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 מבוא .1

 כללי .1.1

"( מזמינה בזאת הסינמטק" או "העמותה)להלן: " תל אביב עמותה רשומה –סינמטק 
אספקה והתקנה של מערכות  שירותי תןלהתקשר עמה בהסכם למהצעות  קבלת

 .והכל כמפורט במסמכי המכרז ,לסינמטק תל אביב ומערכות תאורהמולטימדיה 

 מטרת המכרז .1.2

ד בתנאי הסף ו, אשר יעממציע זוכה אחדמטרת הסינמטק במכרז זה, הנה להתקשר עם 
מערכות , התקנה ותחזוקה של אספקהשירותי  בהסכם למתןהקבועים למכרז, 

 .סינמטק תל אביבומערכות תאורה ל מולטימדיה

 הגדרות .1.3

 לצרכי מכרז זה, משמעות המונחים שלהלן תהיה כפי שזו מפורטת בצידם:

  

 אביב, עמותה רשומה;-סינמטק תל - "העמותה/הסינמטק"

 "המכרז"

 

- 

 

מכרז זה אשר פורסם על ידי הסינמטק, 
מסמכיו והעדכונים על כל נספחיו, 

 וההבהרות שצורפו אליו;

 "ההתקשרות כםהס"

 

הסכם ההתקשרות למתן השירותים,  -
אשר ייחתם בין העמותה לבין המציע 
הזוכה, בנוסח המצורף כמסמך ב' 

 למסמכי המכרז;

מערכות מולטימדיה, מערכות במה  - "המערכות"
לרבות , מכניות ומערכות תאורת מופעים

מערכות התשתיות לכל המערכות לעיל, 
צעת לנספח המפרט הטכני והבהתאם 

 להסכם ההתקשרות. המחיר המצורף

, אספקה  שירותיהשירותים נשוא המכרז,   - "השירותים"
 ,המערכות של התקנה ותחזוקה

בנספח ולהלן  1.4המפורטים בסעיף 
המצורף המפרט הטכני והצעת המחיר 

 להסכם ההתקשרות; נספח א'כ

"נותן  המציע הזוכה"/"
 ים"השירות

- 

 

 

מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז עימו 
על הסכם התקשרות  עמותהתחתום ה

מחייב אשר נוסחו מצורף כמסמך ב' 
 .המכרז למסמכי

 השירותים .1.4

יעניק את השירותים   אשר  מציע זוכה אחדכאמור לעיל, בכוונת העמותה לבחור   .1.4.1
צעת טכני וההמפרט הנספח הנדרשים, כמפורט במסמכי המכרז ובכלל זה ב

 .ההתקשרות להסכםנספח א' כ המצורףהמחיר 

מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז, השירותים הנדרשים במסגרת מכרז  .1.4.2
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לסינמטק תל המערכות  של    , הטמעה ותחזוקההתקנה,  אספקהזה הינם שירותי  
 המכרז. במסמכיהכל כפי המפורט  אביב,

תה במהירות ובמקצועיות, יידרש לספק את כל השירותים לעמו ההזוכ המציע .1.4.3
 וחות הזמנים אשר יוכתבו על ידי העמותה, בתיאום עימם.בהתאם לל

, הלמען הסר ספק, יודגש כי השירותים יסופקו לעמותה על ידי המציע הזוכ .1.4.4
במתכונת של מיקור חוץ, והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז, לרבות הסכם 

כה במכרז, אשר נוסחו וזהמציע הייחתם בין העמותה לבין  ההתקשרות אשר
 .מצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז

 ציודו/או ה הסינמטק רשאי לשנות את תכולות השירותיםמובהר בזאת, כי  .1.4.5
 במהלך ההתקשרות.  ובהתאם לצרכי הסינמטק  לפי שיקול דעתו הבלעדי  הנדרש

הזוכה, הסינמטק יהא רשאי להזמין כמו כן, מובהר כי לאחר הכרזה על המציע   .1.4.6
ר עם גורמים וכה רק חלק מהשירותים במסגרת המכרז ולהתקשמהמציע הז

 אחרים בנוגע ליתר השירותים, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הסינמטק.
ו/או פיצוי תמורה כל לא יהיה זכאי ל המציע הזוכהבמקרה כאמור  מובהר כי

 ל טענה ו/או דרישה בעניין זה.ולא תהיה לו כבגין הפחתת התכולה 

למהות השירותים, אופיים וחשיבותם, אין בתיאור  כי בשים לב מובהר בזאת, .1.4.7
י להוות רשימה סגורה ביחס לשירותים דהשירותים כאמור בסעיף זה כ

הנדרשים והעמותה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מנותן השירותים, 
נדרשים מעצם טבעם וטיבם שירותים נוספים אשר יידרשו לה, הקשורים וה

 בסינמטק ו/או השירותים עצמם ו/או שירותים לאירועים המתרחשים
, בתמורה אשר תאושר הנמצאים בתחום עיסוקו ומומחיותו של המציע הזוכה

מראש על ידי נציגי המזמינה. במקרה כאמור, העמותה תבחר את הספק המבצע 
מעלות העבודות  8%ל נותן השירותים, והמציע הזוכה יהא זכאי לתמורה ש

 לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. הנדרשות, ולמציע הזוכה

 תקופת ההתקשרות .1.5

תחל במועד החתימה על הסכם וזה ותהיה בתוקף עד  ההתקשרות עם המציעקופת ת
לסינמטק מוקנית בזאת זכות ברירה )אופציה(, על פי שיקול  לתום תקופת האחריות.

 חודשים  24  תקופות נוספות בנות עד  3-ההתקשרות בדעתו הבלעדי, להאריך את תקופת  
 .כל אחת

 לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן: .1.6

 ;14.12.2020 - פרסום המכרז -

 ;10:00בשעה  17.12.2020 - ספקיםסיור  -

 ;12:00בשעה  23.12.2020 - אחרון לשאלות הבהרהמועד  -

 .12:00בשעה  31.12.2020 - המועד האחרון להגשת ההצעות -

לשנות את לוחות הזמנים להליך,  ל פי שיקול דעתה הבלעדי,העמותה רשאית, בכל עת וע
שתפורסם באתר האינטרנט שלה. באחריות המציעים להתעדכן בכל הפרסומים בהודעה 

בזאת מראש על כל טענה, דרישה או תביעה  יםמוותרוהמציעים שיפורסמו בקשר עם המכרז, 
 בעניין זה.

 סף להגשת הצעות במכרזתנאי  .2
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נותן השירותים, יהא רשאי להגיש  ירותים על ידטק לאיכות מתן השילאור דרישות הסינמ
 :מצטברבהצעה רק מציע העונה על כל הדרישות להלן, 

מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל )חברה או שותפות עוסק  על המציע להיות .2.1
 ;רשומה(

 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז 1.1.2015החל מיום ביצע , בעצמו, המציע .2.2
)אודיו,  AVCפרויקטים בישראל הכוללים אספקה והתקנת קבע של מערכת  2לפחות 

וידאו ושליטה( משולבת באולמות תיאטרון או בהיכלי תרבות בלבד, שהיקפם הכספי 
אשר כל אחד מהם  ₪ )ללא מע"מ( עבור כל אחד מפרויקטים, 450,000הינו לכל הפחות 

 את האלמנטים הבאים:כלל 

 IPהפצה, ניתוב ושליטה של מערכות וידאו בפרוטוקול  הכוללת AVCמערכת  .2.2.1
 ;ENCODER+DECODERבאמצעות 

 IPהכוללת הפצה, ניתוב ושליטה של מערכות וידאו בפרוטוקול  AVCמערכת  .2.2.2
– QSYS/AVB/DANTE; 

 ;מערכת סאונד .2.2.3

 מערכת וידאו; .2.2.4

 מערכת כריזה פונקציונאלית; .2.2.5

 מערך חיווט ופנלים חרוטים. .2.2.6

ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז  .1.20151מיום  ביצע החל, בעצמו, המציע .2.3
פרויקטים בישראל הכוללים אספקה והתקנת קבע של מערכת סאונד  (2) שני לפחות

או בהיכלי תרבות בלבד, שהיקפם ו/באולמות תיאטרון    מתוצרת יצרן המערכת המוצעת
ם את , וכולליפרויקטים₪ )ללא מע"מ( עבור כל אחד מ  600,000הכספי הינו לכל הפחות  

 האלמנטים הבאים:

על ידי המציע  המוצעתהמערכת  מתוצרת יצרן LINE ARREY מערכת סאונד .2.3.1
 במכרז זה;

( FILL(, רמקולי פיל )L/Rאשכולות ראשים )  2מערכת הכוללת תליה של לפחות   .2.3.2
 ;(DELAYורמקולי דילאיי )

 פרוססור/פרוססור לניהול מיצרןמערכת "אחודה" הכוללת רמקולים/מגברי  .2.3.3
 אחד;

ביצוע התקנה של המערכת בהתאם לתוכנת ההדמיה של יצרן המערכת באולם  .2.3.4
 מקומות ישיבה. 400תיאטרון בעל תכולה של לפחות 

ועד למועד האחרון להגשת  1.1.2015ביצע החל מיום , מטעמו המציע ו/או קבלן משנה .2.4
של  פרויקטים בישראל הכוללים אספקה והתקנת קבע (3) שלושה לפחותהצעות למכרז 

יכלי תרבות בלבד, שהיקפם הכספי הינו מערכת תאורת במה באולמות תיאטרון או בה
 באים:את האלמנטים ה ₪ )ללא מע"מ( עבור כל אחד מהפרויקטים, וכוללים 400,000

 פנסים; .2.4.1

 מערכות פיקוד; .2.4.2

 חיווט ותשתיות. .2.4.3

 ועד למועד האחרון להגשת 1.1.2015ביצע החל מיום  המציע ו/או קבלן משנה מטעמו .2.5
הכוללים אספקה והתקנת קבע של  פרויקטים בישראל (2) שני לפחות הצעות למכרז

₪ )ללא מע"מ( עבור כל אחד  200,000תאורה אדריכלית, שהיקפם הכספי הינו  מערכת
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 מהפרויקטים, וכוללים את האלמנטים הבאים:

 פנסים; .2.5.1

 מערכות פיקוד; .2.5.2

 חיווט ותשתיות. .2.5.3

 .1976 –ת גופים ציבוריים, התשל"ו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאו .2.6

הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת  .2.7
תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על 

 נכסיו עיקולים מהותיים.

בהיקף   ם כאמור במכרז זהותישירהעניק    2019-ו  2018,  2017בכל אחת משלושת השנים   .2.8
  ;₪ 8,000,000של לפחות שנתי 

 בסיור הספקים בסינמטק. חובההשתתפות  .2.9

  הבהרות ביחס לתנאי הסף שלעיל:

 התקשרות עם קבלן משנה

לחלק ביחס  לעיל 2.4-2.5 פיםבסעי יםמציע אשר אינו עומד בעצמו ובשלמות בתנאי הסף הקבוע
שתתפותו במכרז, קבלן משנה העומד בעצמו ג, כתנאי לה, רשאי להצימהשירותים על פי מכרז זה

בעבור אותם שירותים אשר המציע אינו עומד  לעיל 2.4-2.5 פיםובשלמות, בתנאי הסף שבסעי
"(; ככל והוצג קבלן משנה כאמור, על קבלן המשנה  קבלןהלן: "עיל ול)ל  לגביהם בתנאי הסף האמור

ולחתום על כתב ההתחייבות   הוצג  ים לגביהםמי השירותהמשנה לקחת חלק במתן השירותים בתחו
 לחוברת תנאי המכרז. 15נספח המצורף כ

 ,לעיל 2.4-2.5 פיםבסעי  יםכאמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי למעט ביחס לתנאי הסף הקבוע
 2.2-2.3לרבות תנאי סף  ,על המציע לעמוד בשלמות בעצמו, בכל יתר תנאי הסף המפורטים לעיל

לפי המכרז  למילוי כל התחייבויותיו העמותהיהיה האחראי הבלעדי כלפי יע עצמו וכי המצ ,לעיל
לבינו  העמותהוכי הסכם ההתקשרות ייחתם בין )לרבות ביצוע חלק השירותים של קבלן המשנה( 

 בלבד.

 מסמכי המכרז  .3

 "(:מסמכי המכרזאלה המסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: "

 נספחיה )מסמך זה(.חוברת המכרז על  - מסמך א' .3.1

 פרופיל המציע; – 1נספח  .3.1.1

 טופס ההצעה; – 2נספח  .3.1.2

 ;התחייבות בנוגע להצעת המחיר - 2.1נספח  .3.1.3

 אישור על הבנת תנאי המכרז; – 3נספח  .3.1.4

  2.2 תצהיר פירוט ניסיון להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף – 4נספח  .3.1.5
 לחוברת תנאי המכרז;

 2.3 תצהיר פירוט ניסיון להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף – 5נספח  .3.1.6
 לחוברת תנאי המכרז;

 2.4 תצהיר פירוט ניסיון להוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף – 6נספח  .3.1.7
 לחוברת תנאי המכרז;

 2.5 בתנאי הסף שבסעיףתצהיר פירוט ניסיון להוכחת העמידה  – 7נספח  .3.1.8
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 לחוברת תנאי המכרז;

 אישור עורך דין; – 8נספח  .3.1.9

 תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים; – 9נספח  .3.1.10

 הצהרה על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים"; – 10נספח  .3.1.11

 ;2.7תצהיר בדבר מצב המציע להוכחת תנאי הסף שבסעיף  – 11נספח  .3.1.12

 ;2.8להוכחת תנאי הסף שבסעיף  אישור רו"ח על מחזור הכנסות – 12נספח  .3.1.13

 ;הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים – 13נספח  .3.1.14

 ;אמות מידה לניקוד איכות ההצעות - 14נספח  .3.1.15

 .כתב התחייבות של קבלן המשנה - 15נספח  .3.1.16

 פחיו:רות על נסהסכם התקש  – מסמך ב' .3.2

 ;המפרט הטכני והצעת המחיר –נספח א'  .3.2.1

 ;מפרט כללי ותנאים בסיסים עבור גופי תאורה ומערכות תאורה – 1נספח א' .3.2.2

 ;מסמכי המכרז והצעת נותן השירותים –נספח ב'   .3.2.3

 ;הזמנים ותלוח –נספח ג'  .3.2.4

 ;שירות ותחזוקה –' דנספח  .3.2.5

 ;השירותים לשמירת סודיותהתחייבות נותן  –' הנספח  .3.2.6

 ;נספח אישור עריכת הביטוח –' ונספח  .3.2.7

 ;טופס היעדר תביעות –' זנספח  .3.2.8

 .נוסח הערבויות –' חנספח  .3.2.9

 .סט התכניות  – 'גמסמך  .3.3

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

ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או השירותים  בין אם המציע נבחר לבצע את
תביעה בקשר לכך. אין המשתתפים רשאים להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם 

 לכל מטרה אחרת.

 מסמכים שיש לצרף לטופס ההצעה  .4

 2ם בסעיף , לרבות התנאים המפורטיהמכרזתנאי להוכחת ניסיון המציע ועמידתו ב .4.1
 יצרף המציע את המסמכים הבאים:לעיל 

יצרף המציע  לעיל 2.1להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .4.1.1
נסח   להצעתו תעודת עוסק מורשה ו/או את מסמכי ההתאגדות של המציע וכן

 עדכני מרשם החברות או מרשם השותפויות, לפי העניין.

לעיל יצרף המציע  2.2 בסעיףלהוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע  .4.1.2
 לחוברת תנאי המכרז. 4 תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצורף כנספח

 כגון חשבוניות מס אסמכתאותתצהירו לבנוסף, יצרף המציע כתמיכה 
 תצהירו;לואישורים ממזמיני העבודות כתמיכה 

לעיל יצרף המציע  2.3 להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף .4.1.3
 לחוברת תנאי המכרז. 5תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצורף כנספח 
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 כגון חשבוניות מס כתאותבנוסף, יצרף המציע כתמיכה לתצהירו אסמ
 ואישורים ממזמיני העבודות כתמיכה לתצהירו;

לעיל יצרף המציע  2.4 להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף .4.1.4
 לחוברת תנאי המכרז. 6תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצורף כנספח 

 כגון חשבוניות מס ותבנוסף, יצרף המציע כתמיכה לתצהירו אסמכתא
 ואישורים ממזמיני העבודות כתמיכה לתצהירו;

לעיל יצרף המציע  2.5 עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיףלהוכחת  .4.1.5
 לחוברת תנאי המכרז. 7תצהיר ערוך ומאומת כדין בנוסח המצורף כנספח 

 כגון חשבוניות מסבנוסף, יצרף המציע כתמיכה לתצהירו אסמכתאות 
 ואישורים ממזמיני העבודות כתמיכה לתצהירו;

שהמציע יציג בהצעתו קבלן משנה לצורך עמידה בתנאי הסף ככל 
 לצרף להצעתו עותק מהסכם על המציעלעיל,  2.4-2.5 פים שבסעי

כתב התחייבות בלתי חוזרת, בהתאם  התקשרות עם קבלן המשנה וכן
, לפיו קבלן המשנה יתחייב נאי המכרזלחוברת ת 15לנוסח המצורף כנספח 

חלק השירותים של קבלן לבנוגע לבצע את התחייבויותיו של המציע 
בהתאם למסמכי המכרז, כך שבמקרה שהמציע לא יבצע את כל  המשנה

ההתחייבויות האמורות, קבלן המשנה יהיה אחראי באופן מלא כלפי 
במסמכי  האמורות, כמפורטלצורך ביצוע כל ההתחייבויות  העמותה
 המכרז. 

אלו שירותים הוענקו על ידי קבלן ,  7-ו  6  יםשבנספח  אותמציע יציין בטבלה
  המשנה.

, יצרף המציע אישור עו"ד, על פי לעיל  2.7להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף   .4.1.6
 לחוברת תנאי המכרז. 11הנוסח המצורף כנספח 

, יצרף המציע להצעתו אישור לעיל 2.8בסעיף הסף הקבוע  להוכחת תנאי .4.1.7
 .לחוברת תנאי המכרז 12רו"ח בנוסח המצורף כנספח 

כן יצרף המציע להצעתו את כל המסמכים האחרים הנדרשים להוכחת 
רים לעיל, ובכלל זה כל האישו 2עמידתו בתנאי הסף הקבועים בסעיף 

להוכחת תנאי  1976-ות גופים ציבוריים, התשל"והנדרשים לפי חוק עסקא
 .לעיל 2.6 הסף הקבוע בסעיף

, לרבות הנספחים המצוינים חוברת תנאי המכרז )מסמך א'(, על נספחיה .4.1.8
זה וכל יתר מסמכי המכרז, לרבות כל מסמך  4בסעיף 

)ככל הבהרה/פרוטוקול/תוספת אותם יפרסם הסינמטק במסגרת מכרז זה 
 שיפרסם(, כשהם חתומים על ידי המציע בראשי תיבות בשולי כל עמוד. 

, יצורף להצעה כשהוא חתום על הסכם ההתקשרות )מסמך ב'(, על נספחיו .4.1.9
די המציע בראשי תיבות בשולי כל עמוד וכן בחתימה מלאה של המציע, י

 לרבות חותמת, בסוף ההסכם במקום המיועד לכך.  

די המציע בראשי יצורף להצעה כשהוא חתום על י(, ג' ךמסמ) תכניותסט ה .4.1.10
תיבות בשולי כל עמוד וכן בחתימה מלאה של המציע, לרבות חותמת, בסוף 

 המסמך.

ו/או מסמכים נוספים המתייחסים  םש מהמציע פרטיהסינמטק יהא זכאי לדרו .4.2
, ניסיונו, אמינותו , לרבות בקשר לכישוריוהזלמכרז למצגים שניתנו בהתאם 

וכן על פי  הזמכרז פי -העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על והאמצעים
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לבדוק בכל דרך אחרת את קיומם של תנאי ההשתתפות, והמציע יעמיד ן הצעתו, וכ
  .טקהסינמהסינמטק את הפרטים והמסמכים הנ"ל בהתאם לדרישות  תרשול

י מכרז זה, על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לצירופים אחרים הנדרשים על פי תנא .4.3
 ובנוסף למסמכי המכרז החתומים, גם את המסמכים המפורטים להלן:

 לחוברת תנאי המכרז; 1נספח טופס פרופיל מציע בהתאם לנוסח המצורף כ .4.3.1

תקף מפקיד השומה, או רואה חשבון המעיד שהמציע מנהל כדין ור איש .4.3.2
 -התשכ"אפי פקודת מס הכנסה, -פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל על

 ;1975 -וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1961

 אישור תקף על ניכוי מס במקור; .4.3.3

 לחוברת תנאי המכרז; 2נספח טופס ההצעה מלא וחתום, בנוסח המצורף כ .4.3.4

לחוברת תנאי  3נספח אי המכרז, בנוסח המצורף כהבנת תנ אישור על .4.3.5
 המכרז;

 -פרט כדלקמןלחוברת תנאי המכרז, המ 8אישור עו"ד, על פי הנוסח שבנספח   .4.3.6

 וההתקשרות בחוזה זה לביצוען הינן במסגרת השירותיםכי ביצוע  •
 סמכויות התאגיד.

 שמות המנהלים של התאגיד.  •

 התאגיד.שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את   •

 פירוט בעלי המניות בתאגיד.  •

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

תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום, בנוסח  .4.3.7
 לחוברת תנאי המכרז; 9נספח המצורף כ

מתווכים", בנוסח המצורף  םתיווך" ל"גורמי הצהרה על אי תשלום "דמי .4.3.8
 ;לחוברת תנאי המכרז 10נספח כ

לחוברת תנאי  13נספח הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף כ .4.3.9
 ;המכרז

 41נספח בנוסח המצורף כמסמך אמות מידה לניקוד האיכות ההצעות  .4.3.10
 ;לחוברת תנאי המכרז

בנוסח המצורף קבלן משנה,  כתב התחייבות -ככל ורלוונטי להצעת המציע  .4.3.11
 ;לחוברת תנאי המכרז 51נספח כ

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

חתמו על יי וכל תיקון, עדכון והבהרה להם לעיל, 3כל מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף  .4.5
ום החתימה, ע. דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקידי מורשי החתימה של המצי

ייחתמו בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס, לרבות 
חתמו בשם מלא ובמידת הצורך )תאגיד( בליווי חותמת ועל פי יקשרות, יבהסכם ההת

 או רו"ח. נוהלי המציע. מקום שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/

. מכרזהיש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי  .4.6
היה הועדה רשאית, אך לא הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור, ת
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חייבת לפסול אותה מטעם זה בלבד, ולא לדון בה. על המציע לוודא, כי המספר המזהה 
ע"מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במ

)אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף 
 .טעם הרשויות המוסמכות לכךאישור/הסבר מהמציע 

 אופן הגשת ההצעות  .5

לצורך הגשת ההצעות במכרז כמפורט להלן, נדרשים המציעים להדפיס את כל מסמכי  .5.1
תחת   www.cinema.co.ilתר האינטרנט של הסינמטק בכתובת:  המכרז על נספחיו מא

 . "קול קורא | מכרזים | דרושים" המופיע בסרגל התחתון של עמוד הבית

במזכירות  ן,הלל 5.5להגיש בכתב, כשהיא חתומה כמפורט בסעיף  את ההצעה יש .5.2
לתיבת המכרזים ,  16:00, עד  8:00ה', בין השעות    -, בימים א'1קומה  משרדי הסינמטק,  

 12:00בשעה  31.12.2020מועד אחרון להגשה הוא: יום  .המיועדת למכרז שבנדון
"(. רק הגעתה בפועל של הצעה בהתאם המועד האחרון להגשת ההצעות)להלן: "

ה למשרדי . הצעות שלא תגענהזמכרז מסגרת לאמור לעיל תיחשב כהגשת הצעה ב
על  ותדחנה הסינמטק כאמור לעיל עד למועד האחרון להגשת ההצעות לא תישקלנה

 .הסף

את המועד האחרון שנקבע הסינמטק שומר לעצמו את הזכות לדחות מפעם לפעם  .5.3
, לסינמטק לא תהא ההצעות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. על אף האמורלהגשת 
לדחות את מועד הגשת ההצעות על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה ה כל חוב
 שהיא. 

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

ולהחליט לגביהן לפני ת לשקול את ההצעו ב"(. הסינמטק אינו מתחייתוקף ההצעה
מועד פקיעת תקופת תוקף ההצעה. הסינמטק יהא רשאי לדרוש מהמציע להאריך את 

 ההצעה בתקופה/ות נוספ/ות. תקופת תוקף

לרבות על טופס ההצעה ובמקום , ונספחיו מכרזהמציע יחתום על כל עמוד ממסמכי ה .5.5
טו ימתו יפורובשולי חת ,ההתקשרותהמיועד לכך בסוף טופס ההצעה ובסוף הסכם 

הוא תאגיד, עורך הדין שהמציע במקרה  .(פרטיו האישיים של החותם )או החותמים
מסמכי ההתאגדות של פי את התאגיד על החתימה/ות הנ"ל מחייבת/ות  יאשר כי

מולאה במלואה ונחתמה  לשקול הצעה שלאלא שאגיד. הסינמטק יהא רשאי הת
 בהתאם לדרישות סעיף זה.

מלאים של ההצעה סטים    2, ובסך הכל  נוסףוהעתק    הר של ההצעעותק מקו  המציע יגיש .5.6
על כל נספחיה, לרבות כל המסמכים והאסמכתאות אותם נדרש לצרף המציע, על פי 

 . תנאי המכרז

 הצעת המחיר .5.7

פורסם קובץ האקסל אשר , על גבי טופס תוגש בעותק אחדהצעת המחיר  .5.7.1
 לעיל.  5.1בסעיף  כמפורט    )"המפרט הטכני והצעת המחיר"(  באתר הסינמטק

 2.1המציע ימלא את הצעת המחיר בהתאם להוראות המפורטות בנספח  .5.7.2
 2.1ויצרף להצעתו את הצעת המחיר ואת נספח לחוברת תנאי המכרז, 

 חתומים ומאומתים כדין.

מובהר בזאת, כי המחיר שיוצע על ידי המציע הנו אחיד וגורף ויחול על כלל  .5.7.3
התחרות בין המציעים הינה על . יםהכלול השירותיםהציוד ו/או מחירי 

 ן.נהציון המשוקלל של כל מציע בגי

הצעת המחיר היא קבועה, כוללת וסופית והיא כוללת כל מס או היטל החל  .5.7.4

http://www.cinema.co.il/
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 על ביצוע שירותים אלה, למעט מע"מ. 

)למעט במקומות אשר   מכרזכל שינוי ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או הוספה במסמכי ה .5.8
דרש ידי המציע( וכן אי צירוף מסמך להצעה כנ-ים עליועדו במפורש להשלמת הפרט

לעיל, יש בהם כדי להביא לפסילת ההצעה, על פי שיקול דעתו הבלעדי של  4בסעיף 
 טק.מהסינ

, ההתקשרותבחתימתו על טופס ההצעה מקבל עליו המציע את מלוא תנאי הסכם  .5.9
על כל  מכרזמלוא תנאי מסמכי ה וכן אתעצמו, ההתקשרות חתם על הסכם  כאילו

וההצעה לו , הנספחים בו, על הדרישות המפורטות זה מכרזלהסרת ספק,  .נספחיו
ובלתי נפרד מהסכם  אינטגראלימהווה חלק  –המציע שייבחר  שתוגש על ידי

 .ההתקשרות

 אופן תשלום התמורה .5.10

י כאז הבשלמותם, יהיתמורת ביצוע השירותים המפורטים במסמכי המכרז  .5.10.1
בנספח המפרט  תהכספי והמחושבת בהתאם להצעתלתמורה  ההמציע הזוכ

, הכל באופן, בתנאים ובכפוף להוראות המפורטות הטכני והצעת המחיר
 בהסכם.

התמורה תשולם בהתאם להיקף השירותים שיוזמנו ויאושרו על ידי  .5.10.2
שירות כמבוצע רק לאחר את ההעמותה ויבוצעו בפועל. לצורך התשלום יראו  

ק מהשירות )לרבות הגשה של חוות דעת וע מלוא המטלות המהוות חלביצ
 או דו"ח מסכם ע"י המציע הזוכה לעמותה(, לשביעות רצון העמותה.

תהווה תמורה סופית וכוללת למתן השירותים נשוא התמורה האמורה  .5.10.3
המכרז בכללותם, ובכלל זה: הוצאות תקורה, התייקרויות, הוצאות 

ות אספקת ציוד, עלות תוכנות ו/או רישיונות משרדיות ו/או כלליות, על
שימוש בתוכנות, עלויות שכר עובדי ו/או מועסקי נותן השירותים )לרבות 

וכן כל הוצאה נוספת ו/או אחרת,  גינם(,ליות במלוא ההוצאות הסוציא
 .ישירה ו/או עקיפה, מכל סוג שהוא

ורטים למרות האמור לעיל מובהר כי רכיבי התמורה למתן השירותים המפ .5.10.4
חודשים, אשר לאחריה  36, יהיו לתקופה של להסכם ההתקשרות א'בנספח 

להארכת ההסכם עם המציע  ה/ותוככל שמומשה על ידי העמותה האופצי
יעודכנו המחירים בהתאם לעליה במדד המחירים לצרכן ביחס למדד   הזוכה,

בכל מקרה . מובהר כי 2020 נובמברחודש הבסיס שהוא המדד נכון ל
נמוכים יותר יתעדכנו כך שיהיו לא  המציע הזוכההם זכאי ל יםהמחיר

 .המציע הזוכהמהמחיר שנקבע לאחר זכייתו של 

תשומת לב המציעים מופנית להסכם ההתקשרות )המצורף כמסמך ב'  .5.10.5
למסמכי המכרז(, המפרט את מנגנון תשלום התמורה המלא לנותן 

 השירותים.

 עותק מושחר .5.11

רשאי להגיש עותק אחד נוסף של  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע .5.11.1
המסמכים שהוגשו על ידו )ללא הצעת המחיר(, שבו הושחר המידע שלדעת 
המציע הוא מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו 

 סודיות מסחרית".  למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "

המציע. למען הסדר אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של  העמותה .5.11.2
תבחר לגלות למציעים האחרים מידע שהעמותה  זאת, כי ככל  הטוב מובהר ב

למציע, לפני העמותה אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין לגלותו, תודיע 
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גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות בפני המציעים 
 החלטה זו. שעות כדי לערער על 48האחרים ותינתן למציע שהות של 

ה והמציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל, תהא למען הסר ספק, במיד .5.11.3
רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על העמותה  

 .כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת

 בדיקת ההצעות .6

ך כך ביועצים ומומחים ההצעות תיבדקנה על ידי הסינמטק, אשר רשאי להיעזר לצור .6.1
 כפי שימצא לנכון. 

הסינמטק ימנה צוות לבדיקת הצעות המציעים, ובכלל זה לעמידת המציע בתנאי  .6.2
ההשתתפות והתאמתו לביצוע השירותים. הסינמטק, הצוות הבודק שמונה מטעמו 

לזמן על פי שיקול דעתו הבלעדי  טק, יהיה רשאיו/או כל גורם אחר מטעמו של הסינמ
וכן לקבל כל מידע, אישור או מסמך בקשר  , לראיון אישית הצעתולהצג המציע את

, אשר עשוי להיות רלבנטי לבחירת ההצעה ידולשירותים המסופקים על  למציע ו/או
 עם הצעות אחרות. או השוואתה

 בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים: .6.3

 בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של ההליך -שלב א'  .6.3.1

זה תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז. רק מציעים  לבבש
 העומדים בתנאי הסף של ההליך יעברו לשלב ב'. 

 ניקוד מרכיב איכות ההצעה –שלב ב'  .6.3.2

 כללי

מהציון הסופי המשוקלל של  30%בשלב זה תיבחן איכות ההצעות )המהווה 
כרזים של ההצעה( על ידי ועדת משנה מקצועית אשר תמונה על ידי ועדת המ

(. ציון איכות ההצעה שיוענק להצעת "ועדת המשנה" העמותה )להלן:
חברי המציע יחושב כממוצע של הניקוד שיוענק להצעתו של המציע על ידי כל  

 ועדת המשנה.

תשומת לב המציעים מופנית לאמות המידה המקצועיות לבחינת איכות 
אי רת תנלחוב 14נספח בהצעות המציעים המפורטות להלן ומופיעות 

 המכרז.

נקודות בציון האיכות   20  -תקבל ניקוד הנמוך מאשר    מובהר כי הצעה
 .ג'ולא תמשיך לשלב  תידחההכולל, 

 המחירניקוד מרכיב  –שלב ג'  .6.3.3

 .בשלב זה תיבדקנה הצעות המחיר של המציעים

וצע על ידי יאשר המחיר הנמוך ביותר ין רכיב המחיר הינה על גהתחרות ב
 יון המחיר.ד מרכיבי צעבור כל אחהמציע 

ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המירבי וכל יתר ההצעות ינוקדו 
 באופן יחסי אליה.

 תההצעה הנבחנ  X 100= הניקוד של ההצעה הנבחנת      
 ההצעה הזולה ביותר       
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ציון סופי  ומתןהמחיר  שקלול מרכיב איכות ההצעה ומרכיב –שלב ד'  .6.3.4
 להצעה

נתן לכל הצעה ציון סופי משוקלל על פי היחס כיב המחיר, יילאחר שקלול מר
ומשקלו של ציון  70%הבא: משקלו של מרכיב המחיר המשוקלל יהיה 

 .30%מרכיב איכות ההצעה יהיה 

 קלל.וההצעות ידורגו בהתאם לציון הסופי המש

הסינמטק יהא רשאי לשקול בין יתר שיקוליו את כושרו של המציע, לרבות קיומו של  .6.4
ות ניהולי מתאים, ניסיונו במתן שירותים דומים, לרבות שירותים שסופקו עבור צו

מטק ו/או גופים ציבוריים אחרים, יכולתו הארגונית והכלכלית, המלצות אודות הסינ
 ו נימוק אחר כפי שימצא הסינמטק לנכון.המציע ו/או מנהל הפעילות, וכל שיקול א

יהיה רשאי שלא למסור את העבודות  מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לו, הסינמטק .6.5
למציע שהצעתו היא הטובה ביותר, וזאת, בין היתר, עקב ניסיונו הרע של   מכרזנשוא ה

את   של הסינמטק  והיכרותקבלן המשנה מטעם המציע ו/או    הסינמטק עם המציע ו/או
הרע   ו, או במידה שמדובר בתאגיד, עקב ניסיונו/או קבלן המשנה מטעם המציע  המציע

אותם. כן יהיה  ווהגופים השולטים בו והפועלים מטעמו ו/או היכרותהיחידים עם 
למציע שהצעתו היא הטובה  מכרזרשאי הסינמטק שלא למסור את העבודות נשוא ה

פי בדיקות שיערוך, ועל פי שיקול דעתו המקצועי, כי  ביותר, וזאת אם יתברר לו, על
ובמקרה  ו/או קבלן משנה מטעמו לגופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם המציע

 שהמציע הנו תאגיד, עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.

ל כל לפסו  ,הבלעדי, על פי שיקול דעתו  הסינמטק יהא רשאימבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .6.6
אם סבר או  מכרזשאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי ההצעה 

 סינמטקהסינמטק בבדיקת ההצעה או לא מסר ל ולה כראוי עםשהמציע לא שיתף פע
 מידע כנדרש.

אשר   מכרזקיום דרישה או תנאי מתנאי ה-איאת הזכות למחול על  שומר לו    הסינמטק .6.7
ועדת אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת 

 .המכרזים

כל אחד מהתנאים וההתניות המפורטות הגשת הצעה תפורש, בין היתר, כהסכמה ל
 יל.לע

, אינם מהווים הצעה או התחייבות כלשהי ההתקשרות, לרבות הסכם  הז  מכרזמסמכי   .6.8
או משום התחייבות אחרת כלשהי  ההתקשרותהסכם מטעם הסינמטק להתקשר ב

 לרכישת השירותים. 

ומר וא ש, וההסינמטק אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .6.9
לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתו הבלעדי 

או השירותים או והסופי. הסינמטק רשאי להרחיב או לצמצם את היקף ההצעה ו/
לבטלם, מכל סיבה שהיא. עוד מובהר כי הסינמטק יהא רשאי, אך לא חייב, במקרה 

הל משא ומתן עם המציעים בעלי ההצעות ויסבור כי אין לקבל אף אחת מן ההצעות, לנ
הטובות ביותר מבין ההצעות שהוגשו, לפי שיקול דעתו, ועל פי תוצאות משא ומתן זה 

  .תם או לבטל את המכרזאת הצעלהחליט אם לקבל 

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי בעצם הגשת הצעתו למכרז, הוא נותן הסכמתו  .6.10
 .Best & Finalלביצוע ההליך של 

את כושרו של המציע, לרבות קיומו של  ורשאי לשקול בין יתר שיקולייהא  טקהסינמ .6.11
צוות ניהולי מתאים, ניסיונו במתן שירותים דומים, לרבות שירותים שסופקו עבור 

ו/או גופים ציבוריים אחרים, יכולתו הארגונית והכלכלית, המלצות אודות  הסינמטק
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 לנכון. שימצא הסינמטקוק אחר כפי המציע ו/או מנהל הפעילות, וכל שיקול או נימ

 במכרז   לפנות  ואף  המכרז  הליכי  את  לבטלמעצם טבעו של המכרז    רשאי  יהא  סינמטקה .6.12
 לא יםולמציע, הבלעדי דעתו שיקול לפי והכל, לנכון שימצא נוספת פעולה וכל, חדש

  .זה במקרה הסינמטק כנגד דרישה או תביעה, טענה כל תהיה

, מוותר  ואה  זו  והצעת  הגשת  ובעצם,  תהיה  לא,  הזוכהציע  י למכ,  מובהר  ספק  הסר  למען .6.13
 כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל להעלות שלא ומתחייבים, חוזר בלתי באופן

, המציע הזוכה עםהסינמטק  ידי על שייקבע ההתקשרות היקף עם בקשרהסינמטק 
 . כך בשל מחיר תוספת או/ו שיפוי או/ו לפיצוי זכאות בדבר טענה כל ולרבות

רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים הסינמטק יהא   .6.14
שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס 
להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך או 

חת עמידת המציע בתנאי הסף, ולרבות לצורך הוכ אישור כנדרש לפי תנאי מכרז זה,
ובלבד שכל מסמך ו/או אישור יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת 

 .ההצעות

 תוצרי השירותים .7

עמותה למציע הזוכה, מובהר הבהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות שייחתם בין 
יהיו בבעלותה המלאה ים לעמותה, כי כל תוצרי כל השירותים שייווצרו כחלק ממתן השירות

, והעמותה של העמותה ויועברו לחזקתה מיד עם השלמתם כאשר הם ראויים וניתנים לשימוש
  ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תהיה רשאית לעשות בהם כל שימוש בהתאם לצרכיה

 שאלות הבהרה למכרז  .8

יוכל המציע ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות  .8.1
באמצעות מייל לכתובת דואר  23.12.2020ביום  12:00לפנות, בכתב, עד השעה 

תוך פרוט זהותו, לשם פרוט ההבהרות,  Ziv.Lapid@Goldfarb.comאלקטרוני 
הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצא בקשר למובנו המדויק 

 של כל סעיף או כל פרט שהוא.

קול דעת העמותה. יו, אלא במקרים מיוחדים, עפ"י שחור לא ייענשאלות שיוגשו באי .8.2
 העמותה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות או על חלקי שאלה.

מובהר כי התייחסותה של העמותה לפניות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שינויים,  .8.3
אם תהא התייחסות שכזו, לפי שיקול דעת העמותה, תעשה מבלי לנקוב בשם המציע 

 אליה.ר פנה אש

כל תשובה, הבהרה, תיקון, עדכון, שינוי או תוספת כלשהי אשר יעשו על ידי העמותה  .8.4
בקשר עם המכרז, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות המציעים תפורסם באתר העמותה, 

לעיל. מסמכי ההבהרה כאמור יהיו מחייבים  5.1תחת לשונית המכרז כאמור בסעיף 
להצעת המציע כשהם חתומים על ידו,  יצורפוויחשבו כחלק ממסמכי המכרז והם 

 לעיל. 5.5כאמור בסעיף 

במקרה של סתירה, האמור במסמכי ההבהרות שיפורסמו על ידי העמותה יגבר על  .8.5
 האמור במסמכי המכרז המקוריים.

 איסור סייגים בהצעה .9

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

הסכם ההתקשרות. כל שינוי שייעשה בחוברת המכרז או כל הסתייגות ביחס אליה, 
בין אם יעשו על ידי תוספת בגוף חוברת המכרז, במכתב נלווה, או בכל דרך אחרת הינו 
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 ההצעה. חסר תוקף ומקנה לעמותה את הזכות לפסול את

בנוסף, אי מילוי פרט שנדרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות  .9.2
הכל לפי שיקול דעתה  –ההזמנה לקבלת הצעות, עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה 

 הבלעדי והמוחלט של העמותה.

 הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאים המקדמיים האמורים  .9.3
ין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל בלעיל, ה

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

 .ווחלקי ופרטי

 , לרבותועל נספחי מכרזהסכמה מראש לכל תנאי הגשת הצעה מטעם המציע מהווה ה .9.4
 והכל בלא שינוי ו/או תוספת.ההתקשרות הסכם 

 הבהרות ושינויים .10

העמותה שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז עד למועד  .10.1
והכל על  האחרון להגשת ההצעות, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים בהליך,

יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי  י. השינויים והתיקונים כאמור,פי שיקול דעתה הבלעד
המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת המציעים באמצעות פרסום בעמוד המכרז באתר 
העמותה. לפי שיקול דעתה, ככל ששינויים כאמור הינם מהותיים ומחייבים לדעתה 

יית הא העמותה רשאית להודיע על דחאת דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, ת
 ר לכלל המציעים באמצעות אתר העמותה. מועד זה, בהודעה אשר תועב

כל תשובה של העמותה ו/או של נציגה למציעים תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף  .10.2
לתשובה שתינתן בדרך אחרת. העמותה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על 

נאי המכרז ו/או עמה ו/או כל אדם אחר בהקשר לתידי עובדיה, קבלני משנה מט
 בין העמותה למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד.להצעה, והקשר 

 על המציעים לאשר קבלת הודעה ו/או תשובה מהעמותה בתוך יומיים ממועד קבלתה. .10.3

 סיור ספקים .11

ליתן רקע כללי על הסיור . מטרת "(הסיורספקים )" סיורלערוך  הסינמטקבכוונת  .11.1
 את הסינמטק והתשתיות הקיימות בו  ני המציעים, להציג בפהשירותים נשוא המכרז

אשר עשויות להתעורר אצל המציעים. יחד עם זאת ולמען הסר בנושא ומענה לשאלות 
הינו כלי עזר אשר מטרתו לנסות וללבן שאלות אשר הסיור כל ספק מובהר כי 

, לא יהוו מצג הסינמטקייבו את  לא יח  הסיורתתעוררנה וכי דברים אשר יאמרו במהלך  
הם כדי לסתור את מסמכי המכרז. בעצם השתתפותו בפגישה כאמור כל שהוא ואין ב

 נותן המציע את הסכמתו לתנאי זה. 

מקום המפגש  .10:00 שעה 17.12.2020יתקיים ביום  הסיורזולת אם ייקבע אחרת,  .11.2
 .פינת הארבעה, תל אביב 2לובי הסינמטק, רח' שפרינצק יהיה ב

 48, לפחות לסינמטקם להעביר הודעה בכתב קשימתבבסיור להשתתף  םהמעונייני .11.3
, בה יפורטו פרטי הנציג מטעם המשתתף )שם מלא + תפקיד הסיורשעות קודם למועד  

+ מס' טלפון + כתובת דוא"ל( לצורך הסדרת הרשאת כניסה למפגש המציעים. 
   .ziv.lapid@goldfarb.comיתבצע באמצעות דוא"ל:  לסיורהרישום 

ן. בנוסף, וככל שהמשתתפים מעוניינים לדייק ולהופיע בזמהמשתתפים מתבקשים  .11.4
, כי אז הם מתבקשים להכין את שאלותיהם מראש הסיורלהעלות שאלות במהלך 

שעות קודם למועד  48ובכתב, ולהעבירן לחברה באמצעות הפרטים שלעיל ולפחות 
 המפגש כאמור.



15 

 

 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: 

 

תהא ועדת  יורסב. מציע שלא ישתתף הנה חובה בסיורמובהר בזאת, כי ההשתתפות  .11.5
רשאית לפסול הצעתו מטעם זה בלבד. מובהר בזאת, כי  הסינמטקהמכרזים של 

 נוסף.סיור ספקים הא רשאית לערוך יהבלעדי,  ו, לפי שיקול דעתהסינמטק

 ניגוד עניינים .12

 ות הבאות:מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההורא העמותה

, קרובו, סוכנו או שותפו, או (חבר ועד מנהל או נושא משרה )לרבותבעמותה אורגן  .12.1
תאגיד שאחד מהאמורים לעיל מחזיק בו, במישרין או בעקיפין, זכויות כלשהן, ו/או 
שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יוכל לקחת חלק במכרז זה. לעניין זה "קרוב" 

 או בת, אח או אחות.בן זוג, הורה, בן  –

נשוא מכרז   השירותיםניגוד עניינים עם  מציע או מי מטעמו, אשר לגביו קיים חשש של   .12.2
לא יוכל לקחת חלק במכרז, אלא אם  –העמותהזה ו/או חשש לניגוד עניינים בינו לבין 

את אישורה לכך ובכפוף לתנאים שתעמיד למציע, על פי שיקול דעתה העמותה נתנה 
 הבלעדי.

צעתו גרוע מהאמור לעיל, המציע וכל אחד מקבלני המשנה שהציג במסגרת המבלי ל .12.3
 31נספח סח המצ"ב כלמכרז, נדרשים לצרף הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים, בנו

 לחוברת תנאי המכרז.

 כשיר נוסף .13

שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל  העמותהמבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין,  .13.1
במכרז )להלן: "כשיר  ההמציע שדורג במדרג ההצעות לאחר המציע שהוכרז כזוכ

הן במקרה שמציע זוכה אינו עומד מנת שיעניק את השירותים, וזאת  נוסף"(, על
תהיה העמותה בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או ההסכם, והן במקרה בו 

 ותים נשוא המכרז מגורם נוסף.מעוניינת בקבלת השיר

למציע על  העמותהע לעיל, תודי 13.1לפעול כאמור בסעיף  העמותהבמידה ותבחר  .13.2
היותו כשיר נוסף, והכשיר הנוסף יפעל בהתאם להוראות החלות על הזוכה במכרז, 

על פי סעיף זה כמועד הודעת הזכייה. למען  העמותהכשלעניין זה יראו במועד פניית 
 5.7לעניין הצעת המחיר של הכשיר הנוסף יחולו הוראות סעיף הסר ספק, מובהר כי 

 לעיל.

על קבלת   לעמותהלהודיע    העמותהימים ממועד פניית    7לכשיר הנוסף תינתן שהות של   .13.3
לחזור  העמותההצעתה. לא עשה כן הכשיר הנוסף, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית 

ולהציע את הצעתה זו למציע שדורג במדרג ההצעות במקום שלאחר הכשיר הנוסף וכך 
 הלאה.

האמורה לפי סעיף זה לפנות לכשיר נוסף או  הר כי מימוש הזכותלמען הסר ספק, מוב .13.4
קום שלאחר מכן, הינו לפי שיקול דעתה הבלעדי למציע הבא שהצעתו דורגה במ

, וכי למציעים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה העמותהוהמוחלט של 
מציע זוכה ו/או שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של 

 ביטול הסכם ההתקשרות עם מציע זוכה.

לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה  העמותהל אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה ש .13.5
זה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבצע הליך חדש לבחירת זוכה למתן 

ות או השירותים. אין בבחירת כשיר נוסף או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכ
 כנגד הזוכה במקרה כאמור. לעמותהטענה שתעמודנה 

 דרישות ביטוח .14

המציעים מופנית לדרישות העמותה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז. תשומת לב 
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כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע 
 הסתייגויות לדרישות הביטוח. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה כל לכך.

 ערבויות .15

 דרשים לצרף להצעתם למכרז ערבות בנקאית. למען הסר ספק, מובהר כי המציעים אינם נ

יידרש לספק לסינמטק את כל הערבויות המפורטות בהסכם ההתקשרות בהתאם   המציע הזוכה
 למועדים ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות.

 ביטול ההתקשרות עם הזוכה והתקשרות עם מציע אחר סכם ההתקשרות,תנאי לחתימת ה .16

מכרז מובהר כי תנאי מקדים לחתימת העמותה על הסכם התקשרות עם מציע זוכה ב .16.1
 עמידת המציע הזוכה בכל התנאים המפורטים להלן: הנו

ימי עבודה מיום קבלת הודעת  7בתוך  על המציע הזוכה להגיש לסינמטק .16.1.1
צונו של הסינמטק, את פרטי מנהל פרויקט וצוות הזכייה, ולשביעות ר

)מערכות  הינם בעלי ניסיון מוכח פרויקטים מסוג זהההתקנה ש
 ( באולמות תיאטרון;IPמולטימדיה משולבות בקרה ושליטה בפרוטוקול 

סיון ייבחנו את נ ומטעמצים המקצועיים ו/או היוע הסינמטקמובהר כי 
הם יהיו רשאים, על פי שיקול מנהל הפרויקט וצוות ההתקנה המוצעים ו

שלא לאשר מי מהמוצעים מטעם נותן השירותים. במקרה דעתם הבלעדי, 
מנהל פרויקט ו/או צוות  שעות 48תוך  מור, על נותן השירותים להציגכא

 , לאישור הסינמטק ולשביעות רצונו.התקנה חלופי

רת על המציע הזוכה להגיש לסינמטק אישור עריכת ביטוח חתום על ידי חב .16.1.2
 , כאמור בהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ב' למסמכי מכרז;הביטוח

 בהתחייבויותיו לפי הצעתו, תהא רשאית העמותה, לפי שיקוללא עמד המציע הזוכה  .16.2
 הבלעדי, לבטל את זכייתו או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו.  דעתה

ובעצם הגשת הצעתו  מותהעהשזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי  למציע .16.3
 . בקשר עם ביטול זכייתו העמותההוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי 

מבלי לגרוע מן האמור, ביטלה העמותה את זכיית המציע בשל אי עמידתו בתנאי  .16.4
, )"מציע שניבמקום ה, תהא רשאית העמותה להכריז על המציע שהצעתו דורגה  הצעתו

ו לבטל את המכרז, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וכה אכעל המציע הזאחר"( 
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה  אין ולא תהיה כל האחרוהמוחלט, ולמציע 

האמור לעיל, יחול בשינויים  ביטול המכרז תחת הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז.
 המחויבים גם על ביטול זכייה של מציע בקטגוריה אחת בלבד.

זכות העומדת לעמותה, ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין  רוע מכלמבלי לג .16.5
ועל פי תנאי המכרז, במקרה שבו ביטלה העמותה את הסכם ההתקשרות עם המציע 

, אחרעמותה, אך לא חייבת, לפנות למציע הזוכה מכל סיבה שהיא, תהיה רשאית ה
דות על פי תנאי לו להתקשר עמה בהסכם התקשרות להמשך ביצוע העבו ולהציע

ייתן את תגובתו בכתב להצעת  המציע האחריציאה למכרז חדש.  חלףהצעתו, וזאת 
ימים. סרב המציע להצעת העמותה או שלא ניתנה מטעמו כל תגובה,  7בתוך  העמותה

העמותה לפנות בהצעה דומה למציע שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, תהיה רשאית  
הזכות האמורה לפי סעיף זה הנה לפי שיקול  כי למען הסר ספק מובהר וכן הלאה.

ו/או לכל מציע אחר אין ולא האחר דעתה הבלעדי והמוחלט של העמותה, וכי למציע 
ו כהצעה הזוכה במכרז תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעת

 .עקב ביטול הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה

  ושימוש בהצעה רזמכסודיות, איסור הפצת מסמכי ה .17
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, הינם רכוש ההתקשרותכל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא, לרבות הסכם  .17.1
לשם הגשת באמצעות אתר האינטרנט של הסינמטק למציע  זמיניםוהם הסינמטק 

הצעתו, והמציע אינו רשאי להעתיקם, לצלמם, להעבירם לאחר, לאפשר לאחר לעיין 
 .בהם או להשתמש בהם למטרה אחרת כלשהי

 להשתמש בהצעה ובמידע הכלול בה לכל צורך הקשור  לסינמטק תהא האפשרות .17.2
 יון כאמור לעיל.בפעילותו, לרבות מסירת מידע במסגרת מתן זכות ע

 המציע מתחייב לשמור בסודיות מלאה ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת .17.3
 או מתוקף מכרזשר לוכל מידע שיגיע אליו בקנספחיו , מכרזכל אדם ו/או גוף, את ה

 השתתפותו בתהליכי הבקשה, וזאת ללא הגבלה בזמן וכן כי לא יעשה כל שימוש במידע
 .כאמור, למעט לצורך הגשת ההצעהשהגיע אליו 

 תנאים כלליים .18

 דין חל .18.1

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה 
י שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך בהתאם לכל דין, והמציעים ייחשבו כמ

 השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

 שיפוט יתיתנ .18.2

-יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל אביבכל עניין הנוגע להליך זה 
 יפו.

 הוצאות ההשתתפות בהליך .18.3

 מהעמותההוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי  כל  המציע יישא לבדו ב
 ות אלה.בגין הוצא

 הצעה בודדת .18.4

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

מזכויות ההצבעה באסיפה  50%-מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ
 .מהדירקטורים 50%-הכללית או הזכות למנות יותר מ

 מכרזעל תוצאות ה הודעה .18.5

פרטי ציע על פי  תימסר בכתב לכל מ  מכרז, הודעה על תוצאות הזה  מכרזבכפוף לאמור ב
, להסרת ספק מובהר בזאתלאחר סיום ההליך המכרזי. , , כמצוין בהצעותהקשר עמו

טק , והיא לא תחייב את הסינמהמכרזכי לא יהיה כל תוקף לכל הודעה בדבר תוצאות 
 ההתקשרותזה והסכם    18, אלא אם נמסרה בכתב על פי הוראות סעיף  בכל צורה שהיא

 נחתם על ידי הסינמטק.

 

 בכבוד רב,

 סינמטק תל אביב 



18 

 

 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: 

 

 נספח 1  

 פרופיל המציע 

 

 פרטי המציע

 _________________________________________________ שם המציע:

 _________________________________________________ ת.ז./ח.פ.

 _________________________________________________  כתובת:

 _________________________________________________  טלפון:

 _________________________________________________ פקסימיליה:

 _________________________________________________  דוא"ל:

 איש הקשר במציע:_________________ תפקיד:____________________________ םש

 טל' סלולארי של איש קשר: ______________________

 __________ ת.ז. _____________________.___________1 שמות בעלי המציע:

 ._____________________ ת.ז. _______________________2   

 ___________ ת.ז. _______________________.__________3   

  )אם בעל התאגיד הנו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד(

 

 ם המציע:פרטי המוסמכים לחתום בש –במידה והמציע הוא תאגיד 

 תפקיד בתאגיד כתובת מספר ת.ז. שם ושם משפחה

    

    

 

 

 חתימת המציע:_______________________
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   2נספח 

 טופס הצעה

        לכבוד
 עמותה רשומה סינמטק תל אביב

 תל אביב, 2שפרינצק רח' 
 

 א.ג.נ.,

 -סינמטק תל אביב )להלןאנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות  .1
 ,אספקה למתן שירותי 3/20מס'  למתן הצעה להתקשר עמו במסגרת מכרז"( העמותה"

דיה, מערכות במה מכניות ומערכות תאורת מופעים מולטימ מערכות של ותחזוקה ההתקנ
( על כל התנאים והדרישות המפורטות "השירותים"-ו "המכרז" -)להלןלסינמטק תל אביב 

 במכרז על נספחיהם מציעים בזה לעמותה לבצע את העבודה, הכל כמפורט    מכרזבכל מסמכי ה
 .ועל כל נספחי

, וכי קיבלנו ו/או הועמדו לרשותנו ועל כל נספחי  רזכמל פי ההננו מודיעים כי הצעתנו ערוכה ע .2
 .השירותיםולביצוע  מכרזוכן קיבלנו הסברים בכל הקשור ל מכרזכל המסמכים הקשורים ל

בהתאם לכל תנאי   השירותיםהננו מצהירים ומתחייבים כי אם תתקבל הצעתנו, נבצע את כל   .3
המחירים )לא כולל מע"מ(  והנספחים לה ולשביעות רצונכם המלאה וזאת במתכונת מכרזה

 המפורטים להלן.

, על ההסכם וותנאי מכרזהיה והצעתנו תתקבל הננו מתחייבים לחתום, כמפורט בנוהלי ה .4
המצורף, ושלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותינו על פי הסכם זה ולא להוסיף   ההתקשרות

 .תף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותינואו לצרף שום שו

כשהם חתומים על ידינו. ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף   מכרזרצ"ב להצעתנו כל מסמכי ה .5
 , עלולים לגרום לפסילת הצעתנו.מכרזמסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי ה

שינוי. אנו מסכימים כי תהיו זכאים, הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או ל .6
נינו לביניכם. ידוע לנו לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בי אך לא חייבים,

ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע 
 לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז.

ם לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת החוזה על היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבי .7
 מכרזמיום הודעתכם נחתום על מסמכי הימים  14תוך , וכי מכרזם, כמפורט במסמכי הידכ

ונפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח המפורטות בו, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים 
 הטעונים המצאה.

 ם, לדעתנו, מידע סודי הנם:הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעתנו והמהווי .8

______________________________________________________________ 

 
  _________________________________________  שם המציע )מלא(: 

 _________________         _______________ שמות מורשי החתימה מטעם המציע: 

 _________________         ______________  חתימות מורשי החתימה: 

 ______________   תאריך: _________________                          חותמת המציע:
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 נספח 2.1  

 )נספח המפרט הטכני והצעת המחיר(   טופס הצעת המחירהתחייבות בעניין 

אתר ב לנספח המפרט הטכני והצעת המחיר אשר מופיע טופס הצעת המחיר מצורף כטבלת אקסל
תחת "קול קורא | מכרזים | דרושים"  www.cinema.co.ilהאינטרנט של הסינמטק בכתובת: 

 ההתקנ ,אספקה למתן שירותי 3/20מכרז מס' תחת  המופיע בסרגל התחתון של עמוד הבית
 .לסינמטק תל אביב ומערכות תאורה מערכות מולטימדיה של ותחזוקה

, למלא את המחירים המוצעים על צעת המחירנספח המפרט הטכני והעל המציעים להדפיס את 
 ידם בכל המקומות הנדרשים בטבלה ולצרף את הטופס להצעתם.

 , חתום מטה על ידי המציע.לנספח המפרט הטכני והצעת המחירבנוסף, יש לצרף נספח זה 

מפרט כללי ותנאים בסיסים עבור גופי תאורה ומערכות יובהר כי באתר החברה מופיע מסמך "
 ומהווה חלק ממסמכי המכרז. למפרט הטכני והצעת המחיר 1מצורף כנספח א'שר " אתאורה

 :המחירים בנספח המפרט הטכני והצעת המחירהוראות למילוי 

אופציות אפשריות לבחירה, על  קיימות מספר שבגינםציון האופציה הנבחרת: לגבי רכיבים  .1
 האופציה הנבחרת. את מספרה של בטבלההמציע להציע מחיר לגבי אופציה אחת בלבד ולציין 

את הדגם   בטבלהדגמים ספציפיים, על המציע לציין    אשר לגביהם צוינוציון דגם: לגבי רכיבים   .2
 א חריגה מהדגמים הספציפיים הניתנים לבחירה.הנבחר, וזאת לל

)הן המחיר ליחידה והן סה"כ המחיר(   בנספח המפרט הטכני והצעת המחירכי המחירים    מובהר .3
קלים ואינם כוללים מע"מ. על המחירים יתווסף מע"מ אך לא יתווספו הפרשי הצמדה הינם בש

 והתייקרויות כלשהם.

" ו/או  Custom Made" מערכות מסדרותם/דגמי ציוד/פריטייודגש, כי לא יתקבלו  .4
"Discontinued Legacy". 

ן כל סעיף נדרש המציע לצרף קישור לקטלוג המוצר באתר האינטרנט הרשמי של יצרב .5
 .בחו"ל המערכות

 

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות סינמטק תל אביב עמותה רשומה 
 מערכות של ותחזוקה ההתקנ ,אספקה למתן שירותי 3/20מס' "( במסגרת מכרז העמותה)להלן: "

מה(, ", בהתאהשירותים"-" והמכרז)להלן: "לסינמטק תל אביב ומערכות תאורה  מולטימדיה
מציעים בזה להעניק את השירותים לעמותה בהתאם לכל דרישות העמותה המפורטות במסמכי 

והצעתנו הכספית המכרז ובהסכם ההתקשרות, וזאת בתמורה לסכומים על פי מסמכי המכרז 
 המצורפת בטופס  הצעת המחיר.

 המחירים כמפורט בהצעת המחיר אינם כוללים מע"מ.

חודשים, אשר לאחריה  36יהיו לתקופה של י שהם מפורטים לעיל ותים כפהמחירים לביצוע השיר
ביחס למדד הבסיס שהוא המדד נכון יעודכנו המחירים בהתאם לעליה במדד המחירים לצרכן, 

. מובהר כי בכל מקרה המחירים להם זכאי המציע הזוכה לא יהיו יתעדכנו כך 2020 נובמברלחודש 
 .זכייתו של המציע הזוכהמהמחיר שנקבע לאחר שיהיו נמוכים יותר 

, ניתנה לאחר שבדקנו כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, המחיר שניתנה על ידנו הצעת
הבנו את כל התנאים והדרישות שבו, בדקנו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקלנו כל דבר אשר 

טענה ו/או דרישה אופן מפורש, על כל  עשוי להשפיע על קביעת הצעת המחיר, ואנו מוותרים מראש ב
  בקשר עם האמור. ו/או תביעה, כלפי העמותה בגין ו/או

כמו כן, ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי הסכם ההתקשרות שייחתם עמנו, אם הצעתנו למכרז תיבחר, 

http://www.cinema.co.il/
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 הנו הסכם מסגרת, וכי אין לכם כל חובה להזמין מאתנו עבודה בהיקף כלשהו.

לא תשתנה מכל סיבה שהיא, לרבות ביצוע שירותים  מסכימים, כי התמורהעוד ידוע לנו, ואנו 
 בהיקף נמוך, וכי לא נהיה זכאים לכל תשלום נוסף במקרה כאמור. 

 

 הצהרה והתחייבות

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

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

____________________    ____________________ 

 חתימה      תאריך 

 

 

 

מחק את אני הח"מ,____________ עו"ד, מרחוב ________________, מאשר בזאת כי )
 המיותר(:

שזיהה את עצמו בפני _______________טופס הצעה זה נחתם על ידי _____ .א
באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו 

 .דלעיל וחתם עליה בפני

את עצמו בפני שזיהה  צעה זה נחתם על ידי ____________________טופס ה .ב
בשם התאגיד_________, ומחייב את  באמצעות ת.ז. שמספרה ____________,

 התאגיד לכל דבר ועניין, בהתאם לכל דין ולמסמכי היסוד של התאגיד.

 

____________________   ____________________ 

 ת עו"ד וחותמתחתימ           תאריך     
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 נספח 3

 ר הבנת תנאי המכרזהצהרת המציע בדב

 למתן שירותי 3/20אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס' 
בין  ,לסינמטק תל אביבומערכות תאורה  מולטימדיה מערכות של ותחזוקה ההתקנ ,אספקה

מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים המצורפים ובין שאינם 
 יבים בזה כדלקמן:ומתחי

אנו מצהירים בזאת כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם. כי  .1
למדנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקנו את כל הדרישות, התנאים 

ים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע השירותים נשוא והנסיבות, הפיזיים והמשפטי
ז. כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ומאשרים ומתחייבים כי לא נציג כל המכר

תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על 
ו, ואנו מסכימים, כי בעצם הגשת הצעתנו טענות כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לנ

טענה, מכל מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של   גלום ויתור מפורש על כל
 תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו ו/או מכל תנאי על פי דין.

שות אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרי .2
ות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבוי

 שבמסמכי המכרז, ולרבות הסכם ההתקשרות.

אנו מצהירים כי ידוע לנו שביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע  .3
ימנות ואנו מתחייבים למלא למידע שיגיע לרשותנו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומה

ות ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי הסכם אחר ביצוע הוראות מסמכי הסכם ההתקשר
התקשרות זה במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. אנו מצהירים כי 
 איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר,

 או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.

בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים, וכי לא  מצהירים אנו .4
 גילינו את פרטי הצעתנו למשתתפים אחרים במכרז.

אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו  .5
ל מניעה על פי כל דין מוגשת ההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כ

   או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

 

___________                                         ____________ 

 חתימת המציע                                תאריך
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 נספח 4
   תצהיר

 להוכחת ניסיון המציע

 זלחוברת תנאי המכר 22. לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף

 

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

 כדלקמן:בזאת בכתב 

"( המציעמס' ____________ )להלן: " אני משמש כמנהל ב_________________, חברה .1
 3/20מס' והוסמכתי כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז 

לסינמטק ומערכות תאורה  מולטימדיה מערכות של ותחזוקה ההתקנ ,אספקה למתן שירותי
 .תל אביב

]נדרש  ____  המציע ביצעועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  1.1.2015החל מיום  .2
)אודיו, וידאו   AVCבישראל הכוללים אספקה והתקנת קבע של מערכת    פרויקטים  להשלים[

שהיקפם הכספי הינו לכל  ושליטה( משולבת באולמות תיאטרון או בהיכלי תרבות בלבד,
, וכל אחד מהפרויקטים כלל את כל )ללא מע"מ( עבור כל אחד מפרויקטים ₪ 450,000הפחות 

 האלמנטים הבאים, לפחות:

באמצעות   IPצה, ניתוב ושליטה של מערכות וידאו בפרוטוקול  הכוללת הפ  AVCמערכת   2.1
ENCODER+DECODER; 

 –  IPכות וידאו בפרוטוקול הכוללת הפצה, ניתוב ושליטה של מער AVCמערכת  2.2
QSYS/AVB/DANTE; 

 מערכת סאונד; 2.3

 מערכת וידאו; 2.4

 מערכת כריזה פונקציונאלית; 2.5

 מערך חיווט ופנלים חרוטים. 2.6

]נדרש  ____ ועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע ביצע ועד למ 1.1.2015החל מיום  .3
)אודיו, וידאו   AVCפרויקטים בישראל הכוללים אספקה והתקנת קבע של מערכת    [להשלים

שהיקפם הכספי הינו לכל  ושליטה( משולבת באולמות תיאטרון או בהיכלי תרבות בלבד,
ל אחד מהפרויקטים כלל את כל , וכ)ללא מע"מ( עבור כל אחד מפרויקטים₪  350,000הפחות 

 לעיל, לפחות. 2.1-2.6האלמנטים המפורטים בסעיפים 

ולצורך ניקוד  ,לחוברת תנאי המכרז 2.2 עיףהקבוע בסלצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף  .4
 :ניסיון המציע הינו כדלקמן ,ההצעההאיכות מרכיב 
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 מס'
תקופת 
ביצוע 

 הפרויקט

שם הפרויקט 
ותיאור כללי 

 ויקטשל הפר

הפרויקט כלל 
אספקה 

והתקנת קבע 
של מערכת 

AVC 

)יש לסמן 
 כן/לא(

הרכיבים הבאים נכללו במערכת 
AVC :שסופקה והותקנה 

 כן/לא( -)יש לסמן עבור כל רכיב 

היקף כספי של 
הפרויקט 

"ח )לא בש
 כולל מע"מ(

יצרן מערכת 
השליטה 
 והבקרה

יצרן 
מערכת 
 הסאונד

דגם ויצרן 
מערכת 
הוידאו 
 תהדיגיטלי

המזמין ופרטי  שם
איש הקשר מטעם 
המזמין )שם, מס' 

 טלפון ודוא"ל(

1. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 

 כן/לא

, הכוללת הפצה  AVCמערכת 
ניתוב, ושליטה של מערכות וידאו 

 ותעבאמצ IPל בפרוטוקו
Encoder+Decoder : 

 
 כן/לא

 
 ,הפצההכוללת  AVCמערכת 

ניתוב, ושליטה של מערכות אודיו 
 :IP Qsys/Avb/ Danteבפרוטוקול 

 
 כן/לא 

 
  :מערכת וידאו

 כן/לא 
 

  :מערכת כריזה  פונקציונלית
 

 כן/לא 
 

  :מערך חיווט ופנלים חרוטים
 

 כן/לא 
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2. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 

 כן/לא

, הכוללת הפצה  AVCמערכת 
ניתוב, ושליטה של מערכות וידאו 

ות עבאמצ IPל בפרוטוקו
Encoder+Decoder:  

 
 כן/לא 

 
הכוללת הפצה,  AVCמערכת 

ניתוב, ושליטה של מערכות אודיו 
 :IP Qsys/Avb/ Danteבפרוטוקול 

 
 כן/לא 

 
 :מערכת וידאו

 כן/לא 
 

 :מערכת כריזה פונקציונלית
 

 כן/לא
 

 :לים חרוטיםמערך חיווט ופנ
 

 כן/לא

     

3. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 

 כן/לא

, הכוללת הפצה AVCמערכת 
ניתוב, ושליטה של מערכות וידאו 

ות עבאמצ IPל בפרוטוקו
Encoder+Decoder : 

  
 כן/לא

 
הכוללת הפצה,  AVCמערכת 

ניתוב, ושליטה של מערכות אודיו 
 :IP Qsys/Avb/ Danteרוטוקול בפ

 
 כן/לא

 
  :מערכת וידאו
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 כן/לא
 

  :מערכת כריזה  פונקציונלית
 

 כן/לא
 

 :מערך חיווט ופנלים חרוטים
 

 כן/לא

4. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 

 כן/לא

 ,הכוללת הפצה AVCמערכת 
דאו ניתוב, ושליטה של מערכות וי

ות  עבאמצ IP בפרוטוקול
Encoder+ecoder : 

 
 כן/לא 

 
 ,הכוללת הפצה AVCמערכת 

ניתוב, ושליטה של מערכות אודיו 
 :IP Qsys/Avb/ Danteבפרוטוקול 

 
 אכן/ל

 
  :מערכת וידאו

 כן/לא
 

  :מערכת כריזה  פונקציונלית
 

 כן/לא
 

  :מערך חיווט ופנלים חרוטים
 

 כן/לא

     

 על גבי פורמט זה.  ולצורך ניקוד מרכיב איכות ההצעה תנאי המכרז לחוברת 2.2 שבסעיףאת הניסיון הקודם לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף  **על כל מציע להציג

 .בנוסח זהה -** ניתן למלא את הפרטים המבוקשים על גבי הטופס עצמו או על גבי מסמך נפרד 

 .בנוסח זהה -וספים ** ניתן להציג פרויקטים נוספים ו/או להוסיף דפים נ

 ** יש לצרף אישורים/המלצות/אסמכתאות בתמיכה לתצהיר זה.
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 חשיבות ורלוונטיות:__________________________________________פרטים נוספים שיש בהם  .5

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

הריני להצהיר בזאת, כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות 
 י הקשר המצוינים בתצהיר זה לעיל.ים מול כל גורם, לרבות אנשהפרטים האמור

 

 תאריך:_________; שם מלא:_______________; חתימה: __________________

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ 
שמספרה ____________, ואחרי  ___________, שזיהה עצמו באמצעות ת.ז.הופיע/ה במשרדי מר/גב' 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר 
 את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד     
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 נספח 5
   תצהיר

 להוכחת ניסיון המציע

 לחוברת תנאי המכרז 32. תנאי הסף שבסעיףלצורך עמידה ב

 

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

 ן:בזאת בכתב כדלקמ

"( המציערה מס' ____________ )להלן: "אני משמש כמנהל ב_________________, חב .1
 3/20והוסמכתי כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז מס' 

לסינמטק ומערכות תאורה  מולטימדיה מערכות של ותחזוקה ההתקנ ,אספקה למתן שירותי
 .תל אביב

]נדרש  _____  ציע ביצעהמועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,  1.1.2015החל מיום  .2
פרויקטים בישראל הכוללים אספקה והתקנת קבע של מערכת סאונד מתוצרת  [ם להשלי

או בהיכלי תרבות בלבד, שהיקפם הכספי הינו ו/יצרן המערכת המוצעת באולמות תיאטרון 
, אשר כל אחד מהם כלל את כל )ללא מע"מ( עבור כל אחד מפרויקטים  ₪  600,000לכל הפחות  
 הבאים, לפחות: האלמנטים

על ידי המציע במכרז  המוצעת המערכת מתוצרת יצרן NE ARREYLIמערכת סאונד  2.1
 זה;

( FILL(, רמקולי פיל )L/Rאשכולות ראשים ) 2מערכת הכוללת תליה של לפחות  2.2
 (;DELAYורמקולי דילאיי )

 מערכת "אחודה" הכוללת רמקולים/מגברי פרוססור/פרוססור לניהול מיצרן אחד; 2.3

לתוכנת ההדמיה של יצרן המערכת באולם תיאטרון קנה של המערכת בהתאם  ביצוע הת 2.4
 מקומות ישיבה. 400בעל תכולה של לפחות 

]נדרש   _____ ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע ביצע 1.1.2015החל מיום  .3
פרויקטים בישראל הכוללים אספקה והתקנת קבע של מערכת סאונד מתוצרת  להשלים[

או בהיכלי תרבות בלבד, שהיקפם הכספי הינו ו/ערכת המוצעת באולמות תיאטרון יצרן המ
, אשר כל אחד מהם כלל את כל )ללא מע"מ( עבור כל אחד מפרויקטים  ₪  300,000לכל הפחות  

 , לפחות:2.4.-2.1האלמנטים המפורטים בסעיפים 

לצורך ניקוד ו לחוברת תנאי המכרז 2.3הקבוע בסעיף לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף  .4
 הינו כדלקמן: ן המציעניסיו ,ההצעה רכיב איכותמ
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 מס'
תקופת מתן 
 השירותים

שם הפרויקט 
ותיאור כללי של 

 הפרויקט

הפרויקט כלל 
אספקה והתקנת 

ערכת קבע של מ
 סאונד

 )יש לסמן כן/לא(

הרכיבים הבאים נכללו במערכת הסאונד 
 שסופקה והותקנה:

 )יש לסמן כן/לא(

היקף כספי של 
רויקט בש"ח הפ

 מ()לא כולל מע"

תכולת 
מקומות 
הישיבה 

 באולם

שם המזמין ופרטי איש 
הקשר מטעם המזמין 

 )שם, מס' טלפון ודוא"ל(

1. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 

 כן/לא

 :LINE ARREYמערכת סאונד ורמקולים 

 כן/לא

 רתמתוצ  LINE ARREYמערכת סאונד 
על ידי המציע  המוצעת יצרן המערכת

 :במכרז זה

 כן/לא 

 3של מינימום מערכת הכוללת תליה 
( ,רמקולי פיל L/C/Rאשכולות ראשים )

(FILL ,)( רמקולי דילייDELAY): 
 

 כן/לא 
 

רמקולים/מגברי   -מערכת "אחודה" 
  :פרוססור /פרוססור לניהול  מיצרן אחד

 
 כן/לא

 
הדמיה של  בוצעה התקנה בהתאם לתוכנת

יצרן המערכת , באולם תיאטרון בעל תכולה 
 :מקומות ישיבה 400של מינימום 

 כן/לא 
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2. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 

 כן/לא

   :LINE ARREYמערכת סאונד ורמקולים 

 כן/לא

 מתוצרת  LINE ARREYמערכת סאונד 
ל ידי המציע ע המוצעת יצרן המערכת

 :במכרז זה

 כן/לא 

 3תליה של מינימום מערכת הכוללת 
( ,רמקולי פיל L/C/Rאשכולות ראשים )

(FILL( רמקולי דיליי ,)DELAY:)  
 

 כן/לא
 

רמקולים/מגברי  -מערכת "אחודה" 
 :פרוססור /פרוססור לניהול  מיצרן אחד

 
 כן/לא

 
בוצעה התקנה בהתאם לתוכנת הדמיה של 

ולם תיאטרון בעל תכולה יצרן המערכת, בא
 :ישיבה מקומות 400מינימום של 

 כן/לא
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3. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 

 כן/לא

 :LINE ARREYמערכת סאונד ורמקולים 

 כן/לא

 מתוצרת  LINE ARREYמערכת סאונד 
על ידי המציע  המוצעת יצרן המערכת

   :במכרז זה

 כן/לא
 

 3של מינימום מערכת הכוללת תליה 
( ,רמקולי פיל L/C/Rאשכולות ראשים )

(FILL( רמקולי דיליי ,)DELAY): 
 

 כן/לא
 

רמקולים/מגברי    -מערכת "אחודה" 
  -פרוססור /פרוססור לניהול  מיצרן אחד 

 
 כן/לא

 
בוצעה התקנה בהתאם לתוכנת הדמיה של 

יצרן המערכת , באולם תיאטרון בעל תכולה 
 :ישיבה מקומות 400מינימום ל ש

 כן/לא
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4. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 

 כן/לא

  :LINE ARREYמערכת סאונד ורמקולים 

 כן/לא

 מתוצרת  LINE ARREYמערכת סאונד 
על ידי המציע  המוצעת יצרן המערכת

 :במכרז זה

 כן/לא
 

 3ינימום תליה של ממערכת הכוללת 
( ,רמקולי פיל L/C/Rאשכולות ראשים )

(FILL( רמקולי דיליי ,)DELAY): 
 

 כן/לא
 

רמקולים/מגברי  -מערכת "אחודה" 
 :פרוססור /פרוססור לניהול  מיצרן אחד

 
 כן/לא

 
בוצעה התקנה בהתאם לתוכנת הדמיה של 

יצרן המערכת, באולם תיאטרון בעל תכולה 
 :ישיבה מקומות 400מינימום של 

 ן/לאכ

   

 על גבי פורמט זה.  ולצורך ניקוד מרכיב איכות ההצעהלחוברת תנאי המכרז  2.3 שבסעיף**על כל מציע להציג את הניסיון הקודם לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף 

 .בנוסח זהה -** ניתן למלא את הפרטים המבוקשים על גבי הטופס עצמו או על גבי מסמך נפרד 

 .בנוסח זהה -ם נוספים ו/או להוסיף דפים נוספים ** ניתן להציג פרויקטי

 אישורים/המלצות/אסמכתאות בתמיכה לתצהיר זה.** יש לצרף 
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 פרטים נוספים שיש בהם חשיבות ורלוונטיות:__________________________________________ .5

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות הריני להצהיר בזאת, כי כל 
 ים האמורים מול כל גורם, לרבות אנשי הקשר המצוינים בתצהיר זה לעיל.הפרט

 

 תאריך:_________; שם מלא:_______________; חתימה: __________________

 

 אישור עו"ד

_____________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב _____
________, שזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר 
 פני.את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה ב

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד     
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 נספח 6
   תצהיר

 להוכחת ניסיון המציע

 לחוברת תנאי המכרז 42. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף

 

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

 כתב כדלקמן:ב

"( המציעאני משמש כמנהל ב_________________, חברה מס' ____________ )להלן: " .1
למתן  3/20מס' והוסמכתי כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז 

 .לסינמטק תל אביבומערכות תאורה  מולטימדיה מערכות של קהותחזו ההתקנ ,אספקה שירותי

ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע ו/או קבלן משנה מטעמו  1.1.2015החל מיום  .2

פרויקטים בישראל  []נדרש להשלים___ שישמש לביצוע הפרויקט במסגרת מכרז זה, ביצע 
באולמות תיאטרון או בהיכלי תרבות הכוללים אספקה והתקנת קבע של מערכת תאורת במה 

ל , וכ)ללא מע"מ( עבור כל אחד מפרויקטים₪  400,000לכל הפחות  ו בלבד, שהיקפם הכספי הינ
 אחד מהפרויקטים כלל את כל האלמנטים הבאים, לפחות: 

 נסים;פ 2.1

 מערכות פיקוד; 2.2

 חיווט ותשתיות. 2.3

מציע ו/או קבלן משנה מטעמו ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ה 1.1.2015החל מיום  .3

פרויקטים בישראל  []נדרש להשלים___ שישמש לביצוע הפרויקט במסגרת מכרז זה, ביצע 
ו בהיכלי תרבות  הכוללים אספקה והתקנת קבע של מערכת תאורת במה באולמות תיאטרון א

וכל  ,)ללא מע"מ( עבור כל אחד מפרויקטים₪  200,000נו לכל הפחות בלבד, שהיקפם הכספי הי
 , לפחות: לעיל 2.1-2.3המפורטים בסעיפים אחד מהפרויקטים כלל את כל האלמנטים 

רכיב מולצורך ניקוד  ,לחוברת תנאי המכרז 2.4 הקבוע בסעיףלצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף  .4
 הינו כדלקמן: קבלן המשנה מטעמוסיון ין המציע או נניסיו ,ההצעה איכות
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 מס'
תקופת 
ביצוע 
 טהפרויק

שם הפרויקט 
ותיאור כללי 
 של הפרויקט

הפרויקט 
כלל 

אספקה 
והתקנת 
קבע של 
מערכת 

 תאורת במה

)יש לסמן 
 כן/לא(

הרכיבים 
הבאים נכללו 

במערכת 
תאורת 
 הבמה

שסופקה 
 והותקנה

)יש לסמן 
 כן/לא(

היקף כספי 
של 

הפרויקט 
בש"ח )לא 

כולל 
 מע"מ(

תכולת 
מקומות 
הישיבה 

 באולם

שם המזמין ופרטי 
הקשר מטעם איש 

המזמין )שם, מס' 
 טלפון ודוא"ל(

1. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 כן/לא

 :פנסים

 כן/לא

מערכות 
 :פיקוד

 כן/לא

חיווט 
 :ותשתיות

 כן/לא 

   

2. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 כן/לא

  :פנסים

 כן/לא 

מערכות 
   :פיקוד

 כן/לא
 

חיווט 
 :ותשתיות

 כן/לא

   

3. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 כן/לא

 :פנסים

 כן/לא 

מערכות 
 :פיקוד

 כן/לא

חיווט 
 :ותשתיות

 כן/לא

   

4. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 __שנה__

 

 כן/לא

  :פנסים

 כן/לא 

מערכות 
   :פיקוד

 כן/לא 

חיווט 
 :ותשתיות

 כן/לא
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ולצורך ניקוד לחוברת תנאי המכרז  2.4 **על כל מציע להציג את הניסיון הקודם לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף
 על גבי פורמט זה.  מרכיב איכות ההצעה

 .בנוסח זהה -טופס עצמו או על גבי מסמך נפרד ** ניתן למלא את הפרטים המבוקשים על גבי ה

 .בנוסח זהה -** ניתן להציג פרויקטים נוספים ו/או להוסיף דפים נוספים 

 ** יש לצרף אישורים/המלצות/אסמכתאות בתמיכה לתצהיר זה.

 

 פרטים נוספים שיש בהם חשיבות ורלוונטיות:__________________________________________ .5

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

טים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות רטים המפורהריני להצהיר בזאת, כי כל הפ
 הפרטים האמורים מול כל גורם, לרבות אנשי הקשר המצוינים בתצהיר זה לעיל.

 

 תאריך:_________; שם מלא:_______________; חתימה: __________________

 

 אישור עו"ד

_, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ _________________אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב 
הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, שזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר 

 ליה בפני.את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם ע

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד     
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 נספח 7
   תצהיר

 להוכחת ניסיון המציע

 חוברת תנאי המכרזל 52.שבסעיף לצורך עמידה בתנאי הסף 

 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי 
ם הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת וכי אהיה צפוי/ה לעונשיעלי להצהיר את האמת 

 בכתב כדלקמן:

"( המציעאני משמש כמנהל ב_________________, חברה מס' ____________ )להלן: " .1
למתן  3/20מס' והוסמכתי כדין על ידי המציע לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז 

 .לסינמטק תל אביבומערכות תאורה  מדיהמולטי מערכות של תחזוקהו ההתקנ ,אספקה שירותי

ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע ו/או קבלן משנה מטעמו  1.1.2015החל מיום  .2

פרויקטים בישראל  []נדרש להשלים___ שישמש לביצוע הפרויקט במסגרת מכרז זה, ביצע 
או בהיכלי ו/ון באולמות תיאטרהכוללים אספקה והתקנת קבע של מערכת תאורה אדריכלית 

 )ללא מע"מ( עבור כל אחד מפרויקטים,₪   200,000שהיקפם הכספי הינו לכל הפחות    תרבות בלבד,
 אשר כל אחד מהם כלל את כל האלמנטים הבאים, לפחות:

 פנסים; 2.1

 מערכות פיקוד; 2.2

 יות.חיווט ותשת 2.3

נה מטעמו ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע ו/או קבלן מש 1.1.2015החל מיום  .3

פרויקטים בישראל  []נדרש להשלים___ שישמש לביצוע הפרויקט במסגרת מכרז זה, ביצע 
או בהיכלי ו/באולמות תיאטרון הכוללים אספקה והתקנת קבע של מערכת תאורה אדריכלית 

 מע"מ( עבור כל אחד מפרויקטים,  )ללא₪   100,000הפחות  שהיקפם הכספי הינו לכל    תרבות בלבד,
 לפחות. 2.1-2.3מהם כלל את כל האלמנטים המפורטים בסעיפים  אשר כל אחד

רכיב מולצורך ניקוד  לחוברת תנאי המכרז 2.5הקבוע בסעיף לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף  .4
 , ניסיון המציע או ניסיון קבלן המשנה מטעמו הינו כדלקמן:ההצעה איכות
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 מס'
תקופת 
ביצוע 

 הפרויקט

שם 
הפרויקט 
ותיאור 

י של כלל
 הפרויקט

 

הפרויקט 
כלל אספקה 
והתקנת קבע 
של מערכת 
 תאורת במה

)יש לסמן 
 כן/לא(

הרכיבים הבאים 
נכללו במערכת 

התאורה 
 האדריכלית
שסופקה 
 והותקנה:

 )יש לסמן כן/לא(

היקף 
כספי של 
הפרויקט 

בש"ח 
)לא כולל 

 מע"מ(

תכולת 
מקומות 
הישיבה 

 באולם

שם המזמין ופרטי 
איש הקשר מטעם 

ן )שם, מס' המזמי
 טלפון ודוא"ל(

1. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 כן/לא

   :פנסים

 כן/לא 

       :מערכות פיקוד

 כן/לא 

 : חיווט ותשתיות

 כן/לא 

   

2. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 כן/לא

 :פנסים

 לאכן/

  :מערכות פיקוד

 כן/לא

 :חיווט ותשתיות
 

 כן/לא

   

3. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 כן/לא

 :פנסים

 כן/לא 

 :מערכות פיקוד

 כן/לא

 :חיווט ותשתיות
 

 כן/לא 

   

4. 

תחילת 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

סיום 
 הפרויקט:

 חודש____ 

 שנה____

 

 ן/לאכ

  :פנסים

 כן/לא

       :מערכות פיקוד

 כן/לא

 :חיווט ותשתיות
 

 כן/לא 
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ולצורך ניקוד לחוברת תנאי המכרז  2.5 **על כל מציע להציג את הניסיון הקודם לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף שבסעיף
 על גבי פורמט זה.  מרכיב איכות ההצעה

 .בנוסח זהה -טופס עצמו או על גבי מסמך נפרד ** ניתן למלא את הפרטים המבוקשים על גבי ה

 .בנוסח זהה -** ניתן להציג פרויקטים נוספים ו/או להוסיף דפים נוספים 

 ** יש לצרף אישורים/המלצות/אסמכתאות בתמיכה לתצהיר זה.

 

 ורלוונטיות:__________________________________________פרטים נוספים שיש בהם חשיבות  .5

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

רטים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות הריני להצהיר בזאת, כי כל הפרטים המפו
 הפרטים האמורים מול כל גורם, לרבות אנשי הקשר המצוינים בתצהיר זה לעיל.

 

 __________________תאריך:_________; שם מלא:_______________; חתימה: 

 

 אישור עו"ד

__, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב ________________
הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, שזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי 

לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 
 את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד     
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   8נספח 

 אישור עורך דין

 לכבוד

 ע"ר ,סינמטק תל אביב

 

 אישור 

 בזאת כדלקמן:"(, מאשר המציעעו"ד של _________________ )" ,________אני הח"מ

 ,אספקה למתן שירותי 3/20מס'  לקבלת הצעות מכרזוההתקשרות בחוזה לפי  השירותיםביצוע  .1
הינן במסגרת , לסינמטק תל אביבומערכות תאורה  מולטימדיה מערכות של ותחזוקה ההתקנ

 סמכויות המציע.

 הנם:_______________________________________. מנהלי המציע .2

 ______________________שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד הנם: .3

_________________________________.____________________________ 

 _________________________________._אופן החתימה המחייב את המציע הנו:  .4

 ______________________________________________.__בעלי המציע הנם:  .5

חתימות ה"ה ______________ וכן ___________________, אשר חתמו בפני על הצעה זו ועל  .6
 ן.ועניי ף לה, בצירוף חותמת התאגיד המציע, מחייבות את התאגיד המציע לכל דברהחוזה המצור

 

 

   _______________________          __________________ 

 תאריך                                     חתימת וחותמת עו"ד
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 9נספח 

 תצהיר

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

 1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ול

 

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

 בכתב כדלקמן:

"( לחתום על תצהיר זה המציע__________ )להלן: "אני הוסמכתי כדין על ידי __________ .1
 מולטימדיה מערכות של ותחזוקה ההתקנ ,אספקה למתן שירותי 3/20מס' בתמיכה להצעה למכרז 

 "(.המכרז)להלן: "לסינמטק תל אביב ומערכות תאורה 

 הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .2

 ם.עבירה לפי חוק עובדים זריהמציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ב (א)

עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין  (ב)
 חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  (ג)
מועד האחרון להגשת מן ההרשעה האחרונה ועד ה  כי חלפה לפחות שנה אחת  -עובדים זרים  

 ההצעות. 

 הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .3

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. (א)

עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין  (ב)
 מינימום. חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר

בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר אם המציע או  (ג)
כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת  -מינימום 
 ההצעות.

 לעיל: 3-ו 2לעניין סעיפים 

 ; 1981-וי(, התשמ"אכמשמעותם בחוק הבנקאות )ריש -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"

 כל אחד מאלה:  -" ל זיקהבע"

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;  (1)

אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי  (2)
מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר 

ותו של הספק; )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום מים במהותם לתחומי פעילבני האדם דו
 שכר העבודה; 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית   -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   (3)
 בידי מי ששולט בספק 

 31ס"ג )הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התש -", בעבירה הורשע"
 (; 2002באוקטובר 

-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -" חוק עובדים זרים"
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1991 ; 

 ; 19876-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -" חוק שכר מינימום"

 .החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם  -"  שליטה מהותית"

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________ 

 חתימת המצהיר/ה

 

 אישור

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום 
ב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו _________ הופיע/ה במשרדי מר/ג

ספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה באמצעות ת.ז. שמ
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 וחותמת עו"דחתימה 
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 תצהיר

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

 1976-וריים, תשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציב

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

 בכתב כדלקמן:

"( לחתום על תצהיר זה המציעאני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: " .1
 מערכות של ותחזוקה ההתקנ ,אספקה למתן שירותי 3/20מס' בתמיכה להצעה למכרז 

 "(.המכרז)להלן: "לסינמטק תל אביב ומערכות תאורה  מולטימדיה

לחוק שוויון זכויות  9הוסברה לי וכי אני מבין את משמעותו של סעיף הנני מצהיר ומאשר כי  .2
 "(.חוק שוויון זכויות" )להלן: 1998-חלאנשים עם מוגבלות, התשנ"

הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  .3
 ע"ר. ימים ממועד התקשרותי עם סינמטק תל אביב 30החברתיים 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: 100במידה והמציע מעסיק  

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

 בקשר ליישומן.

עובדים לפחות והמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד   100במידה והמציע מעסיק   
לחוק שוויון  9נת יישום חובותיו לפי סעיף העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחי

 של הנחיות, במידה וניתנו לו. זכויות, המציע מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן

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

______________ 

 חתימת המצהיר/ה

 

 אישור

__________________, מאשר/ת בזאת כי ביום אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב 
שזיהה עצמו _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ו

באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה 
 נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד

 

 

 



44 

 

 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: 

 

 10נספח 

 תיווך" ל"גורמים מתווכים" הצהרת המציע על אי תשלום "דמי 

 

, 1977 –בנוסף לכל החובות והאיסורים החלים עליו מכוח הדין, ולרבות חוק העונשין, התשל"ז  .1
 :ומצהירים בזאת כדלקמןהמציע ומי מטעמו מתחייבים 

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל  1.1
שפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של דבר בעל ערך במטרה לה

"( ו/או של נושא משרה בעמותה ו/או העמותהסינמטק תל אביב עמותה רשומה )להלן: "
ד בעמותה ו/או כל מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר עם הליך התקשרות ו/או כל עוב

 .חוזה/הזמנה הנובעים ממנו

, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בעמותה ו/או עובד לא לשדל ו/או לשתף פעולה 1.2
העמותה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע 

 .די הקשור עם הליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה אחר הנובעים ממנוחסוי/סו

ה בעמותה ו/או עובד לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משר 1.3
העמותה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או 

 .לא תחרותית

 .לעיל במסגרת הליכי התקשרות נשוא מכרז זה 1.1-1.3פעלו בניגוד לאמור בס"ק  לא 1.4

תה דלעיל, העמו 1התעורר חשד סביר כי מציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף  1.5
שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו 

"( ו/או לא התקשרות" קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר )להלן:
לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהתקשרות ו/או 

 .ה/הזמנה הנובעים מהליך ההתקשרותלבטל בכל זמן שהוא את החוז

באחריותו הבלעדית של המציע להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו,  .2
מעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם העמותה ו/או חוזה/הזמנה סוכניו ומי מטעמו ה

 .הנובעים ממנו

 

 המוסמכים לחייבו בחתימתם: ועל זה באנו על החתום, מורשי החתימה של המציע,

 

         
 ______________ 

 המציע          
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 נספח 11

 

 תאריך: _____________

 

 לכבוד

 ועדת המכרזים

  אביב, עמותה רשומהסינמטק תל 

 א.ג.נ.,

 

 תצהיר בדבר מצב המציע :הנדון

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

 בכתב כדלקמן:

"( לחתום על תצהיר זה המציעידי ____________________ )להלן: "אני הוסמכתי כדין על  .1
 מערכות לש ותחזוקה ההתקנ ,אספקה למתן שירותי 3/20מס' בתמיכה להצעת המציע מכרז 

 .לסינמטק תל אביבומערכות תאורה  מולטימדיה

 הנני מצהיר בזאת כדלקמן: .2

 פירוק;המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, פשיטת רגל או  2.1

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון; 2.2

 לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו. 2.3

 י דלעיל אמת.זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהיר .3

 

 

______________ 

 חתימת המצהיר/ה

 

 אישור

__________________, מאשר/ת בזאת כי ביום אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב 
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו 

יו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרת
 נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 12נספח 

 אישור רו"ח על עמידה בתנאי הסף 

 

 תאריך: _____________

 

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 ע"ר סינמטק תל אביב,

 א.ג.נ.,

 

 הנדון: חברת ________________בע"מ/ח.פ. _______________

 

 "(, הרינו לדווח כלהלן:המציעחברת ______________________ )להלן: "כרואי החשבון של 

מחזור ההכנסות של המציע ממתן השירותים, על פי דוחות כספיים מבוקרים, הסתכם  – 2017שנת  .1
 לסך _______________ ₪.

מחזור ההכנסות של המציע ממתן השירותים, על פי דוחות כספיים מבוקרים, הסתכם  – 2018נת ש .2
 לסך _______________ ₪.

פי דוחות כספיים מבוקרים הסתכם מחזור ההכנסות של המציע ממתן השירותים, על  – 2019שנת  .3
 לסך _______________ ₪.

, 7201ל פי דוחות כספיים מבוקרים, בשנים של המציע ממתן השירותים, ע הממוצעמחזור ההכנסות  .4
 הסתכם לסך _______________ ₪ לשנה.  2019-ו 2018

 

מולטימדיה, מערכות במה  מערכות של ותחזוקה ההתקנ ,אספקה שירותי": השירותיםלעניין אישור זה, "
 .מכניות ומערכות תאורת מופעים

          

 

___________ 

 ]רואי החשבון[
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 31ח נספ

 *הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

 [המציע וכל אחד מקבלני המשנה שהוצעו על ידו במכרז נדרשים לצרף להצעתו הצהרה בנוסח זה]
 

 לכבוד
 ע"רסינמטק תל אביב, 

 2רח' שפרינצק 
 תל אביב

 

 א.ג. נ.,

 תצהיר

שהוזהרתי כי אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר 

עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 בכתב כדלקמן:

_______________ ב_________________, מס' תאגיד ______________ אני משמש כ  .1

 תן שירותילמ 3/20מס' "( והנני חותם על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע למכרז המציע)להלן: "

)להלן: לסינמטק תל אביב ומערכות תאורה  מולטימדיה מערכות של ותחזוקה ההתקנ ,אספקה

 "(;הסינמטקסינמטק תל אביב, ע"ר )להלן: ""(, שפורסם על ידי המכרז"

אין ולא יהיה למציע או למי מאנשי הצוות במהלך תקופת מתן השירותים עבור הסינמטק, ניגוד  .2

וא, קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או כל עניין אחר עניינים מכל מן וסוג שה

ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד שעלולים להעמיד את המציע ו/או אנשי הצוות במצב של 

 ״(;ניגוד ענייניםעניינים )להלן: ״

האינטרסים   ככל שהמציע יזכה במכרז, המציע ואנשי הצוות יפעלו בנאמנות כלפי הסינמטק ולטובת .3

 שלו בלבד;

המציע ואנשי הצוות מתחייבים להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם הסינמטק,  .4

להודיע לסינמטק, מייד עם התעורר חשש כלשהו בדבר הימצאות במצב של ניגוד עניינים   ומתחייבים

 עם הסינמטק כאמור;

לעיל, לחדול  4ורר חשש כאמור בסעיף מתחייבים בזאת, כי בכל מקרה בו יתע ומי מטעמוהמציע  .5

עד  מלבצע כל פעולה בשם הסינמטק ו/או ליתן כל שירות הנוגע לפרויקט ו/או לסינמטק, וזאת

 לקבלת הנחיות הסינמטק בעניין;

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן יפורטו הגורמים ו/או התאגידים הקשורים במישרין ו/או  .6

הצוות ו/או שהמציע ו/או אנשי הצוות מעניקים להם שירותים ו/או בעקיפין למציע ו/או לאנשי 

ת הגשת הצעה למכרז, אשר עלולים שלמציע ו/או לאנשי הצוות קיים קשר אישי או עסקי איתם בע

 להעמיד את המציע ו/או אנשי הצוות במצב של ניגוד עניינים:
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 הגורם מהות הקשר של הגורם ו/או מי מטעמו

  

  

  

  

 

 ו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.זה .7

 

           ______________             ____________________ 

 שם המצהיר                         תאריך  

         ______________             ____________________ 

 חתימת המצהיר          ת.ז.    

 

 אישור עו"ד

 

_______, __________ עו"ד, מאשר בזאת כי בתאריך _____________ הופיע בפניי  אני הח"מ ___

אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז. _____, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי באם לא 

 יעשה כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מסר הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.

 

______________  _________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד     תאריך
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 41נספח 

 טבלת אמות מידה לניקוד איכות ההצעות

ניקוד  פירוט  מס'
 מקס' 

 הערה

-2020שביצע המציע בישראל במהלך השנים  הפרויקטיםמספר     1
 משולבת,  AVCשל אספקה והתקנת קבע של מערכת  2015

יכלי תרבות בלבד בהיקף כספי של אטרון או בהיבאולמות ת
לכל פרויקט לא כולל מע"מ לכל הפחות, )ללא מע"מ( ₪  350,000

 האלמנטים הבאים:  כל את יםאשר כולל
 AVCמערכת בקרה ושליטה למערכות  ▪
 מערכת סאונד  ▪
 מערכת וידאו  דיגיטאלית ▪
 מערך חיווט ופנלים חרוטים ▪

 
 

 10עד 

 פרויקטיםכמות 
  -מקסימאלית  לחישוב 

 10=  פרויקטים 10)  10
 (נקודות

  2020-2015שביצע המציע במהלך השנים  הפרויקטיםמספר  2
בישראל של אספקה והתקנת קבע של מערכת סאונד מתוצרת 

אטרון או יהמוצעת ע"י למכרז זה , אשר בוצע באולמות ת
)ללא מע"מ( ₪  300,000בהיכלי תרבות בלבד בהיקף כספי של 

כל את  יםמ לכל הפחות, אשר כולללכל פרויקט  לא כולל מע"
 האלמנטים הבאים:

  . LINE ARREYמערכת סאונד ורמקולים ▪
המערכת הכוללת תליה של אשכולות ראשים, רמקולי  פיל  ▪

(FILL). 
רמקולים/מגברי פרוססור /פרוססור    -מערכת "אחודה"  ▪

 לניהול  מיצרן אחד.
באולם  ,התקנה בהתאם לתוכנת הדמיה של יצרן המערכת ▪

 .מקומות ישיבה 300רון בעל תכולה של מינימום תיאט

 פרויקטיםכמות  10עד 
 -מקסימאלית לחישוב 

 10=  פרויקטים 10) 10
 (נקודות

 ו/או קבלן משנה מטעמו מספר הפרויקטים שביצע המציע 3
הכוללים אספקה והתקנת  2020-2015בישראל במהלך השנים 

יכלי באולמות תיאטרון או בהקבע של מערכת תאורת במה 
לכל  "מ()ללא מע₪  200,000תרבות בלבד, שהיקפם הכספי הינו 

 , וכוללים את האלמנטים הבאים:פרויקט

 .פנסים ▪
 .מערכות פיקוד ▪
 .חיווט ותשתיות ▪
 

 פרויקטיםכמות  7עד 
 7 -מקסימאלית לחישוב 

 (נקודות 7=  פרויקטים 7)

 ו/או קבלן משנה מטעמו מספר הפרויקטים שביצע המציע 
הכוללים אספקה והתקנת  2020-2015לך השנים בישראל במה

 100,000תאורה אדריכלית, שהיקפם הכספי הינו  קבע של מערכת  
 את האלמנטים הבאים: , וכולליםלכל פרויקט₪ )ללא מע"מ( 

 .פנסים ▪
 .מערכות פיקוד ▪
 .חיווט ותשתיות ▪

 פרויקטיםכמות  3עד 
  3 -מקסימאלית לחישוב 

 (נקודות 3=  פרויקטים 3)

  30 קודות לפרק זה:סה"כ נ 

הצעות שניקוד האיכות   נקודות.  20 הואציון סף מינימלי למעבר לשלב הבא  יובהר כי
 . יידחו,  20-שלהן יהיה נמוך מ
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 15נספח 

 כתב התחייבות קבלן משנה 
 

 [בנוסח זה התחייבות הבמכרז נדרשים לצרף להצע י המציעכל אחד מקבלני המשנה שהוצעו על יד]
 

 (קבלן המשנה אשר הציג עמידה בדרישות תנאי הסף )ככל ורלוונטי()להשלמה על ידי 
כל בקשה לשינוי מותנית באישור .]קבלן המשנה אינו רשאי לערוך כל שינוי בכתב התחייבות זה

 בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז[ סינמטק תל אביבמראש בכתב בידי 
 

 לכבוד
 סינמטק תל אביב ע"ר

 
ן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מולטימדיה ומערכות למת 20/3 מכרז מס'הנדון: 

 )להלן: "הפרויקט"( תאורה לסינמטק תל אביב.

 המונחים שאינם מוגדרים בכתב התחייבות זה תהיה המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.לכל 
 

אנו, החתומים מטה, ______________________________ מתחייבים בזאת, כחלק מהצעת 
 "(, בהתאם למסמכי המכרז. המציע____________________ ]יש להשלים את שם המציע[ )להלן: "

 
 ומתחייבים, באופן בלתי חוזר, כדלקמן:אנו מצהירים 

אנו מגישים מסמך זה כחלק ממסמכי ההצעה של המציע בקשר לפרויקט. כל מסמכי ההצעה אשר  .1

 צוינת במסמכי המכרז.נחתמו על ידינו יוותרו בתוקף מלא לכל התקופה המ

די המציע כל ההתחייבויות והמצגים שבמסמכי המכרז ושבהצעת המציע, כפי שהוצגו ונתחייבו על י .2

 ביחס אלינו, ייחשבו כאילו ניתנו על ידינו בהיותנו קבלן משנה של המציע.

רי דיני מדינת ישראל יחולו על כתב התחייבות זה, על פרשנותו וזכויות וחובות קבלן השנה העיק .3

וכל צד אחר על פיו, ועל כל נושא הקשור בו או הנובע ממנו. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב 

 .ת השיפוט הבלעדית בכל הנושאים והמחלוקות בקשר להתחייבות זותהיה סמכו

מענו של הח"מ יהיה כמען המציע והמציע יהיה מורשה לקבל הודעות ומסמכים משפטיים עבורנו  .4

 ומטעמנו.

רכה במשותף או בשיתוף פעולה עם כל מציע אחר המשתתף בהליך המכרז, או עם כל ההצעה לא נע .5

 כאמור.גוף קשור למציע אחר 

אנו מתחייבים לשמור בסודיות על כל מידע, בכתב ובעל פה, הנוגע להליך המכרזי אשר אנו מקבלים  .6

 .או משיגים כתוצאה מהמידע שנמסר במסגרת הליך המכרז, או בדיונים הנוגעים אליו

אנו מוותרים מראש, באופן מלא ובאופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה, תביעה או פעולה המבוססת  .7

ל או נובעת, בין במישרין ובין בעקיפין, מאי הבנה או חוסר ידיעה ביחס לכל מונח או הוראה של ע

 מסמכי המכרז.

לבין התקשרויות או לא קיימים ניגודי עניינים בין התחייבויותינו במסגרת כתב התחייבות זה  .8

 פעילויות קודמות או שוטפות שלנו.
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ת או קשורות להגשת חלקנו בהצעה, לרבות אך לא אנו מאשרים ומסכימים כי כל ההוצאות הנובעו .9

רק, בחינתנו את כל מסמכי המכרז, יהיו אך ורק באחריותנו ועל חשבוננו ובאחריות המציע ועל 

 ו תביעה ביחס להוצאות אלה.חשבונו וכי לא תהיה לנו כל טענה, דרישה א

חלקי או מלא, תהווה הפרה של התחייבות, הצהרה או מצג המפורטים בכתב התחייבות זה, באופן  .10

 עילה לפסילת ההצעה.

 .1973 -התחייבות זו תחשב כחוזה לטובת צד ג' כהגדרתו בחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  .11

חייבות זו יהיה בתוקף רק אם אושר מראש כל ויתור, תיקון או שינוי אחר של הוראה כלשהי מהת .12

 סינמטק תל אביב.ובכתב על ידי 

 ולראיה, באנו על החתום:
 

 
  חתימת קבלן המשנה 

_____________________ 
 תאריך

__________________ 
 חתימה

_______________ 
 שם מורשה החתימה 

_____________________ 
 תאריך

__________________ 
 חתימה

_______________ 
 שם מורשה החתימה 

_____________________ 
 תאריך

__________________ 
 חתימה

_______________ 
 שם מורשה החתימה 

 

 לחתימת קבלן המשנה אישור עו"ד

אני הח"מ _____________ עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה _____________, ______________, 
ב התחייבות זה מוסמכים להתחייב בשם קבלן המשנה _____________ אשר חתמו בפני על כת

 ., וחתימתם מחייבת את קבלן המשנה לכל דבר וענייןבכתב התחייבות זהכאמור 

________           ______________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                      תאריך   

 
  חתימת המציע 

_____________________ 
 תאריך

__________________ 
 חתימה

_______________ 
 שם מורשה החתימה 

_____________________ 
 תאריך

__________________ 
 חתימה

_______________ 
 שם מורשה החתימה 

 

 לחתימת המציע אישור עו"ד

אני הח"מ _____________ עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה _____________, ______________, 
התחייבות זה מוסמכים להתחייב בשם המציע כאמור ר חתמו בפני על כתב _____________ אש

 ., וחתימתם מחייבת את המציע לכל דבר וענייןבכתב התחייבות זה

________           ______________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                      תאריך   


