
 

 

 

 03/18 סגור מכרז
 

ייצור, אספקה ל
ילוט ש ה שלוהתקנ

 מכללהבמבני ה
 

 הזמנה להציע הצעות

 

 להציע הצעות הזמנה
מכללה האקדמית הדסה י הילוט במבנש ה שלוהתקנ הייצור, אספקל

 ירושלים

 

 כללי

לשירותי  ולהתקשר עם ספק "( מעוניינת לקבל הצעותהמכללה)" , ע"רמכללה אקדמית הדסה .1
מפרט הטכני המצורף בהתאם למפורט ב המכללה במבנהשלטים  של ההתקנו האספקייצור, 

 ."(השירותים" או "העבודות)" , וכמפורט ביתר מסמכי המכרז'דנספח להזמנה זו כ

 פנייה זו נעשית לרשימה סגורה של מציעים.  .2

 פירוט השירותים הנדרשים

 השירותים המפורטים להלן: במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז זה, ידרשו מהמציע .3

לרבות עובדה בגובה המצריכה פיגומים ו/או סנפלינג,  ,שילוט ה שלאספקה והתקנייצור  .א
 לשביעות רצון המכללה; ו נספח ד'המצורף כבמפרט הטכני כמפורט 

 ;במידת הצורךלשילוט ביסוס וחיבורי חשמל  .ב

 ;המרות מחשב ועיבוד ממוחשב לתרגומים ככל שידרש .ג

 בדק למשך שנה אחת מסיום התקנת השלטים.מתן שירותי  .ד

מובהר כי למכללה תהיה זכות הברירה להרחיב ו/או לצמצם את השירותים הנדרשים, הכל  .4

 על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 תנאים כלליים

המכללה אינה מתחייבת להזמין את כל הפריטים שבהצעת המחיר, לרבות הכמויות שבצידן.  .5
הצעה בשלמותה או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים המכללה תהא רשאית שלא לבחור 

  ולבחור חלקים מכל הצעה.

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים, מידע, התחייבויות, הוכחת יכולת וכל  מכללהה .6
מידע אחר ונתונים נוספים מהמציעים, או מכל אחד מהם בכל עת, לפני הגשת ההצעות 

 ולאחריהן.

הזכות להזמין מציע או מציעים שייבחרו מבין המציעים במכרז המכללה שומרת לעצמה את  .7

 זה, להציג בפניה את הצעתם, על מנת לקבוע את הזוכה הסופי.
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חדשה, בכל מועד,  הזמנההצעות ולצאת ב הציעל הזמנהתהיה רשאית לבטל את ה מכללהה .8
 וללא מתן הסבר או נימוק למציעים.

לפי כולם או מקצתם, זו,  הזמנהעדים בשומרת לעצמה את הזכות לשנות את המו מכללהה .9
 .שיקול דעתה הבלעדי

שומרת לעצמה את הזכות לפנות מיוזמתה לגורמים נוספים, בכל דרך שתמצא לנכון,  מכללהה .10
 ולבקשם להציע הצעה.

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לנהל תחרות או  מכללהה .11
לם או מקצתם, בכל שלב לאחר קבלת ההצעות, לרבות תחרויות נוספות בין המציעים, כו

ניהול משא ומתן עם מציעים או מי מהם, ו/או קבלת הצעות מחיר משופרות, ו/או גילוי 
הצעות מחיר של מציעים למציעים אחרים, כפי שתמצא לנכון. לא יהיה בניהול משא ומתן 

לפני ניהול המשא ומתן לקבלת הצעות מחיר משופרות כדי לגרוע מתוקפה של הצעה שהוגשה 
 כאמור.

לגריעת הבלעדי להוספת פרטים ו/או  האת הזכות על פי שיקול דעת הלעצמ תשומרהמכללה  .12
בכל  ו/או לבצע הזמנה זו בחלקים, לשינוי ההצעה של המציעים ו/או חלק מהםפריטים ו/או 

 .מועד שהוא

קשרות תהיה עם המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בזוכה ראשי וזוכה משני. ההת .13
הזוכה הראשי ובמידה ותבוטל מכל סיבה שהיא, תבחר המכללה האם לממש התקשרות עם 

 הזוכה המשני.

 . נספח ג'המצורף כתקשרות ההזוכה במכרז יתקשר עם המכללה בהסכם ה .14

 ירשא יהאלא  הוזוכה, האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכממבלי לגרוע  .15
 .התקשרות הסכםעמו בטרם נחתם מתן השירותים, להתחיל ב

ומתן -המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקבל הבהרות ממי מהמציעים ו/או לקיים משא .16
 עם מי מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת מההצעות, לפי שיקול דעתה.

הצעת המחיר הינה מלאה וכוללת את כל התמורה שלה יהיו זכאי המציע הזוכה במסגרת  .17
מכרז זה. יודגש כי לא תשולם למציעים כל תמורה מעבר לתמורה הנקובה בהצעת המחיר של 

. מע"מ בשיעורו החוק, כפי שיהיה בעת הזמנת הצעת המחיר לא תכלול מע"מהמציע הזוכה. 
 טים הנקוב בטופס הצעת המחיר. הפריטים, יתווסף למחיר הפרי

המכללה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר, האיכות, זמן האספקה  .18
 המוצע לעומת מהות ההצעה ותנאיה.

הצעות, לבצע שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ההמזמין רשאי בכל עת קודם למועד הגשת  .19
נויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי בין אם ביוזמתו ובין אם לאור שאלות הבהרה. השי

נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו. הודעה על שינויים אלו תימסר לכל המציעים במכרז, והיא 
 תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

למען הסר ספק, בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות  .20
ת הפרשנות המחייבת. למציע לא תהיה כל טענה ו/או לגבי מסמכי המכרז, יקבע המזמין א

תביעה הנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי המזמין כאמור. לא 
 קבע המזמין פרשנות כאמור, הרי שתינתן עדיפות לפרשנות המטיבה עם המזמין.

זו, או בכל תביעה מנה הזסמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים ל .21
 בתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.להנובעת מהליך ניהול פניה זו, תהיה 
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 דירוג ובחינת ההצעות 

פי מרכיב המחיר הנדרש מאת המציע עבור העבודות והשירותים -ההצעות תדורגנה על .22
 פי כתב הכמויות. -עלהנדרשים 

רשאית המכללה  או כל הצעה שהיא. המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .23
 .להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה

הבלעדי והמוחלט, את נוהל  השומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעת מכללהה .24
, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עריכת מיון נוסף, הצבת הצעה הזוכהבחירת ה

 . ותאים נוספים והעמדת דרישות נוספתנ

 

 ותהגשת ההצע

המכרזים  לתיבת ,12:00בשעה  15/07/2018 ליוםיש להגיש את ההצעה במסירה ידנית עד  .25
 , ירושלים.37של המכללה, רח' הנביאים 

 ."03/18מכרז מספר "עליה יירשם: שההצעה תוגש במעטפה סגורה,  .26

או בדוא"ל  02-6291965מר אורי בן חיים, במספר לשאלות הבהרה יש להפנות  .27
uribh@hac.ac.il. 

 שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז לא תשתתף במכרז. ההצע .28

 דעתה,-פי שיקול-מועד סגירת המכרז, עללהאריך את  תרשאיעל אף האמור לעיל, המכללה  .29
 בהודעה בכתב למציעים.

 בו מהמועד מגישה את ותחייב, ונספחיה מרכיביה, פרטיה כל על בתוקפה תעמוד הצעה כל .30
 .המכרז סגירת מועד לאחר יום 90-ל ועד ל"הנ למכרז המיועדת המכרזים לתיבת הוכנסה

המכללה תהא רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו, כולה או חלקה, עד למועד 
 אשר ייקבע על ידה.

ור או שתוגש שלא בהתאם המכללה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמ .31
, הכל לפי לתנאי המכרז, או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה ולמרות האיחור בהגשתה

 דעתה של המכללה.-שיקול

בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין בארץ, לרבות,  .32
את כל דרישות הרישום  ומבלי לגרוע מכלליות האמור, את דיני המכרזים החלים בישראל, וכן

 והרישוי החלות על משתתפים וזוכים במכרז.

)א( לתקנות חובת המכרזים 10כי הוא עומד בדרישות תקנה כמו כן, מצהיר המשתתף 
 .2010-)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"ע

 

 הוצאות המכרז

כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה  .33
המציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמין בגין הוצאות אלו, על המציע בלבד. 

 וזאת אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

 אחריות

ו למשתתף בקשר עם הצעתו אחריות להוצאה או נזקים שייגרמ לינה נושאת בכאמכללה ה .34
 קבלת הצעתו.-או בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי/במסגרת ו
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ובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המשתתף זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות מ .35
 כלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה. 

 

 סודיות

בקשר או לצורך  כללהידי המ-המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על .36
 פיו.-המכרז או ביצוע העבודות על

רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא בהסכמת  הלא יהי מציע .37
 .מראש ובכתב כללההמ

 בנוגע לשמירת סודיות. כללהממתחייבים לציית לכל הוראות ה המציעים .38

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  כללהכל מסמכי המכרז הנם רכוש המ .39
והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא 

כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע את מסמכי  כללההגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה מהמ
 .כללהידי המ-המכרז, אם נדרש לעשות כן על

 
 

 בברכה,
 

 ה )ע"ר(מכללה אקדמית הדס
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  03/18מכרז 
 מכללהי הלייצור, אספקה והתקנה של שילוט במבנ

 מסמך א'
 

 מכללהה ילייצור, אספקה והתקנה של שילוט במבנמכרז  –טופס הגשת הצעה 

 

 _______________________ ___שם המציע

 מספר תאגיד / מספר עוסק מורשה _________________

  __________________המציע__________________________איש הקשר של 

 _________________________________________:למשלוח דואר מלאהכתובת 

 כתובת דואר אלקטרוני____________________________________________

 טלפון_______________ נייד _____________________פקס  ____________ 
 
 

 ללה אקדמית הדסה )ע"ר(מכ לכבוד
 

 עבור מכללה אקדמית הדסה )ע"ר(לייצור, אספקה והתקנה של שילוט הצעה הנדון: 

 

ילוט ש ה שלייצור, אספקה והתקנלהמכרז אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי 
 מצהירים בזאת:המכללה  במבני

 
המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .1

כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או  ,לרבות אילו שלטים נדרשים להתקנה במנוף הכלל,

וכי התקשרותנו הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על 

, אמירות או בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים

ו/או  "(המכללה)להלן: " הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי מכללה אקדמית הדסה )ע"ר(

בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו המכרז עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי 

ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או המכרז מסכימים לכל האמור במסמכי 

ואנו מוותרים המכרז ישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי דר

 בזה מראש על טענות כאמור.

יונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל ישהננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והר .2

 התחייבויותינו על פי המכרז.

שתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמ .3

בהתאם הפריטים האמורים את  לספק. אנו מתחייבים המכרזעל כל הדרישות שבמסמכי 

והננו מקבלים על שהצענו  הצעת המחירכולם יחד, לפי המכרז לתנאים המפורטים במסמכי 

מלא שביעות רצונה הלכמפורט במסמכי המכרז ו שילוט במכללה לספק ולהתקיןצור, ליעצמנו 

 המכללה.  של

עובדות והמצגים שניתנו על ידינו במהלך החתימתנו על מסמכי המכרז, אנו מצהירים כי כל ב .4

הליך המכרז, הינם נכונים ומדויקים, לרבות במועד הגשת ההצעה, ויישארו כך בכל מועד עתידי 

והינם חלק בלתי נפרד מהצעתנו. אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד 

את הזכות  ומרת לעצמהש המכללהתנו במכרז וכי יילהשתתפותנו ו/או לזכ המכללההסכמת 
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לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לנו כי במקרה 

זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את  המכללהשל אי התאמה מכל מין וסוג, תהא 

 ההתקשרות עמנו, אם נזכה במכרז, ולא תהא לנו כל טענה לענין זה.

המצורף  ההסכםל התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז ועפ"י הננו מתחייבים לקיים אחר כ .5

 .מסמך ב', בתמורה להצעת המחיר המצורפת למסמכי המכרז כ'גמסמך כ

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו  .6

  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 60במשך תקופה של 

כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים  הננו מצהירים .7

 .למכירת הפריטיםהמגישים הצעות 

הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו  .8

דין מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל 

 או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

ולמילוי הפרטים על ידי  X-אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים )לסימון ב .9

 :חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע (ציעהמ

 

 יש/אין שם המסמך

כל מסמכי המכרז, בצירוף הודעות למציעים )ככל שנשלחו ע"י המזמין(, 
 ידו-כשהם חתומים על

 

  מסמך א', בנוסח מלא וחתום תצהיר

  מסמך ב', בנוסח וחתומההצעת מחיר מלאה 

  'גמסמך בנוסח הסכם התקשרות מלא וחתום, 

  מסמך ד'המפרט הטכני וכתב הכמויות, בנוסח 

  1976 -ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו כ

 
 בלשון "רבים", משמעו גם לשון "יחיד", ולהיפך.בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע  .10

 

 : _____________ציעחתימת וחותמת המ  תאריך: ___________
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 הצעת מחיר
 

 "כסה כמות 'ליח מחיר תיאור 'מס
 מפרט טכני  –מואר  שילוט 

לוגו חיצוני אותיות בודדות  שלט
בנויות מאלומיניום ומוארות פנימית 

  בלדים
 ס"מ.  HAC – 15 –דופן האותיות  עובי
 ס"מ  5 –דופן האותיות הקטנות  עובי

 שוטפת ואחידה  תאורת
 לדרישות בהתאם האותיות מפרט כל

 במפרט כמצוין המעצב

   

  1  "מ ס 620/321: כללי גודל: 1 שלט .1
  1  "מס 360/186: כללי גודל: 2 שלט .2
  1  "מס 360/186: כללי גודל: 3 שלט .3
  "כסה   
 

 שנים.  5מובהר כי המחיר המוצע על ידי הספק כולל תקופת אחריות בת 
 
 

 : _____________ציעחתימת וחותמת המ   תאריך: ___________

 
  

 
 03/18מכרז 

 מכללהי הלייצור, אספקה והתקנה של שילוט במבנ
 'במסמך 

 
 מכללהה ילייצור, אספקה והתקנה של שילוט במבנמכרז  – הצעת מחירטופס 
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 03/18מכרז 
 מכללהי הלייצור, אספקה והתקנה של שילוט במבנ

 'גמסמך 
 

 הסכם התקשרות

  



םה כ  ס
 

 8201 תשנ   לחודש    אשר נערך ונחתם ביום 
 

 מכללה אקדמית הדסה, ע"ר בין
 , ירושלים37רח' הנביאים מ

          "(מכללהה" :)להלן
 מצד אחד       

 
 _______________________________ לבין

  ______ח.פ. __________________
 ________________________________מ

          "(הקבלן" :)להלן 
 מצד שני        

 "(;הפרויקט)להלן: "שלטים  של ההתקנו, הייצור, אספקשירותי מעוניינת בקבלת  מכללהוה :הואיל

"( והקבלן הגיש את הצעתו המכרז)להלן: " 03/18מס' מכרז  מכללהולצורך ביצוע הפרויקט פרסמה ה :והואיל
 במכרז;

מעוניין ו לביצוע הפרויקטכי הוא בעל הידע, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים  מצהיר הקבלןו :והואיל
בתמורה ובכפוף לכל תנאי הסכם זה ולכל  המפורטים בהסכם זה את השירותים מכללהל להעניק

 הוראותיו;

החליטה לאשר את ________ מיום _______ בישיבתה מס'  מכללהוועדת המכרזים של ה :והואיל

 השירותים, בכפוף לקיום כל תנאי הסכם זה והוראותיו;לצורך מתן  הקבלןההתקשרות עם 

 וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי הסכם זה. :והואיל

 ידי הצדדים כדלקמן:-לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על

 כללי .1

 נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.-בלתיוהנספחים להסכם זה הינם חלק המבוא  .1.1

 נפרד מהסכם זה:-ם המפורטים להלן מהווים חלק בלתימסמכיה .1.2

נספח  –המכרזטופס הצעת המחיר המלא והחתום שהגיש הקבלן במסגרת  –מחיר הצעת  .1.2.1
 ;א'

 ;נספח ב' –טופס אישור עריכת ביטוחים  .1.2.2

 ;נספח ג' – נספח בטיחות בעבודה .1.2.3

 ;ד'נספח  –נוסח ערבות הביצוע והבדק  .1.2.4

 . נספח ה' –כתב הכמויות והמפרט הטכני  .1.2.5

לרבות ההבהרות  כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות הסכם זה והתנאים הכלליים של המכרז,
 ".ההסכםמסמכי יכונו להלן " שניתנו בקשר עימם,

 מטרת ההסכם .2

 )להלן: 'הנספח המפורטים ב לבצע את השירותיםמתחייב  הקבלןו ,לקבלןמוסרת בזאת  מכללהה
בהתאם במלואם ובמועדם, על הצד הטוב ביותר, במקצועיות ובמיומנות המיטביים, , "(השירותים"

 להוראות הסכם זה ונספחיו.



 הצהרות והתחייבות הקבלן .3

 מצהיר ומתחייב כדלקמן: הקבלן

כי הוא עיין בהסכם על נספחיו, וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו מלוא ההבהרות לשביעות  .3.1
 ;םומביצוע םוהמשתמע מה לשירותיםרצונו בכל הקשור לתנאי ההסכם, 

את השירותים ברמה המקצועית המעולה ביותר, ישתמשו במיטב יבצעו כי הוא והעובדים מטעמו  .3.2
לביצוע  יהם, וישקיעו מיטב השקידה, המסירות והנאמנותכוחותיהם, כושרם ידיעותיהם ואמצע

 ;כם זה, תוך עמידה בלוחות הזמניםי הספ-להתחייבויותיהם ע

, םקט במלואכם זה, לרבות מתן השירותים בפרויי הספ-לתו לעמוד במכלול התחייבויותיו עכי ביכול .3.3
 ;וברמה ואיכות מעולות םבמועד

ובהתאם  ותחת פיקוח שלטים ורכיביהם, התקנה והחלפה,, לרבות ייצור יבצע את השירותיםכי הוא  .3.4

 ;המכללהשל  ולהנחיותי

ובין  סכםבין שהן כלולות בה המכללה,ידי -הוראות אשר תינתנה לו מעת לעת עלכי הוא ימלא אחר ה .3.5
 ;הסכםשאינן כלולות ב

 ;במתן השירותים סיוןיכי הוא יעסיק על חשבונו במתן השירותים פועלים מיומנים ובעלי נ .3.6

 יםאת כל השירותים המפורט יםכוללידי הקבלן -שיינתנו עלכמו כן מובהר בזאת כי השירותים  .3.7
ו/או היטל  כל הוצאה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או מסתשלום בהסכם זה על כל נספחיו, ובכלל זה 

 ;על חשבונו ובאחריותו הבלעדית של הקבלןתהיה , ו/או אגרה ו/או תשלומי חובה

כל סמכויות  וכי ידי מי מטעמו-ידו ו/או על-על שיתבצעון וטיב השירותים כי הוא אחראי לאופ .3.8
מאחריותו ומהתחייבויותיו  זה, לא ישחררו את הקבלן הסכםהנזכרות ב הו/או מי מטעמ מכללהה

 ;השירותים ביצוע, לרבות אחריותו לאופן ולטיב הסכםפי ה-על

רשאית לדרוש מהקבלן החלפת כל  מכללהתהיה ה ,בלי לגרוע מאחריותו המקצועית של הקבלןמ .3.9
ידו במתן השירותים מבלי צורך לנמק דרישה זו, והקבלן לא יעסיק במתן -ועסק עליעובד אשר 

 זה;כהשירותים כל עובד 

זה, הינם ויהיו  הסכםפי -ו/או רכיבי שלטים אשר יותקנו על למען הסר ספק מובהר כי כל השלטים  .3.10
 ;היה כל טענה בנוגע לכךולקבלן לא ת מכללה,בבעלותה המלאה של ה

ה של השלטים ו/או רכיבי שלטים שאין ברשות הניתנת לייצור והתקנ ומצהיר בזאת כי ידוע ל הקבלן .3.11
ן זה משום עסקה במקרקעי סכםהוכי אין ב ,זה, משום הרשאה לזכות כלשהי במקרקעין סכםפי ה-על

 ;1969–כהגדרתה בחוק במקרקעין, התשכ"ט

לייצר,  ואת סוג השלטים ו/או רכיבי השלטים שעליחן באופן יסודי ובמצהיר בזאת כי בדק  הקבלן .3.12

זה, ומצא את כל אלו מתאימים  סכםואת הנספחים להלרבות אם אלו יידרשו התקנה בעזרת מנוף, 
התאמה ו/או ברירה ו/או -תר מראש, על כל טענת מום ו/או אימוו, והוא זה סכםולצורכי ה ולצרכי

 ;השלטים ו/או רכיבי השלטיםקנה של פגם לגבי ייצור וההת

את מלוא הידע והכישורים לייצור והתקנה של השלטים ו/או רכיבי השלטים  ומצהיר כי יש ל הקבלן .3.13
 ;זההסכם פי -על ומחויבויותילקיום ו

זה ומתחייב הסכם פי -על וא בקיא בכל מגבלות הדין בנוגע להתחייבויותיומצהיר בזאת כי ה הקבלן .3.14
 ;חידוש ו/או תיקון בדין הקשור אליהםלהתעדכן כל העת לגבי כל 

ידי כל הגורמים המוסמכים שאישורם נדרש -זה אושרה על הסכםעל  ומצהיר כי חתימת הקבלן .3.15
 .זה הסכםהכלולות ב ולהתחייבויותי

  



 העבודותביצוע  .4

העבודות יבוצעו בהתאם לשרטוטים המפורטים במסמכי המפרט וכתבי הכמויות, המצורפים  .4.1
 . נספח ה'להסכם זה כ

הקבלן יבצע את העבודות בצורה הטובה והאיכותית ביותר, וישתמש רק בחומרים עם תו תקן  .4.2
 ישראלי בתוקף לצורך ביצוע העבודות. 

 ה המלא של המכללהולשביעות רצונ ההעבודות יבוצעו לפי דרישת .4.3

שהוקצו עבור כל עבודה הקבלן מתחייב לבצע את השירותים במשך כל תקופת ההסכם ובפרקי הזמן  .4.4
 ידרשו. יהאדם ש-וחולהקצות לשם כך את כל המשאבים וכ המכללה,ידי -ועבודה על

שא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בייצור, אספקה, ההתקנה וההחלפה של השלטים יי הקבלן .4.5
 זה. הסכםפי -כיבי שלטים, לרבות ככל שיידרש עלו/או ר

, לרבות יסוד בטון מפרט הטכניב נם כמפורטיהקבלן ייצר את השלטים ו/או את רכיבי שלטים ויתק .4.6
ת( ובכפוף ולרבות החזרת מצב לקדמותו )כולל ריצוף מיוחד ו/או תיקונים מיוחדים בקירות וגדרו

 .מכללהידי ה-דרשנה, עלידרשנה, ככל שתילהתאמות שת

פי הוראות הדין וכל התקנים -זה יותקנו עלהסכם השלטים ו/או רכיבי שלטים שיותקנו במסגרת  .4.7
  .נטיים, ולאחר וקבלת כל אישורי העבודה הנדרשים, ככל שיידרשווהרלהישראליים 

הקבלן מצהיר כי יש לו את כל האישורים הנדרשים לביצוע עבודות בגובה, וכי יוודא כי אישורים  .4.8
 אלו בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם. 

נים, אשר ידי עובדים מקצועיים מנוסים ומיומ-ן את השלטים ו/או רכיבי שלטים עלתקיהקבלן י .4.9
הוכשרו לכך, בפיקוח מהנדס בעל מיומנות ורישיון מתאים לביצוע העבודה וכן בפיקוח מהנדס 

 .ו/או מי מטעמה מכללהובתיאום עם ה קונסטרוקציה

ע להצבת שלט ו/או בסביבתו במסגרת התקנת השלטים כלולה הסרת מפגעים קיימים במיקום שנקב .4.10
ים באופן שמתאים למקום ובאישור המפקח או מי מפגע קי בו הוסרשוכן תיקון במקום  הקרובה

 .מטעמו

ניקוי וסילוק פסולת מכל סוג ומין שהם בשלטים ו/או רכיבי שלטים הקבלן ידאג על חשבונו גם ל .4.11
 וסביבתם.

שבו ועל גבו  מבנהמתחייב כי הייצור וההתקנה של השלטים ו/או רכיבי השלטים לא יפגעו ב הקבלן .4.12
מותקנים השלטים ו/או רכיבי שלטים. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל תקלה 

 קבלן.ידי ה-על באופן מיידי כאמור תתוקןו/או פגיעה 

ו/או מי מטעמה  מכללהתקין את השלטים ו/או רכיבי שלטים כראוי, הילא ייצר או  הקבלןשבמידה  .4.13

, ואם הקבלןשל  וו/או להתקינם מחדש, על חשבונ להסירם לאלתר מהקבלןלדרוש  תהיה רשאית
שא ייקבלן להסירם וה תאו מי מטעמה תהיה רשאי מכללהה – עשה כן תוך זמן סבירילא הקבלן 

 .בהוצאותיה שהוצאו לשם הסרתו

כיבי שלטים שנפגעו , להחליף שלטים ו/או רמהקבלןתהא רשאית לדרוש  מכללהמובהר בזאת כי ה .4.14
חדשים.  םולהתקין במקומם שלטים ו/או רכיבי מכללה,לשימוש לדעת הראויים -או נמצאו בלתי

ובהתאם להוראות  זה הסכםמתחייב כי ההחלפה תבוצע בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים ב הקבלן
 המכללה.

אליו תורה שלמקום  הקבלן ועל חשבונו,ידי -השלטים ו/או רכיבי שלטים שהוחלפו כאמור, יפונו על .4.15
 .או מי מטעמה מכללהה

הייצור וההתקנה של השלטים ו/או רכיבי שלטים, יבוצע באופן השומר על בטיחות וכן באופן כזה  .4.16
 .לכל אדםשלא תיווצר כל הפרעה 

 העבודות יתבצעו בהתאם לשלבים המפורטים להלן: .4.17



 לפני תחילת ביצוע העבודות –שלב א'  .4.18

אחר קבלת הקבלן יקבל אישור בכתב של המכללה לעבודות, ויחל בביצוע העבודות רק ל .4.18.1
 אישור זה. 

הקבלן יבצע דוגמאות אמיתיות לאבי טיפוס שייבחרו על ידי המכללה בהתאם למפרט   .4.18.2
ויוכנו מחומרים  1:1הטכני ויגיש אותם למעצב לבדיקתו. הדוגמאות יהיו בקנה מידה 

 אמיתיים, והקבלן יתקין אותם בהתאם להוראותיו של המכללה. 

מוסמך עבור בניית השלטים, ביסוסם,  הקבלן ימציא למכללה אישורים ממהנדס .4.18.3
 ותלייתם. 

הקבלן ירכוש כחוק ועל חשבונו את כל הגפנים )פונטים( אשר יידרשו לביצוע העבודות,  .4.18.4
 ובמידת הצורך ימציא אישורים על כך. 

 הקבלן יספק למכללה שרטוטי עבודה ושרטוטי דגמים עבור כל אחד מהשלטים.  .4.18.5

הקבלן יגיש נספח גראפי מלא של כל השלטים לצורך הגהות לפני ביצועם ולאישור  .4.18.6
המכללה. מובהר כי הקבלן הינו אחראי באופן בלעדי להקליד את כל הכיתובים הנדרשים 

 במסגרת העבודות, ולקבל את אישור המכללה. 

 שלב ב' .4.19

 הכמויותכתב מפרט טכני ובב השלטים המפורטים אתבשלב זה ייצר הקבלן ויתקין  .4.19.1
הקבלן יספק את כל הציוד, החומרים והכלים הנדרשים  .ובהתאם להנחיות המכללה

 לצורך ביצוע העבודות. 

מהמבנה ולבצע את העבודות על פיהם.  תהקבלן אחראי על לקיחת המידות המדויקו .4.19.2

במקרה של כל סתירה בין המצב בשטח לתוכניות, על הקבלן להסב את תשומת ליבה של 
 ויפעל על פי החלטתה הסופית והבלעדית של המכללה בעניין.  המכללה לסתירה

 הקבלן ייצור את השלטים כך שיהיו תקינים ועמידים בפני מפגעים סביבתיים לאורך זמן.  .4.19.3

. הקבלן ייצר הקבלן יתחיל בביצוע שלב זה לאחר קבלת צו התחלת עבודה מהמכללה .4.19.4
 .  חלת עבודהקבלת צו התימי עבודה ממועד  30ויתקין את השלטים בתוך 

בתום שלב זה, תיערך בחינה של השלטים שהותקנו, לרבות אופן התאמתם העיצובית  .4.19.5
לסביבה, אופן ביצועם והתקנתם, חוזקם ועמידותם בפני ונדליזם ופגעים אחרים ואיכות 

 "(. הליך הבחינהידי הקבלן )להלן: "-העבודה שבוצעה על

והתאמות לקבלן דו"ח תיקונים המכללה תעביר ימים ובסיומו  10-הליך הבחינה יימשך כ .4.19.6
"(. במסגרת דו"ח התיקונים המכללה עשויה לקבוע תיקונים, דו"ח התיקונים)להלן: "

תוספות ושינויים בשילוט הקיים וכן לעדכן את תכולת העבודה ליתרת העבודות נשוא 
 המכרז.

קונים התיבהתאם לדו"ח לבצע את התיקונים ו/או השינויים הקבלן בשלב ב' מתחייב  .4.19.7
  .ימים מקבלתו, וזאת ללא כל תמורה נוספת 10בתוך 

יובהר כי המשך העבודות והשירותים ייעשו בהתאם למסמכי ההסכם וכן בהתאם לדו"ח  .4.19.8
 התיקונים. 

בתום ביצוע העבודות הקבלן ינקה את כל השטחים בו בוצעו העבודות על ידו, וינקה את  .4.19.9
 כל סימני ההתקנה. 

  



 נוייםשי .4.20

פי הסכם זה, להגדיל ו/או -זכות בכל עת, ועד לתום ההתקשרות עללמכללה שמורה ה .4.20.1
מסך הכמות הכוללת  25%להקטין את היקף ההזמנות לשלטים ו/או רכיבים בהיקף של עד 

 "(.השינוייםהמפורטת בכתב הכמויות )להלן: "

, סוג, כמותפרטי השינויים ) מכללה בכתב ותכלול אתידי ה-יעשה עלת השינוייםהזמנה של  .4.20.2
 "(. הזמנת השינויים)להלן: " (אחררלוונטי מיקום וכל מידע מלל, 

 . השינוייםקבלת הזמנת ממועד  ימים 14 בתוך ביצוע הזמנת השינוייםהקבלן ישלים את  .4.20.3

 שינוייםאו לסירוגין בהזמנות  יכולה להיעשות באופן מרוכז נוייםיובהר כי הזמנת השי .4.20.4
 נפרדות. 

האפשרות להרחיב את היקפם וסוגם  בכל עת עומדת כללהמלמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4.20.5

. עלויות עבור שירותים נוספים הבהתאם לצרכי השל השירותים, על פי שיקול דעת
 שיידרשו יסוכמו בין הצדדים.

 זה בהסכםהמוערכים ו/או פירוט העבודות והשירותים יובהר, כי אין בכמות השלטים ו/או רכיבי שלטים  .5
מסוימת של שלטים ו/או שירותים, וזאת ביחס  לרכישת כמות מכללהלהוות התחייבות של ה, כדי ובנספחיו

תשלם  מכללההכל הזמנה תעשה בהתאם לצרכי המכללה ולתקציב העומד לרשותה.  .לכל שלבי העבודה
 .רק עבור השלטים ו/או רכיבי שלטים שיוצרו והותקנו בפועל, בהתאם לדרישותיה והנחיותיה לקבלן

 התמורה .6

 :, תשולם לקבלן תמורה כדלקמןמכללהתמורת ביצוע השירותים לשביעות רצון ה

בהתאם להזמנת  פי הסכם זה על נספחיו,-התחייבויותיו על מלואומילוי השירותים כנגד ביצוע  .6.1

השלטים בהתאם לאספקתם את תמורת לקבלן  מכללהתשלם הולשביעות רצונה,  מכללהה
בהתאם למחיר הנקוב בהצעת והתקנתם בפועל, כמכפלת כמות השלטים והשירותים שסופקו בפועל, 

 המחיר.

 התשלום יועבר עם תום השלב ולאחר ביצוע התיקונים הנדרשים בהתאם לדו"ח התיקונים. .6.2

זמנת השינויים למען הסר ספק יובהר כי התחשבנות בגין הזמנת שינויים תתבצע עם תום ביצוע ה .6.3
 בפועל.

 ידו-כל העבודות שבוצעו עלבו יפורטו שחשבון  מכללהבמועד הזכאות לתשלום ימציא הקבלן ל .6.4
  . מחירים, העבודות והכמויותהחלקים, ה נטית, תוך פירוטבתקופה הרלוו

 ימים לאחר 20-לא יאוחר מ ,הקבלןי יד-ליבדוק את החשבון שהוגש לו עסמנכ"ל הלוגיסטיקה  .6.5

ובתנאי כי  ,מסויג-הבלעדי והבלתי דעתו-לפי שיקול ,אשר את החשבון כולו או חלקוי הגשתו,
 הקבלןימסור  ,לאחר אישור החשבון .מכללההשירותים ניתנו וסופקו בפועל לשביעות רצון ה

 . סמנכ"ל הלוגיסטיקהידי -לשאושר עחשבונית מס כדין על הסכום  מכללהל

לקבלן  מכללהתשלם הוקבלת חשבונית מס כדין,  הלוגיסטיקהסמנכ"ל י יד-ללאחר אישור החשבון ע .6.6
 .מכללהי היד-ליום מיום אישור חשבוניות המס כדין ע 30+  "שוטףבתנאי "את התמורה 

תמנע את אישור החשבונות  ,ידי הקבלן-על הגשת חשבון מפורט-למען הסר ספק מובהר כי אי .6.7
לשם  סמנכ"ל הלוגיסטיקהלהנחת דעת  הפירוט הנדרשהאמורים ותשלומם, ומוסכם כי עד לאספקת 

 חשבונות, לא יחל מניין המועדים המפורטים דלעיל לשם אישורם ותשלומם.האישור 

 יתווסף מע"מ כחוק. לתמורה הנ"ל  .6.8

פי כל דין ותעבירו לכל רשות -ל תשלום אשר היא חייבת לנכותו עלתנכה מן התמורה כ מכללהה .6.9
 כן המציא הקבלן מסמך פטור כדין.-אם-ת אשר אליה עליה להעבירו, אלאמוסמכ



, ביצוע השירותיםלשם  יספק על חשבונו את הציוד, המתקנים והחומריםהקבלן מובהר ומוסכם, כי  .6.10

, לרבות, בין היתר, את והוא ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצועם לרבות סולמות וציוד להתקנות,
 .רי חשמל, עבודות המינוף ועודכל המרות המחשב, עיבודים ממוחשבים לתרגומים, ביסוס וחיבו

 מובהר כי הקבלן לא יורשה לעשות שימוש כלשהוא בציוד המכללה. 

פי כל דין והסכם, הכרוכים בביצועו של -ם חובה, היטל או הוצאות אחרות עלכל מס, אגרה, תשלו .6.11
נם הסכם זה ו/או נדרשים לשם ביצועו, בין אם ידועים במועד חתימת ההסכם ובין אם לאו, ואשר אי

 ידו.-וישולמו על , יחולו על הקבלןמכללהמוטלים במפורש על ה

לקבלן בגין השירותים שביצע את התמורה המגיעה לקבלן  מכללההובא ההסכם לידי גמר, תשלם ה .6.12
 בפועל, ופרט לכך לא יהא הקבלן זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף.

 . תוספת כלשהי בגין עבודתוי הקבלן יד-לולא תידרש ע תסופיינה ה התמורה שתשולם לקבלן .6.13

 ומוסכם כי לא תושלם לקבלן תוספת שכר בגין ביצוע עבודות בשעות הלילה. מובהר .6.14

, לערוך ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת מכללהזה, רשאית ה בהסכםעל אף האמור בכל מקום אחר  .6.15
 הסכםפי -על קבלןנספחיו, כולו או מקצתו, לשנות את היקף העבודות של ההסכם ובשינויים בהיקף ה

 . מכללהמאת ה לקבלןידי הודעה בכתב על כך -על ,זה

זה, הסכם לפי  ומצהיר בזאת, כי התמורה, מהווה תמורה נאותה עבור ביצוע כל התחייבויותי הקבלן .6.16
דרש לייצר ולהתקין שלטים ו/או רכיבי יהיה מנוע מלטעון כל טענה שהיא, לרבות בגין כך שייוכי 

בכמויות שונות ובמועדים שונים ולהחזיר את המצב לקדמותו בסביבת שלטים מסוגים שונים 
 השלטים המותקנים.

 ההסכם  תקופת .7

תהא מיום החתימה על הסכם זה,  תקופת ההתקשרות לצורך ייצור אספקה והתקנה של השלטים .7.1
 "(.תקופת ההסכם)" לתום תקופת האחריות כמפורט להלןועד 

לידי סיום מוקדם, בכל עת,  בשלמותו, או חלק מחלקיו, זה הסכםתהא רשאית להביא  מכללהה .7.2
 , ולקבלן לא תהיה על טענה ותביעה ביחס לכך. ( יום מראש ובכתב30בהודעה של שלושים )

הקבלן מצהיר בחתימתו על הסכם זה כי ידוע לו האמור בסעיף זה וכי הצעתו הכספית ניתנה על סמך  .7.3
הארכה ו/או סיום מוקדם של הסכם -של אימקרה ב מכללההאמור, ולא תהיה לו כל טענה כלפי ה

 זה. 

למען הסר ספק, התחייבות הספק למתן תקופת אחריות לציוד שסופק על ידו, תחול גם במידה והסכם זה  .7.4
 הובא לידי סיום מוקדם ו/או סיום מכל סיבה שהיא.

 תקופת האחריות .8

 .אחריותהתקרא תקופת שלב ב', ממועד סיום השנים  5 התקופה של .8.1

 אחראי לכל פגם שייגרם לשלט ו/או רכיב שלט ולאיכותו ואשר מקורו קבלןהא הי בתקופת האחריות .8.2
ונדליזם שייגרם לשלט ו/או רכיב שלט. שלט ו/או רכיב שלט בהליך הייצור ו/או ההתקנה ו/או 

 בהתאם להודעת המפקח.  ועל חשבונ הקבלןידי -ף ו/או יתוקן עלשיתגלע בו פגם כאמור יוחל

התקנת השלטים את שלב ב' של  םסייקבלן תאשר בכתב שה מכללהתחל לאחר שה אחריותתקופת ה .8.3
 . הלשביעות רצונ

 מכללההי יד-לקונים ו/או ההתאמות שיידרשו עאת כל התיקבלן בצע הי תקופת האחריות מהלךב .8.4
י יד-לבצע תיקונים אם יידרשו בשלב זה עקבלן ילשם התאמת השלטים לנדרש בהסכם ובנספחיו. ה

 יום.  14בתוך  מכללהה

ידו -בוצעו עללמען הסר ספק יובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין העבודות שי .8.5
 .תקופת האחריותבמהלך 



 אחריות ונזיקין .9

זה, או מכל דין, יהא הקבלן אחראי לכל פגיעה, הפסד ונזק  הסכםמבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות  .9.1
ל אדם אחר, כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן, של עובד ו/או לכ מכללהשייגרם למכל סוג 

 .ייצור והתקנת השלטים ו/או רכיבי שלטיםמי מטעמו, או עקב ביצוע פגום של מעובדיו או 

בכל סכום אשר יידרש ו/או ייתבע  מכללהמתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את ה הקבלן .9.2
ו/או ייפסק לחובתה בקשר לנזקים דלעיל, לרבות הוצאות בורר, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובגין 

 פי דרישה ראשונה.-כתוצאה מהנזקים דלעיל, וזאת על מכללהכל הוצאה ונזק אשר יגרמו ל

ציעה, נכות מוות, נזק או הקבלן אחראי באחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פ .9.3
הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי או עקב, ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו 

 .פי הסכם זה-על של הקבלן

 הקבלן יהיה האחראי הבלעדי, לתשלום כל קנס, מס ו/או תשלום אחר שיוטלו בגין ייצור והתקנת .9.4

 .פי הדין ויישא באחריות המלאה בגין כך-ם זה ו/או עלפי הסכ-השלטים ו/או רכיבי שלטים שלא על

נספח בטיחות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לפעול במתן השירותים בהתאם להוראות  .9.5
ו/או בהתאם להוראות כל  מכללהידי ה-תעדכן מפעם לפעם עללהסכם זה, כפי שי 'גנספח  – בעבודה

 דין. 

  ביטוח .10

למלא אחר הוראות י כל דין מתחייב הקבלן פ-לסכם זה ו/או עי הפ-לע מבלי לגרוע מאחריות הקבלן .10.1
הביטוח המופיעות ב"נספח הביטוח" ובאישור עריכת הביטוח" המצורפים להסכם זה ומסומנים 

 בהתאמה.  -"  1ב'נספח " ו"ב'נספח כ"

 ערבות ביצוע ובדק .11

במועד  ,מכללהלקבלן זה ימציא ה הוראות הסכםלהבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן בהתאם ל .11.1
של מותנית בסך -ערבות בנקאית אוטונומית ובלתיהסכם זה וכתנאי לשחרור ערבות המכרז, חתימת 

 ,ובמועדן זה במלואן הסכםלהבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן בהתאם ל ,מהצעת הקבלן 5%
זה. הערבות הבנקאית תהיה  הסכםכות מעולים כמתחייב מהוראות יוביצוע העבודות בטיב ובא

)להלן:  נפרד הימנו-ומהווה חלק בלתי 'דנספח זה כ הסכםבהתאם לנוסח הערבות המצורף ל
 . "(הערבות"

 אם דיפרנציאלי) "(הבדק שנתהחודשים לאחר סיום שלב ב' )" 12ה עד תום ישאר בתוקפערבות תה .11.2
 (. האחרונה –

ערבות כך שזו המדי פעם בפעם, כתבי הארכה של  מכללהללהמציא  הקבלןבמקרה הצורך מתחייב  .11.3

 .בפועל אספקת השירותיםתהיה בתוקף למשך כל תקופת 

ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או בהגדלת היקפה  ערבותהל ההוצאות הקשורות בהוצאת כ .11.4
 .ידו-וישולמו על קבלןלפי העניין, יחולו על ה

במידה ויפר הקבלן התחייבות  הימנוכל חלק רשאית לגבות את סכום הערבות או  תהא מכללהה .11.5
 סכום כסף כלשהו. מכללהלכלשהי שהתחייב בהסכם זה או במידה והוא חייב 

-על מכללההכלפי  הקבלןכדי לגרוע מחיוביו של  מכללההידי -ערבות ו/או במימושה עלהאין במתן  .11.6

לתבוע כל סעד המגיע ו/או  מכללההפי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות -פי ההסכם ו/או על
 .פי כל דין-פי ההסכם ו/או על-על להשיגיע 

, מתחייב הקבלן לחדש את סכום מכללההידי -על היגבתו ההערבות הבנקאית או חלק תמומשאם  .11.7

  הערבות קודם למימושה. כוםסד על ועמתהערבות כך ש

פי -על מהקבלן העו לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגי קבלןלגבות מה תזכאי מכללהה .11.8
 .ערבותהידי מימוש -פי כל דין, על-ההסכם ו/או על



 תרשאי מכללהה אהתיפר תנאי מתנאי ההסכם  הקבלןשמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל במקרה  .11.9

ערבות כולו הלחלט את סכום  ,פי הוראות ההסכם ו/או כל דין-על המבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותי
 .יוכל להתנגד לחילוט האמור קבלןהבלעדי מבלי שה-הדעת-או חלקו, לפי שיקול

מהוראותיו תהווה הפרה יסודית  והפרת הוראה ,הינו מעיקרי ההסכם ,המשנה שבו-על סעיפי ,סעיף זה לעיל
 של ההסכם.

 מעביד-דתחולת יחסי עוב-אי .12

ו/או מי מטעמו לבין  הקבלןמצהיר, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין  הקבלן .12.1
-לצורך ביצוע התחייבויותיו על הקבלןמעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם -יחסי עובד מכללהה

 מכללהו/או עובדיו ובין ה קבלןהבלבד, ולא יהיו בין  הקבלןפי הסכם זה יהיו וייחשבו עובדים של 
 מעביד.-דכל יחסי עוב

וישולמו  קבלןה יחולו על ,הסכםכל וח כל דין ו/או מכ ,קבלןהכל התשלומים מכל מין וסוג לעובדי  .12.2
  לא תהיה אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא. מכללהידו, וה-על

פי דרישה ראשונה, בגין -, וזאת עלמכללהמתחייב לשפות את ה הקבלן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .12.3
 הקבלן לבין מכללהה מעביד בין-כל תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או בעקיפין, יחסי עובד

 ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

 העברת זכויות .13

נתונה בזאת הזכות להסב, להעביר, לשעבד להמחות או למסור לצד שלישי את זכויותיה  מכללהל .13.1
 הקבלן.ואת חובותיה לפי הסכם זה, בלי נטילת רשות על כך מאת 

רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו ו/או זכויותיו, כולן או מקצתן לאחר, אלא  אינוהקבלן  .13.2

 בכתב ומראש. מכללהאם כן קיבל את הסכמת ה

 וזכויות יוצרים סודיות .14

, למסור, להודיע, להעביר ולא בסוד לשמור מטעמו הפועלים וכל עובדיו ובשם בשמו מתחייבהקבלן  .14.1
 מכללהל בקשר אליו שתגיע ידיעה כל, אחר גוף או אדם כל לידיעת להביא לאפשר או/ו לידיעת להביא

 של עבודות ביצוע או בתכנון הקשור חומר כל או נתון וכל, קטלפרוי אוו/ מתן השירותיםלו/או 
 .אחר זמן בכל או השירותים ביצוע בעת והכל, תכנונו על הפיקוח או יקטהפרו

ידו במהלך -ים, התיאורים והמסמכים שיוכנו עלהקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, החישוב .14.2
יקט ולא יהיה רשאי לפרסמם ברבים בכל צורה שהיא, שירותים לכל מטרה שהיא זולת לפרוביצוע ה

 ובהתאם לתנאי ההסכמה. מכללהם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת האאלא 

, התוכניותאת כל המסמכים של  למכללה זה, ימסור הקבלן הסכםבתום תקופת השירותים לפי  .14.3
ושלמים, לשביעות כשהם מעודכנים ומלרבות שרטוטי העבודה לשלטים שהכין ושרטוטי הדגמים, 

 .רצון המכללה

זכויות היוצרים בכל הקשור בעבודות, בתכנון ובתוצרי הסכם זה, לרבות הזכות המוסרית, יהיו של  .14.4
-ובעבודות לפי שיקוליות, במסמכים תהא רשאית לבצע שינויים בתוכנ מכללהבלבד. ה מכללהה

ובעבודות לכל צורך,  תהא רשאית לעשות שימוש בתוכניות, במסמכים מכללהדעתה המוחלט. ה
 .מכללהקטים אחרים של הלרבות בפרוי

או יקט ו/א רשאית לעשות שימוש בתוצרי הפרותה מכללהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ה .14.5
ורך העברתם למיקום אחר ו/או לרבות לצידי הקבלן לכל צורך אחר, -השירותים שסופקו על

יקטים אחרים, באופן מלא או חלקי, ולרבות עריכת כל שינוי בהם, ולקבלן לא תהא כל התנגדות לפרו

 לכך.

זה הינה לצורך ייצור והתקנה של שלטים ו/או  הסכםפי -על לקבלןמובהר בזאת כי ההרשאה הניתנת  .14.6
 לטים ו/או רכיבי שלטים כל שימוש אחר.רשאי לעשות בש ואינקבלן רכיבי שלטים בלבד וה



 תרופות .15

 הוסכם אם אלא, זה הסכם הוראות על יחול 1973–ג"תשל,ה( חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים חוק .15.1
  .זה הסכם הוראות פי-על אחרת

 במקרה אוימים  7 של ובכתב מראש הודעה מתן לאחר, להלן המפורטים מהמקרים אחד כל בקרות .15.2
 של ידו את לסלק, לאלתר תרשאי מכללהה היהת הקבלן ידי-על זה הסכם של יסודית הפרה של

 :המקרים ואלה, לאחר השירותים העביר את ביצועול מהפרויקט הקבלן

 לא והצו, ב"וכיוצ רגל פשיטת צו, נכסים כינוס צו, רגל פשיטת התראת הקבלן נגד כשניתן .15.2.1
 ;הינתנו מיום יום 30 תוך בוטל

 ;למעשה או להלכה, במשתמע או במפורש, ההסכם מביצוע מסתלק כשהקבלן .15.2.2

המחתה ו/או הסב ו/או שיעבד את הקבלן חדל לטפל באופן אישי במתן השירותים ו/או  .15.2.3

 מכללה;, כולו או מקצתו, ללא אישור ההסכםה

 ;יכולת פירעון-סדר חובות כללי מפאת אילשם ה ובא בדברים עם נושי הקבלן .15.2.4

הורשע בעבירה שיש עמה קלון או עשה מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת  הקבלן .15.2.5
 מכללה;ו/או באינטרסים של ה מכללהלפגוע בשמה הטוב של ה לול, עמכללהה

 הקבלן הפר תנאי יסודי של הסכם זה.  .15.2.6

 השירותים מתן המשך את למסור תרשאי מכללהה האת ,גמר לידי זה הסכם הובא בוש מקרהבכל  .15.3
 .אחר גוף או/ו אדם לכל והשלמתם

 מוסכם ,ממנו הנובע או זה להסכם בקשר הצדדים בין שיתגלו דעות חילוקי או סכסוך של מקרה בכל .15.4
 בהתאם םביצוע את יפסיק ולא מתן השירותים קצב את יאט לאהקבלן  כי הצדדים בין

השירות מתן ו, ביצוע השירותים בהמשך אחרת צורה בכל יפגע ולא זה הסכם פי-על להתחייבויותיו
 אתלקבלן  שלםת מכללהוה הדעות חילוקי אף על וובמועד ובמלוא הקבלן ידי-עללהינתן  ימשיך
 .עיכוב כל ללא במחלוקת שנויים אינם אשר סכומים אותם

לבטל  תזכאי מכללהההיה תאת ההסכם הפרה יסודית  הקבלןבו יפר שמוסכם בזאת כי בכל מקרה  .15.5
פי כל -פי ההסכם ו/או על-על האת ההסכם ללא התראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותי

 דין.

 סמכות מקומית .16

 , ולהםהמשפט המוסמכים בירושלים-עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל
 .בלבד

 כללי .17

-א מבטל כל הסכם קודם בכתב או בעלוהוהסכם זה מהווה ביטוי מלא ושלם של הסכמות הצדדים  .17.1

ידי שני הצדדים. הימנעות -בכתב ונחתם עלפה. שינוי מתנאי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא נעשה 
 טענת מניעות או וויתור. תקיםלא  מדרישה לקיום חיוב לפי הסכם זה

למשנהו כתובות הצדדים להסכם זה הנן כמפורט ברישא של ההסכם. כל הודעה שתשלח מצד אחד  .17.2
שעות מיום משלוחה בדואר, במכתב רשום, לפי הכתובת של  48תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 

 הצד הנמען.

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 מכללהה  הקבלן



 מסמכי המכרז –נספח א' 

 

  



 
 ביטוח -' בנספח 

, למשך ן הקבלןהקבלן לערוך ולקיים, על חשבו עללגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1

ההסכם וכל עוד אחריות הקבלן קיימת )ולעניין ביטוח חבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר תקופת  כל

 ,1בכנספח  זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים את הביטוחים  ,תום תקופת ההסכם(

העניין(, אצל חברת  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו הקבלן" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 

 ביטוח מורשית כדין בישראל. 

וכתנאי מתן השירותים להמציא לידי המזמין, לפני תחילת  הקבלן עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,  ללא .2

 בידי מבטח או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתוםהתקשרות מוקדם ל

בגין  ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי המזמין ל להמציאהקבלן על בתום תקופת הביטוח,  מידהקבלן. כמו כן, 

ו/או לתקופה  נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחחידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת 

 לעיל.  1נוספת כמפורט בסעיף 

יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, בכל פעם שמבטח הקבלן 

כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח 

 חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

המוטלת על  ,במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזעריתכי גבולות האחריות הנדרשים  מובהר .3

ואין בה כדי לשחרר את ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם הקבלן לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי הקבלן

או מי מטעם  המזמיןכל טענה כלפי לא תהיה קבלן ול הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור. לגבולותכל הקשור ב ,המזמין

ועל כאמור לעיל, הקבלן שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, .4

 להתחייבויותאת ביטוחי הקבלן על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,לבצע כל שינוי הקבלן

 .הקבלן על פי הסכם זה

המזמין אינן מטילות על  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהמזמין זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי ביטוחי הקבלןכל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם המזמין כל חובה על או 

וזאת בין  או על פי כל דין,זה  כםהסעל פי הקבלן המוטלת על  ,העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא

 .ובין אם לאואת אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו, בין אם בדק דרש עריכת שינויים כמפורט לעיל אם 

לרכוש או ציוד כלשהו, המובא אובדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם המזמין פוטר את המזמין  הקבלן .6

כל  קבלןולא תהיה לעל ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, 

פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם  בגין אובדן ו/או נזק כאמור.נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,טענה

 לנזק בזדון.

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף שייערך על ידי הקבלן,  ,םכל ביטוח רכוש נוסף או משליב .7

שגרם לנזק  ,על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם ויתורוה וכלפי הבאים מטעם המזמין;כלפי המזמין 

 בזדון. 

 ינתנוי םאו חלק מה השירותיםהסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .8

בהתאם  נאותותהמשנה פוליסות ביטוח  קבלניהקבלן לדאוג כי בידי  עלמשנה מטעם הקבלן,  קבלניעל ידי 

  לאופי והיקף ההתקשרות עמם. 

 שניתנו שירותיםבמלואם, לרבות  שירותיםאחריות כלפי המזמין ביחס לה מוטלתהקבלן  עלמובהר בזאת, כי 

 משנה . קבלני ידי על להינתן היו אמורים או

 אישור המצאת אי, לעיל האמור אף על .ההסכם של הפרה מהווה והפרתו ההסכם מעיקרי הינו הביטוח נספח .9

להמצאת אישור  ,בכתב המזמין בקשת ממועד ימים 10 חלפו אם אלא, יסודית הפרה תהווה לא במועד הביטוח

 כאמור.



 

 __________:תאריך                  אישור עריכת הביטוח -1בספח נ                                               
וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד שאין המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח

 .בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 מקבל האישור מעמדו הפוליסה

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☐
 קבלן☒
  ______אחר: ☐

  שם: 
__________________

_ 
 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐
 /מזמין שירותים ☒

 עבודות
 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐

 שם:
 ע"ר  המכללה האקדמית הדסה

 עמותות קשורותו/או 

 כתובת: 
      

 , ירושלים37רח' הנביאים מ :כתובת
 

      

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו
  בירושליםמכללה בבבניין "הלמסלי" שלטים  של ההתקנו, הייצור, אספק

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל
                                                                                                                  סנפלינג באמצעות היתר ביןיבוצעו  השירותים             :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים לטובת 
 מקבל האישור

 תקופת הביטוח
/  האחריותגבול 

 סכום ביטוח

 ☒    ₪☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☐

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

 רכוש

 רכוש ☐

 א. תוצאתי ☐

1 

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

לחץ להשלמת 
  טקסט

למקרה  4,000,000
 ולתקופת הביטוח 

לחץ להשלמת 
  טקסט

 צד ג'
 

2 

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

לחץ להשלמת 
  טקסט

לעובד,  20,000
למקרה ולתקופת 

 הביטוח

לחץ להשלמת 
  טקסט

 מעבידים
 

3 

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

לחץ להשלמת 
   טקסט

 
            ת.רטרו: 

      

  

לחץ להשלמת 
  טקסט

 4 אחריות מקצועית

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

                       
 

            ת.רטרו: 
       

 למקרה 500,000
  הביטוח ולתקופת

לחץ להשלמת 
  טקסט

 אחריות המוצר
 

5 

 מבוטח נוסף ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

לחץ להשלמת 
  טקסט

 
 

            ת.רטרו: 
         

לחץ להשלמת 
  טקסט

לחץ להשלמת 
  טקסט

 6  לחץ כאן  -אחר 

 בכתב ובדואר רשום למקבל האישור. יום 30 יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת הפוליסה לא תבוטל ולא 
סעיף  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו 

 השתתפות / כפל ביטוח.

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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 בעבודהבטיחות  – ג'נספח 

 

 ם(, לפקודת הבטיחות ייה )פרקים רלוונטייבנהתכנון והלפעול בהתאם לחוק הקבלן מתחייב 
 ותקנותיו, כמו כן עליו להבטיח, לקיים ולוודא: 1970–[, התש"לוסח חדשנ]בעבודה 

 במתקנים, , בתהליכי העבודה סדרי בטיחות וגהות נאותים בשטח העבודה )המוגדר(, .1
    במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.

-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"זכל העבודות בגובה יעשו בהתאם ובכפוף ל .2

2007 . 

 תיקון פיגומים יבוצע ע"י מתקין מורשה בהתאם לתקן בלבד.  .3

 ולפקח על  המועסקים באמצעותוהבטחה, הדרכה ורענון נושאי הבטיחות של העובדים  .4
 ציות להוראות והנחיות הבטיחות בעבודה.

 קיימת  קיום שגרת בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדיו החשופים לגורמים שלגביהם .5

 דרישה לעריכת בדיקות אלה.

ב ציוד החיי ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל .6
 פי היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.-פי דין, על-תקופתיות עלבדיקות 

 שיגרמו לו ולאחרים. שא בכל הנזקיםיפי המצוין לעיל, י-שלא יפעל על קבלן .7
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 נוסח ערבות הביצוע והבדק –נספח ד' 

 לכבוד
 מכללה אקדמית הדסה, ע"ר

 __ערבות מס'הנדון: 

בערבות מוחלטת ובלתי  ערבים בזה כלפיכם"( אנו קבלןה)להלן: " ___________ פי בקשת -על .1

 _________________ש"ח )____________ מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום עד לסכום של 

בהתאם לתנאים  המחירים לצרכן"( כשהוא צמוד למדד סכום הקרןשקלים חדשים( )להלן: "

 . בלן"( שתדרשו מאת הקסכום הערבותהמפורטים להלן )להלן: "

 הצמדה הם כדלקמן:תנאי ה .2

המתפרסם המחירים לצרכן פי כתב ערבות זה יהיה מדד -אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על

המדד "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן:  דיי-לע

המדד )להלן: " נקודות          והעומד על            ( גבוה מהמדד הבסיסי אשר התפרסם ביום "החדש

"(, נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת הבסיסי

 המדד הבסיסי. 

ימים מקבלת  7ידכם עד סכום הערבות תוך -אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על   .3

או להוכיחה  דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם

. כמו כן מוסכם בזאת במפורש קבלןבכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מה

ו/או בלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקקבלן כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד ה

 ידינו.-לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על

ידכם -קבע עליורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שיאתם זכאים  .4

ידנו בגין ערבות זאת -ידכם וישולמו על-מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על

לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות 

 ממומשת.-לגבי יתרת סכום הערבות הבלתיזאת במלוא תוקפה 

בכל מקרה, אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו, כי המדד החדש ירד  .5

לעומת המדד הבסיסי, כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם את תשלום מלוא סכום הקרן או 

 בלבד.נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להמנע  .6

פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל -למתשלום ע

 פי הדין.-לע קבלןטענה לרבות כל ברירה המוענקת ל

-כלפיכם והינה בלתיקבלן מותנית בתוקף החבות של הבנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה  .7

 מותנית ועצמאית.-חוזרת, בלתי

מסר לנו עד מועד זה יועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת לה              הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .8

. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה הסניף פתוח לקבלת קהל , בשעות שבהן            -למשרדנו ב

 מבוטלת.ו

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה. .9

 בכבוד רב,

 

 

_____________________ 

 ב נ ק 
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 מפרט טכני, כתב כמויות ומחירים – 'הנספח 
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 מכללהי הלייצור, אספקה והתקנה של שילוט במבנ
 'דמסמך 

 
 ילייצור, אספקה והתקנה של שילוט במבנמכרז  – מפרט טכני וכתב כמויות

 מכללהה

 



מכללת הדסה
מפרט שילוט לוגו מכללה

עיצוב ותכנון: ראובן רום

תאריך עדכון 2/7/18
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2 שילוט    מפרט

פרוט שלטים
מפרט טכני- שלט 1

שלט לוגו חיצוני יעשה מאותיות בודדות בנויות ומוארות פנימית בלדים עם אחריות לחמש שנים
עובי האותיות HAC בעובי של 15 ס״מ

עובי האותיות הקטנות 5 ס״מ
התאורה תהיה שוטפת ואחידה

חזית האותיות האפורות מצופות בוויניל דיינייט
מיקום התקנה בתאום עם מעצב השילוט

יש לבדוק מידות בשטח לפני ייצור ולוודא אפשרות התקנה

* ההדמייה לשם המחשה בלבד
שלט 1

״מ
 ס

32
1

620 ס״מ

״מ
 ס

20
8



3 שילוט    מפרט

פרוט שלטים

* ההדמייה לשם המחשה בלבד
שלט 2

״מ
 ס

18
6

360 ס״מ

״מ
 ס

12
0

מפרט טכני- שלט 2
שלט לוגו חיצוני יעשה מאותיות בודדות בנויות ומוארות פנימית בלדים עם אחריות לחמש שנים

עובי האותיות HAC בעובי של 15 ס״מ
עובי האותיות הקטנות 5 ס״מ

התאורה תהיה שוטפת ואחידה
חזית האותיות האפורות מצופות בוויניל דיינייט

מיקום התקנה בתאום עם מעצב השילוט
יש לבדוק מידות בשטח לפני ייצור ולוודא אפשרות התקנה



4 שילוט    מפרט

פרוט שלטים

* ההדמייה לשם המחשה בלבד

״מ
 ס

18
6

360 ס״מ

שלט 3

״מ
 ס

12
0

מפרט טכני- שלט 3
שלט לוגו חיצוני יעשה מאותיות בודדות בנויות ומוארות פנימית בלדים עם אחריות לחמש שנים

עובי האותיות HAC בעובי של 15 ס״מ
עובי האותיות הקטנות 5 ס״מ

התאורה תהיה שוטפת ואחידה
חזית האותיות האפורות מצופות בוויניל דיינייט

מיקום התקנה בתאום עם מעצב השילוט
יש לבדוק מידות בשטח לפני ייצור ולוודא אפשרות התקנה
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