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 מבוא .1

 כללי 1.1

 בזאת ןמזמי"( הסינמטק" או" העמותה: "להלן) תל אביב עמותה רשומה –סינמטק 
רכישת ל בהסכם ועמ להתקשר "(המכרזהצעות באמצעות מכרז זה )להלן: " קבלת

שישמש בין היתר להקרנת סרטים במרחב   DCPשרת קולנועי מסוגכולל המקרן 
ליווי "(, וכן הציוד)להלן: " כפי שמפורט במסמכי המכרז נוסף ציוד נלווהו הציבור

: להלן) ידי הסינמטקיקבע על ש במועד ומקום כפישתי הקרנות והדרכה במהלך 
 .המכרז במסמכי כמפורט ,"(השירותים"

ליווי לספק , המכרז במסמכי את הציוד הנדרש כפי שמפורט לספק יידרש המציע
 להוראות בהתאם הכללציוד.  אחריות תקופת להעניקבשתי הקרנות ווהדרכה 

, הצעת הספק הזוכה, וההסכם שיחתם בין סינמטק תל אביב לספק המכרז מסמכי
 ."(הסכם ההתקשרות)להלן: " הזוכה

 הגדרות 1.2

 אלא, לצידם הרשום כפי הבאים המונחים של פירושם יהיה, ונספחיו המכרז במסמכי
 :הדברים מהקשר אחרת מתחייב כן אם

 .במכרז זכתה שהצעתו מי -"הזוכה הספק"/ "הזוכה" 1.2.1

 לתנאי 1.6 בסעיף הנקוב המועד -"הצעות להגשת האחרון המועד" 1.2.2
 או, למכרז הצעות להגיש ניתן שבו האחרון המועד את המהווה, המכרז

 .המכרז לתנאי בהתאם הסינמטק ידי על שיקבע אחר נדחה מועד כל

 תימסר לגביו ושהודעה הסינמטק שיקבע המועד -"המועד הקובע" 1.2.3
 למסירת ההליכים את להשלים הזוכה על ,ממנו יאוחר לא אשר, לזוכה

 הסינמטק אישור את ולקבל מותקנים ופועלים כנדרש, המערכתהציוד ו
 .המסירה להשלמת

 סינמטק תל אביב עמותה רשומה. -"המזמין" 1.2.4

 מי שעונה לפניה זו. -"המציע" 1.2.5

קולנועי נייד לרכישת מקרן  פנייה זו -"להצעותבקשה "/  "הפנייה" 1.2.6
 .1/2018מספר

שישמש בין היתר   DCPשרת קולנועי מסוגכולל המקרן  -"הציוד" 1.2.7
להקרנת סרטים במרחב הציבור וציוד נלווה נוסף כפי שמפורט במסמכי 

 .המכרז

ליווי והדרכה רכישת המקרן לרבות כל הציוד הנלווה,  -"הפרויקט" 1.2.8
, מתן יקבע על ידי הסינמטקשבמהלך שתי הקרנות במועד ומקום כפי 

 במסמכי שמתוארים כפי, הנדרשים המרכיבים וכלתקופת אחריות, 
 .זה מכרז
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 הדרושים המרכיבים וכלכל החמורה הנדרשת  את כולל הפרויקט
חומרה : למשל) זה מסמך דרישות פי ועל מוצלח שוטף ותפעול להקמה
 (.וכדומהאחריות , הדרכותממשקים, , תוכנה, עובדתו מותקנת

 .המכרז במסמכי לאמור בהתאם למכרז המוגשת הצעה -"הצעה" 1.2.9

ליווי והדרכה במהלך שתי הקרנות במועד ומקום כפי  -"השירותים" 1.2.10
 יקבע על ידי הסינמטק.ש

 .הסינמטק של המכרזים ועדת -"ועדת המכרזים" 1.2.11

 על חוזה -"הסכם" " /"הסכם ההתקשרות" / חוזה ההתקשרות" 1.2.12
 .למכרז ו' כנספח המצורף בנוסח, הזוכה עם ייחתם אשר, נספחיו

 ימים בהם הבנקים בישראל פתוחים למסחר. -"ימי עסקים" 1.2.13

-על המתפרסם לצרכן המחירים מדד -"לצרכן המחירים מדד"/"מדד " 1.2.14
 מדד כל, כאמור פרסום עדריובה, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה ידי

 .תחתיו שיבוא אחר רשמי

 כל לרבות, המכרז בחוברת הנכללים המסמכים -"מסמכי המכרז" 1.2.15
 או/ו תוספת כל לרבות, הפוטנציאליים למציעים שנמסרו המסמכים

 .ההצעה מסירת מועד עד שיתווסף, למסמכים בכתב תיקון

 פרק זה במסמכי המכרז. -"תנאי המכרז" 1.2.16

 36לפחות  בת תקופהעבור ציוד החומרה:  -"תקופת האחריות" 1.2.17
 כל, חשבונו על, לתקן הזוכה מתחייב במהלכה, הקובע מהמועד חודשים

 .עת בכל התקינה פעילותה את ולהבטיח, בציוד תקלה

 הנדרשים והשירותים, הציוד העבודה היקף 1.3

שישמש   DCPהכולל שרת קולנועי מסוג מקרןנדרש לאספקה של  המציע במכרז זה
הכל כמפורט במפרט הטכני המצורף  בין היתר להקרנת סרטים במרחב הציבורי

 למכרז. 'בנספח מ חלקכ

 ההתקשרות תקופת 1.4

 הזוכה הספק חתימת לאחר תתחיל הזוכה עם ההתקשרותתקופת  1.4.1
 של מלא יישום עד ותמשך ההסכם על הסינמטק של חתימה ומורשי
 התחלת עם .מהסינמטק גמר תעודת וקבלת הציוד של והתקנה אספקה
 תקופה תחל, גמר תעודת וקבלתהמקרן  עם התפעולית העבודה

 .האחריות

 כמפורט הכל ,אחריות לתקופת מתחייב המציע מההתקשרות כחלק 1.4.2
 .בהסכם ההתקשרותחלק ב
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 אחר מסמך וכל ההסכם, זה מכרז למסמכי בהתאם יתבצע הפרויקט 1.4.3
 .זה הליך במסגרת שצורף

 התמורה 1.5

שתוגש לפי דרישות נספח  התמורה לה יהיה זכאי המציע תקבע על פי הצעתו במכרז
 ,המקרן עצמובאופן נפרד את מרכיב  ותתמחר ,'בכנספח מחירים ועלויות המצורף 
במקום ובמועד כפי שתי הקרנות והדרכה במהלך וליווי כל הציוד הנלווה הדרוש 

 .שיקבע על ידי הסינמטק

 :כדלקמן הם להליך המתוכננים הזמנים לוחות 1.6

 .1/4/2018  - מכרזפרסום ה -

 .13:00עד השעה  8/4/2018 - מועד אחרון לשאלות הבהרה -

 .12:00עד השעה  10/4/2018 - המועד האחרון להגשת ההצעות -

 

. במידה ושינוי ל"הנ הזמנים לוח את לשנות, הבלעדי דעתו שיקול פי ועל עת בכל יכול סינמטקה
 .המכרז מסמכי את בלוישק למציעים ל"בדוא הודעה יידרש תשלח

 המכרז מסמכי  .2

 מסמכי)להלן: " מכרזמהכוללים את המסמכים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד  מכרזהמסמכי 
 :"(מכרזה

 (.זה)מסמך  נספחיה על המכרז חוברת 2.1

 ;המציע פרופיל -'א נספח 2.1.1

 פירוטל טכני מפרטהכולל  מחירים ועלויות -טופס הצעה - 'ב נספח 2.1.2

 ;"(הטכני המפרט)" מהמקרן והציוד הנלווה דרישותה

 אישור עורך דין;  -'ג נספח 2.1.3

 ;1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהירים  – 'ד נספח 2.1.4

 ;עניינים ניגוד והיעדר סודיות שמירת בדבר הצהרה -'ה נספח 2.1.5

 :ו לרבות נספחי על, ההתקשרות הסכם נוסח - 'ו נספח 2.1.6

 ;המפרט הטכני -'א נספח

, המציע ידי על שמולאו לאחר גם העמותה של רכושה הם אלה מסמכים כי, מובהר ספק הסר למען
 נבחר המציע אם בין וזאת, הבלעדי דעתה שיקול פי על, שימוש כל בהם לעשות תוכל העמותה וכי

 אין. לכך בקשר תביעה או טענה כל תהא שלמציע מבלי, לאו אם ובין השירותים את לבצע
 .אחרת מטרה לכל בהם להשתמש או המכרז מסמכי את להעתיק רשאים המשתתפים
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 סף להגשת הצעות במכרזתנאי  .3

 תבחן שהצעתו כדי, לעמוד המציע על בהם הסף תנאי הינם, במצטבר, זה בסעיף המפורטים התנאים
 :במכרז במסגרת

 .בישראל רשום תאגידעוסק מורשה או  הינו המציע 3.1

 .עונה על כל דרישות המפרט הטכני במלואןהמקרן  3.2

 ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הדרושים האישורים מלוא בעלהמציע  3.3
 .כדין ומאושרים חתומים ,1976 –

  ההצעה לטופס לצרף שיש מסמכים .4

, לרבות התנאים המפורטים בסעיף המכרזבתנאי  ועמידתו המציע ניסיון להוכחת 4.1
 יצרף המציע את המסמכים הבאים: 3

יצרף המציע  לעיל 3.1הקבוע להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  4.1.1
תעודת עוסק מורשה ו/או את מסמכי ההתאגדות של המציע וכן להצעתו 

 .נסח עדכני מרשם החברות או מרשם השותפויות, לפי העניין

יצרף המציע לעיל,  3.2ף עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעי להוכחת 4.1.2
מפרט טכני מפורט של המקרן המוצע על ידו וכן של כל הציוד  להצעתו

 הנלווה כפי שנדרש במסמכי המכרז.

לפי חוק  אישור לעיל 3.3 הקבועלהוכחת עמידת המציע בתנאי הסף  4.1.3
 של המידע ממאגר תדפיס. 1976-"והתשלעסקאות גופים ציבוריים, 

 גופים עסקאות חוק בתנאי המציע של עמידתו בדבר המיסים רשות
 .זה תדפיס פרטי המאמתת הצהרתו בצירוף, ציבוריים

בהתאם לנוסח  הכולל את המפרט הטכני מחירים ועלויות -טופס ההצעה  4.1.4
 . כל מרכיבי הפרויקטהמצ"ב כנספח ב' הכולל בין היתר את פירוט מחירי 

, לחוברת תנאי המכרז' גנספח כהמצורף ח , על פי הנוסעו"דאישור  4.1.1
 :המפרט כדלקמן

 זה  הסכם התקשרותוההתקשרות ב שירותיםכי ביצוע ה
 ;במסגרת סמכויות התאגיד םהנ םלביצוע

 שמות המנהלים של התאגיד; 

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד; 

 פירוט בעלי המניות בתאגיד; 

  אישור כי החתומים על ההצעה ומסמכי המכרז מוסמכים
לכל דבר  המציע לעשות כן, וחתימתם מחייבת את התאגיד

 .ועניין
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, 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי, הרשעה עדריה תצהיר 4.1.2
 .ד' כנספח המצורף בנוסח

, בלבד מקור בתוכנות ושימוש סודיות שמירת, עניינים ניגוד היעדר נספח 4.1.3
 .ה' נספח בנוסח, חתום

 המציע ידי על תיבות בראשי חתום, נספחיו על ההתקשרות מחוזה עותק 4.1.4
 .'ובנוסח נספח 

אישורים בדבר העדר רישום פלילי, של מנהלי המציע ובעלי מניות  4.1.5
 בו. 25%-המחזיקים בלמעלה מ

 שהמציע מפורשות מפורט שאינו אחר מסמך כל להצעתו לצרף המציע על 4.1.6
 .הצעתו בחינת לצורך הז מכרז הוראות פי על להציג נדרש

ו/או מסמכים נוספים המתייחסים  םהסינמטק יהא זכאי לדרוש מהמציע פרטי 4.2
ניסיונו, אמינותו וכן על פי ל, לרבות בקשר הז מכרזללמצגים שניתנו בהתאם 

לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות, והמציע יעמיד ן הצעתו, וכ
  .הסינמטקהסינמטק את הפרטים והמסמכים הנ"ל בהתאם לדרישות  תלרשו

יצרף להצעתו את כל המסמכים האחרים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאי  המציע 4.3
לעיל, ובכלל זה כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות  3הסף הקבועים בסעיף 

 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"וגופים ציבוריים 

 .המכרז מסמכי בכל מילוי הטעונים הפרטים כל את למלא המציע על 4.4

 של החתימה מורשי ידי על יחתמו, לעיל 0 בסעיף כמפורט, המכרז מסמכי כל 4.5
 תיבות בראשי ייחתמו, החתימה מקום בדפוס בהם צוין לא אשר דפים. המציע

, ההתקשרות בהסכם לרבות, בדפוס המיועד חתימהה מקום צוין בהם דפים. בלבד
 מקום. המציע נוהלי פי ועל חותמת בליווי( תאגיד) הצורך ובמידת מלא בשם יחתמו
 .ח"רו או/ו ד"עו בידי וייחתם ימולא ח"רו או/ו ד"עו אישור שנדרש

. מכרזהיש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי  4.6
 לא אךהצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור, תהיה הועדה רשאית, 

. על המציע לוודא, כי המספר בה לדון ולא, בלבד זה מטעם אותה לפסול חייבת
, לרבות רישום במע"מ )תעודת עוסק מורשה( המזהה בכל המסמכים המוגשים

שאין התאמה במספר אם וככל ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. 
 .המזהה, יצרף אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך

 הגשת ההצעות  .5

לצורך הגשת ההצעות במכרז כמפורט להלן, נדרשים המציעים להדפיס את כל  5.1
מסמכי המכרז על נספחיו מאתר האינטרנט של הסינמטק בכתובת: 

 www.cinema.co.il "מכרזים".  -< "קול קורא-תחת הלשונית "מידע 

http://www.cinema.co.il/
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 במזכירות להלן, 5.4.1ההצעה יש להגיש בכתב, כשהיא חתומה כמפורט בסעיף  את 5.2
לתיבת , 16:00, עד 8:00השעות  בין', ה -'א בימים, 1 ומהק, הסינמטק משרדי

 2018באפריל  10 יוםמועד אחרון להגשה הוא:  .המכרזים המיועדת למכרז שבנדון
 של בפועל הגעתה רק"(. ההצעות להגשת האחרון המועד)להלן: " 12:00 בשעה

. הצעות שלא הז מכרזכהגשת הצעה במסגרת  תיחשב לעיל לאמור בהתאםהצעה 
 לא ההצעות להגשת האחרון למועד עד לעיל כאמור הסינמטק למשרדיתגענה 

 .תישקלנה

את המועד האחרון שנקבע הסינמטק שומר לעצמו את הזכות לדחות מפעם לפעם   5.3
, לסינמטק לא ההצעות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. על אף האמורלהגשת 

ההצעות על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל לדחות את מועד הגשת תהא כל חובה 
של דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, תימסר על כך  סיבה שהיא. במקרה

 הודעה מתאימה למציעים.

תהא בלתי הדירה, ותעמוד בתוקפה במשך  מכרזכל הצעה שתוגש במסגרת הליך ה 5.4
 תקופת" ( יום מהמועד האחרון להגשת הצעות )להלן:120) מאה ועשריםתקופה של 

"(. הסינמטק אינו מתחייב לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני ההצעה תוקף
מועד פקיעת תקופת תוקף ההצעה. הסינמטק יהא רשאי לדרוש מהמציע להאריך 

 ההצעה בתקופה/ות נוספ/ות. את תקופת תוקף

המציע יחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז ונספחיו, לרבות על טופס  5.4.1
ועד לכך בסוף טופס ההצעה ובסוף הסכם ההצעה ובמקום המי

השירותים, ובשולי חתימתו יפורטו פרטיו האישיים של החותם )או 
הוא תאגיד, עורך הדין יאשר כי  החותמים(. במקרה שהמציע

החתימה/ות הנ"ל מחייבת/ות את התאגיד על פי מסמכי ההתאגדות של 
ואה מולאה במל התאגיד. הסינמטק יהא רשאי לא לשקול הצעה שלא

 ונחתמה בהתאם לדרישות סעיף זה.

 המציע יגיש עותק מקור של ההצעה.  5.4.2

 המילים יופיעו עליה, חיצוני זיהוי ללא, סגורה במעטפה תוגש ההצעה 5.4.3
 תכיל זו מעטפה. בלבד" 1/2018 מספר ניידקולנועי לרכישת מקרן  מכרז"
 : מעטפות 2

 עליה, המציע של הכספית ההצעה של עותקים 2 ובה' א מעטפה 
 מספר ניידמקרן קולנועי לרכישת  מכרז: "המילים יופיעו

 ". כספית הצעה -1/2018

 ( כספית הצעה ללא) המציע הצעת של עותקים 2 ובה' ב מעטפה
: המילים יופיעו עליה, הנדרשים והנספחים האישורים כל לרבות

 הצעה -"1/2018 מספר ניידרכישת מקרן קולנועי לרכישת  מכרז"
 ".מקצועית

במסמכי  תוספת או/ו התניה או/ו הסתייגות או/ו השמטה או/ו שינוי או/ו תיקוןכל   5.5
ידי המציע( וכן -)למעט במקומות אשר יועדו במפורש להשלמת הפרטים על מכרזה

לעיל, יש בהם כדי להביא לפסילת ההצעה,  4אי צירוף מסמך להצעה כנדרש בסעיף 
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 ההצעה שקילת את להתנות לחלופין, או על פי שיקול דעתו הבלעדי של הסינמטק
 או/ו ההתניה או/ו ההסתייגות או/ו ההשמטה או/ו השינוי או/ו התיקון בהסרת

 .הסינמטק ידי על לכך שיקבע זמן פרק תוך, האמורים התוספת

בחתימתו על טופס ההצעה מקבל עליו המציע את מלוא תנאי הסכם השירותים,  5.6
על כל  מכרזחתם על הסכם השירותים עצמו, וכן את מלוא תנאי מסמכי ה כאילו
וההצעה  ו, הנספחים לו, על הדרישות המפורטות בהז מכרזלהסרת ספק,  .ונספחי

ובלתי נפרד מהסכם  ימהווה חלק אינטגראל –המציע שייבחר  שתוגש על ידי
 השירותים.

 .בלבד אחת הצעה להגיש רשאי מציע כל 5.7

 .בלבד בעברית יהיה המענה 5.8

 הבהרות ושאלות .6

מנחה עירוני , עודד בג'יומר  הינוההסכם  ולצרכי זההסינמטק לצורכי מכרז  נציג 6.1

 (. oded@cinema.co.il) עיריית תל אביב יפושל לתקשורת דיגיטלית 

הנוגעות לסתירות או אי בהירויות יוגשו בכתב  שאלות שיופנו כאמור על ידי המציעים 6.2
פרוט , תוך 12:00בשעה  2018באפריל  8, עד ליום עודד בג'יובאמצעות המייל של מר 

שגיאות, אי הסתירות, ה ,הבהרותה , לשם פרוטהתקשרותו של המציעזהותו ופרטי 
ת כלשהם שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט התאמות או ספקו

תועלנה לאתר האינטרנט של תינתנה בכתב והן . תשובות לשאלות אלו שהוא
שומר על  . בנוסף, הסינמטקלעיל 6.1הסינמטק תחת המכרז שבנדון כמפורט בסעיף 

ההצעות הגשת האחרון לעד למועד המכרז להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  וזכות
בכתב, שייערכו רק תשובות או הודעות שינויים  .הבלעדי ועל פי שיקול דעת וביוזמת

 ים. מסמכי התשובות והשינוימכרזתחייבנה את הסינמטק, ויהפכו לחלק ממסמכי ה
וכל מציע נדרש לצרף להצעתו העתק חתום של  מכרזכאמור יהוו חלק בלתי נפרד מה

 על ידי הסינמטק.כל מסמך תשובה ו/או שינוים שהופצו 

אינו מתחייב לענות על לא יענה על שאלות שלא הוגשו לו בכתב ומובהר כי הסינמטק  6.3
כל השאלות שנשאלו או על כל חלקי שאלה שנשאלה, לרבות אם סבר כי התשובה 
מובנת מאליה, או כי השאלה אינה אלא הצעה לשינוי תנאי ההתקשרות ולא בקשה 

כל תוקף לכל תשובה, הבהרה או שינוי למסמכי להבהרה. מודגש בזה, כי לא יהיה 
שלא נמסרו באופן המפורט לעיל, והם לא יחייבו את הסינמטק בכל צורה  מכרזה

 שהיא. 

לצורך קבלת העמותה חלה החובה להתעדכן באתר האינטרנט של המציעים על  6.4
והודעות שינויים מצד הסינמטק מידע אודות הבהרות/תשובות לשאלות הבהרה 

 נשוא המכרז.הליך בקשר עם ה

אין לראות בהליך זה, לרבות עצם פרסומו, ולרבות תשובות לשאלות הבהרה, משום  6.5
. כל מציע נדרש הז מכרזחוות דעת משפטית או אחרת בשאלה כלשהי הקשורה ל

 להגיע בעצמו לכלל מסקנה בכל שאלה כאמור.

 ההצעות בדיקת .7
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 ומומחים ביועצים כך לצורך להיעזר רשאי אשר, הסינמטק ידי על תיבדקנה ההצעות 7.1
 . לנכון שימצא כפי

והצעתו צוות לבדיקת הצעות המציעים, ובכלל זה לעמידת המציע  ימנה הסינמטק 7.2
 אחר גורם כל/או ו מטעמו שמונה הבודק הצוות, הסינמטק. ההשתתפותבתנאי 
לקבל כל מידע, אישור  ,הבלעדי דעתועל פי שיקול  רשאי יהיה, הסינמטק של מטעמו

מסמך בקשר למציע ו/או לשירותים המסופקים על ידו, אשר עשוי להיות רלבנטי או 
 לבחירת ההצעה או השוואתה עם הצעות אחרות.

 העבודות את למסור שלא רשאי היההסינמטק י, ול תהעומד זכות מכל לגרוע מבלי 7.3
 עקב, היתר בין, וזאת, ביותר הטובה היא הכספית שהצעתו למציע המכרז נשוא

 שמדובר במידה או, המציע את היכרותה או/ו המציע עםהסינמטק  של הרע וניסיונ
 או/ו מטעמו והפועלים בו השולטים והגופים היחידים עם הרע וניסיונ עקב, בתאגיד
המכרז  נשוא העבודות את למסור שלאהסינמטק  רשאי היהי כן. אותם והיכרות
 בדיקות פי על, ול יתברר אם וזאת, ביותר הטובה היא הכספית שהצעתו למציע

 עם רע ניסיון יש אחרים ציבוריים לגופים כי, המקצועי ודעת שיקול פי ועל, ערוךיש
 והפועלים בו השולטים והגופים היחידים עם, תאגיד הנו שהמציע ובמקרה המציע
 .מטעמו

לפסול  , על פי שיקול דעתו הבלעדי,הסינמטק יהא רשאי, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 7.4
אם או  המכרז מסמכי י"עפ ערוכה שאינה או, ברורה או, שלמה שאיננהכל הצעה 

סבר שהמציע לא שיתף פעולה כראוי עם הסינמטק בבדיקת ההצעה או לא מסר 
 לסינמטק מידע כנדרש.

 אשרהמכרז  מתנאי תנאי או דרישה קיום על למחול הזכות אתו ל שומר הסינמטק 7.5
 ועדת דעת שיקול לפי והכל השוויון בעיקרון לפגוע כדי בהם אין ואשר מהותיים אינם

 .המכרזים

 .לעיל המפורטות וההתניות מהתנאים אחד לכל כהסכמה, היתר בין, תפורש הצעה הגשת

 

 .היעדר חובה לקבל הצעה כלשהי .8

, אינם מהווים הצעה או התחייבות ההתקשרות, לרבות הסכם הז מכרז מסמכי 8.1
להתקשר בהסכם או משום התחייבות אחרת כלשהי  הסינמטקכלשהי מטעם 

 . והציוד על פי מכרז זה השירותיםלרכישת 

 הסינמטקאינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  הסינמטק 8.2
 כי מובהר .שהיא סיבה מכל, לבטלם או ההצעה היקף את לצמצם או להרחיב רשאי

, ההצעות מן אחת אף לקבל אין כי סבוריו במקרה, חייב לא אך, רשאי האהסינמטק י
 שיקול לפי, שהוגשו ההצעות מבין ביותר הטובה ההצעה בעל המציע עם מ"מו לנהל
 . מכרזה את לבטל או הצעתו את לקבל אם להחליט זה מ"מו תוצאות פי ועל, ודעת

 את לבטל/או ו שונים מציעים מספר בין ההתקשרות את לפצל רשאי יהא הסינמטק 8.3
 לפי והכל, לנכון שימצא נוספת פעולה וכל, חדשה מכרזב לפנות ואף מכרזה הליכי
 הסינמטק כנגד דרישה או תביעה, טענה כל תהיה לא ולמציע, הבלעדי דעתו שיקול

 או למציעהסינמטק  פנהי, ההתקשרות את לפצל בחרשהסינמטק י במקרה .זה במקרה
 ציעיו, הראשון במקום דורגה שהצעתו המציע הצעת לאחר דורגה שהצעתם למציעים
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 שהצעתו המציע ידי על שהוצע למחיר ולהשוותה הכספית הצעתם את להפחית להם
 הבלעדי הדעת שיקוללסינמטק  כי, מובהר ספק הסר למען. הראשון במקום דורגה

 והמציעים, זה בסעיף כאמור אליהם פנהי אושה המציעים מספר את לקבוע והמוחלט
 בענייןהעמותה  כלפי תביעה או דרישה, טענה כל על, חוזר בלתי בויתור, בזאת מוותרים

 ול יהיה, כאמור לפיצול וזכות ממשוהסינמטק י היה כי, מובהר ספק הסר למען. זה
 הזוכים מהמציעים אחד כל עם ההתקשרות היקף לקביעת באשר הבלעדי הדעת שיקול

 קשר ללא, כלשהו מינימאלי התקשרות להיקף מוקנית זכות תהיה ולא אין ולזוכים
 הם זו הצעתם הגשת ובעצם, תהיה לא, הזוכים מהמציעים אחד לכל. מכרזה לתוצאות
 או/ו דרישה או/ו טענה כל להעלות שלא ומתחייבים, חוזר בלתי באופן, מוותרים

 ההתקשרות היקף עם ובקשר מכרזב הזכייה פיצול עם בקשרהסינמטק  כנגד תביעה
 לפיצוי זכאות בדבר טענה כל ולרבות, מהזוכים אחד כל עםהסינמטק  ידי על שייקבע

 .כך בשל מחיר תוספת או/ו שיפוי או/ו

 בהצעה סייגים איסור .9

למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו,  9.1
והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו, 

הסכם ההתקשרות. כל שינוי שייעשה בחוברת המכרז או כל הסתייגות  החוזהלרבות 
ביחס אליה, בין אם יעשו על ידי תוספת בגוף חוברת המכרז, במכתב נלווה, או בכל 

 את הזכות לפסול את ההצעה. לעמותהדרך אחרת הינו חסר תוקף ומקנה 

 האמוריםהגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאים המקדמיים  9.2
הגיש את הצעתו,  , הסכים לכל תנאיה וכי בטרםההתקשרותלעיל, הבין את מהות 

והעובדות, ולפיכך  קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים
 מכרזעל פי כלשהו  יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע או לא הבין פרט או תנאי

 .ווחלקי ועל כל פרטי זה

 , לרבותועל נספחי מכרזההגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי  9.3
 והכל בלא שינוי ו/או תוספת.ההתקשרות הסכם 

 עניינים ניגוד .10

 :הבאות ההוראות את מציע כל לידיעת בזאת מביאה העמותה

 תאגיד או, שותפו או סוכנו, קרובו(, ל"מנכ או חבר ועד מנהל לרבות)בעמותה  אורגן 10.1
 שאחד או/ו, כלשהן זכויות, בעקיפין או במישרין, בו מחזיק לעיל מהאמורים שאחד

 –" קרוב" זה לעניין. זה במכרז חלק לקחת יוכל לא, בו אחראי עובד או מנהל מהם
 .אחות או אח, בת או בן, הורה, זוג בן

או מי מטעמו, אשר לגביו קיים חשש של ניגוד עניינים עם העבודות נשוא מכרז  מציע 10.2
לא יוכל לקחת חלק במכרז, אלא  –העמותהזה ו/או חשש לניגוד עניינים בינו לבין 

 שיקול פי על, למציע שתעמיד לתנאים ובכפוף לכך אישורה אתהעמותה אם נתנה 
 .הבלעדי דעתה

  בהצעה ושימוש מכרזה מסמכי הפצת איסור, סודיות .11
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 רכוש הינם, ההתקשרות הסכם לרבות, שלא ובין שצורפו בין, המכרז מסמכי כל 11.1
, להעתיקם רשאי אינו והמציע, הצעתו הגשת לשםוהם נמסרים למציע  הסינמטק

 אחרת למטרה בהם להשתמש או בהם לעיין לאחר לאפשר, לאחר להעבירם, לצלמם
 .כלשהי

 להשתמש בהצעה ובמידע הכלול בה לכל צורך הקשור לסינמטק תהא האפשרות 11.2
 בפעילותו, לרבות מסירת מידע במסגרת מתן זכות עיון כאמור לעיל.

המציע מתחייב לשמור בסודיות מלאה ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא  11.3
או  מכרזוכל מידע שיגיע אליו בקשר לנספחיו , מכרזכל אדם ו/או גוף, את ה לידיעת
השתתפותו בתהליכי הבקשה, וזאת ללא הגבלה בזמן וכן כי לא יעשה כל  מתוקף

 .שהגיע אליו כאמור, למעט לצורך הגשת ההצעה שימוש במידע

 זה מכרז פי על ידו על הנדרש במידע רואה אינו כי במפורש בזה מודיע הסינמטק 11.4
 לעיון תעמיד ולפיכך, במכרז המציעים של מקצועי סוד או מסחרי סוד משום

, במכרז זכתה לא שהצעתם המציעים ידי על, לכך שיידר אם, במכרז המשתתפים
 תוצאות על ההודעה ממועד יום( שלושים) 30 על תעלה שלא תקופה במהלך וזאת

 את וכן הזוכה בחירת על שהחליטו, בסינמטק המכרים ועדת החלטת את, המכרז
 .במלואה במכרז שזכה המציע הצעת

 לציין רשאי, מקצועי או/ו מסחרי סוד בהם שיש נושאים כוללת שהצעתו הסבור מציע 11.5
 ישקול הסינמטק. במפורט טענתו את ולנמק בהצעתו במפורש הנושאים אותם את
 . בכך הצורך יתעורר וכאשר אם עמדתו את

 . הסינמטק יורה עליהם ובמועדים במקום יתבצע, זה בסעיף כאמור במסמכים העיון 11.6

 מכרזהודעה על תוצאות ה .12

 של המכרזים ועדת ידי על תעשה, שהוגשו ההצעות מבין, במכרז הזוכה ההצעה בדבר ההחלטה
 . והמציעים ההצעות לבדיקת מטעמה צוות למנות רשאית תהיה המכרזים ועדת. הסינמטק

 על ההצעות מגישי לכלל הסינמטק יודיע, הזוכה על ההחלטה ממועד ימים( שבעה) 7 תוך
, כי לא להסרת ספק מובהר בזאת "(.המכרז תוצאות על הודעה" - להלן) האמורה ההחלטה

בכל צורה יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות הבקשה, והיא לא תחייב את הסינמטק 
נחתם על ידי  ההתקשרותזה והסכם  12, אלא אם נמסרה בכתב על פי הוראות סעיף שהיא

 הסינמטק.

 תוצאות הזכייה והתחייבות הזוכה .13

יחלו "(, הזכייה הודעת" - להלן) במכרז זכייתו על לזוכה הסינמטק מרגע הודעת 13.1
 המכרז במסמכי כלולים שעיקריהם, הזוכה לבין הסינמטק בין חוזיים יחסים

 את או המכרז הליך את לבטל הסינמטק של לזכותו בכפוף והכל, הזוכה ובהצעת
 . המכרז במסמכי כאמור, הזוכה זכיית

 (.נספחיו לרבות) ההתקשרות חוזה של עותקים 2 הסינמטק יצרף הזכייה להודעת 13.2
 תחילת ממועד יאוחר לא מקרה ובכל, הזכייה הודעת מקבלת ימים 14 בתוך
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 של עותקים שני לסינמטקהזוכה  ימציא, ההתקשרות בחוזה המצוין ההתקשרות
 ומאושרים חתומים כשהם, היהזכי להודעת במצורף לו שנמסרו, נספחיו על, החוזה

 . כדין ידו על

 של ידו על חתום עותק לזוכה וימציא החוזה על הסינמטק יחתום, מיד לאחר מכן 13.3
 . נספחיו על, החוזה

 את הזוכה של יסודית הפרה יהווה, הזוכהכאמור לעיל על ידי  פעולותה, ביצוע אי 13.4
 יהיהזכ הודעת את לבטל זכות לסינמטק ויקנה, המכרז מסמכי פי על התחייבויותיו

 . הזוכה של זכייתו ואת

, הזוכה על מידע קיבלה באם, במכרז הזוכה זכיית את לבטל רשאי יהא הסינמטק 13.5
 על משפיע היה, הזוכה זכיית על ההחלטה לקבלת קודם בידיה מצוי היה לו אשר

 . הזוכה זכיית בדבר החלטתה

, כלשהו לתשלום זכאי הזוכה יהא לא, המכרז בתנאי כאמור הזוכה זכיית בוטלה 13.6
 כל הסינמטק על תחול ולא, זה ביטול בגין, נזק דמי או/ו פיצוי של בדרך לא לרבות
 .כאמור לתשלום חובה

 בחירת זוכה חלופי .14

, משוקלל איכות/מחיר בדרוג השני במקום תדורג שהצעתו, במציע לבחור רשאי יהא הסינמטק
 "(.שני כשיר: "להלן) הבלעדי דעתו שיקול לפי חלופי כזוכה

 הסכם על החתימה מיום שנה בתוך הזוכה עם ההתקשרות את יבטל הסינמטק אם
 הקבלה במבחני בהצלחה הזוכה יעמוד לא אם לרבות, שהיא סיבה מכל, ההתקשרות
 לתנאי בהתאם החלופי הזוכה עם להתקשר רשאי יהא הסינמטק, למערכת יערוך שהסינמטק

 של הבלעדי דעתו שיקול לפי, החלופי הזוכה להצעת ובהתאם ההתקשרות הסכם, המכרז
 .המכרזים ועדת של מראש לאישור בכפוף זאת וכל, הזוכה עם ההסכם במקום הסינמטק

 כלליים תנאים .15

 תערכנה ההצעות. לעת מעת בנוסחם, ישראל מדינת לדיני כפוף זה הליך -חל דין 15.1
 מתאים משפטי ייעוץ שקיבלו כמי ייחשבו והמציעים, דין לכל בהתאם ותוגשנה

 .ההצעות והגשת בהליך השתתפות לצורך

 של המוסמכים המשפט בבתי ורק אך יידון זה להליך הנוגע עניין כל -שיפוט תנית 15.2
 .יפו-אביב תל העיר

 ולא, בהליך השתתפותו בהוצאות לבדו יישא המציע -בהליך ההשתתפות הוצאות 15.3
 .אלה הוצאות בגין מהעמותה שיפוי לכל זכאי יהא

 מי על גם חל לעיל האמור. בלבד אחת הצעה להגיש רשאי מציע כל -בודדת הצעה 15.4
 גם השולט שלישי גורם ידי על הנשלט או, ידו על הנשלט או, השירותים בנותן ששולט

 ההצבעה מזכויות 50%-מ למעלה של כאחזקה"שליטה"  המונח מוגדר כך לצורך. בו
 .מהדירקטורים 50%-מ יותר למנות הזכות או הכללית באסיפה
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 כאילו יראוה, לעיל כאמור הסינמטק ידי על כאמור שתשלח הודעה כל -הודעות 15.5

( ושתיים שבעים) 72 כעבור – מסירה אישור עם רשום בדואר נשלחה אם ליעדה הגיעה
 .קבלה אישור קבלת עם ל"בדוא; בישראל דואר במשרד מסירתה מעת שעות

 

 בכבוד רב,

 סינמטק תל אביב
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  נספח א'

 המציע פרופיל

  המציע הראשי .1

 על המציע לפרט נתונים על חברת המציע בהתאם לסעיפים שלהלן:
 פרטי המציע
 _________________________________________________ שם המציע:

 _________________________________________________ ח.פ. ת.ז./

 _________________________________________________  כתובת:

 _________________________________________________  טלפון:

 _________________________________________________ פקסימיליה:

 _________________________________________________  דוא"ל:

 ___________________________________________  שם מנכ"ל החברה

  _____________________________________________ לקוחות עיקריים

 בתחום הנדרש בפרויקט שנת הקמת החברה וממתי עוסקת
 __________________________________________________________________זה

 שם איש הקשר במציע:_________________ תפקיד:____________________________

 : ______________________סלולארי של איש קשרטל' 

 _____________________._____________________ ת.ז. 1 שמות בעלי המציע:

 ._____________________ ת.ז. _______________________2   

 ._____________________ ת.ז. _______________________3   

 פרטי המוסמכים לחתום בשם המציע: –במידה והמציע הוא תאגיד 

 תפקיד בתאגיד כתובת מספר ת.ז. שם ושם משפחה

    

    

 

 המציע:_______________________חתימת 
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 'בנספח 

 מחירים ועלויות -טופס הצעה

 הוראות מילוי הטופס .1

 "מ.מע כולל, בלבד חדשים בשקלים יינתנו המחירים כל .א

מודגש כי על המציעים להגיש את הצעת המחיר במבנה וברמת הפירוט  .ב
הנדרשים במסגרת פרק זה. יש למלא את הטבלאות הרשומות בסעיפים 

עם זאת, מודגש כי באחריות המציע למלא את כל יחד הבאים במלואן. 
המרכיבים הנדרשים לצורך מתן מענה מלא לכלל הדרישות המפורטות 

)ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש  ון שהוא מציע, ובהתאם לפתרבמסמך זה
 (.הפרויקטלצורך מימוש 

את כל הדרוש לפעולת בהצעתו מצהיר בעצם הגשת ההצעה כי כלל  המציע .ג
כל הציוד הנדרש פי הוראות  ,באופן תקין ומושלםהציוד והמערכת שבהצעתו 

 מסמכי פנייה זו. 

הוזכרו במפרט הטכני שלא הצעת המחיר תתייחס בנפרד לכל אותם מרכיבים  .ד
ואשר לדעת המציע חיוניים להפעלת המקרן, וכן יכלול הסבר קצר אודות 

מובהר כי הסינמטק אינו מחיוב לרכוש את אותם רכיבים נוספים  .חיוניותם
 אשר הינם חיוניים לדעת המציע.

, כלשהו תשלום המציע מבקש לא בגינו בטבלאות כלשהו סעיף קיים אם .ה
. הטבלה שתמולא ע"י המציע תהיה מחייבת, 0 חירהמ בטור המציע ירשום

 במובן שאם לא תירשם עלות לנושא כלשהו הוא ייחשב כמסופק ללא עלות.

ללא כנדרש במסמכי פנייה זו, המחירים בטבלאות יכללו תקופת אחריות  כל .ו
 תשלום נוסף. 

 הצהרות/התחייבויות .2

 -)להלן אביב תל סינמטקהחתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות  אנו .1
 -)להלן עבור הסינמטק תל אביב נייד אספקת מקרן קולנועיעם בקשר "( העמותה"
 -)להלן נספחיהם על מכרזה"( על כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי הציוד"
 .ועל כל נספחיבמכרז כמפורט  הכל, הציודלספק את  לעמותה"( מציעים בזה המכרז"

, וכי קיבלנו ו/או הועמדו המכרז על כל נספחיוהננו מודיעים כי הצעתנו ערוכה על פי  .2
לרשותנו כל המסמכים הקשורים להצעה וכן קיבלנו הסברים בכל הקשור להצעה 

 .ולאספקת הציוד
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התאם לכל תנאי ב הציודנספק את הננו מצהירים ומתחייבים כי אם תתקבל הצעתנו,  .3
 ()כולל מע"מהמכרז והנספחים לו ולשביעות רצונכם המלאה וזאת במתכונת המחירים 

 המפורטים להלן.

, על ההסכם המכרז ותנאיוהיה והצעתנו תתקבל הננו מתחייבים לחתום, כמפורט בנוהלי  .4
המצורף, ושלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותינו על פי הסכם זה ולא  לאספקת הציוד

 הוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותינו.ל

ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי ההצעה,  .5
 עלולים לגרום לפסילת הצעתנו.

, כל עוד לא סופק לסינמטק הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי .6
. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, ימים מהמועד הקובע 90מקרן בהתאם למכרז זה ולמשך 

אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו 
ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע 

 .ההליך נשוא המכרזל את לנו שתהיו רשאים לבט

היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת החוזה על  .7
 המכרזהודעתכם נחתום על מסמכי מיום ימים  14 תוךוכי , המכרזידכם, כמפורט במסמכי 

 ונפקיד את כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.

 טכני: מפרט .8

 נמטק ילסלרכישת מקרן קולנועי נייד  1/2018כני לציוד הנדרש לפי מכרז טמפרט ו כתב כמויות

 מחיר מוצע כמות פריט מס'

בעוצמה של  DLPקולנועי חיישן  DCPמקרן  1
מטר  15תואם מסך הקרנה עד  לומנס, 15,000
 נייד מותאם מארז  + קילו 60עד מקרן משקל 

1  

 + 2.4-3.9 1עדשות למקרן המוצע בסעיף  2

 1.75-2.40 

2  

עם נפח אחסון  IMS מובנה למקרן  שרת קולנועי 3

 3TBשל 

1  

 רוןתפאו  1.80למקרן גובה קלה תושבת פריקה  4
 עש"

1  

כולל כיסוי בד +  2WEY "15רמקול מוגבר  5
 30וסטנד + כבל משולב "אודיו + חשמל " באורך 

 מטר

2  
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  1 מיקסר שישה ערוצים 6

  D2A 1מפענח קולנוע  7

  1 און ליין VA 1000  "19 אל פסק 

  1 לאל פסק וציוד נלווה 6Uמארז נייד  8

  1 נקודת גישה רשת אלחוטית 9

עם פס שחור היקפי וטבעות חיבור  1מסך גיין  10
מסגרת ברזל  3.25על  6סביב במידות נטו של עד 

 תואמת

1  

  1+1 וואט 2300וואט + מנורה  1600מנורה  11

 דרכהאחריות וה -דרישות לא כמותיות

  - שנים  3 -לאחריות  12

במקום ובמועד כפי הקרנות והדרכה בשתי  ליווי 
 שיקבע על ידי הסינמטק

-  

 הצהרה והתחייבות .9

אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________, המכהן כ____________ אצל 
"(, מצהיר בזה כי הנני מוסמך לחייב את המציע בחתימתי וכי המציע____________)"

 הפרטים המפורטים לעיל הנם אמת וכי ההצעה כמפורט לעיל הנה הצעה מחייבת. 

____________________    ____________________ 

 חתימה      תאריך 

 אישור עורך דין
 

אשר בזאת כי )מחק את אני הח"מ,____________ עו"ד, מרחוב ________________, מ
 המיותר(:
 .טופס הצעה זה נחתם על ידי ____________________ .א
טופס הצעה זה נחתם על ידי ____________________ בשם  .ב

התאגיד_________, ומחייב את התאגיד לכל דבר ועניין, בהתאם לכל דין 
 ולמסמכי היסוד של התאגיד.

 
__________   ____________  ____________ 

 חתימה + חותמת   מספר רישיון          תאריך
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 מכרזל 'גנספח 

 אישור עורך דין

 

 

 לכבוד

 ע"ר ,סינמטק תל אביב

 

  אישור

 :כדלקמן בזאת מאשר"(, המציע)"עו"ד של __________ אני הח"מ, _________________

עבור  ניידרכישת מקרן קולנועי  -1/2018' מס מכרזהעבודות וההתקשרות בחוזה לפי  ביצוע .1
 .המציע סמכויות במסגרת הינן ,הסינמטק תל אביב

 :_______________________________________.הנם המציע מנהלי .2

 ______________________:הנם התאגיד את מחייבת חתימתם אשר האנשים שמות .3

._____________________________________________________________ 

 _________________________________._החתימה המחייב את המציע הנו:  אופן .4

 ______________________________________________.__המציע הנם:  בעלי .5

ה"ה ______________ וכן ___________________, אשר חתמו בפני על  חתימות .6
חייבות את התאגיד הצעה זו ועל החוזה המצורף לה, בצירוף חותמת התאגיד המציע, מ

 המציע לכל דבר ועניין.

 

 

                                         _______________________          __________________ 

 "דעו וחותמת חתימת                                     תאריך
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 נספח ד' למכרז

 תצהיר

 מינימום שכר ותשלום כדין זרים עובדים העסקת בדבר

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו לפי

ני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את א
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( המציע)להלן: " בישראלתאגיד הרשום  ,הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________
 –עבור הסינמטק בתל אביבשעניינו רכישת מקרן קולנועי נייד  1/2018' מסלמכרז בתמיכה להצעה 
אני מצהיר/ה כי הנני  "(.מכרזה)להלן: " 2018אפריל בחודש סינמטק תל אביב ע"ר, שפורסם על ידי 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 -" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקה" בתצהירי זה, משמעותו של המונח
זה  "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונחחוק עסקאות גופים ציבוריים) להלן: "1976

 וכי אני מבין/ה אותו.

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  –" עבירהמשמעותו של המונח "
ולעניין עסקאות לקבלת  ,1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-, התשנ"אתנאים הוגנים(

גם עבירה על  ,2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף 
 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

  :אימה(במשבצת המת X)סמן  מאלה אחד במציע מתקיים כי מצהיר הנני

ההצעות  המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת 
 מטעם המציע בהתקשרות עם סינמטק תל אביב. "(מועד להגשה)להלן: "

ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת חלוט המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין  
 למועד ההגשה. לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת  
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________ 
 /ההמצהיר חתימת

 עורך דין אישור
 ביום כי בזאת/ת מאשר__________________,  מרחוב, דין עורך"מ _________, הח אני

 ושזיהה, המציע מטעם לחתום המוסמך/גב' ___________, מר במשרדי/ה הופיע_________ 
 האמת את להצהיר/ה עליו כי/ה שהזהרתיו ואחרי____________,  שמספרה.ז. ת באמצעות עצמו

 וחתם דלעיל הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי
 .בפני עליה

________________ 
 "דעו וחותמת חתימה
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 תצהיר

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה.ז. ת/ת נושא/גב' ______________, מר"מ, הח אני
/ה מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים/ה צפוי אהיה וכי האמת את להצהיר עלי כי

 :כדלקמן בכתב בזאת

"( לחתום על תצהיר המציעאני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: " .1
הסינמטק עבור רכישת מקרן קולנועי נייד  ושעניינ 1/2018' מס מכרזלזה בתמיכה להצעה 

 "(.מכרזה)להלן: " 2018אפריל שפורסם על ידי סינמטק תל אביב ע"ר, בחודש  –בתל אביב
לחוק שוויון זכויות  9משמעותו של סעיף  אתמאשר כי הוסברה לי וכי אני מבין ו מצהיר הנני .2

 "(.חוק שוויון זכויות)להלן:" 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח
של משרד העבודה והרווחה  הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי .3

 .סינמטק תל אביב ע"רימים ממועד התקשרותי עם  30והשירותים החברתיים בתוך 
  במשבצת המתאימה: Xיש לסמן  .4

 לחוק שוויון זכויות אינן חלות על המציע.  9הוראות סעיף  
 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  
 עובדים לפחות עליו להתחייב כדלקמן: 100והמציע מעסיק במידה  

המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 
לשם קבלת  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 הנחיות בקשר ליישומן.
פחות והמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של עובדים ל 100במידה והמציע מעסיק  

לחוק  9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
שוויון זכויות, המציע מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות, במידה וניתנו 

 לו.
 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זה .5

______________ 
 /ההמצהיר חתימת

 

 עורך דין אישור
 ביום כי בזאת/ת מאשר__________________,  מרחוב, דין עורך"מ _________, הח אני

 ושזיהה, המציע מטעם לחתום המוסמך/גב' ___________, מר במשרדי/ה הופיע_________ 
 האמת את להצהיר/ה עליו כי/ה שהזהרתיו ואחרי____________,  שמספרה.ז. ת באמצעות עצמו

 וחתם דלעיל הצהרתו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי
 .בפני עליה

________________ 
 "דעו וחותמת חתימה
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  'הנספח 

 

 _____________ תאריך

 לכבוד,

 אביב תל סינמטק

 

 עניינים ניגוד והיעדר סודיות שמירת בדבר הצהרה : הנדון

 

אני הח"מ, _________________________ ת.ז. ________________, משמש בתפקיד אצל 
המציע _______________, מורשה חתימה מטעם חברת _________________ ח.פ 
________________)להלן "המציע"( לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אם לא 

 חוק, מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן: אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים ב

למיטב ידיעתי אין לי משום ניגוד עניינים עסקי או אישי שלי או חשש לניגוד עניינים עם ההסכם 
והשירותים נשוא ההסכם, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה. אני מתחייב/ת עוד, כי אם במהלך 

או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, אודיע עליו עבודתי כאמור, יובא לידיעתי ניגוד עניינים כאמור, 
 לכם ללא דיחוי.

 מקוריות בלבד. , ככל שיידרש,לצורך ביצוע ההסכם בתוכנות אני מתחייב לעשות שימוש

אני מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או למסור לכל אדם ו/או גוף ו/או מוסד כלשהו 
(, ידיעה, תכתובת, נתון, KNOW-HOW & KNOWLEDGE(, ידע )INFORMATIONַמידע )

חוות דעת, דוח, חומר, תכנית, מסמך, רישום, שרטוט וכל אינפורמציה מכל מין וסוג שהוא )לרבות 
פה, בתעתיק בסרט מגנטי כדיסקט מחשב במחשב או -נושא ומהות העבודה(, בין בכתב ובין בעל

במהלכה ו/או לאחר מכן ללא מגבלת בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בקשר לעבודה ו/או 
, לפי אביב תל לסינמטקזמן, אשר יגיע לידי, בין במישרין ובין בעקיפין במסגרת מתן השירותים 

 "(.מידע" או "המידעההסכם )להלן: "

אני מתחייב לא לאפשר לכל אדם או גוף ו/או מוסד כלשהו לקבל המידע כאמור, בין במישרין ובין 
העביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע בכל עניין בעקיפין, לא לפרסם, ל

 מהעניינים המפורטים בכתב התחייבות זה.

אני מתחייב לא לנצל ו/או לגרום ו/או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, כל מידע 
 כמפורט בהתחייבות זה.

רך שהיא, יחולו כל הוראות כתב ברור לי שעל העותקים של המידע כאמור, אשר התקבלו בכל ד
 התחייבות זה.

אני מתחייב לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו 
 ו/או הגעתו לידי אחר/ים.
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אני מתחייב לא לעשות כל שימוש במידע, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות 
למסור כל מידע כאמור לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא. לא  אחרים, ולא להעביר ו/או

 לפרסם המידע או חלק הימנו בדרך כלשהי.

ברור לי כי האמור בכתב התחייבות זה יחול בעניין כל מידע אשר היה בידיעתי, במישרין ו/או 
ופת התחייבותי בעקיפין ו/או יהיה בידיעתי, במישרין ו/או בעקיפין, בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותק

 על פי כתב התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת.

 

 על החתום:

_________________ ____________ _____________ ______________ 

 חתימה תאריך תעודת זהות שם ומשפחה

 

 

  



 

 58-000205-3סינמטק ת"א מס' עמותה 
  P.O.BOX 20370 TEL-AVIV Z.C. 61203 ISRAEL TEL 03-6060800, טל' 61203תל אביב מיקוד   20370ת"ד 

 FAX. 03-6962841פקס: 

 

23 

 'נספח ו

 הסכם ההתקשרות על נספחיו

 


