוללת  ,נספחיומסמך ג', על  –ם על בסיס הצעתי/נו בהתאם להוראות ההסכ
ואני/ו מוותר/ים על כל  ותים הנוספיםו/או כתמורה שעתית כוללת וקבועה וזאת ביחס לשיר( )גלובלית

 טענה בקשר לכך. 
 

בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה  .5
בהצעתי/נו הינם סופיים,  המחיריםזה. עוד אני/ו מאשר/ים כי  הליךי/נו נשוא יוהוגנת לכל התחייבויות

רות, מכל מין וסוג, כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האח לא ישתנו, והם כוללים את
 םוכל המסמכי הליך, בהתאם לדרישות מסמכי הומתן השירותים הכרוכות בביצוע העבודות

הצעתי/נו זו וכי לא א/נציג שום תביעה או טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של תנאי להמצורפים 
 הקשורים להסכם או של מסמכי ההצעה. ההסכם או של כל אחד מהמסמכים

 
סיון הדרושים ישיונות, האישורים, כוח האדם והניאני/ו מצהיר/ים כי ברשותי/נו המומחיות, הידע, הר .6

וכי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו  הליךנשוא ההעבודות של  ןלשם ביצוע
 .משתתףדי הגופים המוסמכים בעפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על י

 
אני/ו מצהיר/ים ומאשר/ים כי העבודות יבוצעו על ידי/נו אך ורק באמצעות מי שמורשה לבצען על פי  .7

שיונות, ההיתרים והאישורים ין וכי יהיו בידי/נו במהלך כל ביצוע העבודות כל הרכל דין, מנוסה ומיומ
 הנדרשים בדין לביצוען על ידי/נו.

 
מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת קשר או חבירה בחוזה עם כל  ם כי הצעה זאתאני/ו מצהיר/י .8

 .הליךאחר לאותו  משתתף
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ימים ( שבעה) 7בתוך  מולכםזאת תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה  תי/נואם הצע .9
 .הליךמיום קבלת דרישתכם הראשונה ולמסור בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי ה

 
יבת להוציא אל הפועל באמצעותי/נו את אינה מחו עמותההצעה זאת תתקבל, ה גם אםכי לי/נו  ועיד .10

ו/או השירותים והיא תהא רשאית להקטין/לצמצם את היקף העבודות ו/או השירותים כלל העבודות 
זה בעניין  עמותה, לשיקול דעתה הבלעדי. אני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או תביעה כלפי ההליךנשוא ה
 ה ו/או הסתמכות.יטענה בדבר ציפי לרבות

 
הנני/ו מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים בתנאים הנדרשים  .11

 .הליךה למשתתפיבאשר  הליךבמסמכי ה
 

יום )תשעים(  90הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה לתקופה של  .12
אאריך/נאריך את תוקף ההצעה לתקופה  עמותהה. לפי דרישת הליךלהגשת ההצעות ל האחרון ועדמהמ

 . הליךלשם בחירת הזוכה ב עמותהנוספת כפי הנדרש ע"י ה
 

תדרוש ממני/ו, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כל הוכחה שתראה  עמותההנני/ו מסכים/מים לכך שה .13
, תפנה דבר היכולת הכספית שלי/נוהמקצועית, ו/או ב סיוני/נו ורמתי/נוילנכון, בדבר כושרי/נו, נ

לקבלת מידע בקשר לכל העניינים האמורים לעיל ולכל  ,ללקוחותיי/נו ולכל אדם אחר, לפי בחירתה
 , על פי שיקול דעתה הבלעדי.הליךמידע אחר עלי/נו שהוא רלוונטי להצעתי/נו ול

 
חליט שלא לדון ו/או לא לקבל ול דעתה, להרשאית לשיק עמותהידוע לי/נו ואני/ו מסכים/מים, כי ה .14

עמי/נו בכל הקשור לעבודות  שליליסיון ינהיה  עמותהו לבחור בהצעתי/נו אם לעירייה ו/או לו/א
שבוצעו על ידי/נו ובין היתר, בקשר עם כושרי/נו, בלוחות הזמנים ועמידתי/נו בהם, בטיב השירותים, 

 תי/נוי/נו, במיומנותי/נו, ובאופן עמידי/נו, באמינותביכולתי/נו לבצע את העבודות, בדרכי התנהלות
אחרים אם יוכח  משתתפיםגשה בתאום עם רשאית לפסול הצעה שהו עמותהבהתחייבויות. כן תהיה ה

, ובכלל זה קשרי בעלות בין משתתפיםלכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין ה
קיים חשש כי בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם , קשרים בין חברות אחיות, קשרים משתתפיםה

 ההצעה תכסיסנית.
 

אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו כאמור, תהיו רשאים, אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא  .15
מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לכם על פי 

ת להצעתי/נו וזאת, כפיצויים ות המצורפות הבנקאייות הערבול דין, לחלט או/או על פי כ הליךמסמכי ה
 גרם לכם עקב כך. יוהפסדים העלולים להקבועים ומוערכים מראש לנזקים 

 
 , אלא אם נקבע מפורשות אחרת.הליךם בתנאי ההלמונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה ל .16

 
והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם  הליךל מסמכי האני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כל .17

, בשלמותן ולשביעות הליךנשוא הולהעניק לכם את השירותים לאו, מתחייב בזה לבצע את העבודות 
 המצ"בם על ידי המלא והחתובהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות  עמותהרצונה המלא של ה

הווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.והמ
 

, בתנאים ולתקופה מיםת בסכוות בנקאייולרבות ערבו הליךהנדרשים בתנאי ה האישורים"ב כל צמ
.הליךכמפורט בהזמנה להגיש הצעות ותנאי ה

 הוגשהאם  נוסח מחייב המסמך מס'
 

חתומים בחתימה וחותמת  הליךכי הכל מסמ 1
 .בשולי כל דף

 יש
 

 

מסמך/כי מציעים וכן כל  מפגשפרוטוקול  2
 ו/או תשובות לשאלות הבהרה. הבהרות

 ו/אם ישלח
 

 

  יש .משתתףהצעת הטופס  –מסמך ב'  3
  יש פרטי המשתתף – 1נספח  4
 יש הגשה.ערבות  – א1 נספח 5
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 יש בתנאי סף.לעניין עמידה תצהיר  – 2נספח  6
 

 

שכר מינימום, העסקת תצהיר לעניין  – 3נספח  7
 .והעדר הרשעותעובדים זרים, 

 יש
 

 

 יש אישור רו"ח. – 4נספח  8
 

 

  יש .משתתףסיון היתצהיר לעניין נ – 5נספח  9
תצהיר לעניין ניסיון קבלן המשנה +  –א 5נספח  10

 כתב התחייבות קבלן המשנה
  יש

ר העסקת עברייני מין ר בדבתצהי – 6נספח  11
 במוסדות מסוימים

  יש

  יש תצהיר בדבר שמירת סודיות – 7נספח  12
  יש תצהיר בדבר העדר קרבה משפחתית – 8נספח  13
  עפ"י דין .אישור על ניהול פנקסים 14
  עפ"י דין .אישור על עוסק מורשה 15
 עפ"י דין .אישור על ניכוי מס 16

 
 

גדות של ר של תעודת התאעותק נאמן למקו 17
תמצית מידע מעודכן מרשם ו משתתףה

 החברות.

  עפ"י דין

  יש .הליךקבלה על רכישת מסמכי  18
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 פרטי המשתתף – 1נספח 
 

 לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהלן: הליךעל המשתתף ב
 

 א. מעמד משפטי
 

חברה  □
 בע"מ

שותפות  □
 רשומה

משתתף  □
 הליךב

 )פרטי(
יש למלא 

 ג' ,ב' סעיפים
תמצית להלן + 

דו"ח מעודכן 
 מרשם החברות

יש למלא טבלאות 
ולצרף  ד' ,ג', ב'

דו"ח תמצית 
מעודכן מרשם 

 השותפויות

יש למלא 
 .ד'-ו טבלאות ב'

 

 
 ב. מעמד משפטי

 
 הליךשם המשתתף ב

 (השותפויותם רש)יש לצרף תדפיס מרשם החברות / 
 

  כתובת

  טלפון

  טלפון נייד

  פקס

  מס' עוסק מורשה

 
 שותפות רשומה( ג. שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ/

 
 דוגמת חתימה פרטישם  שם משפחה מספר זהות

    

    

    

 
 )פרטי((הליךד. שמות השותפים )שותפות רשומה או משתתף ב

 
 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

            
 דוגמת חותמת                              

 , בחתימת ידינואנו החתומים מטה, מאשרים 
 ____________       שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.כי הפרטים 

      
______________ _______________ 

 שם משפחה       שם פרטי     
 

______________ _______________ 
 חתימה           תאריך     

 
 אימות חתימה

 
החברה/העמותה/האגודה השיתופית/השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מאמת/ת את חתימות מורשי החתימה של הנני 

 ין.מחייבת את _____________ )החברה/העמותה/האגודה השיתופית/השותפות( לכל דבר ועני
 

__________      _____________________ 
 חתימה + חותמת עו"ד/רו"ח        תאריך            
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 הגשהנוסח כתב ערבות  – א1 נספח
 
 

 
       לכבוד

 עמותת תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר(
 5דרויאנוב ' רח

       תל אביב
 

         א.ג.נ., 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

( אנו ערבים בזאת משתתףה – )להלן ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ _________________ פי בקשת-על
בתוספת הפרשי הצמדה  ,(שקלים חדשיםאלף  חמישים) ₪ 50,000של כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

( ההליך – )להלן 1/2019מס' הזמנה לקבלת הצעות  משתתףלמדד וזאת בקשר עם השתתפותו של ה
 .משתתףעל ידי ה הליךכל תנאי הי שלם ומלא של ולהבטחת מילו

 
הצמדה מיד עם כום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי כל ס באופן מידיאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם 

דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן 
 .וכלשה

 
פרשי ההצמדה או כל חלק ממנו התשלום של סכום הקרן בתוספת ה אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את

בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה 
 על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה. 

 
 זה:ערבות בכתב 

 
 קה.המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטילצרכן  םמחיריהמדד  –" מדד"
 .2019יוני  15ביום שפורסם  2019מאי מדד חודש  –" הבסיסמדד "
 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.האחרון הידוע המדד  –" המדד החדש"
 

ההפרש  השווה למכפלת, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום הבסיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד 
 ם הקרן מחולק במדד היסודי.בין המדד החדש למדד היסודי בסכו

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

 
  התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 
 ועד בכלל. 2019שנת אוקטובר לחודש  12ליום ערבות זו תשאר בתוקפה עד 

 
 
 
 

 
   רב,בכבוד 

  
                      ___________________ 

  



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  22עמוד 

 

 

 בתנאי הסף התצהיר בדבר עמיד – 2נספח 
 

 
האמת וכי אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

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

 –מך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צ )להלן מוס הנני
 (.משתתףה
 
 , כדלקמן:הליךתנאי הסף של ה בכלעומד  משתתףה .1

 
 הוא אישיות משפטית אחת, יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל. משתתףה .1.1

 
ניהול ו/או  ממתן שירותינובע  2018 – 2016בשנים  משתתףהמחזור הכספי המצטבר של ה .1.2

)ששה מיליון שקלים חדשים()לא כולל ₪ מיליון  6מערכות עומד על מבנים ותפעול ואחזקת 
 . מע"מ(, לפחות

 
)שני( מבני  2-אחזקת מבנים ומערכות בניקיון וניסיון מוכח ורצוף באספקת שירותי  משתתףל .1.3

מ"ר )כל  8,000בשטח של  ציבור ו/או מבנים משולבים )ציבור + מסחר / משרדים(, לפחות,
 )כולל(.  2018עד  2014מבנה(, לפחות, במהלך השנים 

 
 :סעיף זהב

 ות ישירה מול המזמין בלבד., כקבלן ראשי, בהתקשרמשתתףל –"ניסיון מוכח" 
 
תחזוקת מבנים ומערכות ניקיון ו, או לקבלן משנה מטעמו, ניסיון מוכח ורצוף במשתתףל .1.4

  ל(, לפחות.)כול 2018 – 2014במהלך השנים 
 

 בסעיף זה: 
 מעליות, משאבות טבולות, משאבות שירותים, מפוחים לשחרור עשן,לרבות,  –"מערכות" 

, מערכות כריזה, עמדות כיבוי אש, מערכות תאורה, מערכות כיבוי COמערכת מתזים, רגשי 
כות , מערכות לדלתות כניסה, רכזות גילוי אש, מערכות שערי כניסה, מערואחרות אש אנכיות

לרבות ניהול  מיזוג אוירמתח נמוך אאודיו, גנרטורים, משאבות להגברת לחץ מים, מערכות 
לרבות  , מערכות מצלמות אבטחה ובקרה, תחזוקת בינויכת אנרגיה וחשמלמערכות מניה לצרי

, תחזוקת לוחות חשמל ראשי ומשני, תחזוקת קווי אינסטלציה ומערכות שונות לרבות איטום
 .'ותאי שירותים וכ

 
 לתנאי ההליך. 10.3צרף להצעתו ערבות הגשה כאמור בסעיף  משתתףה .1.5
 
 השתתף במפגש המציעים. משתתףה .1.6
 

 ה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ז .2
    _______________                                           

 חתימת המצהיר
 

 אישור
 

, עו"ד __________________, במשרדי יהנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני
שברחוב _______________________, מר/גב' ___________________,  זיהה/תה עצמו/ה על ידי 

כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה 
 את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/היהיה/

          
 

___________________ 
  ,עו"ד____________                      
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 הרשעה פליליתתצהיר לענין העסקת עובדים זרים, שכר מינימום והעדר  – 3נספח 
 

 
תי כי עלי להצהיר את האמת וכי ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהראני הח"מ ______________, בעל/

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

 משתתףה ,_______________________ ח.פ./ח.צ ______הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם 
 .1/2019מס'  הזמנה לקבלת הצעותב
 
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או לפי חוק שכר מינימום  לא הורשע תףמשתה .1

 .הליךב ותהגשת הצעהאחרון לשקדמה למועד חודשים(  12)בשנה 
 
ההרשעה  – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים הורשע משתתףה .2

 .הליךון להגשת הצעות בחרהאהשנים שקדמו למועד ( 3)האחרונה לא היתה בשלוש 
 
ההרשעה  – בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום הורשע משתתףה .3

 .הליךאחרון להגשת הצעות בההשנים שקדמו למועד  (3) האחרונה לא היתה בשלוש
 

ני בהתאם להוראות כל דיולביצוע העבודות לפיו  הליךיפעל בכל הקשור למצהיר כי  משתתףה
כי  משתתףידוע לוכל תקנות מכוחו.  1953-התשי"ג ,ובכלל זה הוראות חוק עבודת נוער דההעבו

 .הליךמכוח ה משתתףשל התחייבויות ה יסודיתהפרה של כל אחת מהוראות אלה תהווה הפרה 
 
ו/או מי ממנהליו לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת  משתתףה .4

( השנים שקדמו למועד 7) בשבעוזאת  משתתףגעת לתחום עיסוקו של המירמה או בעבירה הנו
שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור,  משתתף. ידוע להליךהאחרון להגשת הצעות ל

 ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. הליךהצעתו לא תיבחר כזוכה ב
 
ו/או נגד מי ממנהליו חקירה פלילית  משתתףכמו כן למיטב ידיעתי לא מתנהלים במועד זה נגד ה .5

 . לעיל או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור
 

 ו/או משתתףלחלופין* מתנהלים הליכים משפטיים או חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגד ה .6
 כמפורט להלן:לעיל נגד מי ממנהליו בגין עבירה פלילית כאמור 

______________________________________________________________________
___________________________________________________________ . 

 
עקב הליכים ו/או חקירה ו/או  משתתףיהיה שיקול דעת לא לבחור בהצעת ה עמותהכי ל משתתףידוע ל

 הגשת כתב אישום, כפי שפורט לעיל ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 
 פרט בהתאם לנדרשלובמקומות המיועדים לכך  Xלסמן  משתתףעל ה*
 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .1
                                __________________ 

 חתימת המצהיר               
      

 אישור
 

ברחוב ___________, מר/גב' ________,  הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי ש
האמת שאם לא כן שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.
 

        ___________________ 
 "ד, עו_____________  

 
 
 
 



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  24עמוד 

 

 

 רו"חאישור  – 4נספח 
 

 
 

       לכבוד
 עמותת תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר(

 5דרויאנוב ' רח
      אביבתל 

 
       א.ג.נ., 

 
 

 אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספיתהנדון: 
 

וכרואה ( משתתףה –)להלן לבקשת ______________________  ח.פ./ח.צ./ת.ז._______________ 
אשר אושרו על ידו. אישור זה מתייחס  משתתף, ביקרנו פרטים מסויימים בהצעת המשתתףחשבון של הה

 , כדלקמן:ביחס לעמידתו בתנאי הסף ובתצהיר משתתףלפרטים שאושרו ע"י ה
 
 
 ./ עוסק מורשה )*מחק את המיותר( גיד רשום כדין בישראלהוא תא משתתףה .1

 
נובע ממתן שירותי ניהול ו/או תפעול  2018 – 2016בשנים  משתתףל ההמחזור הכספי המצטבר ש .2

שקלים במילים: __________________ )₪ מיליון  ___מערכות עומד על מבנים וואחזקת 
 . חדשים()לא כולל מע"מ(, לפחות

 
 . אחריותי היא לחוות דעה על האישור בהתבסס על ביקורתי.והינו באחריות משתתףהצהרתו של ה

 
 הביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים.  י אתערכת

 
ובהתאם למסמכים אחרים,  משתתףלדעתי, האישור משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של ה

 מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו.
 
 
 
 
 

  ________                   ____________________________ 
  , חתימה, חותמת(וה"חשם ר)             תאריך   



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  25עמוד 

 

 

 משתתףשל ה ניסיון מקצועיפרוט וצהיר ת – 5נספח 
 
 

 
 הנחיות כלליות:

בדבר ניסיון מקצועי מוכח לצורך עמידתו בתנאי הסף  משתתףשל הניסיון פרוט  יכלולשלהלן התצהיר  •
 . הליךבמסגרת ה

לפיכך, יש לפרט ו הינן דרישות סף מינימליות הליךה לתנאי 3.2ף יודגש: הדרישות המפורטות בסעי •
 בתצהיר את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.

 
 

ניתן לעשות שימוש ) ותעבודההמלצות מזמיני לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן  משתתףעל החובה 
 .משתתףהשל  מקצועיפרופיל כן ובנוסח המצ"ב להלן( 

 
 
 
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 
____ _________ ע.מ/__________ ח.פ./ח.צ_________הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם 

 .(משתתףה –)להלן 
 
 הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים. .1
 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .2
 
 
 

                                       _________________ 
 חתימת המצהיר                     

 
 
 

 א י ש ו ר
 

הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' כי ביום _____ הנני מאשר בזה 
____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  

להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות 
 ו וחתם/מה עליה בפני.הצהרתו/ה ז

 
 
         ___________________ 

  ,עו"ד                                     



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  26עמוד 

 

 

 המשך – 5נספח 
 

 משתתףשל ה בדבר ניסיון מקצועיריכוז הפרטים 
 

גודל המבנה  שם המזמין  מס'
תיאור )במ"ר( 
, שם המבנה

 וכתובת

/  פירוט ומהות העבודות
)כולל פירוט  השירותים

ערכות שבאחזקת המ מס'
 (משתתףה

מועד 
תחילת 
וסיום 

  ההתקשרות

שם איש קשר 
במזמין + טלפון 

 ישיר

1   
 
 
 
 

   

2   
 
 
 
 

   

3   
 
 
 
 

   

4      

 
  



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  27עמוד 

 

 

 המשך – 5נספח 
 

 משתתףנוסח המלצה לשימוש ה
 

      לכבוד
 עמותת תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר(

  משתתףבאמצעות ה
 

    א.ג.נ.,
  משתתףמתן שירותי אחזקה על ידי ה /אישור בדבר ביצוע עבודות : הנדון

 
 ____________________    שם המזמין:

 
 ____________________ שם מנהל היחידה הרלוונטי:

 
 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:

 
ה עבורנו _________________________________ ביצע/ משתתףהננו מאשרים בזה כי ה .א

 :השירותים כדלקמן / העבודותאת 
 

גודל המבנה )במ"ר( 
, שם המבנהתיאור 

 וכתובת

/  פירוט ומהות העבודות
)כולל פירוט מס'  השירותים

המערכות שבאחזקת 
 (משתתףה

 ימועד
  ההתקשרות

 הערות נוספות

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 (:*הקף/סמן בהתאםדלעיל ) להלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה .ב

 

 מעולה השירותאיכות 
 

 טובה מאוד 
 

 טובה 
 

 מספקת 
 

 עומד בלו"ז  עמידה בלו"ז
 

 עומד חלקית 
 

 חורג מלו"ז 
 

יחסי עבודה מול 
 המזמין

 טובים מאוד 
 

 טובים 
 

 מספקים 
 

 
ויות ( תביעות משפטיות תל*מחק את המיותר) יש / איןה הנ"ל /משתתףהננו מאשרים בזה כי ל .ג

 .ועומדות כלפינו
 

 _____________________פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: 
 

 חתימה + חותמת: _________________________
 

 בלבד )חתימה + חותמת(. המזמיןחשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי 



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  28עמוד 

 

 

 משתתףשל קבלן המשנה מטעם ה ניסיון מקצועיפרוט וצהיר ת – א5נספח 
 

 כלליות: יותהנח
בדבר לצורך עמידתו בתנאי הסף  משתתףהקבלן המשנה מטעם של ניסיון פרוט  יכלולשלהלן התצהיר  •

 . לתנאים הכלליים 3.4באחזקת מערכות כאמור בסעיף ניסיון מקצועי מוכח 
לפיכך, יש לפרט ו הינן דרישות סף מינימליותההליך לתנאי  3.4ף יודגש: הדרישות המפורטות בסעי •

 בתצהיר את כל הנתונים הרלוונטיים, אף מעבר לניסיון המינימלי הדרוש לצורך עמידה בתנאי הסף.
 

 
 ותעבודההמלצות מזמיני לצרף לתצהירו זה ולטבלה שלהלן  משתתףהקבלן המשנה מטעם על חובה 

 .קבלן המשנהמקצועי של פרופיל כן והלן( )ניתן לעשות שימוש בנוסח המצ"ב ל
 
 
 
 

אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

 
_____________  ע.מ/___ ח.פ./ח.צ________________ל תצהיר זה בשם הנני מוסמך/כת לחתום ע

 .(קבלן המשנה –)להלן 
 
 הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלאות המצ"ב נכונים ומדויקים. .3
 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.  .4
 
 
 

                                       _________________ 
 רחתימת המצהי                     

 
 
 

 א י ש ו ר
 

הנני מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' 
________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

ק, אישר/ה את נכונות אמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחולהצהיר את ה
 הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

 
 
         ___________________ 

 ,עו"ד                                     
 
 
 
 
 
 
 



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  29עמוד 

 

 

 המשך – א5נספח 
 

 משתתףמטעם ה קבלן המשנהשל  בדבר ניסיון מקצועיריכוז הפרטים 

 
מועדי מתן  שם קבלן המשנה שם הלקוח המערכת מס'

 תהשירו
שם איש קשר 

במזמין + טלפון 
 ישיר

1   
 
 
 
 

   

2   
 
 
 
 

   

3   
 
 
 
 

   

4      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  30עמוד 

 

 

 המשך – א5נספח 
 

 משתתףמטעם ה קבלן המשנהכתב התחייבות של 
 

      לכבוד
 בדיזינגוף )ע"ר(עמותת תיאטרון בית ליסין 

 משתתףבאמצעות ה
 א.ג.נ.,

 
 לאחזקת מערכותשנה כתב הצהרה והתחייבות של קבלן מ הנדון:

 
 ________________________ )שם קבלן המשנה( ת.ז/ע.מ/ח.פ ______________ הח"מ אנו

 מצהירים בזה ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:
 

 –()להלן משתתףהמשנה מטעם ____________ )שם האנו מאשרים בחתימתנו זו כי הננו קבלני  .1
( העבודות –)להלן ___ _______________אחזקת המערכות _( לצורך ביצוע עבודות משתתףה

 –)להלן תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר(של  1/2019מס'  הזמנה לקבלת הצעותבמסגרת 
 (.הליךה
 

 .לתנאי ההליך 3.4סעיף אנו מצהירים בזה כי הננו עומדים בתנאי הסף כאמור בהוראות  .2
 

 משתתףעל הסכם מחייב / הצהרת כוונות להתקשר עם ה משתתףה אנו מאשרים כי חתמנו עם .3
לביצוע  משתתףובהתאם ובכפוף להצעת ה ההליךלצורך ביצוע העבודות בהתאם להוראות ותנאי 

 .ההליךנשוא  ומתן השירותיםהעבודות 
 

ומתן אנו מצהירים כי בחנו ובדקנו וכי קיבלנו את כל המידע הדרוש לצורך ביצוע העבודות  .4
 על ידינו וכי ברשותנו הידע, האמצעים, הכלים וכוח האדם לביצוע העבודות.ים השירות

 
, בהתאם להוראות משתתףבזאת כלפיכם לבצע את העבודות כמפורט בהצעת ה מתחייביםאנו  .5

וכפוף לזכייתו של  משתתף, על פי ההסכם לביצוען של העבודות בינינו ובין ההליךמסמכי ה
 .משתתףה
 

 
 ום:ולראיה באנו על החת

 
 

 _____________________  שם מלא:
 

 _____________________   חתימה:
 

 _____________________ חותמת קבלן המשנה:
 

 _____________________  תפקיד החותם:
 
 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח _______________ של ___________________ ת.ז/ע.מ/ח.פ ___________ 
______________, -_ ומאשר בזה כי חתימותיהם של ה"ה ______________, (הקבלן המשנ –)להלן 

אשר חתמו על כתב התחייבות זה בפניי, מחייבות את קבלן המשנה בהתחייבויותיו כלפיכם כאמור בכתב 
 .הצהרה והתחייבות זה

 
___________________ 

 חתימה + חותמת         



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  31עמוד 

 

 

 ן במוסדות מסוימיםתצהיר בדבר העסקת עברייני מי – 6נספח 
 

 
 לעניין החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימיםהצהרה/התחייבות 

 
אני הח"מ ______________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

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

 –)להלן  ע.מ./תצהיר זה בשם _________________________ ח.פ./ח.צכת לחתום על /מוסמךהנני 
 (.משתתףה

 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א  .1
 הזמנה לקבלת הצעות(, חל עלי כנותן השירותים במסגרת החוק –והתקנות לפיו )להלן  2001 –

 .תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר(של  1/2019מס' 
 

הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור מראש   .2
ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה 

וף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום עסיק/המוסד בצירהן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המ
 ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק.

 
הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם  .3

 או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.
 

ו/או מי מטעמה בכל נושא הקשור להתחייבותי  עמותההנחיות ה הנני מתחייב לפעול בדיוק אחר .4
 מבלי לקבל אישור העסקה בגיר כאמור. הליךזו וכי לא אעסיק בגיר בביצוע העבודות נשוא ה

 
ו/או מי מטעמה בקשר  עמותההנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד ה .5

 לקיום התחייבויותיי על פי החוק. 
 
 
 

 :משתתףחתימת ה
 

  
____    ______________  __________   ____    ___________     ______________ 

              מורשה' זהות/עוסק מס          חתימה/חותמת                   תאריך       שם         

  



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  32עמוד 

 

 

 תצהיר בדבר שמירת סודיות – 7נספח 
 

      לכבוד
 ליסין בדיזינגוף )ע"ר(עמותת תיאטרון בית 

 משתתףבאמצעות ה

 ג. א. נ.,

 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיותהנדון: 

למתן  הזמנה לקבלת הצעותב ה"( יצאהעמותה)להלן: "ותיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר(  להואי
  .בשירותי אחזקה ותפעול של ציוד ומערכות במבנה בית ליסין החדש בתל אבי

 ;הליך, בהתאם לתנאים ולדרישות ההליךובכוונתי להגיש את הצעתי ב והואיל 

נדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על  הליךוכחלק מתנאי ה והואיל 
 .סודיות

 יב כדלקמן:לפיכך, הריני מצהיר ומתחי

נתון מתוכו ללא הרשאה /לא אמסור ידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע .1
מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך או נתון  מהעמותה

 כאמור. 

ברור לי כי חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע, מסמך או ידיעה ללא קשר למקורו.  .2
ר לכל אדם או גוף ולא ארשה לפיכך, לא אפתח, אעיין, אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמו

 לשום גורם אחר לעשות כאמור. 

-, במועדים ובאופן שיקבעו עלכל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרותלעמותה אחזיר  .3
 .העמותהידי 

לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי במהלך תקופת ההתקשרות, למעט  .4
 לצורך מילוי תפקידי.

עשויה העמותה מהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודתי עם לא אפעל, בלא אייצג ו .5
 להיות רלוונטית לגביו.

 ואפעל לפי הוראותיה.  לעמותהאודיע על כך מידית  –עורר חשש לניגוד עניינים בכל מקרה שבו ית .6

 , כפי שיהיו מזמן לזמן.העמותהבכל נושא הקשור להתחייבות זאת, אפעל לפי הוראות  .7

או עם סיום  הליךחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכוח התה .8
 יבה שהיא., מכל סהעמותהההתקשרות ביני לבין 

 

__________________    __________________ 

 חתימה          תאריך   
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 תצהיר בדבר העדר קרבה משפחתית – 8נספח 
 

 העמותהאו לחבר  העמותהלעובד  קרבה משפחתיתהעדר הצהרה בדבר 
 

תיאטרון בית ידי -שפורסם על הליךין להשתתף ביאני הח"מ ____________________ המעונ
 , מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:ליסין בדיזינגוף )ע"ר(

 משתתףין ביקראתי את האמור לעיל, ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענ .1
 מצהיר:, הנני משתתףוהמנהלים  ב

 
ן יאף אחד מבעלי העניאין לעמותת תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר( בין חברי  )א(

: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או משתתףו/או המנהלים ב
 שותף.

ו/או מי ממנהלי  משתתףן ביו/או מי מבעלי העני משתתףה בתאגיד שבשליטת )ב(
" כאמור לעיל חלק העולה על וגדרים במונח "קרוב, אין לאחד מאלה הממשתתףה

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד  10
 אחראי. 

זוג, -בן משתתףו/או מי ממנהלי ה משתתףו/או מי מבעלי השליטה ב משתתףלאין  )ג(
 ן בדיזינגוף )ע"ר(.עמותת תיאטרון בית ליסישותף או סוכן העובד 

 ג' לעיל:-ן סעיפים א'ילעני

 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין" 

, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות משתתףמנכ"ל או סמנכ"ל ב –"מנהל" 
 אשר על פי  מהותו מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל.  משתתףה

 העמותהיו לבין חבר ן בו ו/או מי ממנהלאו מי מבעלי העניי/ו משתתףככל שמתקיימת זיקה בין ה
 , נא פרט מהות הזיקה:העמותהאו עובד  עמותהה

            
            
            
    

ו/או למי מבעלי  משתתףיימצא כי לתהיה רשאית לפסול את הצעתי אם  העמותהידוע לי כי  .2
ו/או לעובדיה  ותההעממתקיימת זיקה למי מחברי  משתתףין בו ו/או למי ממנהלי היהענ

 .כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה
 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3
 אמת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 __             _____________  תאריך: __: משתתף____________  חתימת ה :משתתףשם ה
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 נוסח הסכם ההתקשרות –' גמסמך 
 

למתן שירותי אחזקה ותפעול של ציוד ומערכות במבנה בית ליסין הסכם 
 החדש בתל אביב

 
 

 2019ביום __ לחודש ________ שנת  בתל אביבשנערך ונחתם 
 
 

 בין:
 

 עמותת תיטארון בית ליסין )ע"ר( 
 , תל אביב101דיזינגוף מרחוב 

 
 (העמותה –)להלן 

 מצד אחד   
 

 לבין:
 
 תל אביב 101יגות הבית המשותף ברח' דיזינגוף צנ

 באמצעות מורשי החתימה מטעם הנציגות:
 מר/גב' ____________ ת.ז _________________ .1
 _________________מר/גב' ____________ ת.ז  .2

 
 (נציגות הבית המשותףו/או  הנציגות)להלן: 

 שנימצד    
 
 

 לבין: 
 

 ___________ ע.מ/_____________בע"מ ח.פ./ח.צ.
  ובאמצעות המורשים לחתום בשמ

 ה"ה______________ת.ז. _______________
 _________________  -מ
 

 (הקבלן –)להלן 
 שלישימצד    

 
 
 

אחזקה ותפעול של ציוד בקבלת שירותי  יםמעוניינוהעמותה ונציגות הבית המשותף    הואיל
בתל אביב, הכל בהתאם  101יזינגוף ומערכות במבנה תיאטרון בית ליסין החדש ברח' ד

 (;השירותים –()להלן מסמך ד' לחוברת ההליך) הטכנידרישות מפרט ועל פי 
 

 1/2019מס'  הזמנה לקבלת הצעותפרסמה  והעמותה, עבורה ועבור נציגות הבית המשותף,  והואיל
הקבלן נבחרה, הן על ידי העמותה והן ( והצעתו של המכרז –תים )להלן לאספקת השירו

 ;ל ידי הנציגות, כהצעה הזוכהע
 

מצהיר כי הוא בעל כל הרשיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין והקבלן   והואיל
 למתן השירותים;

 
הידע, ולרשותו עומדים מצהיר כי הינו בקיא ומנוסה ומיומן במתן השירותים,  והקבלן  והואיל

ותים שה ומיומן כנדרש למתן השירהציוד המתאים וכוח אדם מורהיכולת, המומחיות, 
 בטיב ובאיכות מעולה;
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מוכן לקבל על עצמו את מתן לקבלן והקבלן למסור והעמותה והנציגות מבקשות   והואיל
 השירותים, הכל כמפורט בתנאי חוזה זה;

 
 , והכל כמפורט להלן בהסכם זה;ביניהםאת תנאי ההתקשרות וברצון הצדדים לקבוע   והואיל

 
 :וסכם בין הצדדים כדלקמןר, הותנה והלפיכך, הוצה

 
 כללי .1
 

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1
 

, לרבות התנאים הכלליים, הצעת המציע, הסכם זה וכל הזמנה להצעת מחירכלל מסמכי  .1.2
 במסמכי המכרז ולהצעת המציע מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.המסמכים המפורטים 

 
תבו לשם הקלת ההתמצאות ונוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס ם בהסכם זה נככותרות הסעיפי .1.3

 להן משקל כלשהו לצורך פרשנות ההסכם.
 
 מהות ההתקשרות .2
 

מקבל על עצמו את ביצוע השירותים על פי הסכם זה  קבלןוה קבלןת בזאת לומוסרוהנציגות  עמותהה
 ה.מפורטים בחוזה זבאופן ובתנאים ההעמותה והנציגות המלא של  ןלשביעות רצונ

 
 נספחי ההסכם .3

 
 , בין אם צורפו בפועל ובין אם לאו;1/2019מס'  הזמנה לקבלת הצעותכלל מסמכי  – 1-ג'נספח  .3.1
 נוסח ערבות ביצוע; – 2-ג'נספח  .3.2
 אישור קיום ביטוחים. – 3-נספח ג' .3.3

 
 תקופת ההסכם .4

 
ל ידי העמותה )עשרים וארבעה( חודשים מיום חתימת חוזה זה ע 24-תקופת ההתקשרות תהא ל .4.1

 (.תקופת ההתקשרות –)להלן 
 

לעמותה, בשיתוף נציגות הבית המשותף ולהם בלבד, ניתנת בזה האופציה, לפי שיקול דעתם  .4.2
)שנים עשר(  12)שלוש( תקופות נוספות, בנות  3-המוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות ב

בכתב ע על כך לקבלן, (, ובתנאי שתודיתקופת ההתקשרות המוארכת –חודשים, כל אחת )להלן 
 פת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין. ומראש, לפני תום תקו

 
)שישים( חודשים מיום  60בכל מקרה, תקופת ההתקשרות הכוללת בין הצדדים לא תעלה על  .4.3

 חתימת העמותה על הסכם ההתקשרות.
 

כת תהא העמותה הוארכה תקופת ההתקשרות כאמור, במהלך תקופת ההתקשרות המואר .4.4
דדים לידי סיום, מכל סיבה שהיא, וזאת באמצעות מתן הודעה רשאית להביא את התקשרות הצ

 )ששים( יום מראש.  60בכתב ומראש של לפחות 
 

לקבלן לא  –בחרה העמותה במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת להביא ההסכם לידי סיום 
וותר בזה ויתור בלתי חוזר על כל טענה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך והוא מ

 ו תביעה ו/או דרישה כאמור. ו/א
 

 זהלמען הסר הספק מובהר, כי במהלך תקופת ההתקשרות המוארכת יחולו כל הוראות הסכם  .4.5
בין הצדדים, בשינויים המחוייבים, ומיד עם קבלת הודעת העמותה בדבר הארכת תקופת 

ללא כל דיחוי, לפעול להארכת הערבות, אישור קיום ההתקשרות, מתחייב הקבלן, באופן מיידי ו
 הביטוחים וכן כל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש. 

 
)שלושה( חודשים מתום תקופת  3בתוקף, בכל מקרה, עד יובהר, כי ערבות הקבלן תוארך ותעמוד 

 ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.
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 לליכ - הקבלןהצהרות והתחייבויות  .5
 

מצהיר בזה כי הנו בעל ידע, מומחיות, ניסיון והרשאה כדין לביצוע השירותים, והוא  הקבלן .5.1
ובכל מקרה בסטנדרט שלא יפחת  גבוהה מתחייב לבצע את השירותים בחריצות וברמה מקצועית

 .ממסכי המפרט הטכני המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה
 

הרשויות ל האישורים, הרשיונות וההיתרים מאת מצהיר כי מצויים בבעלותו וברשותו כ הקבלן .5.2
 המוסמכות כנדרש על פי כל דין.

 
 ים הטכנייםם במפרטהם אלה המפורטיהקבלן מחייבים את הפרוט השירותים המיוחדים לאתר  .5.3

וכן הנחיות שתינתנה מפעם לפעם למסמכי ההליך[(  2-ד'-ו 1-]מסמכים ד', ד'השירותים )מפרט 
, כפי שתינתנה העמותהמתחייב לפעול על פי הוראות הקבלן בכתב.  בע"פ ו/או העמותהעל ידי 

 או מי שיוסמך על ידו לכך.  נציג שיוסמך לצורך כך על ידי העמותה,באמצעות 
 

מאיזה הקבלן ו/או בהוראותיה אין כדי לגרוע ו/או לשחרר את  העמותהמודגש כי בפיקוח 
 .מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או מאחריותו על פיו

 
 בקשר עם ביצוע השירותים הקבלןהצהרות והתחייבויות  .6
 

 הקבלן מטעם העובדים 
 

היקף בצוות מקצועי במספר ונשוא חוזה זה  םשירותיהמתחייב בזה להעסיק לצורך מתן הקבלן  .6.1
 כמפורט במפרט השירותים.הטכניות התואמים לדרישות 

 
 יתקיימו התנאים הבאים: ושיועסקו על ידהעובדים מתחייב בזה כי בכל אחד מן  הקבלן .6.2

 
 העסקתו הינה על פי כל דין. .6.2.1
 יודע קרוא וכתוב בשפה העברית. .6.2.2
 עלי כושר בריאות תקין.ב .6.2.3
 ללא עבר פלילי. .6.2.4

 
 כללי –הקבלן חברי צוות  .7
 

הקבלן בשירותים שלשם ביצועם יש צורך ברישום, רישוי ו/או היתר על פי כל דין, מתחייב  .7.1
 או היתר כאמור, לפי הענין./להעסיק רק מי שרשום ו/או בעל רשיון ו

 
 .הקבלןשימונה לצורך כך על ידי ממנהל התחזוקה חברי הצוות יפעלו בהתאם להנחיות שיקבלו  .7.2

 
, אשר תסופק הקבלןחברי הצוות יופיעו לעבודה בתלבושת אחידה בה יצויין בצורה בולטת שם  .7.3

 .העמותהבהתאם להוראות  הקבלןע"י 
 

אם להוראות כל דין וכן התר על כללי הבטיחות בעבודה בוחברי הצוות מתחייבים לשמו הקבלן .7.4
מתחייבים לשמור על הכללים, הנהלים והתקנות שהוצאו ויוצאו מעת לעת מטעם הנהלת 

 .העמותה ו/או הנהלת הבניין
 

את כל ציוד העזר הנדרש לצורך מילוי תפקידם כגון מטעמו ידאג לספק לחברי הצוות  הקבלן .7.5
 כאשר יתבלו או יתקלקלו. דאג להחליפםוכד' וכן י טלפונים ניידים

 
בכל עת מהקבלן רשאית לפקח במישרין על ביצוע כל השירותים לפי הסכם זה ולדרוש  העמותה .7.6

יבצע  הקבלןלהחליף אחד או יותר מחברי הצוות לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן הנמקות. 
ויה ה כספית העשו בגין הוצאתפצה אותשהעמותה החלפה כאמור מיד כשיידרש לכך מבלי 

הקבלן ו/או בהוראותיה כדי לגרוע ו/או לשחרר את  העמותהלהיגרם לו כתוצאה מכך. אין בפיקוח 
 מאיזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או מאחריותו על פיו.
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תהיה מוסמכת להחליט על שינוי בסידורי השירותים מעת לעת לפי שיקול דעתה, לרבות  העמותה .7.7
ות מתן השירותים וכיוצ"ב, הכל כנדרש לצורך מתן השירותים י הצוות, שעם במספר חברשינויי

 ביעילות המירבית. 
 

)שלושים(  30 -, בתדירות שתיקבע על ידה ואשר לא תפחת מ לעמותהמתחייב בזה לדווח  הקבלן .7.8
מועד ימים מ 10תוך  –העמותה למסור לאישור  הקבלןיום, על ביצוע השירותים. כמו כן מתחייב 

ית עבודה הכוללת לוח זמנים לביצוע השירותים, הכל בהתאם למפרט תכנ –ההסכם חתימת 
 השירותים.

 
 התמורה .8
 

את התמורה החודשית הקבועה כנקוב  העמותה והנציגות מנהבתמורה לביצוע השירותים תשל .8.1
בהצעת הקבלן וכן את התמורה השעתית בגין השירותים הנוספים אשר יסופקו על ידי הקבלן 

, ת התמורה השעתית הנקובה בהצעת הקבלן ביחס לכל אחד מהשירותים הנוספיםבפועל במכפל
בונית מס כחוק בתוספת מע"מ בשיעור שיהיה בתוקף במועד התשלום אשר ישולם, כנגד הצגת חש

 (.התמורה –ובכפוף להוראות סעיף זה להלן )להלן 
 

ת ניקיון לשע הינההקבלן התמורה השעתית כאמור בהצעת למען הסר כל ספק מובהר, כי 
וספות נוכי בגין כל שעת ניקיון בפועל בשבת ו/או חג ו/או מועד ו/או בשעות שכר(  100%) "רגילה"

 .על פי דיןתוספת שכר  על פי העניין, תשלם העמותה ו/או הנציגות,וכיו"ב 
 

ומלבדה אשר יינתנו על ידי הקבלן התמורה מהווה תמורה סופית ומוחלטת עבור כל השירותים  .8.2
, , החזר הוצאות שוטפות מכל סוג שהוא והתייקרויותזכאי לכל תמורה נוספת הקבלןיה הילא 

 . ובכתב אחרתלמעט במקרים בהם נקבע מפורשות 
 
וכל  הקבלןל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים בהתאם להסכם זה לרבות עלויות שכר עובדי כ

, לעובדי הקבלן ו/או למי מטעמותשלומים האחרים הפועלים מטעמו בקשר עם השירותים וכל ה
 בלבד. הקבלן תהיינה על חשבונו של 

 
פירוט השירותים שסיפק בחודש הקודם והתמורה קלנדרי לכל חודש  5-יגיש עד ליום ההקבלן  .8.3

 בגינם. 
 

 בכתב בכפוף לבדיקת הפירוט והתאמתו לנדרש בהסכם ובמפרט השירותים ולאישור החשבונית .8.4
 התמורחלקה באת  קבלןלהעמותה , בשלמותה או בחלקה, תשלם ו/או הנציגות העמותהע"י 

 .2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז בהתאם להוראות ותנאי
 
 העדר יחסי עבודה .9
 

עצמאי וכי כל מי  קבלן שירותמצהיר בזאת כי השירותים לפי הסכם זה ניתנים על ידו כ הקבלן .9.1
העמותה ו/או ואיננו עובד  הקבלןהסכם זה הינו עובד  שיעסוק מטעמו במתן השירותים על פי

הקבלן לבין העמותה ו/או הנציגות והסכם זה לא ייצור ולא יפורש כיוצר יחסי עבודה בין הנציגות 
על מעביד כלפי כל חבות שהחוק מטיל העמותה ו/או הנציגות ו/או לעובדים מטעמו ולא יטיל על 

 עובדיו.
 

י במקור אם יהיה( והביטוח הלאומי וכל מס הכנסה )למעט ניכו ישלם בעצמו את תשלומיהקבלן  .9.2
מס ו/או תשלום שיגיעו ממנו עקב ביצוע השירותים על פי הסכם זה ו/או עקב ההכנסות הנובעות 

ניכויים ולבצע כל מהם וכל תשלומי החובה האחרים מכל מין ו/או סוג שהוא, וכן לבצע את כל ה
ם אם לדין ולנוהג לגבי עובדיו או לגבי עובדים המועסקיפעולה אחרת אשר מעביד חייב בה בהת

 מטעמו בכל סטאטוס אחר בקשר עם מתן השירותים.
 

יחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחיו מטעם הקבלן  חברי הצוותמנהל האחזקה מטעם הקבלן /  .9.3
חראי לכל תשלום המגיע להם בקשר לעבודתם, בין בתוקף , והוא בלבד יהיה אבלבדהקבלן של 

להם, לרבות תשלומים סוציאליים  היותם עובדיו השכירים ובין בתוקף כל מעמד אחר שיהיה
 הוצאות נסיעה וכיוצ"ב.

 
 קבלןאחריות ה .10
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יהיה אחראי באחריות מקצועית מלאה ומוחלטת בכל הקשור  הקבלןבנוסף לאמור בכל דין,  .10.1
יה ו/או הנחיותיה על פי הסכם זה, לטיבם למקצועיותם ולאיכותם. דרישות לביצוע השירותים
 על פי הסכם זה, לא יגרעו מאחריותו האמורה. העמותהו/או אישוריה של 

 
לנציגות ו/או  לעמותהיהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת בגין נזק כלשהו שייגרם  קבלןה .10.2

הבית המשותף ו/או לעיריית תל אביב ו/או לחברת המשכן לאמנויות הבמה תל אביב )בעלת 
ו/או לעובדיהן ו/או לשלוחיהן ו/או למי מטעמן ו/או לאדם ליסין בדיזינגוף(  מבנה תיאטרון בית

 ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הקבלןאחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של 
 הבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע השירותים.

 
ק" לצורך סעיף וכדי להסיר כל ספק, מוצהר בזה כי "נזמבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף זה,  .10.3

נשוא הסכם זה השירותים זה כולל גם עבודות נוספות שהצורך לספקם נבע מביצוע לקוי של 
לשלמו לכל אדם כתוצאה  ואו התחייב ושילמ ו מי מהנ"לשהעמותה א יתרו/או כל סכום 

 .קבלןממעשיו או מחדליו של ה
 

יהיה אחראי כלפי צד ג' לרבות כלפי כל עובד או אדם  בלןקהמהאמור לעיל, מבלי לגרוע  .10.4
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו  הקבלןהמועסק על ידו, לנזקים שיגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של 

 ו/או כל הבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע השירותים.
 

ת המשותף ו/או עיריית תל אביב הבי נציגותו/או  העמותהמשחרר לחלוטין ומראש את  קבלןה .10.5
ואת ו/או חברת המשכן לאמנויות הבמה תל אביב )בעלת מבנה תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף( 

עובדיהן ושלוחיהן וכל הבא מטעמן, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל נזק כאמור לעיל, שארע 
 לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בעילה כלשהי.

 
נציגות הבית המשותף ו/או עיריית תל אביב ו/או חברת המשכן ו א/ו העמותהאם ייתבעו  .10.6

ו/או עובדיהן ו/או  לאמנויות הבמה תל אביב )בעלת מבנה תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף(
לסלק את התביעה  הקבלןשלוחיהן ו/או כל הבא מטעמן בגין נזק שנגרם כאמור לעיל, יהא על 

 מי מהן על ידי בית המשפט.ובת או לשלם כל סכום שיפסק לחובתן ו/או לח
 

נציגות הבית המשותף ו/או ו/או  העמותהמתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את  הקבלן .10.7
עיריית תל אביב ו/או חברת המשכן לאמנויות הבמה תל אביב )בעלת מבנה תיאטרון בית ליסין 

שתוגש נגד מי הי, על כל נזק וכל הוצאה לרבות בגין תביעה ו/או דרישה, בעילה כלשבדיזינגוף(
מהן ו/או נגד עובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או כל הבא מטעמן, הנובעים במישרין או בעקיפין ממעשי 

, עובדיו, מי שמוזמן או המועסק על ידו, בכל סטאטוס שהוא, לרבות הוצאות הקבלןאו ממחדלי 
המשותף בית נציגות הו/או  העמותהמשפט ושכ"ט עו"ד. הוא הדין לגבי תביעות שתוגשנה נגד 

ו/או עיריית תל אביב ו/או חברת המשכן לאמנויות הבמה תל אביב )בעלת מבנה תיאטרון בית 
ובין  קבלןבתוקף מעמדם כשכירים של ה ע"י העובדים במתן השירותים, ביןליסין בדיזינגוף( 
 בסטאטוס אחר.

 
לתביעה כנגד בסכומים אשר יהיו נושא  לקבלןהזכות לעכב כספים שיגיעו  לעמותה והנציגות .10.8

בגין נזק או אובדן או הוצאה או הפסד כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי  הקבלן
 (. כוב כספיםיהזכות לע –)להלן  הנציגות ו/או העמותהומוחלט לשביעות רצון 

 
 הקבלןביטוחי  .11

 
אובדן,  יהיה אחראי לכלהקבלן על פי הסכם זה ועל פי דין, הקבלן של  ומבלי לגרוע מאחריות .11.1

לעמותה ו/או נזק או הפסד לגוף או לרכוש, מכל מין וסוג, ישיר ו/או תוצאתי, שייגרמו  פגיעה,
ו/או לעובדיהם ו/או לכל הבאים מטעמם ו/או לכל צד שלישי, לרבות, לנציגות הבית המשותף 

 ו/או כל הבאים מטעמו, עקב מעשה ו/אוהקבלן עובדי אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ל
 ו/או עובדיו ואשר מקורם במתן השירותים נשוא הסכם זה. הקבלןמחדל של 

 
שידוע לו כי הוא מקבל על עצמו אחריות מקצועית בגין כל הקבלן למען הסר ספק, מצהיר  .11.2

מו, בקשר עם מתן פעולה שתיעשה על ידו וגם או על ידי מי מעובדיו וגם או על ידי מי מטע
על ידי , וכן לכל פעולה וגם או מחדל שנעשו על ידו ו/או השירותים וגם או הוראות הסכם זה

 הבאים מטעמו, וכן על ידי עובדיו.
 



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  39עמוד 

 

 

הקבלן לא תחול כל אחריות שהיא כלפי העמותה ו/או הנציגות מוסכם ומוצהר במפורש כי על  .11.3
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי,  ובשל נזק הנגרם לרכוש

 במתכוון. מי מטעמןו/או העמותה ו/או הנציגות שנגרם על ידי למעט נזק 
 
שעילתה כולה העמותה ו/או הנציגות בכל מקרה בו תוגש תביעה למוסד שיפוטי כלשהו כנגד  .11.4

עפ"י הוראות הסכם זה או עפ"י כל דין, תחולנה  הקבלןאו חלקה, קשורה בהפרת התחייבויות 
העמותה ו/או הנציגות לשפות את והוא מתחייב ועליו בלבד, הקבלן מלוא הוצאות ההגנה על 

 בקשר לכך, לרבות קנס, פיצויים, הוצאות, שכ"ט עו"ד. שיוציאו בגין כל סכום 
 

הקבלן פי כל דין, מתחייב מבלי לגרוע מאחריותו של "ספק השירותים" על פי הסכם זה ו/או על  .11.5
ונו במשך כל תקופת לפני מועד תחילת השירותים נשואי הסכם זה, לערוך ולקיים על חשב

"(, הקבלןאישור ביטוחי להסכם )להלן: " 3-'גהסכם זה את הביטוחים המפורטים בנספח 
קבלן ביטוחי המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן: "

 "(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל:ותיםהשיר
 

 השירותים": קבלןביטוחי "
 

 ביטוח רכוש .11.5.1
 צאתיואובדן תוח ביט .11.5.2
 ביטוח חבות כלפי צד שלישי .11.5.3
 ביטוח חבות מעבידים .11.5.4
 ביטוח אחריות מקצועית .11.5.5

 
רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש ו/או ביטוח תוצאתי כאמור לעיל, בחלקו או במלואו, הקבלן 

העמותה ו/או נציגות הבית המשותף ו/או עיריית תל אביב ו/או חברת אולם הוא משחרר את 
מכל אחריות  םו/או הבאים מטעמ הםומנהלי הםו/או עובדיבמהנ תל אביב המשכן לאמנויות ה

י עקב נזק לרכוש. השחרור כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם לנזק לרכוש ו/או נזק תוצאת
 לנזק בזדון.

 
להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים, במשך כל התקופה בה יהיה הסכם זה הקבלן על  .11.6

 חבות חוקית. הקבלן ות מקצועית, כל עוד חלה על בתוקף ולגבי ביטוח אחרי
 

העמותה ו/או הנציגות ישה ו/או תביעה כנגד מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרהקבלן  .11.7
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה, על פי 

העמותה ו/או את את פוטר בז, והוא הקבלןהביטוחים שנערכו לפי נספחי אישורי ביטוחי 
דם שגרם למקרה מכל אחריות לנזק כאמור. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אהנציגות 

 הביטוח בזדון.
 
למען הסר ספק  מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בהסכם זה ובאישור  .11.8

את חשיפתו לחבויות ון לבחהקבלן , הינם  בדבר דרישה מינימאלית ועל הקבלןעריכת ביטוחי 
מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל הקבלן ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 

גבולות האחריות לבכל הקשור  םו/או מי מטעמהעמותה ו/או הנציגות טענה ו/או דרישה כלפי 
 המינימאליים כאמור.

 
מתן השירותים, אזי  ורךלצ ישתמש בקבלני משנהוהקבלן למען הסר ספק מובהר בזאת, היה  .11.9

ו/או  הםו/או עובדי הםו/או מנהליהעמותה ו/או הנציגות בכל מקרה הוא הנושא באחריות כלפי 
, בגין השירותים נשוא הסכם זה, לרבות שירותים אשר יבוצעו על ידי קבלן םהבאים מטעמ

ו/או  םהדיו/או עובהעמותה ו/או הנציגות משנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את 
בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין או בעקיפין,  םו/או הבאים מטעמ הםמנהלי

עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה באיזו 
 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
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מבלי לפגוע בכלליות האמור, , וונןמתחייב למלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלש הקבלן .11.10
לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח במלואן ובמועדן ולדאוג 
ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה ולגבי 

 ביטוח אחריות מקצועית, כל עוד חלה עליו חבות חוקית.
 
ך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחים הנ"ל, רשאי צוריש הקבלן היה ולדעת  .11.11

לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ולגרום לכך, שבכל ביטוח רכוש הקבלן 
נוסף או משלים אשר יערוך מעבר למצויין לעיל, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי 

, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף םעממט איםו/או הבהעמותה ו/או הנציגות 
, הקבלןלא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון, ובביטוח אחריות נוסף או משלים שיערוך 

, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, העמותה ו/או הנציגותלגרום לכך, כי הביטוח יורחב לשפות את 
 לפי העניין.

 
אינו רשאי לבטל או לצמצם את היקפם במשך  פיו המבטחמפורש על יכללו תנאי הקבלן ביטוחי  .11.12

יום מראש על  )שישים( 60הודעה בכתב בדואר רשום עמותה תקופת הביטוח, אלא אם מסר ל
יתחייבו כי לא יהיה תוקף לצמצום ו/או ביטול שכאלה לגבי הקבלן כוונתו לעשות זאת. מבטחי 

הימים ממסירת )שישים(  60רם חלוף כאמור ובט, אם לא נמסרה הודעה העמותה ו/או הנציגות
 ההודעה.

 
יכללו תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי הקבלן ביטוחי  .11.13

מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי הקבלן וכי מבטח  העמותה ו/או הנציגות
חוזה הביטוח  לחוק 59ף רטים בסעילרבות כל טענה או זכות המפוהעמותה ו/או הנציגות 

 .1981 –התשמ"א 
 

לפני מועד  הלהמציא לידיהקבלן מתחייב העמותה, ללא צורך בכל דרישה או פנייה מצד  .11.14
החתימה על הסכם זה וכתנאי לתחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה, אישור בדבר עריכת 

, 3-'גנספח הביטוחים כנ"ל בהתאם לנוסח "אישור ביטוח" המצורפים להסכם זה ומסומן כ
 כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

 
על  הקבלןחייבויות מוסכם בזה כי המצאת אישור בדבר עריכת ביטוח כאמור, לא תיגרע מהת .11.15

 פי הסכם זה.
 

לבין האמור בהסכם זה, ולדרישת הקבלן בכל מקרה של אי התאמה בין פוליסות הביטוח של  .11.16
אימן להוראות במידת הצורך( על מנת להתלגרום לשינוי הפוליסות )הקבלן , מתחייב העמותה

 הסכם זה.
 

העמותה ו/או הנציגות  יםדין, מתחייבעל פי הסכם זה ו/או על פי הקבלן מבלי לגרוע מאחריות  .11.17
 :"(ביטוחי המזמיןלערוך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים הבאים )להלן: "

 
מערכותיו, צמודותיו ביטוח "אש מורחב" למבנה הנכס נשוא הסכם זה, על כל  .11.17.1

ד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות ומתקניו, במלוא ערך כינון, כנג
ברק, עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, פריצה, שוד ונזק בזדון )להלן: "סיכוני אש, 

 אש מורחב"(.
 

ו/או מנהליו ו/או עובדיו, ובלבד  הקבלןהביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף כלפי  .11.17.2
 לטובת מי שגרם לנזק בזדון. ויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחולשה

 
אחריות "המזמין" בגין פגיעה ו/או נזק ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי  .11.17.3

העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו. הביטוח אינו כולל 
כשירי הרמה, פריקה כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מ

וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, 
ות, נזק בזדון, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, וכן פרעות ושבית

תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את "ספק 
ו מחדלי "המזמין", בכפוף לסעיף אחריות השירותים" בגין אחריותו למעשי ו/א

 צולבת.
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פקודת הנזיקין }נוסח ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבות "המזמין" על פי  .11.17.4
, כלפי עובדיו 1980-חדש{ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם

המועסקים בנכס, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולים להיגרם להם תוך כדי 
לתובע, מקרה ובמצטבר ₪   20,000,000ודתם, בגבולות אחריות של ו/או עקב עב

ל כל הגבלה בדבר חבות "המזמין" כלפי לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כול
קבלנים קבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשב כמעבידם( וכן בדבר עבודות בגובה 

חב לשפות את ובעומק, פתיונות ורעלים, שעות עבודה והעסקת נוער. הביטוח מור
 "ספק השירותים" היה וייחשב למעביד של מי מעובדי ה"מזמין".

 
הקבלן ה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "המזמין" מצהיר כי לא תהי .11.17.5

זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהקבלן ו/או עובדיו בגין אובדן או נזק 
ות העצמית(, והוא פוטר האמורים )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפ

בדבר ו/או עובדיו מאחריות לכל אובדן או נזק כאמור. האמור לעיל הקבלן את 
 פטור מאחריות לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 
אחראי לתשלום השתתפויות עצמיות בפוליסות של "המזמין", בכל מקרה הקבלן  .11.17.6

 מטעמו. ו/או הבאיםהקבלן של נזק שייגרם עקב מעשה או מחדל של 
 
תו כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריו .11.18

 לנזקים באם ייגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה או על פי כל דין. הקבלןעל פי דין של 
 

 איסור הסבת ההסכם .12
 

ו רשאי להעביר מנוע ואינו רשאי להסב לאחר את ההסכם, או כל חלק ממנו, וכן אינ הקבלן .12.1
העמותה ה לכך מראש ובכתב הסכמת ו/או למסור לאחר כל זכות לפי ההסכם, אלא אם ניתנ

העמותה . מכל מקום, לא יהיה תוקף לכל העברה ו/או הסבה כאמור ללא הסכמת והנציגות
 .והנציגות כאמור

 
בין , בביצוע השירותים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה והקבלןע"י העסקת עובדים  .12.2

שום מסירת ביצוע העבודה, כולה ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, מ
 או חלקה כאמור בסעיף  זה לעיל.

 
מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם,  הקבלןדלעיל כדי לפטור את  12.2אין באמור בסעיף  .12.3

-או מחדל של העובדים ו/או הפועלים  מטעמו, באילאה לכל מעשה ישא באחריות מוהקבלן
 כוחם ועובדיהם.

 
להעביר ו/או למסור כל תהיה רשאית להסב את ההסכם, או כל חלק ממנו, וכן בלבד  העמותה .12.4

, ללא ת תל אביב ו/או לחברת המשכן לאמנויות הבמה תל אביבזכות לפי ההסכם לעיריי
 ל פי ההסכם עקב כך.איזה מזכויותיו ע ובלבד שלא תיפגענההקבלן הסכמת 

 
 ערבות בנקאית .13
 

, במעמד חתימת הסכם זה, ערבות הקבלןההסכם, יפקיד להבטחת התחייבויותיו על פי  .13.1
 אלף וחמישים מאה)במילים: ₪  150,000בנקאית אוטונומית צמודה ובלתי מותנית, בסך של 

  (.ערבות ביצוע –להלן ()חדשים שקלים
 

 יווכלל התחייבויות הקבלןל הוראות ההסכם על ידי ן להבטחת הביצוע שערבות הביצוע תינת .13.2
 על פיו. 

 
העמותה, בין אם על פי שיקול דעתה ובין אם על פי דרישת נציגות הבית מוסכם בין הצדדים כי  .13.3

תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, בלא צורך ליתן על כך  המשותף,
הוראה אחת או יותר  קבלןול דעתה הפר השלפי שיק בכל מקרה לקבלןהתראה מראש 

 מהוראות הסכם זה. 
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יום לאחר תום )שישים(  60להלן תוקף ערבות הביצוע יהיה עד תום  13.5ור בסעיף בכפוף לאמ .13.4
 יסודית. לא הפר הסכם זה הפרה שהקבלןרק אז ובתנאי  לקבלןתקופת ההסכם ותוחזר 

 
תוקפה של ערבות הביצוע יוארך לתקופה נוספת או תקופות נוספות הזהות לתקופת/ות  .13.5

 60 -ההארכה של ההסכם אם ובמידה ויוארך באופן שערבות הביצוע תהיה בתוקף עד ל
יום לאחר תום תקופת ההארכה האחרונה שמומשה. חלף הארכת תוקף ערבות  )שישים(

 כתב ערבות ביצוע חדש על פי תנאי הסכם זה.  ולנציגות ותהלעמלהמציא  הקבלןשאי הביצוע ר
  

את כתב ההארכה של ערבות הביצוע או את כתב הערבות החדש, לא  לעמותהימציא  הקבלן .13.6
יום לפני מועד פקיעתו של אותו כתב ערבות ובלבד שניתנה לו )שלושים(  30יאוחר מאשר 

 הארכה.הודעה בדבר מימוש תקופת/ות ה
 

תהא רשאית, בנוסף לכל  והעמותההווה הפרה יסודית של ההסכם ות הביצוע, יאי חידוש ערב .13.7
 סעד אחר, לחלט עקב כך את ערבות הביצוע, כולה או חלקה.

 
 להסכם זה. 2-ג'כנספח ערבות הביצוע תהיה בנוסח המצ"ב ומסומן  .13.8

 
רים לגרוע מכל תרופה או סעד אחמוסכם כי אין בחילוט ערבות הביצוע כאמור בסעיף זה כדי  .13.9

 עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.  קבלןכנגד ה עמותההעומדים לרשות ה
 

 קיזוז .14
 

 ינה העמותה ו/או הנציגות, על פי הסכם זה, תהיהעמותה ו/או הנציגותסכום כלשהו מאת  לקבלןהגיע 
על פי הסכם זה או מסיבה אחרת כלשהי. לקבלן מהן ת לקזז סכום זה כנגד כל סכום המגיע ורשאי

 . העמותהיהא רשאי לקזז סכום כלשהו כנגד סכומים שיחוב בהם כלפי א ל הקבלן
 

 הפרות, ביטול הסכם, קנסות ופיצויים .15
 

מוצהר ומוסכם על הצדדים מפורשות, כי בגין ביצוע ההפרות המפורטות להלן, תעמוד  .15.1
כספי מוסכם, קבוע ומוערך מראש,  פיצויבתשלום  הקבלןהזכות לחייב את  לעמותה ולנציגות

 קמן:כדל
 

)מאתיים שקלים ₪  200באספקת השירותים:  )שלושים( דקות 30עד בגין איחור של  .15.1.1
 שירותים לא סופקו במועד;מקרה בו חדשים( עבור כל 

 
)שלוש מאות שקלים ₪  300באספת השירותים:  )שישים( דקות 60עד בגין איחור של  .15.1.2

שקלים  מאות ארבע)₪  400-שירותים לא סופקו במועד ומקרה בו חדשים( עבור כל 
 איחור מעבר לכך; )שלושים( דקות 30( נוספים בגין כל חדשים

 
ומעלה באספקת  )שעתיים( שעות 2בגין אי אספקת שירותים כלל ו/או איחור של  .15.1.3

שירותים לא סופקו מקרה בו )חמש מאות שקלים חדשים( עבור כל ₪  500השירותים: 
 על פי סעיף זה;

 
 מאה)₪  100הופעה לא מסודרת:  /מדים  לאל הקבלןשל עובד מטעם בגין הופעה  .15.1.4

 ;בגין כל מקרה שקלים חדשים(
 

₪   400 –בכתב לקבלן ו/או מי מטעמה אשר יינתנו  העמותהבגין אי ציות להוראות  .15.1.5
 .קרהמ)ארבע מאות שקלים חדשים( לכל 

 
לתיקון ליקוי שנפל באספקת  העמותהמוסכם ומוצהר כי בכל מקרה של דרישה מאת  .15.2

יום עבודה של מוך לתחילת עלה בסמוך למועד מתן השירותים )למשל, בסהשירותים, שת
ממועד  )שלושים( דקות 30-מ(, יתוקן הליקוי כאמור תוך ולא יאוחר מנהל האחזקה במבנ

 .קבלןמתן הודעה על כך ל
 



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  43עמוד 

 

 

 פה.-אף הודעה בעל –"הודעה" 
 

וסכם, הן בגין בתשלום פיצוי מ הקבלןרשאית לחייב את  העמותהבגין הפרת הוראה זו תהא 
 כפי שמפורט לעיל. – עמותהיחור באספקת השירותים והן בגין אי ציות להוראות הא

 
רשאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל על פי הוראות סעיף זה מכל  העמותה .15.3

ותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כשהם , או לגבלקבלןתשלום שיגיע 
 דד מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת ההסכם ועד למדד האחרון שיהא ידועצמודים למ

 במועד תשלומם בפועל.
 

מקיום מלוא  הקבלןמובהר כי, ניכוי הפיצויים המוסכמים כאמור לא ישחררו את  .15.4
 התחייבויותיו על פי ההסכם.

 
ם ו/או באספקת השירותי הקבלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה בו יאחר  .15.5

הזכות לקזז את לעמותה כלל ו/או יספק שירותים שלא כנדרש בהסכם, תעמוד  לא יספקם
ל פי שיקול דעתה לפי הסכם זה, ע לקבלןעלותם של השירותים הרלבנטיים מכל סכום שיגיע 

 הבלעדי.
 
אחר ולהשית  מקבלןאף הזכות לרכוש שירותים חלופיים  לעמותהכמו כן, במקרה כזה תעמוד  .15.6

 , כפוף להצגת חשבונית/קבלה מתאימה.הקבלןההוצאות בגינן על את כלל 
 
)שלוש( פעמים  3-בכל מקרה בו חזרה על עצמה אחת או יותר מן ההפרות המנויות לעיל, יותר מ .15.7

, סכום קבלןלנכות מהתמורה המגיעה ללעמותה אחד, תעמוד הזכות קלנדארי חודש  במהלך
 גין אספקת השירותים באותו חודש.)שליש( מסך התמורה המגיעה לו ב 33%בשיעור 

 
עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין, כל אחד מהמקרים המפורטים  העמותהמבלי לפגוע בזכויות  .15.8

בכל הזכויות  העמותה והנציגותלהלן יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה ויזכה את  15.9בסעיף 
 סודית ובין היתר:ל הפרה יבמקרה ש ןהמוקנות לה

 
בטל לאלתר את ההסכם לגבי כל העבודות או לגבי חלק מהן, בהודעה בכתב שתשלח ל .15.8.1

 ;לקבלן
 

( ביצוע כל העבודות או הספק האחר –אצל ספק אחר )להלן  הקבלןלהזמין על חשבון  .15.8.2
מורה שנקבעה לפי הסכם זה חלקן, ובמקרה שישולם לספק האחר מחיר שיעלה על הת

בהפרש  קבלןרשאית לחייב את ההעמותה ו/או הנציגות תהיה  –שירות  בעד אותו
המחיר כאמור. לעניין זה, חשבון בחתימת הספק האחר ישמש הוכחה מכרעת לגבוה 

 הסכום ששולם.
 
לשהם ת פיצויים כעילה לתביע לקבלןדלעיל לא יקנה  15מימוש איזה מהזכויות כאמור בסעיף  .15.9

ואלה יעמדו בכל אחד מהמקרים העמותה ו/או הנציגות או לתביעה אחרת כל שהיא נגד 
 הבאים, דהיינו:

 
כי העבודות, כולן או מקצתן, מבוצעות באופן לקוי וגם/או אינן  לעמותהאם יתברר  .15.9.1

את  הלא ביטלשהעמותה , ובלבד המבוצעות ברמת ביצוע מתאימה, להנחת דעת
לא תיקן את הליקויים  קבלןהתראה והלקבלן  תו אלא אם ניתנהההסכם בשלמו

  –וגם/או וגם/או המחדלים שנמצאו תוך המועד שנקבע לכך; 
 

  –וגם/או כולם או מקצתם, לא תבוצענה בהתאם למפרט השירותים; אם העבודות,  .15.9.2
 

צו קבלת נכסים או שנעשה הסדר עם או לטובת נושיו, או שיינקט  הקבלןאם ינתן נגד  .15.9.3
הליך של פשיטת רגל או פירוק, וצו קבלת הנכסים או הליך פשיטת הרגל  קבלןגד הנ

  –וגם/או יום;  14או הפירוק לא יבוטל תוך 
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או בקשר עם חתימת הסכם בהליך שניתנה  הקבלןאם התברר כי הצהרה כלשהי של  .15.9.4
, העמותהעובדה מהותית אשר, לדעת לעמותה לא גילה  שהקבלןזה אינה נכונה, או 

  –וגם/או די להשפיע על ההתקשרות עימו; בה כ היה
 

תן או האדם הפועל מכוחו נ הקבלןהוכחה, להנחת דעתה,  כי  העמותהאם תהיה בידי  .15.9.5
או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק או טובת הנאה אחרת בקשר להסכם זה וכל הכרוך 

 –וגם/או בביצועו או הנובע ממנו; 
 

בהסכם  12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4ת סעיפים יפר וגם/או לא יקיים הוראו קבלןאם ה .15.9.6
 זה.

 
 שונות .16
 

 .לו הצדדיםשלוש לא יהיה תוקף לכל שינוי להסכם זה, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת  .16.1
 

בזכות מזכויותיה על פי הסכם זה או על פי כל דין, או לא  העמותה ו/או הנציגותלא השתמשה  .16.2
 לא יחשב הדבר מצדה כויתור על הזכות האמורה. -בזכות כאמור במועד  ההשתמש

 
שניתנו במקרה מסוים, לא יהוו תקדים למקרה אחר. לעניין הסכם זה, לא ו ארכה ויתור א .16.3

, אלא אם ניתנו העמותה ו/או נציגות הבית המשותףיהא תוקף לשום ויתור או ארכה מצד 
 בכתב.

 
 כתובות הצדדים לענין ההסכם הן כמפורט במבוא להסכם. .16.4

 
דעה שנמסרה לצד שני כהו תחשב ם,כל הודעה בכתב שתשלח ע"י אחד הצדדים בדואר רשו .16.5

שעות מיום שליחתה בדואר. כל הודעה שנשלחה בפקסימיליה הרשומה במבוא  96לאחר 
להסכם זה או בדואר אלקטרוני תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום שלאחר שיגורה ובלבד 

 שבידי השולח אישור בדבר השלמת שיגור. 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 
 

            
 הקבלן                   עמותהה     
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 להסכם  1-נספח ג'
 

 
 1/2019מספר  הזמנה לקבלת הצעותכלל מסמכי 
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 להסכם  2-נספח ג'
 
 
 
 
 
 

  לכבוד      לכבוד
 ת"א 101ף המשותף ברח' דיזינגונציגות הבית  עמותת תיאטרון בית ליסין בדיזינגוף )ע"ר(

 101רח' דיזינגוף      5דרויאנוב ' רח
 תל אביב     תל אביב

 
      א.ג.נ.,      א.ג.נ., 

   
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

( אנו ערבים בזאת הקבלן – )להלן ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ _________________פי בקשת -על
בתוספת הפרשי  ,(אלף שקלים חדשיםשים מאה וחמי) ₪ 150,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

( ההליך – )להלן 1/2019מס'  לקבלת הצעות הזמנהבהקבלן הצמדה למדד וזאת בקשר עם השתתפותו של 
 .בעקבותיו ביניכם ובין הקבלןוההסכם שנחתם  הליךולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאי ה

 
הצמדה מיד עם וספת הפרשי ום הקרן בתכום עד לסככל ס באופן מידיאנו מתחייבים בזאת לשלם לכם 

הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן  כםדרישת
 .וכלשה

 
הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום

בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה 
  על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.

 
 זה:ערבות בכתב 

 
 המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.לצרכן  םמחיריהמדד  –" מדד"
 .2019יוני  15ביום שפורסם  2019מאי מדד חודש  – "הבסיסמדד "
 קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.האחרון הידוע המדד  –" המדד החדש"
 

ההפרש  , יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלתהבסיסאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד 
 דד היסודי.הקרן מחולק במבין המדד החדש למדד היסודי בסכום 

 
 התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

 
  התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 
 ועד בכלל.               לשנת                     לחודש      ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 

 
 
 
 

 
   רב,בכבוד 

  
                      ___________________ 

  



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  47עמוד 

 

 

 להסכם  3-נספח ג'

 
 אישור על קיום ביטוחי "נותן השירותים" -נספח ד' 

 
 תאריך: _________         

 
 לכבוד

 )ע"ר(סין יבית לעמותת תאטרון 
 , תל אביב101נציגות הבית המשותף ברח' דיזינגוף 

 
 )להלן: "המזמין"(

 
 ג.א.נ.,

 
 

במבנה  שירותי אחזקה ותפעול, ציוד ומערכותאישור עריכת ביטוחים בקשר עם מתן נדון: ה
 "(ספק השירותים" )להלן: __________________ע"י "השירותים"(  להלן: בית ליסין

 
============================================================ 

 
 ים בזאת כדלקמן:אנו הח"מ, __________________________ מאשר

 
אנו ערכנו לבקשת "ספק השירותים" פוליסות ביטוח בקשר עם ביצוע אספקת השירותים  .1

 :המצויינים לעיל, כמפורט להלן לתקופה מיום _______ עד יום _______
 
 :.......................... לרכוש מס' פוליסה לביטוח אש מורחב .א

כוני "אש מורחב"  לרבות אובדן או נזק עקב אש, עשן, ביטוח רכוש מכל סוג בערכי כינון, כנגד סי
ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה 

 שביתות, פרעות, נזקים בזדון, שבר זכוכית, פריצה ושוד ע"ב נזק ראשון.(, impactתאונתית )
כות התחלוף כלפי "המזמין" ו/או הבאים מטעמו הביטוח יורחב לכלול הרחבה בדבר ויתור על ז

 אולם הויתור כאמור לעיל לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 

 :..... .....................אובדן תוצאתי מס'פוליסה לביטוח  .ב
לרבות אובדן הרווח הגולמי של "ספק השירותים", עקב אובדן או נזק  ביטוח אובדן תוצאתי

על פי סעיף א' לעיל, למעט כתוצאה מפריצה וכה"ס( ולרבות מניעת  הנגרם לרכוש המבוטח
חודשים. הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על  12גישה, וזאת למשך תקופת שיפוי של 

כלפי "המזמין" ו/או הבאים מטעמו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם  זכות התחלוף
 שגרם לנזק בזדון.

 
 :.......................... מס' ות כלפי צד שלישיפוליסה לביטוח חב .ג

ביטוח אחריות "ספק השירותים" כלפי צד שלישי בגין כל פגיעה או נזק שייגרמו לגופו ו/או 
ו/או גוף משפטי, בין נזק ישיר ובין עקיף אשר נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או לרכושו של כל אדם 

₪( )ששה מיליון ₪  6,000,000ול אחריות על סך מחדל של "ספק השירותים" ו/או מי מטעמו, בגב
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי 
רמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה ה

בלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד והשבתה, חבות בגין וכלפי ק
 לביטוח לאומי.

 
 

 :                           מס'. פוליסה לביטוח חבות מעבידים .ד



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  48עמוד 

 

 

ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבות "ספק השירותים" כלפי עובדיו המועסקים על ידו בגין פגיעה 
וך כדי ועקב עבודתם עבור "ספק השירותים", גופנית ו/או מחלה, העלולה להיגרם למי מהם ת

במצטבר לתקופת ביטוח לתובע, לאירוע ו₪( )עשרים מיליון ₪  20,000,000בגבול אחריות של 
שנתית. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פיתיונות 

"ספק השירותים"(, וכן בדבר ורעלים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשבו עובדי 
דה ו/או העסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את "המזמין" היה וייטען לעניין קרות תאונת עבו
 מחלה כלשהי, כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהן, כלפי מי מעובדי "ספק השירותים".

          
 :....................מס' פוליסה לביטוח אחריות מקצועית .ה

למקרה ₪( )ארבעה מיליון ₪  4,000,000בגבולות אחריות על סך  ריות מקצועיתביטוח אח
פי דין כלפי צד שלישי, עקב מעשה או מחדל אשר אירעו  ולתקופת ביטוח שנתית בגין חבות על

כתוצאה ממעשה רשלנות של "ספק השירותים" ו/או עובדיו, לרבות מחדל, טעות או השמטה, 
 או רכוש. שנעשו בתום לב וגרמו נזק גוף

חודשים לאחר תום תקופת הביטוח וכיסוי רטרואקטיבי החל  6פוליסה זו כוללת תקופת גילוי של 
 _______.מתאריך 

הפוליסה אינה כוללת כל הגבלה בדבר, אי יושר עובדים, הוצאת דיבה ולשון הרע, אובדן מסמכי 
 ועיכוב או איחור עקב מקרה ביטוח מכוסה.

 

 היו כפופים להוראות הבאות:י"ספק השירותים" ביטוחי  .2
מנוסח תנאי הפוליסות המצויינות )למעט פוליסה לביטוח אחריות מקצועית( אינה פחותה  .2.1

 ", כאשר חריג "רשלנות רבתי", ככל שקיים, בטל ומבוטל..2016ביט 

הפוליסות כוללות סעיף ויתור על זכות לתחלוף כלפי "המזמין" ו/או הבאים מטעמו, אך  .2.2
 יל לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.הוויתור כאמור לע

במקרה נזק חלה על "ספק האחריות לתשלום פרמיות הביטוח ולתשלום השתתפות עצמית  .2.3
 השירותים" בלבד.

נכלל סעיף הקובע שביטול הביטוח ו/או שינויו לרעה, ייעשו בהודעה מוקדמת שתישלח  .2.4
 השינוי לרעה.יום לפחות לפני מועד הביטול או  60ל"מזמין", בדואר רשום, 

ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה עם "ספק  .2.5
שירותים", ולפיכן לא יחולו בו שינויים המבטלים או מרעים את היקף הכיסוי הביטוחי, ה

 יום מראש כאמור. 60ללא הודעה של 

 
 
 
 

 שלא שונו במפורש עפ"י האמור לעיל.בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה 
 
 
 
 
 

 
   ______________  ______________ ______________ ______________ 
 )תפקיד החותם(   )שם החותם(  )חותמת המבטח(   )חתימת המבטח(   
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 מפרט השירותים –' דמסמך 
 

 מפרט השירותים

 רקע .1

 המבנה

 כללי:

הלן הינו כללי בלבד ובלתי מחייב. התיאור נועד להבהיר ולתת לקבלן תיאור הבניין, המבנה והמערכות של

 .מהות המבנה והיקפומושג על 

 "(.המבנהאביב )להלן: "-ועל רחובות פרישמן ופרוג בתל 101ברחוב דיזנגוף  ממוקם " בית ליסין" מבנה 1.1

 המבנה מחולק לשטחים הבאים: 1.2

 1300 -כ שחקנים וחדרי שירותים, מבואות, אולם כולל תיאטרון שטחי : מרתפים

 . רמ"

 .ר"מ 90 כ מדרגותשירותים /ציבוריים שטחים

 .ר"מ 180 תיאטרון שטח :כניסה קומת

 .ר"מ 830 מסחר שטחי

 .ר"מ 370' פסאז/משותפים שטחים

 .ר"מ 75 מדרגות/ציבוריים שטחים

 . ר"מ 55 תיאטרון :1 קומה

 . ר"מ 100 שרות ושטחי מדרגות

 .ר"מ 970 מסחר שטחי

 . ר"מ 280' פסאז/משותפים םשטחי

 .ר"מ 765 תיאטרון : 2 קומה

 .ר"מ 370 התיאטרון של משרדים

 .ר"מ 50 מדרגות/שרות שטחי

 צוות קפיטריה שטחי

 שחקנים חדרי

 .ר"מ 630( ומבואות אולם כולל) תיאטרון : 3 קומה

 .ר"מ 550( עליון יציע/ואולם מבואות כולל) תיאטרון : 4 קומה

 .ר"מ 100  ומבואות שירותים חדרי : 5 קומה

, תחזוקתם הינה באחריות עירוניים , קיימים שירותים ציבורייםברחוב פרישמן ( במבנה-1) בקומה*הערה: 

 .יפו-אביב-עיריית תל
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 ביחידות טיפול וכן, כגון גילוי אש ועשן ,ספרינקלרים חרום למערכות פרט למסחר אחזקה שירותי יינתנו * לא

 .ליחידות מיזוג האוויר חשמל של צריכה מנית וכן אוויר מיזוג של חיצוניות

 תכולת הבניין כוללת את כל הנכלל בתחומו למעט מערכות מחשוב וטלפוניה שיתוחזקו בנפרד ע"י המזמין. 1.3

 שטחי הבניין כוללים :

ות ביניים לרבות תקרות חיפויי רצפות למיניהן, קירות וחיפוייהם, שילוט פנימי, תקרות יצוקות ותקר 1.4

רפפות הצללה )לוברים(, קירות קוסטיות מכל מיני חומרים, גגות ואיטום הגגות, חיפויי חוץ לבניין לרבות א

שילוט חיצוני, תאי שירותים לרבות מחיצות קלות, אולמות, חנויות, שטחי שירות, מסך מפלדה וזכוכית, 

ניהם, מסגרות, אלומיניום, שיש ואביזרים, מעקות למימראות ואביזרים, מטבחונים לרבות ארונות, משטחי 

 וכדומה.)חיפויים( בשטחים המשותפים  פרטי נגרות זיגוג חדרים טכניים,חדרי מדרגות דלתות וחלונות,

 כל הריהוט המקובע והנייד במבנה לרבות ארונות, מדפים, דלפקים, שולחנות, כיסאות וכדומה. 1.5

 קטרוניות, ברזים אלקטרונים וכיוצב'אלואסלות לרבות משתנות  כל החלקים והאביזרים בחדרי השירותים 1.6

יכים למיניהם, כל לוחות כל מערכת החשמל בבניין לרבות שנאים, לוחות מתח גבוה, מובילים, כבלים ומול 1.7

החשמל על כל אביזריהם, כל מערכת ההארקות, כל נקודות הכוח, כל מערכת התאורה כולל גופי תאורה, 

 ויר.ומפסקי תאורה, חיבורי כוח למיזוג אונורות 

כל מערכת מיזוג האוויר ויחידות הקצה כולל יחידות קירור, יחידות טיפול באוויר, מפוחי אוורור והוצאת  1.8

,  מזגנים עצמאיים, מיני מרכזיים, תעלות פיזור אוויר על כל VRFמערכות  ,ת צ'ילר ראשיתויחיד  עשן,

, צנרת, ברזים, שסתומים, ריסים, דמפרים, מדפי אש, משתיקי רעשהמרכיבים שלהן, מפזרי אוויר, ת

אביזרים, בידוד תרמי, לוחות פיקוד והפעלה וכיו"ב. העבודה כוללת טיפול בתקלות, הזעות, רעשים, מסננים, 

 חלקי חילוף וכל הקשור למערכת לרבות מערכות החשמל והבקרה השייכות להן.

 וד ועמדות כיבוי אש.גרי מים, צנרת, ציוד חדר משאבות, ציכל מערך הצנרת מים, ביוב וניקוז, מא 1.9

 לרבות: קבלן משנההמחייבות תחזוקה באמצעות  הטכניות כל המערכות  1.10

 שם הציוד/מתקן

לסוגיהן לרבות מערכת  מיזוג אוירמערכות  

 למנייית צריכה

 מעליות

 מעלונים אנכיים ומשופעים

 גנרטור לרבות מערכת דלק

 מתזים לרבות משאבת ספרינקלריםמערכות 

ת לחץ משאבות להגבר משאבות

 טבולות,משאבות שירותים
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וכל אביזר  נצנצים, צופריםגלאי עשן, 

 השייך למערכת גילוי אש ועשן

 מערכת גילוי אש, חום ועשן, כריזה

  UPSארונות חשמל, מערכות 

 לרבות חיבור למוקד רואה מצלמות טמ"ס

 מפוחים לשחרור עשן

 רגשי לחות

 רגשי טמפרטורה

 כניסהמערכת בקרת דלתות 

 אאודיו -מערכת מתח נמוך

 לוחות חשמל ראשיים, משניים

 מערכות איטום בשטחי הבניין

 מערכות אינסטלציה בשטחי הבניין

 כללי העבודה תיאור .2

 :להלן מפורטות הקבלן יפעל לפיהן הכלליות התחזוקה שיטות

 ,במבנים פעלושיתו מהתחומים אחד בכל לבצע הקבלן שעל מהות המטלות להבהרת נועדו ההגדרות 2.1

 .הקבלן של הכוללת ולהפחית מאחריות מבלי ,להלן כהגדרתם

 . האחזקה מנהל העסקת את תכלול להלן כהגדרתה האכלוס טרום תקופת

למערכות  הבדק שנות הפרוט שליהיה לפי  והמתקנים המערכות להלן, לכל הבדק, כהגדרתם תקופת 2.2

 ( להלן.1) 1-במסמך ד'ראה כמפורט  –המבנה 
הכללי,  הציוד ,ורכיביהם, המערכות, המתקנים לרבות, התשתיות חלקי המבנה כל את חזקית הקבלן 2.3

 כאמור לעיל. 

 שירותי יפול בצמחיית פנים ,טניקיון,התחזוקה, תפעול, אחזקה,  ניהול שירותי יכללו הקבלן עבודות

 של המזמין. שירותי ניהול ומעקב בצוע על מערכות שאחריות טיפולן הןשמירה )אופציה של המזמין(.

 כל עבודה, כל יכללו ,)אופציונאלי( התפעול, האחזקה, הניקיון, השמירה  הניהול העבודות ביצוע 2.4

לא כולל חלפים למעט חומרי וכוננות,  גיבוי, תגבור ועובדי שהוגדר המינימאלי הקבוע בצוות העובדים

 וחומרים ניקיון חומרי,תלרבו אחזקה כללים לצורך תחזוקה שוטפת מונעת וחזויה לבניין ומערכותיו.

  ותקלות. באירועים לטיפול ותקופתיות שוטפות לעבודות שידרשו העבודה והאמצעים מתכלים, כלי

 ולפתיחת אחזקה לניהול אינטרנטי ממוחשב מוקד  ,בית לסין וכלל השטחים  במבנה 'יפעיל הקבלן 2.5

  ולמפרט המערכת.בהתאם למסירתה ,.המבנה בקרת מערכת את יפעיל ,כמו כן ,תקלות קריאות
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 שיוחלט עבודות גם כולל ורישומן העבודה לרבות הזמנות במבנה האירועים בכל יטפל הממוחשב המוקד 2.6

 .המזמין עבור הממוחשב במוקד לנהל ואשר לקבלן יידרש אחרים יםלקבלנ למסור המזמין י"ע

 והוראות תקנות ,הנחיות .3

 המדינה, הנחיות, תקנות והוראות וחוקי הצווים י"עפ פעולותיו ועדכון בדיקה יבצע היא כי מתחייב הקבלן 3.1

 או/ו העבודה בתחילתשיינתנו  וההוראות ההנחיות מהמזמין לקבל הקבלן יפעל ביות. בנוסף המעודכנים

 במהלכה ע''י המזמין/מי מטעמו.

 :להלן המפורטים המזמין של הביטחון דרישות פי על יפעל כי מתחייב הקבלן 3.2

 . ם על פי הוראות הדין בלבדעובדי העבודה באתרי יעסיק הקבלן 3.2.1

 לשלול רשאי המזמין .פליליות הרשאות ללא עובדים העבודה באתרי יעסיק הקבלן 3.2.2

 .אלה מהגדרות השונים במקרים גם דעתו שיקול י"עפ לשטחי המבנה מועמדכניסת 

 .העברית בשפה שוטף באופן לשלוט המועמדים על 3.2.3

סוג )ללא  מכל נשק כלי מזמיןה לשטחי להכניס הקבלן לעובדי מוחלט איסור חל 3.2.4

 .ואלכוהול סמים ,סוג מכל מצלמות ,היתר המזמין מראש ובכתב(

 ממודרת הכניסה אליהם באזורים להימצא הקבלן עובדי על מוחלט איסור חל 3.2.5

, זאת לרבות תאי הלבשה של שחקנים, תפקידם מילוי לרגל נחוצים ובאזורים שאינם

 המזמין מעת לעת. חדרי חזרות וכל שטח אחר אשר יוגדר ע"י

 של בטחוני ואישור בדיקה לעבור צריך מטעמו שיכנס עובד שכל לכך מודע הקבלן 3.2.6

 .יאושרו ולא במידה המזמין כנגד טענות ללא המזמין, 

 מניעת הפרעות .4

 הקבלן מתחייב שלא לבצע את עבודתו אלא באישור המזמין או מי מטעמו.   4.1

ודתו תפריע לבני אדם המשתמשים והעובדים במבנים הקבלן מתחייב, שלא לבצע את עבודתו במידה שעב 4.2

ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג לפעולתם ובכלל זה, מתחייב בעת הצורך לעבוד 

 מחוץ לשעות הפעילות הרגילות ככל שיידרש. 

נוכחים בני אדם יבוצעו אך ורק לאחר שעות פעולות שאינן דחופות, הכרוכות בעבודה שבהם  4.3

ודה/פעילות במבנה ובאישור המזמין/מי מטעמו והקבלן יעשה כל הנדרש על מנת לסיים את העבודה העב

 או לפחות ינקוט בפעולות שימנעו הפרעה לבני אדם במבנה. הבאלפני תחילת יום העבודה/הפעילות 

לצורך  יך למזמין ו/או השייך לבעלי החלקים המסחרייםכמו כן, אין הרשאה לקבלן להשתמש בכל ציוד השי 4.4

 כל ביצוע עבודה שהיא במבנה ללא אישור המזמין/מי מטעמו.
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מאחר ופעילות התאטרון הינה הצגות, כנסים, אירועים וכיוצב' הרי שהקבלן יפעל בכל דרך ובהתאם  4.5

ך שלא יהוו מטרד או להחלטת המזמין כך שפעולותיו יהיו בהתאם לפעילות של התאטרון מעת לעת ,כ

 .,הכל לפי שיקול דעת המזמיןשל התאטרון או מי שמטעמו להמשך פעילות תקין מכשול

 שמירת הרכוש .5

כי  יוודא לעבודתו. הקבלן הנוגע מקום ובכל במבנה בכל חלקיו המצוי הרכוש לשמירת אחראי יהיה הקבלן 5.1

 כל האמצעים ננקטו וכי העבודה לביצוע המשמשים ובחומרים העבודה בכלי בשימוש מיומנים עובדיו

וכן בשמירה על פעילות המזמין  ציודו ברכוש ובבני אדם על למבנה ונזקים פגיעה למניעת הנדרשים

 .והשחקנים שמטעמו כך שלא יהווה מטרד לפעילות תקינה ובהתאם ללוחות הזמנים המבוקשים 

ן על ידיו ללא תשלום, בסמוך למועד האירוע. כל נזק שייגרם ע"י הקבלן במהלך עבודתו לרכוש המזמין יתוק 5.2

ק יבוצע כך, שיאפשר הפעלה מלאה ותקינה של המתקן/הרכוש שנפגע. לעניין זה ייחשב כל קבלן תיקון הנז

 משנה )ועובדיו( הפועלים מטעם הקבלן, כעובד של הקבלן.

 מפגעי בטיחות .6

בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי ו/או צורכי העבודה מחייבים זאת, יתקין הקבלן אמצעים  מתאימים  6.1

 גע מפני בני אדם המשתמשים, העלולים להסתובב בתחום המפגע. כנדרש להגנת אזור המפ

 לא תשולם תמורה על התקנות אמצעים אלה.  6.2

 הקבלן יטפל במפגע ברציפות ועד לפתרון מלא של הבעיה.  6.3

 בנושא תועבר למזמין. בכתב הודעה 6.4

 סילוק פסולת לאתר פסולת מורשה .7

ום העבודה, את כל הפסולת שתיווצר על ידי בעת ביצוע עבודה, הקבלן יסלק ממקום העבודה, מיד עם סי 7.1

עובדיו במהלך עבודתם וינקה את המקום בשלמות. במהלך ביצוע העבודה יאסוף הקבלן את הפסולת מעת 

 יום כך שלא ייווצר מכשול לבני אדם או מפגע בטיחותי ואסתטי.  לעת ובכל מקרה מידי

 הקבלן יפנה את כל פסולת אל אתר פינוי מתאים. 7.2

 נה/מתחמים לצורך ביצוע עבודהכניסה למב .8

על הקבלן לדאוג לקבל מראש עבור כל האחד מהעובדים אישור כניסה למבנה/למתחמים במבנה לצורך ביצוע 

הקבלן או עובדיו לעשות שימוש בהרשאות הניתנות לו שלא לצורך ביצוע העבודה, עבודה. מודגש כי ניסיון של 

 ת.יחשב כהפרה מהותית של החוזה וכעבירה פלילי
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 רישיונות עבודה והסמכות לעובדי הקבלן ולקבלני המשנה .9

הקבלן, טרם בעבודות שלביצוען דרוש רישיון, הן מבחינה בטיחותית, פלילית, ממשלתית ומקצועית, יציג  9.1

תחילת ביצוע העבודות, כדרוש למזמין ויעסיק אך ורק עובדים בעלי הסמכה ורישיון מתאימים, הכל לפי 

 העניין והמקרה.

ים מוסמכים מטעם הקבלן יהיו בעלי רישיון נדרש. הקבלן יציג למזמין את הרישיונות כל אימת שיידרש בודק 9.2

 . ו"ח או סכום ביקורת שיוגשו למזמיןובכל מקרה יצרף אותם כחלק בלתי נפרד מכל ד לכך

 הזמנת בדיקות על ידי בודקים מוסמכים .10

כל סוג בדיקה על פי דין ו/או תקנה תוזמן הזמנת בודק מוסמך והוצאות בדיקת הבודק המוסמך כנדרש ל 10.1

 במועד על ידי הקבלן ותשולם על ידו.

ד חתימת החוזה עמו והקבלן יעביר הבודק יהיה מוסמך בעל רישיון מתאים. הבודק יציג את תעודותיו במעמ 10.2

זאת יחד עם דו"ח מקורי של הבדיקה אותה ביצע הבודק בהתאם  למזמין את צילום התעודות והאסמכות

 10.9רכות הבניין כמפורט בס.ק למע

 הקבלן מתחייב כי, הבודק יבצע את בדיקתו על פי כל דין ולפני שיפוג תוקפה של הבדיקה הקודמת.  10.3

הבדיקה עם קבלן אחזקת הציוד המתאים ויודיע למזמין/מי מטעמו על המועד המתואם הבודק יתאם את  10.4

 לבדיקה.

וסמך יבוצעו על ידי הקבלן, כנדרש בחוק מיום קבלת תיקונים או טיפולים עליהם יצביע דו"ח הבודק המ 10.5

והמסכנים את ך הדו"ח הרשמי של הבודק. ליקויים בעל אופי בטיחותי שיתגלו בבדיקת הבודק המוסמ

 י הקבלן באופן מיידי. "המשתמשים יבוצעו ע

 הקבלן מתחייב כי, הבודק יופיע ויבצע את הבדיקה/ות ללא איחור כנדרש.  10.6

 הבודק יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם המזמין/מי מטעמו.הקבלן מתחייב כי,  10.7

מבנים ועליו להתאים את עצמו לאפשרויות תשומת לבו של הקבלן והבודק מטעמו, מופנית לאופי פעילות ה 10.8

 העבודה בהתאם להנחיית המזמין/מי מטעמו.

דו"ח מודפס וצבעוני יוגש ויימסר  –באופן כתוב וחתום ע"י הבודק הרלוונטי  ךתיערכל בדיקה שתבוצע,  10.9

 למזמין.

 תיאום עם גורמים .11

 הקבלן מתחייב לבצע כל עבודה בתיאום מלא עם המזמין/מי מטעמו.  11.1

הקבלן יביא לתשומת לב המזמין/מי מטעמו כל בעיה צפויה, לרבות הפרעות צפויות במבנה עקב ביצוע  11.2

שעות הפעילות במבנה ועובדה זו תיכלל עבודות. הקבלן ייקח בחשבון את הצורך לבצע עבודות מחוץ ל

 בהצעתו ולא תגרור כל פיצוי נוסף למחיר אותו הציע בכתב הכמויות.



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  55עמוד 

 

 

 אמצעים .12

ומתחייב, כי יש ברשותו את כל ההיתרים, ההסכמות, הזיכיונות, ההרשאות, ככל שאלה הקבלן מצהיר  12.1

כל טוען שיטען או עשוי לטעון נחוצים לביצועו של חוזה זה וכי הוא נוטל על עצמו את כל האחריות כלפי 

 וכד'. יות יוצרים, זיכיון, זכות הרעיוןאו זכו/להפרת פטנט ו

כל האמצעים, העזרים, הכלים וכל הדרוש לשם ביצועו של חוזה זה  הקבלן מצהיר ומתחייב, כי ברשותו 12.2

 והוא מתחייב להפעילם לביצועו.

 ונים.הקבלן מחויב להמציא כל אמצעי עזר אחר הנדרש לביצוע התיק 12.3

ח אדם מיומן ומקצועי, אשר יועסק על ידו בביצועו של חוזה זה, והקבלן מצהיר ומתחייב, כי לרשותו כ 12.4

 חזקה גבוהה ובמועדים הנדרשים. באופן שתובטח רמת א

בעבודות שלביצוען דרוש רישיון, הן מהבחינה הבטיחותית, פלילית, ממשלתית והמקצועית, יגיש הקבלן  12.5

 סיק עובדים בעלי רישיון מתאים, הכל לפי העניין והמקרה.רישיון כזה למזמין ויע

 מנהל אחזקה מטעם הקבלן  .13

 מנהל אחזקה מטעמו, כדלקמן: במבנההקבלן יעמיד 

לפחות בעל רישיון בתוקף לביצוע עבודות חשמל בהתאם לקבוע חוק החשמל  מוסמך: חשמלאי השכלה 13.1

  ובתקנות שהותקנו מכוחו. 1954-תשי"ד

 מ"ר לפחות. 5,000שנים בניהול אחזקה באתרים בעלי שטח של  : לפחות חמשניסיון 13.2

 ניסיון מוכח בטיפול בלוחות חשמל  .א

 .ובפרט ביחידות קירור צ'ילר במערכות מיזוג אוויר אחזקה שוטפת ותקלות טיפולבניסיון מוכח  .ב

 קריאה והבנת חומר מקצועי. –שליטה מלאה. אנגלית  –: עברית שפות ידיעת .ג

 תחומי האחזקה )"ידיים טכניות"(. ידע וניסיון במניפת .ד

 ביכולת הנעה ופיקוח על עובדים.ידע וכישורים  .ה

לחישוב תנאים  80%ש"ח לחודש, מתוכם לפחות  15,000 -שכר הברוטו של המנהל לא יפחת מ: שכר 13.3

  סוציאליים.

הלו מובהר בזאת כי ככל וידרש טיפול אשר דורש התערבות חשמלאי ראשי הנושא יהיה באחריות חברת הני 13.4

 וכלול במחיר השרות שיינקב לצורך הצעה זו

 תחומי פעילות: 13.5

 איש קשר של הקבלן מול המזמין. 13.5.1

 כתיבת נהלי עבודה ובדיקת ביצוע העבודה על פיהם. 13.5.2

 הפעלת המוקד הממוחשב. 13.5.3
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 אחריות לביצוע כל העבודות המוגדרות במסמך זה ואשר ידרשו ע"י המזמין. 13.5.4

המתבצעות על ידי מבצעי עבודות בקרה, פיקוח ובדיקת רמת ביצוע העבודות  13.5.5

 ו/או מי מטעמו. מטעם הקבלן והניקיון ו/או כל עבודה אחרת האחזקה

שעות  24 –מנהל האחזקה יהיה ערוך למתן מענה לקריאות חירום, על פי צורך  13.5.6

 ביממה כולל שבתות וחגים. 

טיפול ומתן מענה מיידי לתקלות חשמל ו/או כל בעיה אחרת שעלולה לפגוע בפעילות  13.5.7

 .ו/או שטחי המסחר  שוטפת של התיאטרון

 משנה ,זאת לרבות על קבלן הניקיון וצוות העובדים שמטעמו.פיקוח על קבלני  13.5.8

מערכת הבקרה נועדה לשלוט  הפעלת מערכת בקרת המבנה  ה ותחזוקה שוטפתהפעל 13.5.9

גנרטור,  –במערכות התאורה, המז"א ואינדיקציות נוספות המתוכננות במערכת כגון 

 רטורה ולחות, משאבות טבולות ועוד. חיישני טמפ

 .תקלה או התראה של במקרה טיפול –"ל לגבי מערכת גילוי וכיבוי אש כנ 13.5.10

ניהול מעקב ורישום ,לרבות התראות למזמין בגין מערכות שאחריות התחזוקה  13.5.11

 הינה של המזמין. 

המזמין בכתב לפני  בחירת מנהל התחזוקה תתבצע לאחר ראיון אישי שיערוך נציג המזמין וקבלת אישור של

 .הסופית. הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את העובד ללא אישור המזמיןקליטתו 

 

 כללי תקלות תיקון 13.5.12

( ראשונההאחזקה מטעם הקבלן יבצע עבודות תיקון כלליות )עזרה  מנהל .א

 :כגון

 ,רהיטים הרכבת, חפצים תליית, קלים תיקונים, שרופות נורות החלפת                        

 נוספות ומטלות צבע תיקוני, מברזים מים דליפת תיקוני, דלתות אחזקת

ובהתאם לתוכנית העבודה שתתבקש לתחזוקת  המזמין ידי על שיימסרו

 .הבניין ומערכותיו בהתאם להנחיות המזמין מעת לעת.

תחשב כל אירוע הפוגע ביכולת המבנה והמתקנים לספק את  תקלה .ב

לסביבה או המהווה פגם אסתטי.  המתוכנן מהם או העלול לגרום נזק

במקרים בהם תיקון התקלה עלול לגרום לקשיים ולהפרעות בעבודתם 

 .המזמין עם הפעילותתתואם  ,במבנהשל מקבלי השירות 

הקבלן בכל מקרה מר יהיה אחראי להזמנת תיגבו מטעם הקבלן המנהל .ג

שאין לו הזמן או הידע לבצע את העבודה בטיב ובמועד, לשביעות רצון 

 .מזמיןה
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 בלני משנהק .1

הקבלן, יוכל להעסיק קבלני משנה לצורך ביצוע עבודות במערכות, מתקנים וציוד שאין בידיו הידע לבצע  1.1

 הקבלן, על חשבונו ובאחריותו המלאה.את הטיפולים הנדרשים בהם. פעולת קבלני המשנה תהיה מטעם 

לרבות אישור עבודתו של כל אחד מעובדי הקבלן יהיה חייב לקבל את אישור המזמין להעסקת קבלני המשנה  1.2

 קבלני המשנה בנפרד.

מובהר כי המזמין יהיה רשאי לבחור בעצמו קבלני משנה לנושאים מוגדרים ולחייב את הקבלן להפעילם  1.3

 באמצעות כוח האדם הקבוע בבניין. הפעלת קבלני המשנה תהיה ללא חיוב נוסף.כקבלן ראשי, 

לני המשנה היא באחריות הקבלן. כל טענה או ליקוי שיגרמו ע"י קבלן מובהר ומודגש כי, ההתקשרות עם קב 1.4

 המשנה ו/או טיב עבודה לקוי וחסר ו/או טיב החומרים והשירותים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

 ין יהיה בקשר יומיומי ומקצועי מול נציג הקבלן ולא מול כל קבלן משנה במקום.המזמ 1.5

 הפניית הקבלן לביצוע עבודות .2

 קבלן יופנה על ידי המזמין/מי מטעמו לביצוע עבודות. ה 2.1

 המזמין/מי מטעמו יקבע את סדר העדיפויות והדחיפות לביצוע העבודות. 2.2

ת יופנו הן למוקד הקבלן והן למנהל האחזקה של הקבלן ההפניות מטעם המזמין/מי מטעמו, לביצוע העבודו 2.3

 האחראי על פעולת צוותי האחזקה הקבועים והמתגברים.

ל האחזקה יהיה אחראי להערכת מהות העבודה ומורכבותה, להפניית הצוותים בעלי הכישורים מנה 2.4

 המתאימים לביצועה ולמעקב אחר הביצוע והכל על פי העדפות המזמין/מי מטעמו.

 בגובהעבודה  .3

 שנדרשיםידוע לקבלן כי בכלל מעטפת הבניין קיימים קירות מסך /זכוכיות ורפרפות הצללה )לוברים(  3.1

 ה וניקיון בגינם.תחזוק

מתבצעת באמצעות מדרכים קבועים ואמצעי קשירה/ריתמה לצורך ביצוע  3.1הגישה לאמור בס.ק  3.2

 .העבודות

לביצוע עבודה בכל גובה שהוא ובכלל זה שימוש הקבלן יספק על חשבונו את כל האמצעים הנדרשים  3.3

ת /הדרכות והסמכות לעבודה ,אישורי בטיחות, אישור קונסטרקטור/יועץ בטיחובאביזרים לעבודה בגובה

בגובה וכל שנדרש כדי לתחזק/לנקות את החלונות/רפרפות וכל פרט שקשור למרכיב זה ובהתאם לדרישות 

דשים אפריל ועד נובמבר בכל שנה קלנדרית ואחת לחודשיים המזמין ולא פחות מנקיון אחת לחודש בחו

 .בחודשים דצמבר ועד מרץ בכל שנה קלנדרית
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ת כי, הוא ויתר מראש על כל תביעה ו/או טענה בגין ביצוע עבודה בגובה המצריכה הקבלן מצהיר בזא 3.4

 .היערכות ו/או רישיונות ו/או ציוד ו/או הוצאות חריגות בשל תנאי שטח
ספק האמור לעייל אינו גורע מאחריות הקבלן לכל עבודת גובה אחרת בשטחי המבנה ובהתאם למען הסר  3.5

 על הקבלן במבנה ובהתאם לדרישות המזמין. להנחיות התחזוקה והניקיון שחלות

 בטיחות וגהות .4

על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית לקיום כל תנאי וכללי הבטיחות והגהות בביצוע עבודותיו כנדרש על  4.1

 כל דין.פי 

על הקבלן להציג אישורים המזמין/מי מטעמו כי, עובדיו עברו הדרכת בטיחות שנתית ע''י ממונה בטיחות  4.2

 להדרכה על פי כל דין.בעל הסמכה 

 המזמין/מי מטעמו יהיו רשאים להפסיק את עבודת הקבלן כאשר זה מבצע לדעתה בתנאי בטיחות לא נאותים. 4.3

 לנזקים כתוצאה מליקוי בטיחות בעבודת הקבלן.המזמין/מי מטעמו לא חלה כל אחריות  4.4

 היגיינה אישית .5

 דרישה כל לרבות וזאתלדרישות המזמין  בהתאם עובדי הקבלן ישמרו על היגיינה אישית והופעה מסודרת

 המזמין/מי מטעמו יוכל לפסול המשך עבודת עובד שלא יעמוד בתנאי ההופעה הנדרשים. .ייצוגית לתלבושת

 השתתפות בישיבות .6

 בלן מתחייב כי נציגו ישתתף עפ"י הזמנת המזמין בכל הישיבות אליהן יוזמן.  הק 6.1

 ו/או מנהל בחברה.  נציג הקבלן יהיה אחד מבעלי החברה )הקבלן( 6.2

 נציג הקבלן יהיה מצוי בפרטי החוזה ומעודכן לגבי מצב העבודות. 6.3

 חומר טכני וספרי מתקן .7

 אחריות לחומר טכני וספרי מבנה/מתקן  7.1

ספרי מתקן ישמרו וינוהלו ע"י הקבלן ובאחריותו לדאוג לקבלת החומר הטכני וספרי המתקן המזמין / מי 

למען הסר ספק כלל ה בחומר שימוש לצורך ביצוע עבודותיו במבנים.מטעמו במידה וקיימים. הקבלן יעש

ודר ע"י הקבלן ויאוחסנו במבנה בצורה בטוחה וראויה כך ספרי המתקן ותוכניות המבנה ישמרו באופן מס

או כל ספרות אחרת שהינה דיגיטלית ידאג הקבלן לאחסן /טכניתשישמרו לשנים רבות, ככל וקיימת ספרות 

 ה בהתאם.אותה ולגבות אות

 .עותק מלא של הספרות הדיגיטלית יועבר לנציג המזמין על כונן חיצוני

 

 מערכת ניהול האחזקה ממוחשבת. המערכת תכלול בין היתר:הקבלן יספק ויפעיל את  7.2

הקמת בסיס נתונים ממוחשב של כל מערך המערכות והציוד בהתאם לתחום אחריותו של  7.2.1

 הקבלן במסגרת מכרז זה.
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ניים לכל יחידות הציוד והמערכות. תיקי מתקן הציוד יכללו פריטי ציוד ניהול נתונים טכ 7.2.2

 מיזוג אויר, משאבות וכדומה כ"א בנפרד.  חשובים כדוגמת לוחות חשמל, ציוד

כל תיקי המתקן יכללו נתונים טכניים לאותו ציוד כדוגמת צריכת זרם פעולה, טון קירור,  7.2.3

המרכיבים הראשיים במערכות המתוחזקות  הספקים וכו'. הכרטסת תכלול כאמור גם את פרטי

 ע"י אחרים. הנתונים יקלטו ע"י הקבלן.

 יחידות הציוד והמערכות נתוני אחזקה וטיפולים תקופתיים. כל תיקי המתקן יכללו לכל 7.2.4

 עדכון רישום המצאי יתבצע ברציפות ויעודכן לפחות אחת לחודש.  7.2.5

תון שרלוונטי למערכות ולרבות המזמין יהיה ראשי בכל עת ולבקש מהקבלן )הזוכה( כל נ 7.2.6

 היסטוריית הטיפולים שלו אם ע"י הקבלן ואם ע"י מי מטעמו. 

 מערכת האינטרנטית לניהול ואחזקה תכלול לא פחות מהפרמטרים הבאים:    7.2.7

חון וכלל התחומים קיום מערכת ממוחשבת אשר מנהלת את תחומי האחזקה, הניקיון והביט 7.2.8

 הנדרשים במתחם וקבלני המשנה.

ת ממוחשבת הכוללת עמדת ניהול ותמיכה בנושאי האחזקה, ניקיון וביטחון הכוללת מערכ 7.2.9

 בורד" ניהולי מקיף בזמן אמת לגורמי הניהול השונים. הנתונים יציגו בין היתר את: -"דש

 סטטוס התקלות 7.2.10

 אחזקה מונעת 7.2.11

 רשימת אינוונטר בכל מבנה 7.2.12

 עמידה בתוכניות עבודה וחוזי שירות 7.2.13

 בכל רגע נתוןרשימת משתמשים פעילים  7.2.14

 סטטוס אישורים בהתפלגות בבניין 7.2.15

בורד" ניהולי יעודי לכל אחד מהתחומים בהם עוסקת חברת הניהול, לדוגמה: אחזקה, -"דש 7.2.16

 ניקיון, ביטחון, מיזוג ועוד.

 זקה המוגדרים:המערכת הממוחשבת תכלול את כלל נושאי האחזקה והוראות האח 7.2.17

 אחזקה מונעת 7.2.18

 אחזקת שבר 7.2.19

 אחזקה חזויה 7.2.20

 מתוכננתאחזקה  7.2.21

אשר יופיע בכל תקלה וכן בדו"ח מרוכז שיופק מהמערכת  SLAבדיקה רציפה של  7.2.22

 הנדרש. SLAהממוחשבת בהתאם ל 

 מדידה של זמני התיקון בתקלה 7.2.23

 דוחות תקופתיים על איזה קריאות נסגרו באיחור 7.2.24

 פי תוכנית העבודהמדידת זמני סיורים רוטיניים ל 7.2.25
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לאה של זמני התגובה, זמני טיפול בתקלות ועוד שקיפות מצד נותן השירות ויכולת מדידה מ 7.2.26

 והשוואתם לנדרש. –

 השווה בין נותני שירות ואנשי שטח שונים 7.2.27

טיפול באחזקה מונעת ע"י הכנסת פעילויות נדרשות ע"פ לו"ז מוגדר במערכות שיוחלט  7.2.28

 לגביהן.

 ת בכל תדירות נדרשתניהול משימות רוטיניו 7.2.29

 שימותצפייה בלוז של עובד מסויים וניטוב המ 7.2.30

 של משימות על ידי מנהלים ידניתהכנסה  7.2.31

 הפרדה בין אחזקה מונעת לבין קריאות 7.2.32

 מדידת משאבי כוח האדם המושקעים באחזקה מונעת והאפקטיביות 7.2.33

מנגנון ממוחשב אשר על בסיס איסוף הנתונים  –( Overviewבורד" אחזקה חזויה )-"דש 7.2.34

חזקה מונעת, טרם יגרם נזק השוטף  יתריע ויכוון את מערך האחזקה לביצוע פעולות א

 למערכות 

 הפקת דוחות ניהוליים בחתכים שונים ברמה של: סוג תקלה, קבלן, אזור ומתחם במבנה ועוד.  7.2.35

)עובדי האחזקה, מפקחי ניקיון, ערכת ממוחשבת מותאמת ומונגשת לכלל עובדי המתחם מ 7.2.36

 עובדי הניקיון, אחמ״ש ביטחון, סיירים ועוד...(

 -אחזקה ניקיון שמירה ואחרים  -ת בין גורמי התפעול השוניםיכולת תקשורת בזמן אמ 7.2.37

 באמצעות האפליקציה.

 סנסורים ובקרים חכמים לזיהוי תוך מבני. 7.2.38

לדעת שעובד מסוים היה במקום  GPSמערכת המאפשרת באמצעות סנסורים חכמים ומערכת   7.2.39

 טי(.  נתון ובזמן שנקבע )עובד פנימי, עובד קבלן, עובד של כל גורם חיצוני רלוונ

סנסורים חכמים המאפשרים בקרה על עבודות הנעשות בחללים פתוחים  -זיהוי תוך מבני  7.2.40

 וסגורים כאחד. 

ף את הקטלוג של בכל מקרה בו הקבלן מחליף חלק או ציוד בשווה ערך מאושר, עליו לצר 7.2.41

החלק החדש לתיק המיתקן המתאים. הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטים טכניים של החלק 

 יצרן להתקנה, הפעלה ואחזקה. והוראות 

בנוסף יעדכן הקבלן את התוכניות של המתקנים על פי השינויים שביצע. בכל מקרה בו הקבלן  7.2.42

כני, עליו למסור מראש סקיצות מכני, בין שינוי חשמלי או מ-מבצע שינוי במתקן אלקטרו

ופת הבדק מפורטות לאישור המזמין/מי מטעמו. בכל מקרה בו קבלן האחזקה ימצא במהלך תק

של מתקנים חדשים, כי החומר הטכני שסופק לו אינו תואם את המציאות או שחסר חומר 

 טכני, יודיע הקבלן על כך המזמין/מי מטעמו.
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 זה קבלת מבני ומערכות מהקבלן בתום החו 7.3

( לפני תום חוזה זה, מכל סיבה שהיא ובמהלך כל החודש האמור עד תום 30שלושים יום ) 7.3.1

ידי הקבלן -יימו סיורים בכל המבנה, מתקנים ומערכותיו המתוחזקים עלתקופת החוזה, יתק

במסגרת חוזה זה. בסיורים ישתתפו המזמין ונציגיו, הקבלן היוצא והקבלן שיזכה בהצעה 

 החדשה.

היוצא )הקבלן שזכה במכרז זה( לסייע לקבלן הזוכה החדש לסקור את כל חובת הקבלן  7.3.2

יום אחד וזאת, על ידי הפעלת  30ם זה, במשך המבנה, מתקניו ומערכותיו במסגרת הסכ

 מתקנים, הצגת פעולתם, הצגת יומני עבודה, דוחות, העברת תיקי המתקן וכדומה.

מי מטעמו בכתב את הסתייגויותיו. /הקבלן החדש הזוכה, לאחר בחינת המבנה, יגיש המזמין 7.3.3

ע ע"י הקבלן ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל במבנה ובמערכות ואשר אמור היה להתבצ

היוצא כחלק ממטלות ההצעה. המזמין/מי מטעמו יהיה הפוסק האחרון לצורך חיוב הביצוע על 

 תקופת החוזה.הקבלן היוצא או הקבלן הנכנס. הקבלן יידרש לבצע את כל המפורט עד לסיום 

במידה והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאי המזמין/מי מטעמו  7.3.4

ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות -ת לבצע את העבודה האמורה עללהורו

יחולו על הקבלן, המזמין/מי מטעמו יהיה רשאי לגבות ו/או לנכות את ההוצאות האמורות 

)שייחשבו כהוצאות משרדיות( מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, לחלוט  15%בתוספת 

 י מטעמו רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.את הערבות וכן יהיה המזמין/מ

ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על הקבלן להמשיך  7.3.5

 לה לקבלן לדרוש תוספת כספית כלשהי.לפעול מעבר לתקופת החוזה, לא יוכלו לשמש עי

הליקויים אינם במקרים בהם יתגלו במבנה/במתקנים/במערכות ליקויים חמורים, ובתנאי ש 7.3.6

מופיעים ברשימת הליקויים המאושרים מתחילת תקופת החוזה שעבורם לא קיבל הקבלן 

יקזז בגין אישור ביצוע, הרי שכל עוד לא סילק הקבלן היוצא את ההסתייגויות הנ"ל המזמין 

 הליקויים את התמורה כפי שיראה לנכון. 

המזמין יהיה הפוסק האחרון בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלנים היוצא והנכנס,  7.3.7

 והחלטתו תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

 ריכוז מטלות הקבלן .8

שיטות האחזקה הכלליות לפיהן יפעל הקבלן מפורטות להלן. ההגדרות נועדו להבהרת מהות המטלות שעל הקבלן 

 לבצע בחוזה זה. 
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כל העבודות בטיב ובמועד. הקבלן יגבה ויתגבר את העובדים, כלי הרכב והאמצעים ככל הנדרש לביצוע  8.1

דחיפות העבודות וסדר העדיפויות המזמין/מי  עובדי הקבלן יהיו זמינים בכל עת לביצוע עבודות במבנה על פי

 מטעמו.

הקבלן יבצע ביקורים תקופתיים קבועים למבנה והמערכות שיוגדרו ע"י המזמין/מי מטעמו וכאמור במפרט  8.2

 .ן /הוראות שיינתנו ע"י המזמין מעת לעתהוראות היצר/זה ועל פי חוק/תקן רלוונטי

 מיום חתימת החוזה.   חודשייםטרנטית תוך הקבלן יקים ויפעיל ממשרדו מערכת ממוחשבת אינ 8.3

במהלך תקופה זו הקבלן יסקור, ירשום, ימספר ויקלוט למערכת התוכנה את כל יחידות הציוד וכן יקים 

ניו ומערכותיו במסגרת החוזה, המערכות והציוד במערכת מערך אחזקה מונעת שיכלול את כל המבנה, מתק

תקלוט את פרטי התקלות עליהן יודיע המזמין/מי מטעמו ו/או שנמסרו לטיפול הקבלן. המערכת הממוחשבת 

 יזהה הקבלן. 

מערך האחזקה יכלול את כל הציוד הראשי המותקן בהם לרבות הוראות תקופתיות. הוראות האחזקה 

ו/או כל הנחיה אחרת בחוק ו/או על פי  האחזקה העקרוני הנכלל במסמך זה ספי בסיותכיפותן יתבססו על 

 חודשייםהכנת והעברת תדפיס של מערך האחזקה השנתי המתוכנן במחשב הקבלן, תוך  .הוראות היצרן

 ( חודשים מיום תחילת העבודה, לידי המזמין/מי מטעמו לאישורו, מהווה תנאי יסודי בחוזה.2)

שר לעובדי המזמין/מי מטעמו בעלי ההרשאה המתאימה להיכנס לתוך בסיס הנתונים המוקד האינטרנטי יאפ 8.4

מעובדי המזמין  2להוסיף עבודות ולהפיק דוחות בכל עת. הקבלן יהיה אחראי להדריך לפחות  של המבנה,

 אשר יוחלט על ידו, בהקלדת נתונים לתוכנה והפקת דוחות.

תקנה, שינויים ושיפוצים בהיקפים שאינם נכללים בעבודות הקבלן יידרש על ידי המזמין לבצע גם עבודות ה 8.5

התקנה ושינויים שיבוצעו ואשר אינם נכללים באחריות הקבלן, ישולם לקבלן בנפרד האחזקה. עבור עבודות 

 על פי שעות עבודה ו/או על פי הקבוע בסעיף לו. להלן ובהתאם להנחיות שניתנו בכתב המזמין/מי מטעמו.

 של הקבלן לקבלת קריאות  מוקד מאויש וממוחשב .9

הקבלן יקיים מוקד ממוחשב לניהול אחזקה באינטרנט פתוח לקבלת הודעות. המוקד יעביר את ההודעות  9.1

לצוותים של הקבלן. המוקד יהיה מעודכן בכל פרטי החוזה, ויאפשר השגת הצוותים והכוננים כנדרש לפתרון 

 תקלות. 

 כל במהלך, ברציפות  ביממה שעות 24 במשך אנושי המענ גם לקבל המזמין לנציגי יאפשר הקבלן מוקד 9.2

 .השנה ימות

בנוסף לעבודות עליהן יקבל הקבלן הודעות מהמזמין, תכלול פעילות מוקד הקבלן גם ואפשרויות דיווח   9.3

 ומעקב על תקלות כדלקמן: 

 רישום תקלות אשר עובד הקבלן מוצא בעצמו תוך כדי עבודה במבנים. 9.4

 ו מודיע לקבלן. תקלות אשר המזמין/מי מטעמ 9.5

 תקלות הנוצרות כתוצאה מתקלה אחרת. תיקון 9.6
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 ביצוע עבודות אחזקה מונעת המתוכננות על ידי הקבלן על פי הנחיות המפרט.  9.7

 וטלפון חשמל ,מים ,במבנה הקבלן לשימוש שיועמד שטח .10

ומחסן.  המזמין יעמיד לשימוש הקבלן, לצורך ביצוע עבודותיו על פי ההסכם, שטחים שישמשו אותו למשרד 10.1

 הנמסרים לקבלן לא יכללו ציוד וריהוט שיסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.השטחים 

 תיקבע התחברות אשר מנקודת ,נוסף תשלום ללא לקבלן יסופקו ,העבודה לביצוע הדרושים והחשמל המים 10.2

 המזמין. י"ע

 ןההוצאות הטלפו לכ עבור הקבלן יחויב ,לשימושו טלפון המבנה קו בשטח הקבלן לרשות ויועמד במידה 10.3

 .הקו לתחזוקת ושימוש והוצאות הקו התקנת בגין הוצאות השוטפות השימוש הוצאות בגין כולל

 נייד טלפון

 הפעילות, יצייד הקבלן לשעות מחוץ לשימוש שוטף , קשר נייד/מכשיר טלפון במכשירי עובדיו יצייד הקבלן

 .כאמור על חשבונו נייד בטלפון לכוננים עובדיו שיחשבו את

 )תאטרון,מסחר פנים,מסחר חוץ(:בבניין הדיירים

 .במבנה הדיירים השונים בין היחסיים והחיובים השטחים חלוקת לגבי נתונים מהמזמין יקבל הזוכה הקבלן

שכולל הסבר  ציגות הבית המשותף מפתח חישוביםושל נ מזמיןלעיון ואישור מוקדם של ההקבלן יגיש 

 30לאישור לאופן חלוקת ההוצאות בין הצרכנים וזאת תוך  ם השוניםורציונל חיוב ההוצאות בין הצרכני

  יום ממועד חתימת ההסכם.

החישובים ו/או בדבר אופן החלוקה ו/או בנוגע לכל עניין מפתח קביעת מחלוקת על אופן בכל מקרה של 

עתו תהא , שהכרע"י יועץ האחזקה של הפרוייקטמחלוקת זו תוכרע הנובע ו/או הקשור ממפתח החישובים, 

 סופית ומכרעת.

 תיקוני תקלות ואחזקה מונעת .11

 תיקוני תקלות

עובדי הקבלן יבצעו את כל תיקוני התקלות שיזוהו הן עבודות שידווחו על ידי הנציגים במבנים והן במהלך  11.1

על כל עבודה שביצע במבנים. אישור ביצוע עבודות שונות על ידם. הקבלן מחויב לקבל אישור וחתימה 

)זאת ככל והדבר מחייב אישור תקציבי יסרקו למערכת ויהיו נגישים בכל עת לבקשת המזמין.וחתימה אלו 

 מראש לביצוע המבוקש(.
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הודעות לקבלן על אירועים ותקלות המחייבים את נוכחותו במבנה לרבות הגדרת דחיפות הטיפול באירוע  11.2

 או בתקלה יועברו לקבלן על ידי המזמין/מי מטעמו. 

פני שאר משימות הקבלן כפי שנדרשות בחוזה ויטופלו מיידית. -יהיו בעדיפות על עבודות תיקון תקלות 11.3

עם גילויו ברציפות עד לתיקון התקלה ובכל מקרה לא יארך זמן סיום עובדי הקבלן יטפלו בתיקון מיד 

 שעות.  24 -התיקון מרגע ההודעה על התקלה יותר מ

מני ובטיחותי, לתקלה. הארכת זמן הביצוע במקרים העובדים לא יעזבו את המבנה עד למתן פתרון, לפחות ז 11.4

 חריגים אך ורק באישור המזמין.

ת כל העבודה, החלקים והחומרים הנדרשים במגבלות המפורטות במסמך תיקוני התקלות יכללו כאמור א 11.5

זה. הקבלן יספק את כל האמצעים הנדרשים לטיפול בתקלות במועד לרבות אמצעי הסעה כנדרש להגעה 

 ונים.למבנים הש

, )זאת עם כל המשתמע כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת המבנה והמתקנים לספק את המתוכנן מהם 11.6

ו/או העלול לגרום נזק עם לוחות זמנים מדוייקים (   נה מתוכננים הצגות /מופעים /אירועיםמכך שבמב

תפקוד המבנה, תתואם לסביבה ו/או המהווה פגם אסתטי. במקרים בהם תיקון התקלה עלול לגרום לקשיים ל

 .המזמיןפעולת הקבלן עם 

הפוגעת במישרין או בעקיפין ביכולת כתקלה דחופה תחשב כל תקלה המהווה סיכון בטיחותי או תקלה  11.7

 התפקוד של המבנה.

 אחזקה מונעת .12

פי -הקבלן יבצע את כל עבודות האחזקה המונעת למבנה, למערכות ולמתקנים. האחזקה המונעת תתבצע על 12.1

על סמך התדירויות  ו/או כמפורט במפרט זה אחזקה שנתי ממוחשב שיוקם ע"י הקבלן במשרדו לוח זימון

האחזקה האמורות במפרט זה ו/או על פי הוראות היצרן ו/או על פי כל הנחייה אחרת הנדרשות בהוראות 

 שתינתן מעת לעת  ו/או על פי כל תקן רלוונטי ו/או האמור בחוק.

וצע בהתאם להנחיות המפרט ו/או הוראות האחזקה לכל מערכת ומערכת אחזקה מונעת לכלל המערכות תב 12.2

,בהתאם להחלטת המזמין כל תקן שקיים למערכת או מתקן טכניים  ו/או על פי חוק ו/או על פי אשר תתואם 

 מי מטעמו. /

הקבלן יידרש להתאים את הוראות האחזקה הנכללות בהצעה ואת הוראות האחזקה הנכללות בספרי  12.3

לחצרות, למבנים, למתקנים ולמערכות המצויים במבנים השונים בפועל. בכל מקרה בו אין המתקנים, 

מרכיב מסוים, יכין הקבלן הוראה מתאימה עפ"י דרישות היצרן ובהעדרן עפ"י הידע ההצעה כולל הוראה ל

 ידו.של הקבלן או כל מקור מקצועי אחר. הקבלן יגיש המזמין לאישור את ההוראות המתוקנות שנכתבו על 

אזורים סגורים השייכים לבעלי נכסים אחרים, על הקבלן לתאם ולהבטיח גישה /ציוד המותקן בשטחים 12.4

 ה לטיפול תקופתי . נאות
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ידו. גמר ביצוע אחזקה מונעת -ידי המזמין או נציגו ותאושר על-בדיקה מדגמית של הטיפול המונע תיעשה על 12.5

, כשרשומים בו כל הפרטים הנדרשים, הממוחשבתעדכון ביצוע במערכת /יחשב רק במסירת טופס העבודה

בהתאם. בעת הבדיקות, המפקח או נציגו  בחתימת העובד הבכיר ובאישורו והקלדתו למחשב, לרבות סריקתו

ירשום את הערותיו על טפסי הטיפול המונע ויאשרו בחתימתו לאחר השלמת הטיפול. בכל מקרה של הערה 

 ללא דיחוי. כלשהי לטיפול, ישלים הקבלן את הטיפול

הקבלן בכל אחד מלוחות החשמל ומתקני המיזוג, האוורור, כל מערכת טכנית רלוונטית  שיטופלו יצמיד  12.6

ידו באישור המפקח, וימלא את שם העובד שביצע -ידי המפקח, תווית מתאימה שתוכן על-במקום שיצוין על

 הטיפול, תאריך וחתימת העובד הבכיר האחראי לביצוע הטיפול.

מפרט חסרות הוראות אחזקה לחלק מבנה או לציוד מסוים ו/או ההוראות הרשומות אינן מתאימות, במידה וב 12.7

 פי הוראות היצרן וההוראות בחוק/בתקן ותתאים את ההוראות לנדרש. -ליפעל הקבלן ע

ההוראות מעצם היותן כלליות, אינן מנחות את הקבלן ואינן מפרטות את אופן ביצוע העבודה הנדרשת  12.8

הנחה היא כי הקבלן הינו חברה מקצועית ומנוסה באחזקת מבנים ומערכות ברמת המורכבות של בהוראה. ה

 להדרכה נוספת מעבר להוראות הכלליות. זקוקמנוסה אין היא  ומהיות המבנה הנדון וכי

בכל  מקרה  בו  יגלה  הקבלן  בזמן  ביצוע  עבודות  אחזקה מונעת, תקלה, יפתח הקבלן כרטיס עבודה  12.9

 האחזקה ויפעל ברציפות לפתרון  התקלה על  פי ההנחיות ולוחות הזמנים הנדרשים לפתרון תקלות.במערכת 

 האחזקה הוראות רשימת .13

 האחזקה. למערכת הקבלן י"ע יוקלדו האחזקה הוראות כל 13.1

ניקיון  הוראות ולרבות המתוחזק הציוד רכיבי לכל האחזקה זימון לוח את יקים במערכת האחזקה קבלן 13.2

  .תקופתיות

 ן.לפיה ולפעול בפועל המתקנים והצרכים פי על לעת מעת ההוראות את לעדכן יידרש קבלןה 13.3

 עבודהכלי  .14

אישיים בכל עת ביצוע  באחריות הקבלן לדאוג ולספק על חשבונו, לטובת ביצוע העבודות כי, יהיו לעובד כלי עבודה

של העובד, ויבטיחו לעובד אפשרות לי העבודה האישיים יהיו מסוגים שונים ככל הנדרש לעבודתו . כהעבודות

 לפעילות עצמאית ככל הנדרש לביצוע עבודותיו. 

 מתקנים ושילוט יפוי מספורמ .15

הקבלן יהיה אחראי לסקור, למפות ולמספר את כל הציוד במבנים על פי שיטת מספור מקובלת על ידי  15.1

 המזמין. 

את  תואמים אינם המותקנים לטיםשהש או/ו שלטים הותקנו לא בהם המערכות כל על שילוט יתקיןהקבלן  15.2

 במבנה ו/או בהתאם לדרישת המזמין. הנהוגה האחידה המספור שיטת
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 המזמין עם בתיאום תלייתם יתבצעו ואופן צבעם ,בהם הרישומים סוג השלט, תכולת  ,השלטים גודל 15.3

 .השילוט של הדבקה/ולאפשרות תליה הפיזי לגודלו ,המערכות לחשיבות בהתאמה וזאת ובאישורו

 מן מוקצב לתיקון תקלהז .16

 .והמונעות השוטפות המשימות פני על בעדיפות יהיה תקלות תיקון 16.1

   .דעת המזמין  תקבע התקלה תיקון דחיפות לגבי דעות חילוקי של מקרה בכל 16.2

 שלהלן בטבלה המפורט הזמנים לוח על פי יתבצע משנה קבלני או הקבלן מומחי הגעת המצריך תיקון 16.3

  .לתקלה ,ובטיחותי זמני לפחות ,פתרון למתן עד ייןהבנ יעזבו את לא העובדים 16.4

 .המזמין באישור ורק אך חריגים הביצוע במקרים זמן הארכת 16.5

 זמני תגובה סוג התקלה דחיפות

בטיחותית השבתת מערכת או השבתת ציוד חיוני  או תקלה  דחופה

חמורה המסכנת חיי אדם ו/או עלולה לגרום לנזק חמור ו/או 

 רום להשבתת לקיום חיים במבנה.כל תקלה שעלולה לג

בכל הקשור להתנהלות התאטרון ופעילותו תחשב תקלה 

דחופה תקלה שמהווה מטרד להמשך קיום שוטף ותקין של 

פעילות התאטרון מכל סוג ,שחקניה ,מי מטעמה ,הכל לפי 

 ל דעת המזמיןשיקו

 שעות 2

 שעות 4 השבתת מערכת או השבתת ציוד חיוני  או תקלה בטיחותית בינוני 

 שעות 48 או פונקציונאלית תיקון מערכת שאינה מהווה סכנה בטיחותית קלה

 דיווחים תקופתיים .17

 דיווח והפקת דוחות יומיים

שירות שייפתחו במערכת הממוחשבת של י מטעמו יעביר באופן שוטף למוקד הקבלן קריאות מ/המזמין 17.1

 הקבלן.

המזמין סטאטוס תקלות יומי בפורמט שיקבע על או שעה אחרת עליו יורה  16:00הקבלן יעביר עד שעה  17.2

 ידי המזמין.

 



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  67עמוד 

 

 

 דוח שבועי

( או בכל פורמט אחר באמצעות המערכת לניהול אחזקה הקבלן יעביר דו"ח מפורט )בקובץ אקסל במייל 17.3

הדוח יכלול סטאטוס קריאות של השבוע  10:00י מטעמו בתחילת שבוע ביום ראשון עד השעה מ/למזמין

 ת שטרם טופלו.הקודם, כולל קריאו

 הדוח יכלול לגבי כל פניה את הפרטים הבאים:  17.4

 תאריך פתיחת הקריאה.  17.4.1

 תאריך סגירת הקריאה. 17.4.2

 ריאה.תיאור הק 17.4.3

 תיאור התיקון. 17.4.4

 סטאטוס הקריאה. 17.4.5

 דוחות תקופתיים

הקבלן יפיק דוחות תקופתיים, אחת לחודש, ככל הנדרש להבהרת והוכחת הפעולות שביצעה במהלך 

ן יהיו בחתכים שונים ככל שיידרש ע"י המזמין ו/או מי מטעמו ובין היתר סיכום התקופה. דוחות הקבל

פעילויות אחזקה מונעת לעבודות תיקון תקלות ולעבודות התקנה חדשות, הצבעה הפעילויות, השוואה בין 

 על ציוד בו יש ריבוי תקלות, דוחות המצביעים על זמני תגובה לתיקון תקלות וכדומה.

 הדרכת עובדים .18

כן ו קבלן יהיה אחראי להדריך את עובדיו בכל המקצועות הטכניים הקשורים למבנים ולמערכות הקיימות במבניםה

 בכל הנוהלים והרגישות המתבקשת לפעילות התאטרון וכל המשתמע מכך,זאת בהתאם להנחיות המזמין מעת לעת

 עבודות נוספות .19

ם לביצוע עבודות האחזקה יסופקו על ידי הקבלן במקרה של עבודות/חומרים שקשורים למכרז/חוזה ואשר נדרשי

ביצוע העבודות יהיה בהתאם למאגר המחירים של "דקל" או בכפוף לאישור המזמין מראש, כאשר התשלום עבור 

 . 25%"המאגר המאוחד" של החשב הכללי הנמוך מבניהם בהנחה מובנת של 

 המזמין לכל הזמנה. הזמנת עבודה באמצעות המנגנון לעיל, תהא לאחר אישור מראש של

 לדיון וחשיבה על מודל התחזוקה מבחינת חלפים– החלפה/שדרוג מערכות .20

 מערכת מערך 50% מעל  תיקונו שערך למערכת וכו' תקלה/השבתה/קלקול/פגם/נזק נוצר בהם םבמקרי 20.1

 הצורך על ההחלטה חדשה במערכת דומה המערכת את להחליף להידרש הקבלן עשוי דומה או זהה חדשה

 .בלבד המזמין של תהיה שדרוג או הבהחלפ
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או /ו ההחלפה בעלות המזמין יישא וחלקים עבודה כולל למערכת אחראי הקבלן למרות היות אלה במקרים 20.2

 :להלן המפורטים הכללים פי על וזאת הנדרשים השדרוג

, זה חוזה קיום הוראת מאי נובע אינו הנזק שבהם במקרים ורק אך תהיה לעיל כאמור המזמין השתתפות 20.3

 .)בלבד הקבלן על תחול עלות ההחלפה כזה הקבלן )במקרה של רשלנות או נכונה לא אחזקה הזנחה

עפ"י  תמחור לפי יהיה המערכת ערך , בהעדר תמחור סעיף לה לעיל פי על ייקבע החדשה המערכת ערך 20.4

 הסכמי לה יש עימם לספקים הקבלן את להפנות יהיה רשאית המזמין .בין הצדדים מוסכמות מחיר הצעות

 המזמין. עם המוסכמים במחירים מהם השירותים או הפריטים לרכוש את חייב יהיה והקבלן מחירים

 תוספת או הפחתה של מבנים ומערכות .21

רשאית במהלך תקופת ההתקשרות להוסיף מבנים ומערכות או להפחית מהם. הוספה או הפחתה  יהיההמזמין  21.1

 :בלן וכמפורט להלןשל מבנים ומערכות תגרום לשינויים בתשלומים לק

קות, לא יהיה שינוי בסכומים המשולמים או מהיקף המערכות המתוחז 10%עד תוספת או הפחתה של  21.2

 במספר העובדים המועסקים בצוות המינימום הקבוע. 

 לשנה. 1%הורדה של מערכת שלמה בבניין תגרום להורדה מהתשלום  21.3

 .1%רום לתוספת של תוספת של מערכת שלמה בבניין שאחזקתה תוטל על הקבלן תג 21.4

 מנגנון קנסות .22

מהערבויות שהגיש יורדו סכומים עקב אי ביצוע עבודות חוסר תגובה נאותה מהתשלומים המגיעים לקבלן או  22.1

צוע ההורדות י. בבהתאם ובכפוף להוראות הסכם ההתקשרות להודעות על תקלות חוסר ידע של עובדים וכד'

הינו כתוצאה מעבודתו. מודגש כי פירוט ההורדות שלהלן  לא ימנע חיוב נוסף של הקבלן בכל נזק שייגרם

 וכולל חלק מההפרות האפשריות כאמור בתנאי החוזה. בדחלקי בל

יה או של נזק שייגרם כתוצאה מהתקנה לקוהטלת ההורדות לא תמנע חיוב מלא של הקבלן בכל מקרה  22.2

 .מפעולת הציוד ללא טיפול מתאים

 הוראות אחזקה .23

את כל הוראות האחזקה האפשרויות לציוד הקיים ואינן  מכסותלהלן אינם  ת המצורפוהוראות האחזקה  23.1

 מפרטות את הוראות כל היצרנים.

האחזקה עפ"י ספרי מתקן והוראות היצרנים וזאת עבור כל מרכיב הוראות הקבלן יידרש להשלים את מערכי  23.2

 במערכת גם אם אינו מוזכר אך מורכב בפועל  במבנה נושא מכרז זה.

לי מקצוע באותו תחום ואינן מפרטות את אופן ביצוע הטיפולים אלא תחזוקה מעיקרן מיועדות לבעההוראות  23.3

 מונעת ופעולות שנדרשות ע"י המתחזק הכללי.
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המזמין יהיה רשאי מעת לעת לעדכן מפרט זה לרבות בדרך של החלפה במפרט חדש והקבלן מתחייב לפעול  23.4

 תו הבלעדי.ת ובהתאם לשיקול דעבהתאם להוראות המזמין, כפי שימסרו לו מעת לע

 הקבלן יתעד את הוראות האחזקה בתוכנת האחזקה שתופעל על ידו. 23.5

 שנת הבדק/תקופות אחריות על פי הסכם עם קבלני ביצוע-ייעודיות של המבנה מערכות .24

מדובר במבנה שאשר עבר הליך תוספת בניה וחידוש מערכות הרי שחלק מהמערכות הטכניות וכן עבודות  24.1

אינסטלציה ,תקשורת וכל מערכת או תשתית אחרת קיימת בגינן תקופת אחריות בהתאם ל, כגון חשמ

 לתקופות הבדק או כאמור בהסכם שנכרת בין המזמין לקבלן או מי מטעמו.

יפעל הקבלן בכל מקרה  לבקשה זו( 1) 1-במסמך ד'כמפורט לאור האמור לעייל הרי שבתקופות האחריות  24.2

 נותן האחריות ,זאת כדי לתת מענה לכל תקלה או עניין. או שמדובר בליקוי אל מול  הקבלן

כדי להסיר ספק מהאמור לעייל הרי שתקופות אחריות בגין המערכות/תשתיות אינן פוטרות את הקבלן מכל  24.3

 פעולת אחזקה מונעת ,שבר וכל טיפול שהינו באחריותו או בהתאם להוראות היצרן ו/או הוראות החוק.

ולה מצד הקבלן נותן השרות בתקופת האחריות יהיה חייב הקבלן להודיע פע בכל מקרה של חוסר שיתוף 24.4

למזמין ובכתב ולפעול בכל דרך כדי למצות את זאת שהמערכת תתוקן במסגרת האחריות ,זאת ככל והתקלה 

להסיר ספק, המזמין יהיה רשאי מעת לעת להנחות את הקבלן לתקן ולפעול ,הינה באחריות נותן השרות

ת/הליקוי ולפעול לדרישת הכספים/העלויות בחוזר אל מול נותן האחריות לפי ההסכם להשמשת המערכ

 הקבלני. 

הקבלן ינהל רישום מדוייק על התנהלותו אל מול נותן השרות, כל פניה לנותן השרות תעשה גם בכתב ולא  24.5

 .ותדווח בכתב למזמין יה בע"פרק פנ

 :אחרים י"ע המתוחזקות יעודיות במערכות תקלות תיקון .25

 ,ייעודיות  - מערכות עם הקבלן ידי על המתוחזקות מערכות בה משולבות אשר תקלה של במקרה 25.1

 :כדלקמן יפעלו ולאחר מכן התקלה ואיתור לזיהוי הקבלן עובדי יפעלו אחרת במסגרת המתוחזקות

 התקלה את הקבלן עובדי יתקנו ,הקבלן ידי על המתוחזקת במערכת אותרה והתקלה במידה 25.1.1

 .הקבלן ידי -על מתוחזקת שאינה במערכת פגיעה למניעת הדרושות ולותהפע נקיטת תוך

- את יזמין הקבלן ,הקבלן ידי על מתוחזקת שלא במערכת אותרה והתקלה במידה 25.1.1.1

הקבלן יהיה נוכח בתיקון וילווה אותו ע"י נציג ת ,למען הסר ספק למערכ האחראית החברה

 .מטעמו
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 הקשור במכלולים בכל הדרושה העזרה כל תא הקבלן עובדי יתנו ל"הנ התקלה תיקון בזמן 25.1.2

 .המערכות לשתי המשותפים

 הממוחשבת במערכת האחזקה התקלה לרישום האחריות הקבלן על מוטלת מקרה בכל 25.1.3

 .במועד התיקון ביצוע ומעקב אחר

 מקרה חריג ידווח הקבלן למזמין על התפתחות הטיפול בתקלה.בכל  25.1.4

 אחזקת מערכות לאחר תקופת הבדק .26

 ותיקון התקלות המונעת האחזקה עבודות את הממוחשבת הניהול במערכת לנהל הקבלן יידרש 26.1

 .שלהם קיימת תקופת בדק / אחריות למערכות/מתקנים במערכות/מתקנים

הקבלנים  עבודת על והפיקוח הניהול את רק הקבלן עבודת תכלולהאחריות  / הבדק תקופות במהלך 26.2

מונעת על פי הוראות היצרן ו/או הנחייה אחרת ו/או  וזאת מבלי לגרוע בכל פעולה לתחזוקה .המקצועיים

 .הנחיות האמורות בחוק ו/או בתקן ו/או בכל הנחייה שידועה ולא ידועה לקבלן

 לצורך הקבלנים המקצועיים את ,הבדק/אחריות תקופת מתום ,הקבלן ויפעיל יעסיק ,המזמין החלטת לפי

  .המקצועיים הקבלנים עם המזמין על ידי שנקבעו המחירים פי על יהיה התשלום .מתקנים / המערכות אחזקת

 חידוש / הארכה / הרחבה שירותים ואחריות למערכות .27

הספק ידאג לרכז את כל הסכמי השירותים והאחריות השונים הקיימים למערכות המבנה )להלן: "הסכמי  27.1

למערכות השירותים ואחריות הראשונים"(, וזאת בהתאם לאמור להסכמי השירותים האחריות השונים 

 המבנה. 

הזוכה לדאוג  לפני תום תקופת הסכמי השירותים ואחריות הראשונים )לכל הסכם(, באחריותחודשים  3 27.2

להעביר למזמין הצעות מחיר לחידוש / הארכה / הרחבה של הסכמי השירות והאחריות הקיימים למערכות 

, אחריות ראשוני לכל מערכתהצעות לכל מערכת(, בהתאם למועד פקיעת הסכם שירות ו 2המבנה )לפחות 

 ההצעות לא תעבורנה את הסכום שנקב הקבלן בהצעתו

האופציה ושיקול הדעת להתקשר בהסכם עם נותן שירות ואחריות חדש למערכת, כאשר למזמין קיימת  27.3

 ההסכם יערך בין המזמין לנותן השירותים והאחריות למערכות השונות.

בל שירותים כאמור, כולם או מקצתם, מכל גורם אחר נוסף למען הסר ספק, המזמין יהיה רשאי לבחור לק 27.4

 ומו. ולזוכה לא תהיה כל טענה או תביעה עקב כך.על נותן השירותים והאחריות או במק

זאת כחלק ממחיר השרות של המזמין , המזמין יישא בתשלום עבור הסכמי השירותים ואחריות החדשים 27.5

 .ולא כתשלום נוסף
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 מפתחות מערך ואחזקת ניהול .28

 המפתחות כל יותקנובו  מיוחד נעול ארון יכין הקבלן .במבנה המפתחות מערך לניהול אחראי יהיה הקבלן 28.1

 הנהלים פי על הקבלן יתפעל .המסטר ישמרו מפתחות ובה נוספת נעולה דלת תותקן הארון בתוך .הרזרביים

 מהמזמין. שתקבל

 ורכישת מסירת המפתחות כל .תהרמו בכל מסטר מפתחות במסירת במיוחד יתרה הקפדה הקבלן יקפיד 28.2

 .הממוחשבת האחזקה במערכת תתועד נוספים גלמים

 המפתחות מערך בניהול ושיכפול .ובפיקוחו המזמין של ונהלים הנחיות פי על יתבצע המפתחות מערך ניהול 28.3

למזמין תהיה גישה בכל עת לכלל מפתחות  .מהמזמין מיוחד אישור שקיבלו עובדים ורק אך הקבלן יעסיק

 .אלו

 מערך הניקיון במבנה .29

 .להלן מפורטות הקבלן יפעל לפיהן הכלליות הניקיון שיטות

 המזמין. עם התקשרותו במסגרת לבצע הקבלן שעל המטלות מהות להבהרת ההגדרות נועדו

 העבודות כנדרש לביצוע עובדים ובמספר בשעות ,בימים להלן המפורטות העבודות כל את יבצע הקבלן 29.1

 .בטבלה להלן המצוין כמינימום מהמספר העובדים מספר יפחת לא המקר בכל .ובמועד בטיב

 סבון ,טואלט נייר המתכלים כדוגמת החומרים כל את זה שבהסכם מהמטלות כחלק חשבונו על יספק הקבלן 29.2

 .וכדומה נייר מגבות, חיטוי חומרי, ריח חומרי, לידיים נוזלי

 המצויים למתקנים ויותאמו המזמין ידי על רושיאוש ובלבד, מעולה ואיכות מסוג יהיו המתכלים החומרים 29.3

 . במבנה המתאימים לציוד למערכותיו ולמניעת נזקים

 סמרטוטים, עבודה להשתמש בכלי יקפיד, ושונים צבעים י"ע הפרדה לרבות ברור, באופן יסמן הקבלן 29.4

 שימוש נעשה או מוגש או מעובד בהם ניקוי אזורים לצורך, שירותים אזורי ניקוי לצורך נפרדים ומטליות

 בהן העבודה סיום עם וייובשו המטליות יאווררו כן כמו. עבודה ומחשבים משטחי ניקוי ולצורך במזון

 .לפני שיתבלו ויוחלפו

 פנוי וניקוי מפגעים המסכנים את הציבור יבוצעו בעדיפות ראשונה.  29.5

 ושואבי שאיבה ,ףקרצו, שטיפה מכונות: כגון באמצעים בחלקן או הניקיון בביצוע להשתמש הקבלן על 29.6

 הטיפול, רכושו הבלעדי ויהוו מכספו יירכשו והם,מכונת שטיפה בלחץ  אשפה לפינוי עגלות, סולמות, אבק

 .הקבלן של אחריותו על יהיו ושמירתם הפעלתם, בהם

 ויבינו המקובלים הניקוי בחומרי השימוש לגבי בסיסית הדרכה רשאים לבצע המשימות לאחר יהיו העובדים 29.7

 .מתאימים בלתי בחומרים מניקוי האפשריים את הנזקים

לרשותו על ידי  הקבלן יהא רשאי לאחסן את חומרי הניקוי והכלים במקום מיוחד שיוקצה לשם כך ויועמד 29.8

של המזמין ואין בכוונת הצדדים  המזמין, אחזקת החומרים והכלים הנ״ל במקום תהיה בתוקף הרשאה בלבד

 .ליצור ביניהם קשר של שכירות
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אחראי לאוורור מקומות בהם בוצע ניקיון לאחר שימוש בחומרים חריפים ו/או לחים ככל היה הקבלן י 29.9

הנדרש להחזיר, לאחר ביצוע עבודותיו, את המבנה ומרכיביו ובמיוחד שטיחים, ריפוד ועץ למצב עבודה 

 רגיל.

ו למבקרים ו/א כל נזק ישיר או עקיף שיגרם למבנה, לחיפויים, לריהוט ולכל מרכיב אחר במבנה, לעובדים 29.10

ו/או לרכושם, עקב שימוש בחומרים ו/או כלי עבודה בלתי מתאימים לייעודם, ו/או שימוש בהם שלא על 

פי הוראות היצרנים ו/או הוראות הבטיחות ו/או חוסר אוורור והיווצרות לחות ובלאי מואץ לאחר טיפול 

בלעדי לכל נזק שייגרם כאמור אי הוכתוצאה ממנו, יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהיה האחר

 ויישא במלוא האחריות למעשיו ו/או מחדליו ו/או של מי מטעמו.

 המשימות: בסיספירוט  .30

חדרי  מדרגות,  חדרי פרוזדורים, המרוצפים, והשטחים הרצפות של ושטיפה טיאוט 30.1.1

  .שירותים

 אזורי ה,חרסינ משטחימשתנות, אסלות, יורים,כ וחיטוי רחצה :שירותים חדרי ניקוי 30.1.2

 מראות וכו'. ,אינסטלציה

 ניקוי וטיפול עם מנטרלי ריחות במשתנות. 30.1.3

 על פי הנחיות היצרן ותוך נקיטת זהירות יתרה. אלקטרונייםניקוי ברזים  30.1.4

 הכניסה. ודלתות חזית הכניסה, רחבות ניקוי 30.1.5

 מכלי אצירה במבנה. אשפה איסוף 30.1.6

 .ואשפתון האשפה חיפ של יומי יום פינוי 30.1.7

, זאת לרבות ריחות למניעת ניקוי וחומרי בעזרת מברשת האשפה, מתקני ורחיצת ניקוי 30.1.8

 .ניקוי קירות החדר באמצעות חומרים מתאימים ושטיפה בלחץ

, חיפוי קיר כורסאותות, כיסא, שולחנות, ויטרינות, ארונות :כולל, הריהוט ניגוב 30.1.9

 .ולוחות דקורטייבים 

 טאטוא -,ריהוטים סאותיהכ'השולחנות הזזת לאחר: כדלהלן, יום כל תבוצע השטיפה 30.1.10

 הראשונים המים יאספו, ניקוי וחומרי מים עם ראשונה שטיפה תעשה ל"והניקוי הנ

 יהינק שטיפה במטלית ייבוש האחרים והמתקנים הארונות ומאחורי הפינות במגב כולל

 המים, ל"הנ הפעילות לצורך מלוכלכים במים להשתמש אין .נקיים במים לאחר טבילתה

 סימני יישארו שאחריה עבודה תתקבל לא, נקיים וצלולים להיות חייבים האחרונים

 לא יעזוב העובד את אזור הניקוי עד לייבוש מלא של האזור..מלוכלכת מטלית

שטיפה באמצעות משמר קריסטל או כל חומר בכל מקרה של חיפוי רצפה בשיש תבוצע  30.1.11

למען הסר ספק הקבלן  ות התחזוקה שימסרו ע"י הקבלן.על פי הנחיות הספק או הורא
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מתחייב לשמור על רצפת השיש שתהיה מבריקה בכל עת וזאת באמצעות חומרים 

 מתאימים לרבות הברקה קריסטלית לפי הצורך ובהתם לשביעות רצון המזמין.

-( 2) 1-במסמך ד'וכמפורט  על פי דרישת המזמין כסאות באולמותו שטיחים ניקוי 30.1.12

המקומות  בכל שטיחים של מיוחד ניקוי יבוצע בשנה ת אחזקה לשטיחיםהוראו

 קרצוף, ניקוי, שאיבה: יכלול הניקוי. מצויים הם בהם לרבות האולמות והחדרים

 המתאימות מכונות באמצעות שמפו עם רחיצה ידי על והורדת כתמים השטיחים

 (הקבלן ידי על והמכונות יסופקו החומרים)

למפרט זה וכן  3.3זאת כמפורט בסעיף  זכוכיות והלוברים.ניקוי קירות המסך, ה 30.1.13

 בהוראות האחזקה במפרט זה 

  שירות בעגלת יצויד ניקיון עובד כל .31

 ,הנישאים העבודה לכלי מותאמת סוג העגלה יקבע על ידי המזמין , העגלה תהא  31.1

 ,מגבים ,מטאטאים .אשפה סגור כלי יעודי איסוף .מתכלים ניקיון וחומרים חומרי

 .וכדומה מברשות ,מטליות ,סחבות ,יםדלי

צוות הניקיון תאובזר בשלט מדבקה או בהתאם להנחיית המזמין ובו יירשם "עגלת  31.2

 סין"יתאטרון בית ל -ניקיון

 .אחת לשבוע ונראותה המקצועית תשמר  וארגון עגלת הניקיון תעבור ניקיון 31.3

 ציוד עזר וכלי ניקיון .32

 ריצוף משטחי של והבקרה ליטוש ,ניקוי ,לשטיפה כנדרש וחשמלי ידני מכני מכשור 32.1

 .גדולים

מאוישים  במקומות לפעולה המותאמים במיוחד שקטים אבק שואבי לרבות אבק שואבי 32.2

 .כנדרש ויבש רטוב מסוג שטיחים ושטיפת לניקוי ומכונות

, קירות שיש, חלונות, עץ פורמייקה, ריפוד, ריהוט, מתכות ריצפה לניקוי חומרים 32.3

 החומרים יהיו מותאמים למטרתם. ומשטחים שונים. כל 

 .כתמי שמנים לניקוי חומרים 32.4

 .בחדרים השונים ובשירותים אשפה פחי, ללתכולה מתאים בעובי, ניילון שקיות 32.5

 , לאסלות ריח ומפיצי מחטאים חומרים 32.6
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 שיידרש ככל נוסף חומר כל, וקשר מכשירי לרבות חשמלי או ידני נוסף עבודה כלי כל 32.7

 .תהעבודו של לביצוע מושלם

 .החלקה בפני אזהרה שילוט 32.8

הקבלן לבצע בישום לכלל החללים וזאת באמצעות מערכת בישום באמצעות  כן ידאג 32.9

 החלטת לפי תהיה הריח בחירתיחידות מיזוג האוויר באולמות וכן בשטחים המשותפים. 

 .המזמין

 בתאי השירותים) מתקני התזה אלקטרוני( כן ידאג הקבלן לבצע התקנת מנטרלי ריחות  32.10

 .במשתנותו

 .החוק ובדרישות הישראליים בתקנים יעמדו החומרים כל 32.11

על  ושאריות סיבים משאירים שאינם משובחת מאיכות יהיו והמטליות הסמרטוטים 32.12

 .המנוקה הציוד

 .תוצג רשימת חומרי הניקוי בפני המזמין לאישורלפני תחילת פעילות החברה  32.13

 נציג התאטרון .33

ביצוע ומתן  לעניין הקבלן עם הקשר ישא יהיה אשר מטעמו מציג ימנה התאטרון 33.1

 שירותים לתאטרון ולמשרדים.

 ולהורותבתאטרון ובמשרדים הניקיון  במשימותיהיה רשאי לבצע שינויים  הנציג 33.2

 .מסויימות משימותהפסקה של /שינוימשימות דחופות ו/או  לבצעלעובדי הנקיון 

 קבועים ניקיון עובדי .34

  להלן.שלא יפחת מהנדרש בטבלה  צוות עובדי ניקיון קבועים הקבלן יציב 34.1

מצויים בחומרי הניקוי המקובלים ויבינו את הנזקים יקבלו הדרכה ויהיו העובדים  34.2

 בחומרים בלתי מתאימים. האפשריים מניקוי

המזמין יהיה רשאי להוסיף ו/או להפחית את כמות עובדי הניקיון וזאת במתן הודעה  34.3

סיף / להפחית את כמות עובדי הנקיון שעות לפחות והקבלן מתחייב להו 48לקבלן תוך 

 בהתאם לדרישות המזמין .
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 בעלי יחסי אנוש ונכונות למתן שירות. 34.4

, ללא צורך לנמק בחירתו ים מסויים/עובדהמזמין יהיה רשאי להתנגד להעסקתו של  34.5

 התנגדותו. או את

מספר מספיק של  במבנהיהיה אחראי לכך שבכל שעות הפעילות ביום יהיו  הקבלן 34.6

יקיון כנדרש לביצוע העבודה, אך לא פחות מהמינימום הנדרש. במידה ולא נ עובדי

 .להשלמת עובד שהחסיר, ייקנס הקבלן על כך ידאג מפקח ניקיון

לכל הדרכה מקצועית ובפן בטיחות בעבודה, נוהלים והנחיות לעובדי הקבלן יהיה אחרי  34.7

 שמטעמו .

 מפרט הניקיון .35

 נקיון יומי

 תאטרון -מיקום תיאור 

 ומשרדים

מועד ביצוע 

 המטלות

1 
טיאוט כל השטחים,שטיפה של כל 

השטחים המרוצפים, חדרים, עמדות 

עבודה לרבות משטחי עבודה, שולחנות, 

ציוד, ריהוט, מדפים, מסכי מחשב, 

שלטים, מכשירי טלפון, דלתות 

 ומשקופים, ניקוי חלונות ופרופילים.

שאיבת אבק משטיחים, הסרת כתמים 

 בולטים.

במטלית לחה. -י מושביםניקו  

 -איסוף וריקון פסולת מפחי האשפה

החלפת שקיות, ניקוי כלי האצירה הפרדת 

 הפסולת בהתאם להנחיות המזמין.

)בשטחים שאושרו לפינות מאפרותריקון 

 עישון(

 

משרדי הנהלה, משרדי 

,כל משרד אחר הפקה

שהינובשימוש 

התאטרון במבנה זה 

 בלבד.

בוקר עד השעה 

7:30 

2 
ט כל השטחים,שטיפה של כל טיאו

השטחים המרוצפים, חדרים, עמדות 

עבודה לרבות משטחי עבודה, ציוד, 

ריהוט, מדפים, שלטים, דלתות 

 ומשקופים.

 ניקוי מושבים במטלית לחה.

שאיבת אבק משטיחים, הסרת כתמים 

 בולטים.

חדרי חזרות, מחסן 

תלבושות, מתפרה, 

 greenחדרי הלבשה, 

room 

 בוקר 
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 -איסוף וריקון פסולת מפחי האשפה

החלפת שקיות, ניקוי כלי האצירה הפרדת 

לת בהתאם להנחיות המזמין.הפסו  

 ריקון מאפרות.

 

3 
טיאוט כל השטחים,שטיפה של כל 

השטחים המרוצפים,  ריהוט, שלטים, 

 דלתות ומשקופים.

שאיבת אבק משטיחים, הסרת כתמים 

 בולטים.

 -איסוף וריקון פסולת מפחי האשפה

שקיות, ניקוי כלי האצירה הפרדת החלפת 

 הפסולת בהתאם להנחיות המזמין.

 

 

 ערב/בוקר מבואת כניסת אומנים

 תאטרון -מיקום תיאור 

 ומשרדים

ביצוע  מועד

 המטלות

4 
 –טיאוט במה וסילוק פסולת כולל שאיבה 

 עד לשעה 9:30

 

במה ראשית + במה 

 קטנה

בוקר עד לשעה 

9:30 

5 
שטיפה של  טיאוט / שאיבה כל השטחים,

המרוצפים,   מושבים כל השטחים 

)בהתאם למפרט המצ''ב(, שלטים, דלתות 

 ומשקופים, מעקות.

שאיבת אבק משטיחים, הסרת כתמים 

 בולטים.

 

אולמות ישיבה 

ומבואות כניסה 

 לאולמות.

 ערב/בוקר

6 
טיאוט כל השטחים,שטיפה של כל 

השטחים המרוצפים,  ריהוט, שלטים, 

קות.דלתות ומשקופים, מע  

משטיחים, הסרת כתמים שאיבת אבק 

 בולטים.

 -איסוף וריקון פסולת מפחי האשפה

החלפת שקיות, ניקוי כלי האצירה הפרדת 

 הפסולת בהתאם להנחיות המזמין.

, רחבת וטרינות חלונות -ניקוי חזיתות

 הכניסה.

 

 מבואת כניסה ראשית

 עמדת כירטוס

 ערב/בוקר

7 
טיאוט כל השטחים,שטיפה של כל 

המרוצפים,  ריהוט, שלטים, חים השט

 דלתות ומשקופים.

 ערב/בוקר לובי תחתון
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שאיבת אבק משטיחים, הסרת כתמים 

 בולטים.

 -איסוף וריקון פסולת מפחי האשפה

החלפת שקיות, ניקוי כלי האצירה הפרדת 

 הפסולת בהתאם להנחיות המזמין.

 

8 
ניקוי ושטיפה , ניקוי כיור, שיש, ברזים, 

, ניקוי חיפוי קירות, צוניניקוי מקררר חי

 ניקוי מתקני מים/קפה.

כלים נוזלי, סבון ידיים. סבוןאספקת   

 -איסוף וריקון פסולת מפחי האשפה

החלפת שקיות, ניקוי כלי האצירה, 

 הפרדת הפסולת בהתאם להנחיות המזמין.

 

 בוקר מטבחונים

9 
שטיפת רצפה, -ניקוי יסודי לרבות

משטחים, אסלות, משטחי כיור, 

ברזים, קירות וחיפוי,  משתנות,ות,מרא

נייר טואלט,  -דלתות משקופים, השלמות

 נייר לניגוב ידיים,

 סבון לניקוי ידיים, ספוג רחיצת כלים.

אספקת מכלי -מכשיר התזה אלקטרוני

נגמר / לא תקין שהחלפה במקרה  -ריח

 החלפה מידיית.

 -איסוף וריקון פסולת מפחי האשפה

צירה, ניקוי כלי האהחלפת שקיות, 

 הפרדת הפסולת בהתאם להנחיות המזמין.

 

 בוקר שירותים

10 
שטיפת רצפה,  -ניקוי יסודי לרבות

משטחים, כיור, ברזים, מראות, קירות 

וחיפוי, דלתות משקופים, השלמות של 

 סבון.

 -איסוף וריקון פסולת מפחי האשפה

החלפת שקיות, ניקוי כלי האצירה, 

ין.להנחיות המזמהפרדת הפסולת בהתאם   

 

 בוקר מקלחות

11 
, שטיפת הרצפה וניקוי הקירות והמראות

 -, מעקות וחיפוי נירוסטהמסילות,פנלים

 שימוש בחומר מיוחד לנירוסטה.

 בוקר מעליות

12 
טיאוט הרצפה, -ניקוי יסודי לרבות

שטיפת רצפה, משטחים, קירות וחיפוי, 

ניקוי זכוכיות, מעקות, פרופילים, במקום 

שימוש בחומר  –טה שנדרש ניקוי נירוס

,זאת לרבות ניקוי מיוחד לנירוסטה

 זכוכיות של המעקות

 בוקר מדרגות ומסדרונות
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מועד ביצוע  אזור מסחרי -מיקום תיאור 

 המטלות

1 
 

  

2 
טיאוט הרצפה, שטיפת -ניקוי יסודי לרבות

רצפה, משטחים, קירות וחיפוי, ניקוי 

זכוכיות, מעקות, פרופילים, במקום 

שימוש בחומר  –ניקוי נירוסטה  שנדרש

 מיוחד לנירוסטה.

 -איסוף וריקון פסולת מפחי האשפה

החלפת שקיות, ניקוי כלי האצירה, 

 הפרדת הפסולת בהתאם להנחיות המזמין.

 

ת ומסדרונות, מדרגו

              'גפסא

 )שטחים ציבוריים(

 בוקר

3 
טיאוט כל השטחים,שטיפה של כל 

עמדות  השטחים המרוצפים, חדרים,

עבודה לרבות משטחי עבודה, שולחנות, 

מסכי מחשב, ציוד, ריהוט, מדפים, 

שלטים, מכשירי טלפון, דלתות 

 ומשקופים, ניקוי חלונות ופרופילים.

משטיחים, הסרת כתמים שאיבת אבק 

 בולטים.

במטלית לחה. -ניקוי מושבים  

 

 בוקר מוקד מכירות בית ליסין

4 
אוט פינוי הפסולת לכלי האצירה, טי

 בלחץ מים ושטיפה של הרצפה וקירות

. בחומרים למניעת ריח  

 ניקוי מתקני האשפה

זאת לרבות בדיקת תקינות מתקן בישום 

יחידת ונטרול ריחות רעים וכן הפעלת 

 מיזוג אוויר לקרור החדר

 , צהריים וערבבוקר חדר אשפה
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 מפרט נקיון חודשי  .36

 המבנה שטחי בכל

: כגון המורכבים ואביזרים  הרהיטים ומדפים שולחנות הדלפקים של יסודי ניקוי •

 .אחר משרדי ציוד וכל מסכים טלפונים

 .הגובה כל ומשקופים דלתות לריהוט ומתחת בפינות השטח בכל יסודי ניקוי •

, ומשקופים דלתות, הקירות מחיפויי אצבעות וסימני כתמים ומים סבון בעזרת ניקוי •

 להשתמש אין)  אדם יד בגובה שהוא אחר חומר כל או זכוכית ומחיצות חלונות

 (.בברזלית

 קירות והברקתן המראות הקרמיקה אריחי רחיצת השירותים בחדרי יסודי ניקוי •

 .הגובה לכל ומשקופים דלתות

 .מדרגות סף כולל, מעקות כולל, מדרגות בחדר יסודי ניקוי •

 .השטח בכל מהתקרה עכביש קורי הסרת •

 .הגובה בכל תמסגרו כולל מחיצות ויבש לח ניקוי •

 .ניקוי הוילונות והצלונים מאבק •

 .מתחתיו יסודי וניקוי להזיזו שניתן אחר ריהוט וכל השולחנות הזזת •

 .משענת, ידיות, רגלים, מכיסאות אבק ושאיבת הברשה, ניקוי •

 .הקומות בכל הכוונה שלטי ניקוי •

 מעקה ,נירוסטה וחיפויי דלתות, מסילות, הרצפה שטיפת כולל, המעליות תאי ניקוי •

 .נירוסטה וקיימת ככל, לנירוסטה מיוחד בחומר רק יעשה הניקיון. ומראות

 וקיימים ככל, בשירותים ריחות במתקני ריח נטרול  מיכלי החלפת •

 .החיצוני מצידן הארונות דלתות של יסודי ניקוי •

 תקשורת, מעלית חדר, טכניים חדרים, החשמל חדרי של ושטיפה ניקוי •

 (נציג התאטרוןל .)בפיקוח צמוד שומחסנים

 צמוד בפיקוח יבוצע הניקוי. הקומות בכל אש כיבוי/חשמל ארונות של מלכלוך ניקוי •

 .האחזקה מנהל של

 .הקומות בכל אויר מיזוג פיתחי כל של מאבק ניקוי •

 .הקומות בכל לשקעים מסביב אבק ניקוי •

 שטיפה וייבוש מכלי אשפה •

 ניקוי יסודי של דחסנית אשפה ,קרטונים,מיכלי אשפה •

כל פעולה מתבקשת אחרת שתימסר ע"י המזמין לצורך שמירה על הבניין  •

 והשטחים שבו

. 

 חיצונית ופנימית של קירות מסך, זכוכיות, רפרפות )לוברים(ניקיון מעטפת  .37

 

 בכל שטחי המבנה

בכל המבנים בכל הגובה בכל אמצעי הרמה/הורדה כלשהו ניקיון קירות מסך )פלדה וזכוכית( 

, סולמות, במת הרמה, מנוף וכדומהלרבות סנפלינג  

בגובה.ניקוי זכוכיות בכלל שטחי הבנה ללא כל קשר לזכוכיות   
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 ניקיונות מיוחדים .38

 אטרוןית

תחזוקה לכיסאות בית ניקוי ריפוד של הכיסאות האולמות, כורסאות וספות לפי הוראות  •

 .שא(. הנ"ל יבוצע על חשבונו של הקבלן )ע"י גורם מומחה בנוליסין המצ''ב

 .ניקיון גשרי תאורה •

 לפי הוראות יצרן-נקיון תקרה / קיר אקוסטי •

לשטיחים באולמות לפי הוראות יצרןקיון יסודי לשטיחים באולמותניקיון יסודי  •   

39.  

 בכל שעות העבודה-ניקיון רצף על שמירה

לטיפול בבעיות דחופות  וניקיון ייענ יעובד - טפול בקריאות דחופות 1.1.1

הסרת מפגעים ומטרדים ראשונה, כגון,  תומפגעי ניקיון בעדיפו

חומרים שנשפכו, שטיפה או ניקוי  ,היגייניים, הסרת לכלוך סביבתי

וכדומה, בכל  שאיבה באזורים שהזדהמו, השלמת חומרים מתכלים

 .וכו' שטחי המבנה

 .המבנה שטחיסריקה ואיסוף פריטי אשפה וליכלוך גס, מכל  1.1.1

בהתאם לטופס שעות  -בכל שעות היום -תשמירה על רצף ניקיון השירותים והמקלחו 1.1.2

 .ב'ניקיון השירותים המצ'

 כל שעתיים. -ניקיון מטבחוניםשמירה על רצף  1.1.3

 .הקבלן באחריות יהיה הניקיון עבודות ביצוע על פיקוח 1.1.4

 פי שיקול על זאת עובד ניקיון של ה/עבודתו להפסיק עת בכל לבקש יוכל המזמין 1.1.5

 .יפו בעובד אחר הבלעדית והמזמין יהיה חייב להחל דעתו

 ימים ושעות עבודה של עובדי הניקיון .40

 

 הערות עובדים )מינימום( שעות ימים משמרת

I 2  15:00 -06:30 ו-א  

II 2 23:00 -15:00 ו-א  
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I 2 15:00 -06:30 ערב חג  

I  2 15:00-23:00 שבת  

תגבור בוקר 

 לאחר הצגות

 בליווי מפקח צמוד 5 06:30-11:00 ה-א

 

 דיםעוב תגבור .41

בעובדים נוספים ככל שיידרש כולל אירועים הקבלן יתגבר את עובדיו הקבועים בבניין  41.1

להשלמת המשימות בטיב ובמועד. הקבלן יתגבר את עובדיו הקבועים גם בעת  וחריגים

, הקבלן ידאג לתגבור הנ"ל וכו' בגובה תקופתיות כדוגמת ניקוי חלונות ביצוע עבודות

 . מזמיןהככל שיידרש ובהתאם לדרישת 

 ניקיון שירותים .42

 דלת הפנימית על מפלסטיק מוגן תא בתוך על לוגו התאטרון נייר דף לתלות הקבלן על 42.1

 :הבאים את הפרטים למלא ובו השירותים של

 ביצוע תאריך

 ביצוע שעת

 וחתימתו המנקה שם

 חתימת המפקח ושעת בדיקה

 דוגמא:

 תאריך_____________

 ביקורת החתימת מנק שם מנקה שעת ביצוע מס'

1 08:00    

2 09:00    

3 10:00    

4 11:00    

5 12:00    

6 13:00    

7 14:00    
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8 15:00    

9 16:00    

10 17:00    

11 18:00    

12 19:00    

13 20:00    

14 21:00    

15 22:00    

16 23:00    

 

מערכת בקרה לניקיון השירותים וקיימת ככל הקבלן מבלי לגרוע באמור לעייל יפעל   42.2

ו/או כל חדר אחר שיידרש ע"י המזמין תותקן מערכת חכמה זו ותחליף את שיטת 

 הרישום המפורטת ,הכל בהתאם לשיקול דעת המזמין ומעת לעת.

 הפרדה .43

 מוחלטת בין כלי עבודה המשמשים לניקוי אזורים בהםובדי הניקיון יקיימו הפרדה ע

בין כלי עבודה המשמשים לביצוע עבודות בשירותים מכינים או מגישים מזון, ל

המבנה האחרים. לשם כך תצבע החברה ותסמן את כלי העבודה המשמשים  ובחלקי

 .שירותים בצבע שונה מכלי העבודה המשמשים לאזורי המזון לעבודה באזורי

 הדברה .44

ומזיקים  מכרסמים ללכידת מלכודות אספקת כולל מזיקים- מקקים ו הדברת יצועב 44.1

 .יניהםלמ

 ההדברה היה, תחוזרת הדברה שתידרש ככל .ותתועד בשנה פעמיים תבוצע ההדברה 44.2

 .האחריות ובמסגרת נוספת ללא תמורה

 בעלי יהיו ,הדברה עבודות בביצוע שיועסקו מטעמו משנה קבלני או הקבלן עובדי 44.3

 אחרת רשות וכל הסביבה לאיכות מהמשרד ,הבריאות ממשרד רישיונות מתאימים

 .דין כל י"עפ כנדרש

 .לסביבה וידידותיים טבעיים בחומרים שימוש הניתן ככל הקבלן יעשה 44.4
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 בשעה יבוצע הטיפול. המזמין עם בתאום זו עבודה תתבצע ,המבנה בתוך הדברה בעת 44.5

לוחות הזמנים של המזמין תבוצע הדברה , ככל ויידרש לפי שאין בני אדם במקום

 פעילות של התאטרוןבשעות הלילה או בכל מועד אחר בהם לא מתקיימת 

 מכרסמים נגד טיפול וכן פרעושים, מזיקים, ותיקנים נמלים נגד ריסוס כוללת הפעילות 44.6

 .הבריאות משרד י"עפ יהיו הנחיות(. אקוסטיות כולל בתקרות(

 על יסופקו – המפורטות המשימות לביצוע הנדרשים מתכלים וחומרים הדברה חומרי 44.7

התקנים  י"ועפ חוק י"עפ כנדרש תקניים יהיו החומרים. חשבונו ועל הקבלן ידי

 .ריח וללא לסביבה ידידותיים, הישראלים

 מסוכנים הדברה חומרי, זמני באופן ולו, במבנה לאחסן הקבלן על מוחלט איסור חל 44.8

 .הקבלן עבודת לצורך הנדרשים רעילים אחרים או

 אחזקת מעליות .45

 
 הוראות ביצוע

 
 .מעלונים/חצי שנתי למעליותעל הקבלן לדאוג להזמנת חברה לביצוע טיפול  1.2
נותנת  דרגנועים/דרגנועים ולחברת המעליות/על הקבלן לדאוג העברת הערות הבודק ליועץ המעליות 1.3

 .השרות לצורך ביצוע תיקון הליקויים לפי הצורך
 .הדרגנוע על /המעלית בתא הבודק אישור תהדבק 1.4
 .במערכת האחזקה  הבודק על הקבלן לדאוג לתיעוד דוח 1.5

 
 :י התקנים"עפיש לפעול  1.6

 ,60 -א ו  59סעיף  1970 -ל "התש(, נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה 
י בודק "ע, לפחות, חודשים 6לקיים בדיקה של המעלית בכל  60פקודת הבטיחות בעבודה סעיף 

 (.ת.מ.של הת י אגף הפיקוח"שהוסמך לתפקיד זה ע)מוסמך 
 
 

 :מוקד רואה ומצלמות אבטחה בשטחי המבנה .2

מצלמות שפזורות לפי פרוגרמת מצלמות שמהווה חלק  30וע לקבלן כי במבנה בוצעה הכנה לככללי: יד 2.1

 החשמל במבנה.בלתי נפרד מתוכניות 

 חברת הניהול תפעל בהתאם להנחיות המזמין בכל הקשור למצלמות אבטחה אלו כמפורט: 2.2

תגיש הצעת מחיר ,ככל ותתבקש להשלמת המצלמות ומערכת ההקלטה  לצורך  2.2.1

 רך המצלמות.הפעלת מע

 תכתוב נוהל ברור לצורך צפייה במצלמות בשגרה ובחרום. 2.2.2

תגיש הצעה למוקד רואה אשר ייתן מענה בשגרה ובחרום ע"י צפייה במצלמות ומתן   2.2.3

 מענה ע"י סייר  באופן של מחיר כמפורט:

 מזמין.במספר( ומנגנון דיווח ל 10סיורים ייזומים,לרבות נקודות החתמה)עד  2מחיר למוקד רואה כולל 

 מחיר לכל סיור נוסף.
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צפיה וזאת  אפליקציית באמצעות 24/7במצלמות ברת הניהול תוכל לצפות ח

 ייה ע"י מנהל הבניין ,באמצעות הסלולרי שברשותו.כמפורט:

 צפייה במחשבי חברת הניהול

 לאפשר אפשרות צפייה לנציג בית לסין/נציגות דיירי הבית  

וכן ומידע בכל הקשור להיסטוריית המצלמות חברת הניהול תעניק למזמין שירותי ת 2.2.4

יהיה צורך להשתמש במידע המוקלט באמצעות מערכת ההקלטה של בכל עת בעת 

 המצלמות.

למען הסר ספק חברת הניהול לא תוכל לעשות כל שימוש במלמות ובמידע המוקלט  2.2.5

  .בכתבמראש ו ת אישור תאטרון בית ליסין,ללא קבל
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 למערכות טכניים יםמפרט

 חשמל
 הנחיות כלליות

 יעשו ע"י בודק  חשמל  מוסמך בהתאם לתקנות החשמל וחוק החשמל.הבדיקות  •

 הבדיקה תעשה אחת לשנה לפחות. •

תבוצע בדיקה תרמוגרפית ללוחות החשמל אשר דו"ח מקורי ובצבעים יועבר למזמין, זאת לרבות  •
 המלצות חברת הניהול והפניה למסקנות הדו"ח.

 קי לוחות החשמל יהיו כחלק בלתי נפרד מהבדיקה.חיזו •

 חלפים יוחלפו בהתאם למחירון שיקבע/אחוז ההנחה שיקבע. •

תחזוקת לוחות החשמל כוללת:  התאורה, גופי התאורה, שקעי שרות, לוחות חשמל תאורת  •
 חירום, שילוט מואר וכל ציוד ואביזרי קצה.

 

 תיאור פירוט המערכות הקיימות

 חשמל ו/או פירוט לוחות החשמל במפרט טכני זה. בהתאם לתוכניות ה

 

 בדיקה חזותית אשר כוללת:
 

 הערות תדירות מבצע הפעולה

שלמות אביזרי חשמל בשטח כגון: מפסקים, שקעים, מכסים 
 בקופסאות חיבורים, גופי תאורה  וכד'.  

   אחת לחודש  

לוחות חשמל: בדיקה חזותית של לוחות חשמל, קיום תוכניות , 
הלוח, דלתות לוח מני שריפה, אבק ובוץ, רטיבות, חפצים בתוך סי

החשמל שלמות ותקינות וסגירתם מתבצעת כנדרש . לוודא כי ישנה 
 גישה חופשית ללוח בכל עת.

   אחת לחודש  

   אחת לחודש   בדיקת פעולת ממסרי פחת ע"י לחיצה על לחצן בדיקה בממסר. 

החירום. ניתן לעשות זאת  בדיקת מפסק חירום ע"י לחיצה על לחצן
שחרור ברגים של זכוכית הגנה, במידה והפסקת חירום לא על ידי 

פועלת יש לוודא שמפסק ההגנה מורם. הבדיקה תיעשה כאשר אין 
 פעילות מלאה ובעומס מינימלי כאשר המזגנים לא פועלים.

   פעמיים בשנה  

   אחת לחודש   בדיקת תאורת חירום ע"י הפסקת חשמל כללית.

   אחת לחודש   בדיקה חזותית של מנורות סימון ומדי מתח בלוחות חשמל. 

   אחת לחודש   נוכחות תכניות בלוחות חשמל.
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הארקה חיצונית: בדיקה חזותית לקיום חיבורי מוליכי הארקה 
 ומוליכי חיבור לפס השוואה פוטנציאלי חיצוני.

   אחת לחודש  

 2.5ים וחוטי חשמל בגובה עד לכבלחוטי חשמל וכבלים: קיום הגנה 
 מטרים )ולוודא שהם נמצאים בתוך תעלות או צינורות(.

   אחת לחודש  

   אחת לחודש   איטום מעברי כבלים בין הקומות ובכניסה ללוחות חשמל.

 

 לוחות חשמל -מפרט טכני 

 

 הערות תיאור כמותי גודל לוח  תיאור המערכת מיקום

     C   360*3לוח חשמל  - 2קומה 

     D   1000*3לוח חשמל   

     C-D SOUND   315*3לוח חשמל   

     D30  40*3מעגל  - D1לוח בקרי תאורה   

     T1  3*2000לוח חשמל ראשי שנאי  - 1קומה 

     T2  3*2000לוח חשמל ראשי שנאי   

     1600*3 לוח חלוקה גנרטור   

     400*3 לוח חיוני ביותר   

     A1  3*2000ח חלוקה ראשי לו  

     A2  3*2000לוח חלוקה ראשי   

     A77 3*40מעגל  -  A2לוח בקרי תאורה   

        Eלוח חשמל  קומת קרקע

    QA39  לוח חשמל ציבורי       

   לוח בקרי תאורה  Q2מעגל   
  

    

       לוח בקרי תאורה  Q2מעגל   1קומה 

        Fלוח חשמל   

       F10מעגל  F1לוח בקרי תאורה   

       F11מעגל   F2לוח בקרי תאורה   

        Hלוח חשמל  2קומה 

        Kלוח חשמל   

       K30מעגל  K1לוח בקרי תאורה   

        Gלוח חשמל   

        Mלוח חשמל  3קומה 

       M30מעגל  M1לוח בקרי תאורה   

        Nלוח חשמל   
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        M-N SOUNDלוח חשמל   

       לוח חשמל חלוקה ארונות דימרים  

       לוח חשמל  S 4קומה 

   S30   מעגלS2  לוח בקרי תאורה       

  R  לוח חשמל       

   R30  מעגלR1  לוח בקרי תאורה       

       לוח חשמל  T 5קומה 

  T SOUND  לוח חשמל       

   T30   מעגלT1  לוח בקרי תאורה       

   T31  מעגלT2  לוח בקרי תאורה       

   T32  מעגלT3  לוח בקרי תאורה       

       לוח חשמל  Q 6קומה 

       לוח בקרי תאורה  Q1מעגל  Q30 7קומה 

  Q31  מעגלQ2  לוח בקרי תאורה       

       לוח חשמל  P1 5קומה  קומת גג

       לוח חשמל  P2 7מה קו  

       לוח חשמל  P3 5קומה   
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 בקרת מבנה ודלתות

 הוראות כלליות

המתחזק יהיה אחרי לתחזוקת מערכות אלו באמצעות קבלן המערכת שהותקנה על ידו )באחריות הקבלן 
 רכות אלו.להזמין ולוודא ביצוע(, כן ייתן המתחזק שרות לאבחון ראשוני של תקלות במע

 תיאור ופירוט המערכות הקיימות

 . רדיון הנדסה בע"ממערכת בקרת מבנה של חברת 

 הוראות לביצוע:

 

 הערות תדירות מבצע הפעולה

   רבעוני הקבלן בדוק חיזוק של מערכת הכבילה של מערכת בקרת המבנה

   רבעוני הקבלן upsבדוק תקינות 

   חצי שנתי הקבלן בדוק המצאות הוראות הפעלה כתובות

   חצי שנתי הקבלן נקה אבק באמצעות מברשת עדינה ולחץ אוויר

הזמן נציג שרות של גורם מוסמך לצורך בדיקת תקינות 
 המערכת

קבלן 
 שירות

   חצי שנתי

תיאור  תיאור המערכת מיקום
 כמותי

 הערות

מרכז בקרה כולל   
 מחשב ותוכנה

1   

   1 מדפסת  

   HMI 1מחולל יישומי   

מתאמי רשת   
 ותקשורת

5   

נקודות בקרה ממשק   
AO 'וכו 

450   
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 מפרט טכני:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רגשי חום,   
 טמפרטורה, הצפה

25   

   50-כ מגנטים לדלת  

מערכת מנייה   
 VRFלמזגנים 

1   
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 גנרטור

 הוראות כלליות

 הזמין ולוודא ביצוע(. ביקורת שנתית תבוצע ע"י קבלן שירות שהתקין את הגנרטור )באחריות הקבלן ל

 יתר ההוראות באחריות הקבלן לבצע.

 תיאור ופירוט המערכות הקיימות

 סינכרו-שמרלינגבמבנה קיים גנראטור של חברת 

 KVA  880הספק 

 pw880/osa-fמדגם 

 7קומה  -חזית גג רחוב פרוגממוקם 

 
 :הוראות לביצוע

 

 הערות תדירות מבצע הפעולה

   שבועי הקבלן ולוח פיקודבדוק חזותית  את הגנראטור 

   שבועי הקבלן בדוק המצאות מטף לחרום

   שבועי הקבלן בדוק חיבור הגנראטור להארקה

   שבועי הקבלן בדוק גובה מפלס שמן

   שבועי הקבלן במיכלבדוק מפלס סולר 

בדוק טעינת מצברים תקינה באמצעות מחווני מתח וזרם שבלוח 
 הפיקוד

   שבועי הקבלן

   שבועי הקבלן חזותית נזילות שמן, מים, סולר.בדוק 

בדוק תקינות מצבר ובצע מריחת וזלין על קטבי המצבר למניעת 
 קורוזיה, בהתאם לצורך.

   שבועי הקבלן

   שבועי הקבלן לחצן הדממת גנראטור )חרום(בדוק תקינות 

התנעה גנראטור בהתאם להוראות היצרן שמהוות חלק בלתי 
 נפרד מהנחיות אלו

   שבועי הקבלן

   חודשי הקבלן בדוק שלמות בד ופח בחיבור בין רדיאטור לקיר המבנה

   חודשי הקבלן בדוק תקינות מיכל הדלק, אתר נזילות



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  91עמוד 

 

 

   חצי שנתי הקבלן חיצונית ע"י מטלית יבשה.נקה ארונות חשמל 

   חצי שנתי הקבלן בדוק הימצאות תוכניות חשמל בלוחות החשמל

   חצי שנתי הקבלן הוראות הפעלה ובטיחות בחדרבדוק הימצאות 

החלף סולר בהתאם להוראות היצרן ובאישור המזמין לעלות 
 הסולר

למען הסר ספק   שנתי הקבלן
מילוי סולר מעת 

לעת הינו 
באחריות וע"ח 

 הקבלן

   שנתי קבלן שירות הזמן את הגורם המוסמך לביקורת שנתית ועל פי הסכם השרות

 שנים 5-אחת ל הקבלן קנות החשמל בפרק התקנת גנראטורים.בת 26לפי תקנה 
יש לקבל אישור 

 מתאים.
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 מפוחים

 הוראות כלליות:

 הוראות לביצוע: 

 הערות תדירות הפעולה

בצע הפעלה יזומה של מפוחים למספר דקות , הקשב לרעשים, רעידות ודווח 
 בהתאם

   אחת לחודש

   אחת לחודש מפסקים, נוריות חיווי וכיוצב' -וחיםבדוק תקינות לוח מפ

בדוק הפעלה אוטומטית של המפוחים להוצאת עשן ע"י סימולציית הפעלה 
 למערכת גלוי אש וראה כניסה ויציאה של מפוחים מפעולה 

   אחת לרבעון

   אחת לשנה בצע בדיקת תקינות מפוחים כחלק מבדיקת אינטגרציה שתערך 

 
 מפרט טכני:

 
 הערות תיאור כמותי מיקום ור המערכתתיא

       ראשיפינוי עשן 

     -2קפיטריה  פינוי עשן 

     -2חדר ביוב   

     פסאז'  

     +2מסדרון   

     7מעלון   

     6מעלון   

     חדר תלבושות  

     -2מסדרון   

     אולם קטן  

     משרדים מתחת לבמה  

     +2 מסדרון -במכבסה   

     גג צפון  

     מעליות  

     +2מדרגות   

     חדר חזרות  

 מתפרה  
  

    

     אולם גדול פינוי ופיצוי אוויר 

       פיצוי אוויר ראשי

     למרתפים פיצוי אוויר 

     אולם קטן  
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 אולם קטן  
  

    

     )בקופסא אקוסטית( + 2יניקת שירותים 

     )בקופסא אקוסטית( תים מפוחי שירו

     )בקופסא אקוסטית( יניקת שירותים קומתיים  
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 מערכת גילוי אש ועשן

 הוראות כלליות

 תיאור ופירוט המערכת הקיימת  

 Telefireשל חברת    ADR-7000מערכת 

 (5למעלית מספר  3בפסג בין מעלון  1)קומה   ADR-3000רכזת משנה  

 לדיקוקבלן מבצע: 
  

 2דלפק כניסה לתיאטרון בקומה מיקום הרכזת: 

 

 הוראות לביצוע: 

 

 הערות תדירות מבצע הפעולה

   אחת לרבעון הקבלן בדוק ונקה אבק בזהירות מפנל ראשי של המערכת.

   לרבעוןאחת  הקבלן בדוק תקינות שילוט כללי של המערכת

   אחת לחודש הקבלן עשן.בדוק תקינות לחצנים, צופרים, גלאי 

   אחת לחודש הקבלן בדוק תקינות המצבר במערכת.

   אחת לחודש הקבלן בדוק תקינות החייגן בעת יצירת סימולציית הפעלה למערכת.

בדוק קיום הוראות הפעלה של המערכת, תוכניות חשמל, רשימת 
 הנחיות בעת הפעלת המערכת.אזורים, 

   אחת לרבעון הקבלן

ו/או  11, 3חלקים  1220ה לביקורת למערכת בהתאם לתקן הזמן חבר
 אטרון.יכל דרישה אחרת שתחול על הת

   אחת לשנה הקבלן

ו/או כל דרישה אחרת  11, 3חלקים  1220ביצוע בדיקה בהתאם לתקן 
 אטרון.ישתחול על הת

     קבלן שירות

דו"ח תקינות מפורט, מקורי וחתום המאשרר את תקינות קבל 
עבירו למזמין עם מסמך נלווה של חברת הניהול ליישום המערכת וה

 מסקנות הדו"ח.

   אחת לשנה הקבלן

   שנתי קבלן השירות  ביצוע בדיקת אינטגרציית מערכות וקבלת אישור.
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 הערות תיאור כמותי מיקום תיאור המערכת

   10-כ   פוטואלקטריםגלאי עשן 

   20-כ   גלאי חום אנלוגיים

   1   י עשןרכזת גילו

   500-כ   גלאי עשן אנלוגיים

   1   לוח בקרה 

   4   לוח משנה ללוח בקרה

   2   פנל כבאים

   1   רכזת חלונות שחרור עשן

       לחצנים, צופרים, חייגן, מגנטים, כרטיסי כתובת וכו'
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 מערכת כריזה

 תיאור ופירוט המערכות הקיימות

 בושת כריזה של מערכ

 2ליד רכזת גילוי אש ועשן בקומה  :מיקום המערכת

 הוראות לביצוע: 

 

 הערות תדירות מבצע הפעולה

בליווי איש אחזקה שנמצא  חודשי הקבלן בדוק תקינות מערכת כריזה באמצעות כריזה
 תקינותהבקומות ומאשרר את 

   רבעוני הקבלן בדוק תקינות מפסק הגברת  עוצמת המערכת

   רבעוני הקבלן דוק שלמות פנל הבקרהב

   רבעוני הקבלן בדוק תקינות סוללות גיבוי למערכת

הזמן את הגורם המוסמך לצורך בדיקה וקבלת אישור 
 3חלק  1220תקינות בהתאם לתקן 

   שנתי הקבלן

   שנתי קבלן השירות 3חלק  1220תקינות בהתאם לתקן ביצוע בדיקה 

  
 מפרט טכני:

 
 הערות תיאור כמותי מיקום רכתתיאור המע

   150   רמקולים

   1   רכזת כריזה

   6   מיקרופון פורץ 

   5   מגבר

   1   יחידת השמעה

 
 
 
 
 
 
 



 

 : _________________המשתתףחתימת  
 136מתוך  97עמוד 

 

 

 עמדות כיבוי אש

 תיאור ופירוט המערכות הקיימות

 כיבוי אש עמדות 90-בסך הכל כ

 :הוראות לביצוע 
 

 הערות תדירות מבצע הפעולה

 פי הרשימה:בדוק מלאי בעמדה ל

 צינורות בד 2 •

 "2מזנק  •

 " בקצה3/4מטר עם מזנק  25-30גלגלון  •

 ק"ג 6מטף אבקה  •

   אחת לחודש הקבלן

   אחת לחודש הקבלן בדוק תקינות המטף )מחוג מנומטר על הירוק(

   אחת לחודש הקבלן בצנרת כיבוי אש ותקן בהתאםבדוק נזילות מים 

   שנהאחת לחצי  הקבלן שמן צירי דלתות ארון

בצע תיקוני צבע בארון עמדת כיבוי אש, לרבות טיפול במוקדי 
 חלודה.

   אחת לחצי שנה הקבלן

   אחת לחצי שנה הקבלן השלם שילוט חסר.

העמדות והמטפים, הזמן חברת שרות מוסמכת לבדיקת תקינות 
 1חלק  129זאת לרבות קבלת אישור תקינות לפי תקן 

   אחת לשנה הקבלן

תקינות העמדות והמטפים, זאת לרבות קבלת  ביצוע בדיקת
 1חלק  129אישור תקינות לפי תקן 

     קבלן שירות

קבל דו"ח תקינות מפורט, מקורי וחתום המאשרר את תקינות 
מסמך נלווה של חברת הניהול המערכת והעבירו למזמין עם 

 ליישום מסקנות הדו"ח.

     הקבלן
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 משאבות הידרנטים

 ץ לקו הידרנטים )גלגלונים(משאבה להגברת לח

 
  גגמיקום: 

 הוראות לביצוע:
 

 הערות תדירות הפעולה

   אחת לחודש בדוק הפעלת המשאבה ידנית והקשב לרעשים, נזילות, רעידות

   אחת לרבעון הפעל משאבה ע"י פתיחת הידרנט ויצירת סימולציה 

   לחציון אחת בצע תיקוני צבע, ניקיון כללי, שימון וגירוז לפי הצורך 

   אחת לשנה בדוק תקינות במסגרת בדיקה שנתית של מערכות כיבוי האש

 
 מפרט טכני:

 
 הערות תיאור כמותי מיקום תיאור המערכת

   3   מטר 25מק"ש עומד  20דרגתיות משאבות רב 

   2   משאבות אופקיות להידרנטים לכיבוי אש
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 רי מים+ מאג משאבת ספרינקלרים חשמלית

 הוראות כלליות

 גגמיקום: 
  

 הוראות לביצוע:
 

 הערות תדירות מבצע הפעולה

   שבועי הקבלן בדוק תקינות המצבר.

   שבועי הקבלן המצבר.בדוק תקינות הכבלים  של 

   שבועי הקבלן בדוק מפלס המים במאגר כיבוי האש

בצע הפעלה למשאבת כיבוי אש באופן ידני ועל  פי 
 ן.הנחיות היצר

   שבועי הקבלן

שים לב  -בצע פתיחה וסגירה של כל ברזי המים 
 להשאירם במצב המתאים!

   אחת לחצי שנה הקבלן

   אחת לרבעון הקבלן מהמאגר מיםבדוק נזילות וכשלי איטום 

בדוק תאריך על המצברים ובצע החלפה יזומה במידה 
וחלפה תקופת אורח חיי המצבר המומלצת לפי 

 הנחיות היצרן

בכפוף  אחת לרבעון קבלןה
לאישור 
 המזמין

   חצי שנתי הקבלן בצע ניקוי, שימון וטיפול במוקדי חלודה

   חצי שנתי הקבלן בצע טיפול ללוח חשמל של המשאבה

הזמנת גורם מוסמך לבדיקת תקינות מערכת 
 1928משאבות המים ולטיפול מונע שנתי לפי תקן 

   חצי שנתי הקבלן

מערכת משאבות המים ולטיפול  ביצוע בדיקת תקינות
 1928מונע שנתי לפי תקן 

   חצי שנתי קבלן שירות

 
 :מפרט טכני

 
תיאור  מיקום תיאור המערכת

 כמותי
 הערות

סבל"ד  2950כ"ס  50משאבת כיבוי אש עם מנוע חשמל 
 PSI 50בלחץ  GPM 500בספיקה 

  1   

   1   מערכת הפעלה לספרינקלרים

   JOCKEY   1משאבת 
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     מטר 3000-ה"כ מטר אורך צנרת כס
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 משאבות ניקוז ביוב
 
 

 הוראות לביצוע:

 

 הערות תדירות הפעולה

   רבעוני בדוק חזותית, הקשב לרעידות ושמיעת רעשים.

   רבעוני הפעל משאבה ידנית  וודא שברז אל חוזר פועל

   רבעוני עלה, לרבות קונטקטורים ומאמ"טיםבדוק תקינות לוח פיקוד והפ

   רבעוני נקה משקעים מהמשאבה ובצע שימון בהתאם להוראות יצרן

בדיקות חשמליות: יש לוודא צריכת אמפר שווה בין כל הפאזות וכן 
 לבחון תקלות בהתאם ללוח החשמל.

   רבעוני

צילום בצע ניקיון יסודי לבור לרבות פינוי משקעי חול ולכלוך כללי. 
 הבור נקי ממשקעים יימסר לנציג המזמין.

   שנתי

   שנתי נקה מצופי פיקוד.

 
 מפרט טכני:

  
תיאור  מיקום המערכתתיאור 

 כמותי
 הערות

   2   מטר 30 -מק"ש  20משאבה לביוב גולמי 

צינורות, מתלים, אביזרים, מעקה, אל חוזר, 
         מצופים, סולם, מכסים

         מגופים, 
 קר פיקוד אולטרסוניב

  2   
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 אסלות ומשתנות תלויות, ברזים אלקטרונים

  הוראות כלליות

 שירותים :מיקום
 

 :הוראות לביצוע
 

 הערות תדירות הפעולה

   אחת לחודש בדוק תקינות הברז החשמלי באמצעות הפעלה יזומה

   לחודש אחת  בהתאם להוראות היצרןבצע ניקיון לעינית של הברז עם חומר 

פעל בהתאם להוראות אחזקה מיוחדות כמפורט בנספח זה ובהתאם 
 לתיק המתקן שיימסר 

  

 
 קבועות תברואה: -מפרט טכני 

 
 הערות תיאור כמותי מיקום תיאור המערכת

   60-כ   אסלות תלויות

   35 -כ   משתנות תלויות

       ברזים אלקטרונים

       כיורים

 
 

 יוחדות מזרם אלקטרוני למשתנה:מהוראות תחזוקה 
 

 :הנחיות לניקוי המסנן
 מזרם זה מסופק עם מסנן העשוי נירוסטה למניעת חדירה של חלקיקים זרים לקווי המים.

 במידה ומזוהה ירידה בעוצמה של זרם המים, הסיבה לכך יכולה להיות חסימה במסנן.
 ניתן לנקות את המסנן על פי המתואר להלן:

 ם הוויסות.ו. סגור את שסת1
 שחרר את האומים והסר את הסולונואיד. .2
 . הסר את המסנן ושטוף אותו תחת זרם מים.3
 השב את המסנן למקומו. .4
 . הרכב את הסלונואיד למקומו.5
 פתח את שסתום הוויסות וכוונן את ספיקת המים. .6
 . וודא שאין נזילות במערכת.7
 

 :מיוחדיםוהגימורים הטיפול וניקוי של רכיבי הכרום 
 לעולם אין להשתמש בצמר פלדה או בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול, חומצה, חומרים

 שוחקים, וכדומה. אין להשתמש בתכשירי ניקוי או תחזוקה האסורים לשימוש. השימוש
 עלול להזיק למשטחים החיצוניים של המזרם. לניקוי המשטחים החיצוניים של המזרם יש

 ון, ולאחר מכן לנגב את ולייבש במטלית נקייה או במגבת.ק במים ובסבלהשתמש אך ור
 בעת ניקוי האריחים בחדר הרחצה, חשוב להגן על המזרם מפני נתזים של חומרי ניקוי

 חריפים.
 במידה ונעשה שימוש בחומר חיטוי כימי במערכת, ניתן להשתמש בכלור

 (שרייהם לכל שעת המ"ג/ל' לכל היותר, מדולל במי 05ריכוז כלור בריכוז )
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 החלפת סוללות
 בלבד. Nara 2030דגם  -הנחיות להחלפת הסוללה 

 12כאשר הסוללה נחלשת, נורית החיווי האדומה תהבהב בקצב קבוע. יש להחליף את הסוללות תוך
 .ימים

 
 (.5) 1-מסמך ד'יתרת ההוראות בחוברת הנחיות התקנה ותחזוקה  שמהוות 

 

 
 מיוחדות לברז אלקטרוניהנחיות תחזוקה 

 
 :החלפת סוללות

 כאשר הסוללה נחלשת, נורית החיווי האדומה תהבהב בקצב קבוע. יש להחליף את
 ימים. 12הסוללות תוך 

 : Green, Green 1000החלפת סוללה בדגם 
 את ברז הניתוק. .סגור 1
 המוצר.להסרת כיסוי הברז יחד עם החיישן, השתמש במפתח האלן המסופק עם .2
 את הכיסוי יחד עם החיישן. שחרר את הבורג, והסר .3
 נתק את המחברים בין היחידה האלקטרונית לבין הסוללה. .4

 ) מומלץ להשתמש בסוללת ליתיום.0חדשה.  V 0החלף את הסוללה בסוללת 
 נקוט משנה זהירות והנח את הסוללה בגוף הברז, וחבר את המחברים בין היחידה .5

 בין הסוללה.האלקטרונית ל
 :חשוב
 הבאים במגע עם מסופי הסוללה מרוקנים את הסוללה במהירות רבה, מכיוון שמים •

 ולכן אל תאפשר חדירה של לחות או מים אל תוך המערכת בעת החלפת הסוללה. •

 וודא שהאטם הטבעתי אינו פגום וממוקם כראוי בתוך החריץ המיועד לו. . •
 האטם במידה ולא הקפד לנקות ולסוך אתבמידה החלף את האטם הטבעתי באטם חדש,  •

 הקיים בשמן סיליקון לפני הרכבה של החלקים. •
 שניות, על מנת להבטיח שהכוונון 35יש להרכיב את כיסוי הברז יחד עם החיישן תוך  •

 העצמי של החיישן מתבצע כראוי. •
 : Green 1000 Bאו  Green Bהחלפת סוללה בדגם  •

 פתח במשנה זהירות את תא הסוללות. •
 סר את הסוללה המשומשת.ה •

 חדשה. מומלץ להשתמש בסוללת ליתיום. Vהסוללה בסוללות   החלף את •
 
 

 הנחיות לניקוי המסנן
 ברז זה מסופק עם מסנן העשוי נירוסטה למניעת חדירה של חלקיקים זרים לקווי המים.

 במסנן.במידה ומזוהה ירידה בעוצמה של זרם המים, הסיבה לכך יכולה להיות חסימה 
 רניתן לנקות את המסנן על פי המתוא

 להלן:

 סגור את ברז אספקת המים. •
 נתק את הצינורות הגמישים. •

 הסר את המסנן ושטוף אותו תחת זרם מים. •
 .הרכב את החלקים שהסרת.2 •
 חבר את הצינורות הגמישים ופתח את ברז אספקת המים. •

 וודא שאין נזילות במערכת. •
 

 :לסולונאידיםשירות 

 חודשים. 6שישה  הדיאפרגמה בסולונואיד דורשת ניקוי תקופתי אחת ל •
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 הדיאפרגמה מתוך הסולנואיד ובדוק אותה לאיתור לכלוך. הוצא את •
למים זורמים והרכב אותה  במקרה שהדיאפרגמה מלוכלכת או סתומה, שטוף אותה מתחת •

 חזרה למקומה.
 במידה ואינך מכיר שסתומי סולנואיד האלקטרוניים.אין לנסות ולפרק את הסולנואיד  •
לעולם אין להשתמש בצמר פלדה או - הכרום והגימורים המיוחדים טיפול וניקוי של רכיבי •

שוחקים, וכדומה. אין להשתמש בתכשירי  בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול, חומצה, חומרים
טחים החיצוניים של הברז. עלול להזיק למש ניקוי או תחזוקה האסורים לשימוש. השימוש

אך ורק במים ובסבון, ולאחר מכן לנגב את להשתמש  לניקוי המשטחים החיצוניים של הברז יש
 ולייבש במטלית נקייה או במגבת.

 חריפים. בעת ניקוי האריחים בחדר הרחצה, חשוב להגן על הברז מפני נתזים של חומרי ניקוי •
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 אווירמיזוג 

 הוראות כלליות

 אחזקת מכלול מערכות מיזוג אוויר מרכזיות ועצמאיות. 

 כמפורט בתיק המתקן והוראות האחזקה שימסרו הכל

 הוראות לביצוע:
 

 הערות תדירות הפעולה

נקה פילטרים של יחידות הפנים ,הקפד לשטוף את 
 הפילטר ולהמתין לזמן ייבוש מלא.

   אחת לרבעון

   אחת לרבעון נקה גריל אוויר של היחידה הפנימית 

   ןאחת לרבעו בדוק הזנות חשמל ותקינות ניקוזים 

 בהתאם להנחיות היצרן אחת לחצי שנה שטוף סוללה יחידה חיצונית 

 
 
 

 מערכת קירור מים -מפרט טכני 
 

 הערות תיאור כמותי תיאור המערכת מיקום

     TRANEטון תוצרת  150יחידת קירור מים לתפוקת   

     משאבת סחרור  

 
 יט"אות -מפרט טכני 

 
 הערות תיאור כמותי תיאור המערכת מיקום

     מיזוג אולם קטן  

     מיזוג אולם קטן  

     -2מיזוג לובי   

     מיזוג במה אולם קטן  

     0.00מיזוג לובי כניסה מפלס   

     מיזוג קומתי מערב  

     +4מיזוג מסדרון מערבי ב   

     +4מיזוג מסדרון צפוני ב   

     במה צפון  

     במה דרום  

     גדול אולם  

     אולם גדול  

     אוויר צח לאולם קטן  
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 מזגנים מפוצלים

 :הוראות כלליות

 כמפורט בתיק המתקן שיימסר 

 

 
 מפרט טכני:

 
 הערות הוראות תחזוקה תיאור כמותי תיאור המערכת מיקום

  17000 BTU/H 2     

  24000 BTU/H 1     

  25000 BTU/H 1     

  4.5 TR 2     

     TR    1 4 חדר אשפה

 
 

 VRFיחידות 

 הוראות כלליות
 

 עילי :סיווג

 
 הערות מיקום תיאור כמותי תיאור המערכת

     9 דגם  30

     1 דגם 36

     3 דגם 24

     10 דגם 18

     6 דגם 15

     1 דגם 12

     4 דגם 09

 

 מיני מרכזי :סיווג
 

 ערותה מיקום תיאור כמותי תיאור המערכת

     9 דגם 54

     3 דגם 28

     1 דגם 24

     1 דגם 18
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     1 דגם 15

 קסטה :סיווג 
 

 הערות מיקום תיאור כמותי תיאור המערכת

     1 דגם 21

     8 דגם 18

     3 דגם 09

     1 דגם 28

 
 נסתר :סיווג

 
 הערות מיקום תיאור כמותי תיאור המערכת

     1 דגם 21

  

 VRFמעבים למערכת  :גסיוו
 

 הערות תיאור כמותי תיאור המערכת מיקום

   ARUM 240 LTES 1   

   ARUM 220 LTES 1   

   ARUM 160 LTES 1   

   ARUM 120 LTES 2   

  RUN 100 LLS4 1   

  RUN 160 LLS4 1   

  RUN 220 LLN4 2   

 
 VRFהוראות אחזקה למערכות 

 
 .זה למפרט( 4) 1-ד' במסמך כמפורט
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 מעליות ומעלונים

 

  

 הוראות לביצוע:

 
 הערות תדירות הפעולה

הקבלן יבצע בדיקה ויזואלית של המתקן אחת ליום ויקשיב לרעשים 
 חריגים או כל ליקוי אחר שיגלה בזמן הבדיקה.

   אחת ליום

   חת לשבועא הקבלן יבצע בדיקת חייגן למקרה חירום בתא המעליות.

אוג לביצוע תחזוקת המעליות/דרגנועים/מעלונים על פי על הקבלן לד
 הסכם השירות עם החברה הרלוונטית. 

בהתאם להסכם 
 השירות

  

על הקבלן לדאוג העברת הערות הבודק ליועץ המעליות ולחברת 
 המעליות נותנת השרות, לצורך ביצוע תיקון הליקויים לפי הצורך. 

    

   אחת לשישה חודשים בתא המעלית/על הדרגנוע.ישור הבודק על הקבלן לוודא הדבקת א

על הקבלן לוודא בדיקת בודק מוסמך אחת לשישה חודשים או 
 בהתאם להנחיות האמורות בחוק.

   אחת לשישה חודשים

   אחת לשישה חודשים על הקבלן לדאוג לתיעוד דוח הבודק במערכת האחזקה.

 
 מפרט טכני:

 
 הערות ראות תחזוקההו תיאור כמותי מיקום תיאור המערכת

 נוסעים 21   2   מעלית קהל ראשית

     1  פסאז' מעלון קהל

     1    מעלית משא לתפאורה

 נוסעים 8   1    מעלית סגל ושחקנים

     1  במה אולם תחתון מעלית סגל ושחקנים

     1 אולם תחתון קהל -מעלית נכים 

סגל  -מדרגון משופע 
 +שחקנים

RUN 220 LLN4 2     

       במה אולם גדול נכים -משווה גובה 

       פסאז' מדרגון משופע
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 יחידות מפוח נחשון

 הוראות כלליות

  

 כמפורט בהוראות אחזקה /תיק מתקן שיימסר הוראות לביצוע:
 

 הערות הוראות תחזוקה תיאור כמותי תיאור המערכת מיקום

  AW-600 8     

  AW-800 2     

  AW-1000 1     

  AW-1500 2     

  AW-2000 9     

  AW-3000 2     
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 דודי חשמל, מערכות חימום מים

 הוראות כלליות

  

  גג, צד דיזנגוף  5:קומה  מיקום

  

 הוראות לביצוע:

 בהתאם להנחיות שימסרו בתיק המתקן .
 

 ערותה הוראות תחזוקה תיאור כמותי מיקום תיאור המערכת

     1   של כרומגן מערכת דוד מים חשמלי

     2   מערכת דוד שמש

     2   משאבת סחרור מים חמים/חמים חוזרים
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 )רפרפות(: הוראות אחזקה לוברים
 

 .בשטיפה על ידי מים וסבון בלבד בעזרת מטלית לחה בלבד יבוצע הניקיון •
 .להשתמש באביזרים שעלולים לשפשף את שכבת הצבע  אין להשתמש בחומרים אחרים ואין  •

 
חודשים יבצע הקבלן בדיקת מוקדי חלודה בקונסטרוקציית הלובר ויבצע תיקוני צבע  6אחת ל •

 בהתאם למפרט הצביעה.
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 סאות באולמות התיאטרוןיהוראות תחזוקה וניקוי לכ
 

  למפרט זה( 3) 1-ד'מך מסיבוצע כאמור בנספח ניקיון שמהווה 
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 הוראות תחזוקה וניקוי לשטיחים באולמות התיאטרון:
 

  למפרט זה (2) 1-ד'מסמך יבוצע כאמור בנספח ניקיון שמהווה 
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 (1) 1-מסמך ד'

 תקופות בדק למערכות המבנה
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 (2) 1-מסמך ד'

ת תחזוקה לשטיחיםהוראו
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 (3) 1-מסמך ד'

 ליסיןהוראות אחזקה לכיסאות תיאטרון בית 

 : ןניקיו

 יש לנקות את הכיסאות מאבק באמצעות מטלית מתאימה למשטחי עץ)חומר רך(
 החלקים המרופדים באמצעות שואב אבק מבלי לפגוע בחלקי העץ .יש לנקות את  

לחה, רק במקרה צורך להשתמש בחומר ניקוי  יש לנקות עם מטליתבמקרה של כתמים 
 או חומרי ניקוי אחרים שנוסו על בד רזרבי בטרם שימוש באולם  Irwinמיוחד המספק ע"י 

 
 אחזקה:

וזוהה כיסא שמתנדנד או מושב לא מתרומם יש לבדוק ולתקן את הנושאים הבאים במידה 
: 

ד הצמדה מלאה לבדוק את רתום רגל הכיסא לרצפת הבטון .להדק את האומים ע .1
 ושלמה.

 עוגן חילופי.במידה ויש כשל באחד העוגנים יש לבצע 
 

 לבדוק את הברגים המחזקים את גב הכיסא למרכב הפלדה ולהדקם. .2
 לבדוק את הברגים המחזקים את המושב לרכב הפלדה ולחזקם .

 במידה והמנגנון הקיפול לא מרים את המושב יש לפרק את המושב 
ך ולסגור. )עבודה של דקות ספורות בסבירות נמוכה ביותר( להחליף חלק במידת הצור

. 
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 (4) 1-מסמך ד'

 הוראות תחזוקת מזגנים
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 (5) 1-מסמך ד'

 ומזרם אלקטרוני הוראות חזוקה ברזים
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 הוראות בטיחות – 2-'דסמך מ
 

 בטיחות כללי
 

 הוראות פי על ,והגהות הבטיחות כללי פי על זה הליך נשוא ההתחייבויות כל את למלא ומתחייב מצהיר הקבלן •
 .הבטיחות כללי ונספח המזמין המפקח או/ו המנהל והוראות הנחיות ,הדין

 פי על לרבות הבטיחות בעבודה חוקי לכל בהתאם לפעול זה הליך נשוא התחייבויותיו במסגרת הקבלן על •
 - 1970 -(ל"תש[,)חדש נוסח]בעבודה הבטיחות ופקודת  -1954 (ד"תשי) העבודה  על הפיקוח ארגון חוק

 .פיהם על והתקנות

 ובריאותם רווחתם שלומם לשמירת ,בטיחותי באופן זה הליך נשוא התחייבויותיו במילוי לפעול לןהקב על •
 לשם הנדרשים ונהלי הבטיחות כל הוראות את לקיים ,שהוא גוף או/ו אדם וכל מזמיןה עובדי ,עובדיו של
   .מזמיןהמפקח ב או/ו המנהל להוראות ובהתאם כך

 מתאימים אזהרה ובשלטיבולט  באופן לסמן ,פתחים לכסות החובה להח הקבלן על ,לעיל באמור לפגוע מבלי •
 או/ו לגופו סיכון להוות העלולים ,העבודה הנוצרים במהלך או/ו הקיימים שונים וסיכונים מפגעים ומובנים
 האמצעים בכל מסוכנים ולנקוט עבודה ותהליכי ציוד ,חומרים ,מכונות לבטח  לגדר ,דהוא מאן של לרכושו

  .לכיבויה בערה וכן התפשטות למניעת  ,חומרים התלקחות למניעת הדרושים

 מאן של או ברכושו/ו בגופו לפגיעה לגרום היה עלול או/ו גרם אשר מפגע או/ו תאונה התרחשה בו במקרה •
 משרד מטעם ולמפקח ,מזמיןלמפקח ב או/ו למנהל מיידי באופן המקרה על לדווח הקבלן מתחייב דהוא

 (דין כל פי על נדרש והדבר במידה)העבודה

 רשימה להוות כדי מזמיןהבטיחות ב על הממונה ובתדריך ,זה נספח בהוראות אין כי יובהר ספק כל הסר למען •
 הסכם נשוא מילוי התחייבויותיו במסגרת על הקבלן החלים והגהות הבטיחות דרישות כל של ומוחלטת סופית

 .זה

 החלות החובות אותו מן פוטרת או/ו משחררת אינה ל"הנ לדרישות בהתאם הקבלן פעולת כי יודגש ,כן כמו •
 היא להם והארגונים זה הליךב החברה הזוכה על החלות הספציפיות הדרישות פי על וכן דין כל פי על עליו

 .כפופה
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 בבית המשותף חלוקת השטחים–ה' מסמך 
 
 
 

 ר''מ 3580 -בשטח בהיקף של כ -התאטרון
 ר''מ  370 -בשטח בהיקף של כ -משרדים 

 ר''מ  150 -בשטח בהיקף של כ -שטחי שירות
 ר''מ 1800 -בשטח בהיקף של כ -שטח מסחרי

 ר''מ 650 -בשטח בהיקף של כ -שטחים משותפים
  ר''מ 165–בשטח בהיקף של  – בורייםשטחים צי
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 כתב כמויות –ו' מסמך 
 

 הצעת המציע –כתב כמויות 

 המחירים אינם כוללים מע''מ

 

 כמות יחידה תאור העבודה סעיף
מחיר יחידה 
 )ללא מע''מ(

 סה''כ מחיר

 עבודות אחזקה וניקיון 1

מכלול העבודות  1.1
בתקופה האחזקה 

 שבתקופת הבדק
למתחם כולו כאמור 

מפרט -במסמך ד' 
 השירותים

 12 חודש

  

מכלול העבודות  1.2
בתקופה האחזקה 

שלאחר תקופת 
למתחם כולו  הבדק

-כאמור במסמך ד' 
 מפרט השירותים 

 12 חודש

  

מכלול פעולות הניקיון  1.3
 מבנה התיאטרוןשל 

-במסמך ד' כאמור 
 מפרט השירותים

 12 חודש

  

מכלול פעולות הניקיון  1.4
השטחים של 

כאמור  הציבוריים
מפרט  -במסמך ד' 
 השירותים

 12 חודש

  

    -------- 1סה''כ לסעיף  

 אחזקת מערכות ייעודיות 2

   קומפ' חודש מעליות  2.1

   קומפ' חודש מעלונים 2.2

   קומפ' חודש בקרת מבנה ודלתות 2.3

   קומפ' חודש גנרטורים 2.4

   קומפ' חודש מפוחים 2.5

   קומפ' חודש גילוי אש ועשן 2.6

   קומפ' חודש עמדות כיבוי אש 2.7

   קומפ' חודש מערכת כריזה 2.8

   קומפ' חודש משאבות הידרנטים 2.9

   קומפ' חודש משאבות ספרינקלרים 2.10

   קומפ' חודש מאגר מים 2.11

   קומפ' חודש משאבות ניקוז ביוב 2.12
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אסלות ומשתנות  2.13
 תלויות 

 חודש
   קומפ'

   קומפ' חודש ברזים אלקטרונים 2.14

   קומפ' חודש מזגנים מפוצלים 2.15

   קומפ' חודש VFRיחידות  2.16

   קומפ' חודש מערכת קירור מים 2.17

   קומפ' חודש יחידת מפוח נחשון 2.18

מערכת -דודי חשמל  2.19
 חימום מים

 חודש
   קומפ'

   קומפ' חודש לוברים )רפרפות( 2.20

    -------- 2סה''כ לסעיף  

 יפעלו לפי הצורך - לפי שעות עבודה ומחירון - עבודות נוספות 3

   1 שעה חשמלאי מוסמך 3.1

   1 שעה עובד ניקיון 3.2

   1 שעה מאבטח ללא נשק 3.3

   1 שעה מאבטח כולל נשק 3.4

    -------- 3סה''כ לסעיף  
 

 סיכום -כתב כמויות 

 מחיר סעיף

  עבודות אחזקה וניקיון -1

  אחזקת מערכות ייעודיות -2

עבודה לפי שעות -עבודות נוספות -3

 יפעלו לפי הצורך -ומחירון
 

  לא כולל מע''מ ,סה''כ

 

 

 

 

 חתימת המציע:_______________________             תאריך:_________________


