167430
מסמך ג'

הסכם למתן שירותי הגברה ותאורה
עבור מופעי אגף החינוך והתרבות במועצה אזורית עמק הירדן
שנערך ונחתם ביום _______ לחודש _______ שנת 2017
בין:

מועצה אזורית עמק הירדן
(להלן" :המועצה")

לבין:

_______________________

מצד אחד

ח.פ_______________________ :.
כתובת______________________ :
טלפון______________________ :
פקס______________________ :
(להלן" :הקבלן" )

מצד שני

הואיל:

והמועצה פירסמה מכרז פומבי מס'  11.3/2017למתן שירותי הגברה ותאורה
עבור מופעי אגף החינוך והתרבות במועצה (להלן – "השירותים"" ,שירותי
הגברה ותאורה");

והואיל:

והקבלן הינו בעל יד ע וניסיון במתן שירותי הגברה ותאורה למופעי מוסיקה
ומחול לאמנים חובבים וביכולתו להעניק למועצה שירותי הגברה ותאורה
איכותיים ,מקצועיים וזמינים ,בהתאם לצרכי המועצה;

והואיל:

והקבלן השתת ף במכרז  11.3/2017שערכה המועצה (להלן" :המכרז") והצעתו
נבחרה כהצעה הזו כה במכרז;

והואיל:

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע
לאספקת השירותים נשוא הסכם זה.
אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

המבוא
.1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
נציג המועצה לעניין ביצוע הסכם ז ה יהיה ________________ (להלן" :המנהל").

הצהרות הקבלן
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.2

.3

הקבלן מצהיר כ י הינו עומד בכל תנאי הסף שהוגדרו במכרז ובכלל זה:
א.

הוא בעל ניסיון במתן שירותי הגברה ותאורה למופעי מוסיקה ומחול של  5שנים
לפחות;

ב.

הוא בעל ניסיון במתן שירותי הגברה ותאורה ל ( 10-עשרה) מופעים לפחות של
מוסיקה ומחול לאמנים לא מקצועיים ,בגילאי בית ספר ,ב ( 3-שלוש) השנים
האחרונות;

ג.

הוא מחזיק צוותי עבודה וציוד באופן אשר יאפשר לו להיערך למתן שירותי
תאורה והגברה בהתראה של  3ימי עבודה;

ד.

הינו עוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף ולנהל פנקס חשבונות ורשומות לפי חוק
עס קאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו -
.1976

עוד מצהיר הקבלן כי:
א.

הו א בעל הידע המקצועי ,המומחיות ,הניסיון ,הכישורים והאמצעים הנדרשים
(לרבות צוות עובדים) למתן השירותים ולעמידה בהתחייבויותיו על פי ההסכם.

ב.

הוא ייתן את השירותים במקצוע יות ,במסירות ,ברמה אתית ובשקידה ראויה,
ובאופן סדיר ורצוף ,בהתאם לצורך.

ג.

הוא יעמוד בקשר שוטף ורציף עם נציג המועצה ,תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא.

ד.

הוא עומד וי עמוד בכל דרישות החוק הרלוונטיות ,לרבות דרישה לרישוי או
לרישום בפנקס ציבורי ככל שנדרש ,יתפעל על פי כל דין בהתאם לכללי הרשויות
המוסמכות.

ה.

הוא או מי מעובדיו או מטעמו ישמרו בסוד ולא יעבירו לצד שלישי כל מידע,
נתונים ,פרטים ,תכניות ,מסמכים וכיו"ב ,שהגיעו לידיהם ,בנוגע למועצה או
לעסקו או להתנהלותו או לשירותים ,במהלך תקופת ההסכם או לאחריה ללא
מגבלת זמן וללא קשר לטעם לסיום ההתקשרות ,אלא אם קיבלו את רשות
המועצה לכך מראש בכתב .מובהר כי הוראות סעיף זה לא יחולו על מידע שהוא
נחלת הכלל או מידע שחובה לגלותו על פי הוראת הדין או החלטה שיפוטית.

ו.

הוא או מי מעובדיו או מטעמו  ,יהיו מנועים מקבלת כל טובת הנאה בקשר ישיר
או עקיף לשירותים הניתנים על -ידם לפי הסכם זה ,וידאגו שלא להימצא במצב
של ניגוד אינטרסים וישמרו אמונים למועצה ומתחייבים להודיע באופן מידי על
כל חשש מפני ניגוד שכזה.

השירותים
.4

הקבלן יעניק למועצה שירותי הגברה ותאורה עבור מופעי אגף החינוך והתרבות במועצה ,
בהתאם למפרט המופעים ,המצורף כנספח א' להסכם זה ,המפרט לגבי כל מופע ,מתוכנן
וארעי  /משתנה ,מהו אופיו ומה ציוד ההגברה והתאורה הנדרש להקמתו.

.5

במעמד החתימה על ההסכם וכן בתחילתה של כל תקופת אופציה ,כהגדרתה ,להלן ,ככל
שתמומש ,ימסור נציג המועצה לקבלן את רשימת המופעים המתוכננים ואת מוע דיהם.
יובהר ,כי יתכנו שינויים במועדי המופעים ,בהתאם לנסיבות ולצרכי המועצה .המועצה
תעדכן את הקבלן על שינוי כאמור במופע מתוכנן לכל הפחות שבוע לפני מועד המופע ,ולא
תשמע כל טענה של הקבלן בעניין.
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.6

מועדיהם של המופעים הארעיים  /משתנים יקבעו על ידי המועצה בהתאם לנסיבות
ולצרכי המועצה .הקבלן מצהיר כי מובן לו ומוסכם עליו כי מועדם של המופעים הארעיים
 /משתנים יימסר לו בהתראה של  3ימי עבודה לכל הפחות על ידי נציג המועצה .עוד
מצהיר הקבלן כי הוא ערוך למתן השירותים למופעים ארעיים  /משתנים בהתראה של 3
ימי עבודה כאמור.

.7
א.

המו עצה תהיה רשאית לפנות לקבלן בבקשה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי
הגברה ותאורה למופע נוסף ,אשר אינו מופיע במפרט המופעים ,כל עוד התמורה
אשר תשולם לקבלן עבור מופע זה לא תעלה על  25%מהיקף עלות מתן
השירותים הצפויה.

ב.

פנתה המועצה לקבלן בבקשה כאמור ,מתחייב הקבלן כי הצעת המחיר למתן
שירותי הגברה ותאורה למופע הנוסף תישמר בטווח המחירים המפורטים
בהצעתו למכרז ובהתאם לסוג המופעים והציוד המפורטים שם.

ג.

אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המועצה לפנות לקבלן בבקשה להצעת מחיר
כאמור והיא תהיה רשאית לפנות לקבלן אחר או לפרסם מכרז נוסף לצו רך
העניין ,הכל לפי שיקול דעתה ומבלי שתהיה לקבלן כל טענה בעניין.

תקופת ההתקשרות
.8

תוקף ההסכם הינו למשך  24חדשים החל ביום ________ וכלה ביום ________.

.9

. 10

א.

למועצה זכות להאריך את ההתקשרות ל ( 2 -לשתי) תקופות הארכה נוספות
בנות ( 12שנים עשר) חדשים כל אחת (להלן " -תקופות האופציה") ,בהודעה
בכתב שתימסר לקבלן לא יאוחר מ  30 -ימים לפני תחילת תקופת ההארכה.

ב.

הוראות הסכם זה ,בשינויים המתחייבים ,יחולו על הצדדים למשך תקופות
האופציה ,ככל שהמועצה תבחר לממשה.

למועצה הזכות להביא לביטולו של הסכם זה ,בכל עת ובלא צורך בהנמקה ,בהודעה בכתב
שתימסר לצד שכנגד  60יום מראש.

התמורה
. 11
א.

עבור כל מופע תשלם המועצה לקבלן את התמורה המופיעה בהצעתו ,המצורפת
כנספח ב' להסכם זה ,עבור אותו מופע.

ב.

ככל שתבקש המועצה לעדכן את הציוד המופיע במפרט המופעים לגבי מופע
מסוים ,תשולם לקבלן תוספת תמורה עבור ציוד זה ,באופן יחסי התואם את
הצעתו לציוד עבור אותו מופע ,כמפורט בהצעתו.

ג.

מובהר כי התמורה כוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין
וסוג הכרוכות במתן השירותים ,ובכלל זה תשלום מיסים ,מכסים ,היטלים,
אגרות ,על פי תנאי המכרז ,לרבות מע"מ רווח קבלני.

ד.

התמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת ההסכם.
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ה.

מבלי לגרוע מהאמור בס"ק ג' לעיל ,מוסכם במפורש כי התמורה לא תשתנה
כתוצאה מהתייקרות בשכר עבודה ,מחירי חומרים ,מחירי הובלה ,או התייקרות
אחרת כלשהי לרבות העלאה או שינויים בהיטלים במיסים ,מכסים ,אגרות ,או
בתשלומי חובה אחרים ,למעט שינויים בשיעור המע"מ.

ו.

תשלום התמורה ייעשה כנגד המצאת חשבונית מס וקבלה כחוק מאת הקבלן,
לאחר מתן השירות בפועל.

ז.

בסיום כל חודש קלנדרי ולא יאוחר מיום החמישי לחודש הקלנדרי שאחריו,
הקבלן יעביר את החשבונית למנהל ,ורק לאחר אישורו וחתימתו של המנהל על
החשבונית ,תועבר החשבונית לתשלום.

ח.

התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף 30 +יום.

ט.

מובהר כי התמורה כאמור לעיל מהווה את התשלום המלא והסופי עבור כל
השירותים המוענקים ע"י הקבלן למועצה על פי הסכם זה וכי על המועצה לא
תחול כל חובה לשלם לקבלן תמורה נוספת או אח רת אלא אם נקבעה מפורשות
בהסכם זה.

אחריות לנזק
. 12

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון ,ו/או ל כל
נזק אחר שייגרם למועצה אזורית עמק הירדן ו/או החברות הכלכליות שלה ו/או לכל צד
שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן ,הנובע ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,מביצוע השירותים ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר
מכן ,בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.

. 13

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים
על -פי דין לעובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה ו/או
נזק כלשהו תוך כדי ביצוע שירותי ההגברה והתאורה נשוא הסכם זה.

. 14

יובהר ,כי במקרה שתוגש נגד המועצה כל דרישה ו/או תביעה ו/או כל חיוב כספי ו/או כל
תשלום ו/או כל הוצאה בקשר לביצוע ש ירותיו של הקבלן נשוא הסכם זה ,מתחייב הקבלן
לטפל בהן ,לפצות ו/או לשפות את המועצה על כל סכום שיחול על המועצה ו/או על כל
סכום שהמועצה תהיה חייבת לשאת בו ,אף שטרם נשאה בפועל מחמת כל מעשה ו/או
מחדל הקשורים לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בקשר למתן שירותי ההגב רה
והתאורה נשוא הסכם זה ,לרבות הוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך.
ביטוחים

. 15

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן נשוא הסכם ו/או לפי כל דין ,הקבלן מתחייב לפני
התחלת מתן שירותיו ,לעשות ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כדין לפעול
בישראל ,את הביטוחים בתנאים ובגבולות האחריות אשר לא יפחתו מן המפורט באישור
קיום ביטוח המצ"ב כנספח ג' להסכם (להלן" :האישור") .על כן ,מתחייב הקבלן במעמד
חתימת ההסכם להמציא למועצה את האישור.

. 16

מוסכם ומוצהר בזאת כי ,עריכת הביטוחים המפורטים באישור והמצאת האישור החתום
לידי המועצה הינם מעיקרי הסכם זה ,ואי עריכת הביטוח ו/או המצאת האישור ו/או אי
שביעות רצונה של המועצה בדבר האישור במועד תהווה הפרה יסודית של הקבלן.

. 17

הקבלן מתחייב כי במידה וישתמש בשירותי קבלני משנה ,יהיה עליו לבדוק כי קבלני
המשנה יקיימו את דרישות הדין והביטוח ,לרבות הביטוחים המנויים באישור עריכת
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ביטוחי הקבלן ,ועליו יהיה להמציא את אישורי קיום הביטוח כאשר הם חתומים ע"י
מבטחי קבלני המשנה.
. 18

במעמד חתימת ההסכם ,הקבלן ימציא למועצה אישור עריכת ביטוח ,על פיה נוסח
המצ"ב כנספח ג' להסכם .הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור חדש ,לפחות  15יום
לפני תום תוקפו של כל אישור ,כל עוד הוא מחויב לכך לפי הסכם זה.

. 19

להסר ספק ,דרישות הביטוח הנ"ל הינן דרישות מזעריות והקבלן רשאי לבצע ביטוחים
נוספים כדי לכסות את מלוא אחריותו .

. 20

כמו כן ,מתחייב הקבלן לכלול תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוח,
לצמצם את היקפו ו/או לחדשו אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה בדואר רשום
בדבר כוונתו לעשות כן לא פחות מ  60 -יום מראש.

. 21

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יישא הקבלן בעצמו בכל הוצאה בלתי מבוטחת ,בלתי
מכוסה או שלא שולמה ע"י חברת הביטוח וכן בסכומי ההשתתפות העצמית בפוליסה
הנדרשים לתיק ון כל נזק שהוא אחראי לו עפ"י ההסכם ו/או מכוח כל דין.

. 22

אין בקיום הפוליסות כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי כל דין ו/או הסכם זה ,לרבות לכל
נזק שיגרם בגין מעשה ו/או מחדל בקשר עם ביצוע התחייבויותיו כאמור בהסכם זה

ערבות בנקאית
. 23

ערבות בנקאית למתן השירותים:
א.

להבטחת קי ום התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה מתחייב הקבלן
להמציא למועצה לפי דרישתה עם החתימה על הסכם זה ,ערבות
בנקאית חתומה לפקודת המועצה ,בלתי מותנית ,אוטונומית וצמודה
למדד המחירים לצרכן בסך ( ₪ 3,000כולל מע"מ) ,בנוסח המפורט
בנספח ד' להסכם.

ב.

הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .09/01/2018

ג.

המועצה תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי ,כל אימת
שתסבור כי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה
להוכיח זאת .המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות כאמור ,גם אם
תוקפה של הערבות עתיד לפקוע בסמוך למועד החילוט ,אם סברה כי יש
צ ורך בכך נוכח הפרה קיימת ,מסתברת או צפויה של הסכם זה מצד
הקבלן.

ד.

האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות
המועצה עקב ובגין ההפרה.

ה.

למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות
ו/או בחידושה ,תחולנה על הקבלן בלבד.

קיזוז
. 24
א.
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ב.

הוראת ס"ק א' לעיל ,אינה גורעת מזכותה של המועצה לגבות את הסכומים
המגיעים לה על פי הסכם זה מאת הקבלן גם בכל דרך אחרת ,לרבות חילוט
הערבות הבנקאית.

אי קיום יחסי עובד ומעביד
. 25
ג.

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם
לגבי המועצה בגדר קבלן עצמאי ,ואין נקשרים בין המועצה לבינם יחסי עובד
ומעביד ,ואין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ז כאים לקבל מהמועצה כל
תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהל המגיעים לעובד ממעבידו.

ד.

מוסכם בזאת מפורשות כי הקבלן בלבד י שא בכל התשלומים וההטבות
הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו ,והמועצה לא תשא
בכל תשלום או הטבה כאמור.

ה.

יחויבו המועצה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם
כרגיל לעובד ממעבידו יפצה הקבלן את המועצה בכל סכום בו יחויבו כאמור
לרבות הוצאות משפט ושכר טרחה עו"ד.

הוראות כל דין
. 26

הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות
במישרין ו/או בעקיפין למתן השירותים  ,לרבות קבלת הרישיונות וההיתרים הנדרשים
ועמידה בכל תנאי הבטיחות במקום העבודה.

הפרת ההסכם ובטלותו
. 27
ו.

הפר הקבלן הסכם זה או הוראה מהוראותיו ייחשב הדבר כהפרת ההסכם
והמועצה תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהמועצה דרשה
מהקבלן ,בין בכתב ובין בע"פ ,למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך
ע"י המועצה ,והקבלן לא עשה כן.

ז.

מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם י חשב הקבלן כמי שהפר את
ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:

ח.

() 1

אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן המועצה והעיקול לא יוסר
תוך  20יום מיום הטלתו.

() 2

אם הקבלן הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיו של
השותפות צו לקבלת נכסים.

() 3

אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו ,או צפויות להחל נגדו ,בפעולות לפירוק או
לכינוס נכסים.

אין באמור בס"ק א' ו  -ב' לעיל ,כדי לגרוע מזכות המועצה לכל סעד אחר על פי
ההסכם ו/או על פי כל דין.

העברת זכויות וחובות
. 28

מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לקבלן להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי
הסכם זה כולם או מקצתם בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר ,אלא
אם קיבל את הסכמת המועצה לכך בכתב ומראש.

ויתור והימנעות מפ עולה
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. 29

כל ויתור ,הימנעות מפעולה או מחדל מצד המועצה לא ייחשבו כויתור המועצה על
זכויותיה ,אלא אם כן ויתרה המועצה על זכויותיה בכתב ומראש.

שינוי ההסכם
. 30

אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ,ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או
מכללא.

כתובות והודעות
. 31
ט.

כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.

י.

כל הודעה ,מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב
כאילו נמסר לתעודתו תוך  72שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר
רשום אם נמסרה ביד  -במועד מסירתה ,ואם נשלחה בפקסימיליה במועד
שיגורה בפקסימיליה וקבלת אישור מתוך מ כשיר הפקסימיליה בכתב על כך.

ולראיה באו הצדדים על החתום

___________________
המועצה
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נספח א'

מופע :יוצר רוק
מיקום :חיצוני
כ  300 -איש
מחיר סופי:

תיאור
הגברה
מערכת  PAתואמת ל  300 -איש – מקום פתוח
מיקסר סאונד דיגיטלי – לפחות  32ערוצים
מוניטורים
מיק' בהתאם להרכב המוסיקלי (חשמלית ,בס ,תופים ,אקוסטית,
שירה)
תאורה
שטיפת במה לבנה וצבעונית PAR LED RGBWA -
WASH MOVING LIGHT
SPOT MOVING LIGHT
פיקוד תאורה דיגיטלי  MARTIN m1או שווה ערך
מכונת ערפל
סה"כ
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כמות
1
1
6
1
8
6
6
1
2
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מופע :שילוב אומנויות  -מחול ,תיאטרון ומוסיקה
מיקום :אולם בן ציון בכנרת
שני מופעים ביום  -בוקר וערב
כ  700 -איש
מחיר סופי:

תיאור
הגברה
מערכת  PAתואמת לאולם  700איש
מוניטורים
מיקרופונים להרכב מוסיקלי  +תזמורת  25נגנים (משתנה ממופע
למופע)
מיקרופון "מדונה" (צבע גוף)
מיקסר סאונד דיגיטלי – לפחות  32ערוצים
סאונד לקטעי וידיאו
תאורה
שטיפת במה לבנה פרונטלית 64 PAR -
WASH MOVING LIGHT
SPOT MOVING LIGHT
מכונת ערפל
פנסי  - PAR LED RGBWAלתפאורה ודקורציה
פיקוד תאורה דיגיטלי  m1 MARTIN -או שווה ערך
דימר  36ערוצים לפחות
רחובות  3 -פנסי  par 64לכל רחוב
 Robe spot 700/ mac 700או שווה ערך
סה"כ
הערות:
 במופע זה יש לקחת בחשבון יכולת שינוע כלי נגינה מהמרכזלמוסיקה ומחול (צומת צמח) ,לאולם בקיבוץ כינרת.
 יום חזרות כולל חזרה גנרלית הכולל סאונד מן ,תאורן ושניאנשי במה.
 יומיים של שני מופעים ביום הכוללים סאונד מן ,תאורן ושניאנשי במה.
מופע :ערב קורנפיין
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כמות
1
8

6
1
1
12
12
10
1
6
1
1
6
6
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כ  300 -איש
מחיר סופי:
תיאור
הגברה
מערכת  PAהתואמת לאולם  300איש
מוניטורים בהתאם למפרט (משתנה ממופע למופע)
מיקרופונים בהתאם למפרט (משתנה )
מיקסר סאונד דיגיטלי  -לפחות  32ערוצים
תאורה
שטיפה לבנה פרונטלית PAR 64 -
Spot moving light
Wash moving light
פנ סי מובינג  700MAC /ROBE 700או שווה ערך
מכונת עשן
פיקוד תאורה דיגיטלי  MARTIN m1 -או שווה ערך
אור קהל ( )4 Light
Par 64 vns
דימר  24ערוצים
סה"כ
הערה :כולל יום חזרות  +יום מופע
בין  8-10להקות צעירות.

5167430156/812

כמות
1

1
8
8
8
6
1
1
4
10
1
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מופע :תיאטרון האגם  -מופע סיום
מיקום :משתנה ע"פ הצורך
כ  500 -איש
מחיר סופי:
תיאור

כמות

הגברה
מערכת  PAהתואמת לאולם  500איש
1
מיקרופון "מדונה" ( -צבע גוף)
מוניטורים
מיקסר דיגיטאלי
תאורה
שטיפת במה צבעונית PAR LED RGBWA -
פנסי  PAR 64לשטיפת במה לבנה פרונטלית V.N.S
דימר 24
 SPOT MOVING LIGHTלספיישלים על הבמה
(36) ETC 750
מכונת ערפל
פיקוד דיגיטלי  MARTINEאו שווה ערך
סה"כ

8
2
1
8
12
1
3
2
1
1

מופע :משתנה
מיקום :אודיטוריום יד לבנים

כ  60-100 -איש
מחיר סופי:
תיאור
הגברה
מיקסר דיגיטלי
מוניטורים
איש טכני להקמה+הפעלה
מיקרופונים ,בהתאם לדרישה
תאורה
פנסי PAR LED
מכונת ערפל
הערה :מופע שירה זמר אחד או שניים ,הרצאה ,ריקוד
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כמות
1
3
1

6
1
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מופע :סיום המרכז למחול בוגרות וצעירות
מיקום :אולם בן ציון  -כנרת
כ  700 -איש
מחיר סופי:
תאור
הגברה
מערכת תואמת לאולם  700איש
מוניטורים
מיקסר סאונד דיגיטלי –  32ערוצים
CD
מיקרופון להנחיה ונאומים אל חוטי
מערכת קליר קום 3 -תחנות
תאורה
פיקוד תאורה דיגיטלי  MARTIN M1או שווה ערך
PAR 64 V.N.S
PAR LED RGBWA
PAR 64 FL
Spot Moving Light
ROBE700
בת שבע
רחובות  3 -פנסי על כל רחוב par64
דימר 36
מכונת ערפל/עשן
סה"כ
הערה:
 יום חזרות יום סיום בוגרות (שני מופעים) -יום סיום צעירות (שני מופעים)

מופע :מועדון הזמר/מופע אחר בבית גבריאל
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כמות
1
8
1
2
1
1
1
30
12
20
12
8
4
6
1
2
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מיקום :באולם בית גבריאל
כ  300 -איש
מחיר סופי:

תיאור
הגברה
שימוש במערכת  meyer msl3 PAהקיימת באולם
תואמת ל  300 -איש – אולם
מיקסר סאונד דיגיטלי – לפחות  32ערוצים/שימוש במיקסר
הקיים באולם ימהה m-7
מוניטורים
מיק' בהתאם להרכב המוסיקלי (חשמלית ,בס ,תופים,
אקוסטית ,שירה)
תאורה
שטיפת במה לבנה וצבעונית PAR LED RGBWA -
WASH MOVING LIGHT
פיקוד תאורה דיגיטלי  MARTIN m1או שווה ערך
SPOT MOVING LIGHT

מכונת ערפל
סה"כ
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כמות

1
1
6
1
8
6
1
6
2
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נספח ב'
תאריך:
לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן

נספח ג'  -אישור קיום ביטוח
הנדון :הסכם למתן שירותי הגברה ותאורה עבור מופעי אגף החינוך והתרבות במועצה
האזורית עמק הירדן (להלן" :המועצה") שנחתם ביום (להלן" :ההסכם") ביניכם
לבין _______________(להלן" :הקבלן")
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי בהתאם להסכם שבנדון ,ערכה חברתנו את הביטוחים
המפורטים להלן לתקופת הביטוח מיום _____________ עד ________________:
פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטחת בין היתר את הפעילות המתבצעת
.1
על ידי הקבלן בגבול אחריות של  ₪ 4,000,000למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).
הביטוח מורחב במפורש לכסות את חבות המועצה על פי דין ולרבות בגין אחריותם
למעשי ו/או למחדלי הקבלן ו/או למי מטעמו.
הביטוח מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליך פלילי נגד המועצה ו/או כנגד בגבול אחריות
בסך של  400,000ש"ח למקרה ובסה" כ לתקופת הביטוח.
פוליסה זו אינה כפופה להגבלה ו/או סייג בדבר חבות הנובעת מאש ,התפוצצות ,בהלה,
פרעות ,שביתות והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .חריג אחריות
מקצועית לא יחול על נזקי גוף .הביטוח מורחב לשפות את המועצה ,בגין אחריותם
למעשי ו/או מחדלי הספק בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך
בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 . 2פוליסה לביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי המועסקים על ידי הקבלן ,בגבול
אחריות של  ₪ 20,000,000למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
הביטוח מורחב לכסות את אחריות המועצה היה ותיחשב כמעביד של מי מהמועסקים על
ידי הקבלן ו/או למועסקים על ידם.
הביטוח מורחב לכסות הוצאות הגנה בהליך פלילי כנגד המועצה בגבול אחריות בסך
 ₪ 400,000למקרה ובסה" כ לתקופת הביטוח.
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פוליסה זו מורחבת לשפות את המועצה במידה ונטען כי הן נושאות בחבות מעבידים
כלפי מי ממעוסקי הספק.
.3

ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות של  ₪ 500,000 -לאירוע ולתקופה המכסה את
חבותו של הקבלן בגין היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות ו/או טעות ו/או
השמטה על ידי הקבלן ו/או על ידי כל אדם שהועסק ו/או מועסק ו/או יועסק על ידי
הקבל ן ,לרבות ומבלי לפגוע לגבי תביעות בגין נזק גוף ו/או נזק נפשי ,מחלה ,מוות וכן נזק
כלכלי טהור.
הפוליסה לא תכלול כל הגבלה ביחס לאבדן מסמכים ,חריגה מסמכות או הפרת זכות
יוצרים שנעשתה בתום לב ,הוצאת דיבה ו/או שם רע ו/או פגיעה בפרטיות ,מעשה מרמה
ו/או אי יושר של מי מעובדי הקבלן ,אבדן השימוש ואו העיכוב כתוצאה מנזק מכוסה
מוגבל לסך של  ₪ 400,000למקרה ותקופה.
הביטוח מורחב לשפות את המועצה בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליו וזאת
מבלי לפגוע באחריות הקבלן כלפי המועצה בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
הפוליסה תכלול תקופת גילוי דיווח מוארכת של  6חודשים במקרה והפוליסה לא תחודש
על ידי המבטח וזאת בתנאי שלא נרכשה פוליסה אחרת המכסה את חבותו המקצועית של
המבוטח.
השתתפות עצמית _______________.
תאריך רטרואקטיבי

.4

.

כללי ל כל הביטוחים:
 . 1שם המבוטח בפוליסות הורחב לכלול את המועצה.
 . 2הננו מאשרים בזאת כי כל הביטוחים הנ"ל הינם קודמים לכל ביטוח הנערך אם נערך
ע"י ההמועצה וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי הקבלן.
 . 3הרינו מוותרים על זכות השיבוב כלפי המועצה ,עובדיהם ו/או מי מטעמם ובלבד
שהאמור לעיל בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך
כוונת זדון.
 . 4אנו לא נהיה רשאים לבטל את הביטוח ו/או לצמצם הכיסוי במשך כל תקופת
ההתקשרות נשוא הסכם זה ,וכן לאחריה .במקרה של אי תשלום ו/או רמייה נהיה
רשאים לבטל את הביטוח ו בתנאי כי נמסרה על ידינו למועצה הודעה על כך בדואר
רשום 60 ,יום לפני כניסתו לתוקף של הביטול ו/או הצמצום כאמור.
 . 5הרינו לאשר כי אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה בתום לב על ידי יחיד מיחידי המבוטח
לא יפגע בזכויות שאר המבוטחים.
 . 6תנאי הביטוח יהיו כפופים לתנאי ביט  ,2013למעט הפוליסה לאחריות מקצועית.
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 . 7הרינו מאשרים בזאת כי ידוע לנו כי האחריות בגין תשלום הפרמיות ו/או
ההשתתפויות העצמיות ו/או כל הוצאה אחרת הקשורה לביטוחים הנ"ל הנן
באחריות הקבלן בלבד.

חותמת המבטח וחתימה

5167430156/812

תאריך

שם החותם
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נספח ג'
נוסח ערבות בנקאית
ערבות מכרז

תאריך____________:

לכבוד
מועצה אזורית עמק הירדן
________________
א .נ,

הנדון :כתב ערבות מס'...............................................
.1

על פי בקשת________________ (להלן  -המבקש) בקשר לזכייתו במכרז מס'
________ שעניינו מתן שירותי תאורה והגברה עבור מופעי אגף החינוך והתרבות
במועצה ,הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל  3,000-ש"ח
(ובמילים :שלושת אלפים שקלים חדשים) בלבד.

.2

הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה כפי
שמתפרסם על -ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,באופן הבא:
א.

המדד היסודי  -המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

ב.

המדד החדש  -המדד הידוע בעת התשלום.

ג.

אם יתברר ב עת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי ,יחושב סכום
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד
היסודי .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,יחושב
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת
המדד היסו די .אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,
תשולם קרן הערבות בלבד.

.3

סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  10ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה
בכתב ,לרבות באמצעות הפקסימיליה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה
להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות
מאת המבקש.

.4

תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  09/01/2018וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא
יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ,אלא אם הוארכה
על ידינו.

.5

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעב רה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
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בנק

______________________

סניף

_______________________

