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 תנאי המכרז ונספחיו -פרק א'

 ההתקשרות כללי ותיאור .1

"( הינה חברה ממשלתית אשר החברה" או "קנט)להלן: "קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות  -קנט  .1.1
מהזכויות בקנט מוחזקות בידי הממשלה, ויתר  50%מבטחת את חקלאי ישראל כנגד נזקי טבע. 

הזכויות מתחלקות בין גופים חקלאיים שונים, וביניהם: התאחדות האיכרים בישראל; המרכז 
אגודה חקלאית שיתופית  -חקלאי הסתדרות הפועלים החקלאים בישראל; האיחוד ה -החקלאי 

 מרכזית בע"מ; מועצת הצמחים; ועוד.

במסגרת מכרז זה מבקשת קנט לקבל הצעות לשכירת נכס עבור ולצורך פעילות החברה ו/או  .1.2
וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה  ,"(הנכסהגופים המרכיבים אותה )להלן: "

 ."(מסמכי המכרז: ")להלן והסכם על נספחיבעל נספחיו, לרבות 

נוסח הסכם השכירות שייחתם עם המציע הזוכה יהא בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.  .1.3

המציע בהצעתו מצהיר ומתחייב כי קרא והבין את הסכם השכירות וכי נעזר לשם כך במומחים 
ובייעוץ משפטי וכי הוא יהא מנוע מהעלאת כל טענה הנוגעת לתנאי הסכם השכירות. מובהר כי, 

 ההצעות לא יאושרו כל שינויים ו/או עדכונים לנוסח הסכם השכירות.  לאחר המועד להגשת

 הנכס אותו תשכור החברה חייב לעמוד בכל הדרישות המקדימות הבאות:  .1.4

 גת ואשקלון תקריימלאכי,  תקריימשולש בין הערים אזור היהיה בם הנכס המוצע מיקו .א
 ; לרבות הערים עצמן

עמדות עבודה פרוסות  8-ל"ר מ 40-60 -ודל של כבג : שטח משרד בחלל פתוחהנכס לכלול  על .ב
-8 -כ -חדר סגור למנהל איש; 30-כ שלבאולם מרכזי, אשר יכול לשמש גם לצורך התכנסות 

 יחדר סגור נוסף לשימוש עובד עם אפשרות לקשר עין לשטח המשרד בחלל פתוח, מ"ר 12
למתקן מים  ייעודימקום ו הכולל ארונות אחסון, ברז וכיורמטבחון  ,"רמ 10-15 -כ -החברה 

 ;"רמ 10 -כ של בגודל מחסן חדרומקרר; וכן 

 ."רמ 150ולא יעלה על מ"ר  100-הנכס לא יפחת מ גודל .ג

 (.הנכס שבה קומה)באותה  קומתיים שירותים או פרטיים שירותיםאזור  לנכס .ד

 "ק או ממ"ד )תקני(.ממ לנכס .ה

 כל שטחי המשרד יהיו ממוזגים. .ו

הנכס שיוצע על ידי המציע חייב לעמוד בכל תנאי הסף, וכן בכל תנאי נוסח הסכם השכירות  .1.5
בחינת ובחירת הנכס תיעשה על פי אמות המידה המפורטות במסמכי  המצורף למסמכי המכרז.

 המכרז.

הנכס חייב להימסר לחזקת קנט כשהוא עונה על כל דרישות המכרז וההסכם עד ולא מובהר כי 
 .1.7.2021יאוחר מ 

למען הסר ספק, לא ישולמו עלויות התאמת הנכס למפרט התואם את דרישות קנט, הצעת 

המחיר של המציע עבור דמי השכירות וכלל כל עבודות התאמה שידרשו לרבות : חלוקה פנימית, 
 דלתות, מיזוג, תאורה, עבודות חשמל ותקשורת וכל עבודת התאמה אחרת שתידרש.
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הנכס המוצע יהא נקי מעיקולים ו/או צו הריסה ומכל רישום או נסיבה אחרים אשר לפי הערכת  .1.6

בנכס אלא אם קנט עלולים לפגוע בזכויותיה כשוכרת או למנוע את השכירות הרצופה של קנט 
  כי לא עשויה להיגרם פגיעה או מניעה כאמור.קנט כן יניח המציע את דעתה של 

ו/או הערות ו/או זכויות  על הנכס המוצע משכנתאות ו/או משכוניםבנוסף, אם וככל שרשומים 
מכל מין וסוג שהוא, יתחייב המציע הזוכה כי אין בהם כדי לגרוע מזכותה של קנט לרישום 
השכירות בלשכת רישום מקרקעין על פי כל דין ו/או לגרוע מזכותה של קנט בהתאם להסכם 

ים הערות או שעבודים כאמור או יניח את השכירות וימציא את הסכמת מי שלטובתו רשומ
 דעתה של קנט בדרך אחרת בעניין זה. 

כי לא עומדים נגדו בעצם הגשת ההצעה מתחייב המציע כי הנכס נבנה בהתאם להיתר בנייה,  .1.7
 כי הוא עומד בהוראות כל דין לרבות חוקי הנגישותהליכים ו/או צווים מכל מין וסוג שהוא, 

, כי לא קיימים בנכס ו/או בסביבתו מפגעים מכל מין וסוג, וף ציבוריבשים לב להיותה של קנט ג
 .4לרבות מפגעי רעש, ריח וקרינה, וכי לנכס הוצא טופס 

פה תואם את מהות על פי התב"ע התק כמו כן מתחייב המציע בעצם הגשת ההצעה כי ייעוד הנכס .1.8

כי הוא עמיד בפני  אישור מהנדס קונסטרוקציה המעידלגביו קיים השימוש )משרדים(, וכי 
 "עמידות מבנים ברעידות אדמה". 431רעידות אדמה על פי תקן 

, וכי מתווכים אינם לא תשלם דמי תיווך מכל סוג שהוא בגין עסקת השכירותקנט מובהר כי  .1.9
 .רשאים להגיש הצעה מטעם בעלי זכויות בנכסים

כי התאריך הנקוב  מובהר 1.7.21יאוחר מיום  לא קנטהמוצע יהא זמין למסירה לשימוש  הנכס .1.10
שייקבע עם המשכיר לאחר זכייתו במכרז יידרש הנכס  השכירות מועדבהנו תאריך משוער, וכי 

לעמוד בכל ההתאמות והדרישות על פי הוראות מכרז זה. חובתה של קנט לשלם את דמי 
השכירות תחול אך ורק במועד היא תקבל לידה את החזקה בנכס כאשר הוא מתאים לכל צרכיה 

 ואוחז בכל באישורים הנדרשים. 

 קנטל. השכירות הסכם על החתימה ממועד שנים( 3) שלוש  של לתקופה תהא השכירות תקופת .1.11
( תקופות שכירות נוספות בנות שנה 7) בשבעלהאריך את תקופת השכירות  הזכותבלבד שמורה 

כל אחת, או חלק ממנה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, והמשכיר יהא ערוך להשכרת 
 .האופציההנכס למלוא תקופת השכירות לרבות תקופות 

לא חתמה על הסכם מחייב, היא אינה מתחייבת להמשיך קנט כל עוד להסרת ספק מובהר כי  .1.12
בהסכם עם מי שהוכרז כזוכה, או עם כל מציע שהוא, וזאת מכל בהליכי המכרז, או להתקשר 

 סיבה שהיא, לרבות עקב העדר תקציב או שינוי מדיניות או כל סיבה אחרת. 

ה' לתקנות חובת 17הליך תחרותי נוסף )כקבוע בתקנה החברה שומרת על זכותה לקיים  .1.13
 .להלן 8.2 ( כמפורט בסעיף1993 -המכרזים, התשנ"ג 
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 להלן טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: .1.14

 מועד פעילות

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם 
 המציעים 

מערכת באמצעות  13:00עד השעה  21.12.20
 הגשת המכרזים

באמצעות מערכת   12:30בשעה  11.1.21 הגשת הצעותאחרון מועד 
 הגשת המכרזים

  במקרה של אי התאמה בין התאריכים שצוינו בטבלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף
 המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו.

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מן המועדים המנויים לעיל בהודעה
ולא תהא למי מהמציעים כל www.kanat.co.il שתפורסם באתר האינטרנט של החברה 

 טענה או דרישה בקשר לכך. 

 תנאי סף .2

לא תותר עמידה בתנאי סף בדרך של הסתמכות על עמידת צד  - תנאי הסףעל המציע לעמוד בעצמו בכל 
, גם אם הצד השלישי האמור הנו אורגן (אלא אם צוין פרטנית אחרת )למעט שלישי כלשהו בתנאי הסף

ה שלובה  ת אם, בת או אחות של המציע או חברשל המציע, או עובד או קבלן משנה של המציע, או חבר

 ל אא"כ פורש אחרת בתנאי המכרז.או קשורה למציע, והכ

התנאים רשאי להגיש הצעה במכרז כל אדם או תאגיד אשר במועד האחרון להגשת ההצעות יעמוד בכל 
 המצטברים שלהלן:

 גוף הרשום כדין בישראל.אדם או המציע הנו  .2.1

או המציע הנו הבעלים או החוכר או בעל הזכות להירשם בכל מרשם רלוונטי כבעלים או חוכר  .2.2
מובהר כי באם הזכות במקרקעין איננה בעלות, אזי יתרת תקופת החכירה ו/או  של הנכס.מחזיק 

  השכירות של המציע אינה פחותה מעשר שנים לפחות.

 .כולל הערים עצמן נמצא במשולש בין הערים קרית מלאכי, קרית גת ואשקלון נכסה .2.3

זה או לחלופין על המציע לערוך למכרז  א'הנכס עומד במלוא דרישות המפרט המצורף כנספח   .2.4
למכרז זה. א'כל ההתאמות הנדרשות בנכס כדי שיעמוד במלוא דרישות המפרט המצורף כנספח 

 . לעניין זהא' נספח כ המצורףתצהיר המציע יחתום על ה

 1.7.21פנוי מכל אדם ו/או חפץ לא יאוחר מיום  הנכס .2.5

 .נגישות לעניין החוק דרישות בכל עומד הנכס .2.6

 חנייה ציבורי ללא תשלום בסמוך לנכס מגרש או אזורו/או שקיים  לפחות חניות 4 צמודות נכסל .2.7
החניות כאמור, ככל ויהיו חנויות  מחיר השכרת יובהר כי מחיר השכירות החודשי יכלול את 

 צמודות.

 .)תקני("ד ממ או"ק ממ לנכס .2.8

 מסמכים שעל המציע  לצרף להצעתו .3

 יצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים: המציע ,לגרוע מכלליות הדרישהמבלי 

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף. .3.1

 הצהרת המציע חתומה ומאומתת בנוסח נספח א'. .3.2

מפרט הדרישות ותצהיר על עמידה בתנאי המפרט כשהוא חתום ע"י מורשי חתימה בצירוף  .3.3
דין בהתאם לתנאי אישור של רו"ח או עו"ד, המאשר כי חתימתם מחייבת את התאגיד לפי כל 

 המכרז.

http://www.kanat.co.il/
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העתק מרישום זכויותיו של המציע בנכס בהתאם לסוג הזכויות בנכס )נסח טאבו, אישור על  .3.4

 רישום זכויות במינהל מקרקעי ישראל וכו'(.

לרבות  סףהשיש בהן כדי להציג את עמידת הנכס בתנאי או תשריט הנכס תכניות בניה של  .3.5
 .רישות המפרטתוכנית השינויים הנדרשת להתאמת הנכס לד

 אישור מאת יועץ נגישות המעיד כי הנכס עומד בכל דרישות החוק. .3.6

 , כשהוא מלא ומפורט כנדרש.'גבנוסח נספח  טופס הצעת המחיר .3.7

ככל שהמציע הוא תאגיד, עליו לציין מהו מעמדו המשפטי בטופס המצורף כנספח ד',  ולחתום  .3.8
רו"ח או עו"ד, המאשר כי חתימתם על ההצעה באמצעות מורשי חתימה כדין ולצרף אישור של 

 מחייבת את התאגיד לפי כל דין בהתאם לתנאי המכרז.

, לרבות תשובות להבהרות, ככל כל מסמכי המכרז על נספחיו כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד .3.9
 .שפורסמו

או ממרשם דומה אחר  תדפיס ממרשם רשם החברותלצרף להצעה  מציע שהנו תאגיד בנוסף על
 ימים.  30-נכון למועד שאינו קודם למועד הגשת ההצעה ביותר מ, אם התאגיד אינו חברה

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה 
מטעם זה בלבד. על המציעים לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום 

מ )תעודת עוסק מורשה( ובמס הכנסה )אישור על ניהול ספרים(, יהיה זהה. אם וככל שאין במע"
 התאמה במספר המזהה, יצורף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

 של מסמכי המכרז והקבלהאופן העיון  .4

 .www.kanat.co.ilבאתר האינטרנט של החברה במסמכי המכרז בכתובת  לעייןניתן  .4.1

במשרדי החברה,  לקבלמאתר האינטרנט של החברה, או  להורידאת מסמכי המכרז ניתן יהיה  .4.2
 בתאום מראש. , תל אביב 14, קומה 74בכתובת מנחם בגין  דנה מורי אצל 

ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת  .4.3

זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות, תחולנה על המציע, ולא יושבו למציע 
 בין אם הצעתו זכתה ובין אם לאו.  -

מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למציע במידה וועדת המכרזים תחליט על  .4.4
היא, וזאת הן בשלב הגשת ההצעות והן לאחר מכן, ולרבות ביטולו של המכרז מכל סיבה ש

במקרה של קבלת הצעות אשר מרעות עם החברה ו/או במקרה של שינוי בצרכי החברה או 
 במצבה הכלכלי.  

http://www.kanat.co.il/
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 הבהרות ושינויים .5

בדגש על הוראות הסכם השכירות  על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות .5.1
מצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי . אם יהמצורף למסמכי המכרז

המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה או בקשה/הבהרה/שאלה 
 אחרת עליו לפנות לועדת המכרזים ולפרטם בכתב, וזאת עד למועד הנקוב להלן.

ככל שלדעת המציע, קיימות במסמכי המכרז אי בהירויות או סתירות יוכל המציע לפנות בכתב  .5.2
 באמצעות מערכת הגשת המכרזים בכתובת:לקנט 

 public-https://kanat.michrazim.info/tenders/ 
 ולרשום בנושא שאלות הבהרה מכרז michrazim@kanat.co.ilלכתובת דוא"ל: ילופין או לח

, תוך פירוט השאלות, הבקשות להבהרה, 13:00 בשעה  21.12.20וזאת עד ליום  06-2020
מות או הספקות שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או הסתירות, השגיאות, אי ההתא

כל פרט במסמכי המכרז. על המציע לוודא טלפונית קבלת הדוא"ל. מציע שלא יפנה כאמור 
ובמועד הנקוב לעיל, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי בהירויות, סתירות או אי 

 התאמות כאמור.

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההליך או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה  .5.3
 עם קנט, לפי פירושה של קנט ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

תשובות ו/או הבהרות ו/או כל שינוי או תיקון בתנאי ההליך, ככל שיוחלט עליהם, יפורסמו באתר  .5.4
עדכן באתר זה באופן שוטף עד למועד להגשת האינטרנט של קנט, ובאחריות המציעים להת

ההצעות, והמציעים יהיו מנועים מהעלאת כל טענה לגבי אי ידיעה אודות כל עדכון ו/או הבהרה 
 ו/או תשובה שיפורסמו באתר האינטרנט כאמור.

לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה ו/או אי התאמה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות  .5.5
 ית פניית המציע.יראו בכך דחי

 חלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשהויהיו תשובות לשאלות הבהרה יחייבו את כלל המציעים  .5.6
 .הנדרשים להגשה

החברה רשאית בכל עת, קודם למועד הגשת מסמכי המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .5.7
יו חלק המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יה

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומתנאיו.

עם הגשת מסמכי המכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים  .5.8
הרלבנטיים מכל סוג שהוא, והגיש הצעתו על בסיסם. מציע שהגיש את מסמכי המכרז, יהיה 

 מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.

להסרת ספק, במצב בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות לגביהם, תקבע  .5.9
החברה את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או 

 סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי התאמה ו/או בגין הפירוש ו/או הנוסח שבחרה החברה.

 אופן הגשת ההצעה .6

 מערכת הגשת המכרזים של קנט.הצעת המציע תוגש ב .6.1

public-https://kanat.michrazim.info/tenders/ 

ב'( בצירוף את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים, לרבות הסכם ההתקשרות )מסמך יש להגיש 
 לעיל.  3מכים וכל האישורים כמפורט בסעיף כל המס

על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ולחתום בשולי כל עמוד של  .6.2
רז, לרבות על מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שיועלה לאתר האינטרנט של מסמכי המכ

 ו/או פרוטוקול מפגש מציעים. החברה

https://kanat.michrazim.info/tenders-public/
mailto:michrazim@kanat.co.il
https://kanat.michrazim.info/tenders-public/
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ליום  עד למערכת הגשת המכרזים הצעתו של המציע, לרבות כל המסמכים האמורים, תוגש .6.3

 "(. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. מועד הגשת ההצעות)"  12:30בשעה  11.1.21

המציע לא יצרף שום הסתייגויות או התניות או שינויים לגבי תנאי המכרז. עשה כן המציע לא  .6.4
יהא בכך כדי לחייב את החברה והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו בשל כך בלבד, ו/או 

 להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לדרוש תיקונן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

קרא את כל האמור במסמכי המכרז על נספחיו,  שהמציעלכך  הגשת ההצעה תהווה ראיה חלוטה .6.5
 הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. 

קנט לא תחזיר ולא תשפה ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים או מי  .6.6
מטעמם, לרבות הוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות בשלב המכרז, 

 ת המוקדמות או כל הוצאות אחרות שהן. לרבות בגין הבדיקו

הצהרות והתחייבויות המציע בשלב המכרז תחייבנה את המציע הזוכה, ותהווינה חלק בלתי  .6.7
 נפרד  מההסכם שייחתם עימו.

 ההצעה ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .7

( הגבוה ביותר, וזאת Cהכשירות תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל )מבין ההצעות  .7.1
מבלי לגרוע מכל סמכות או זכות של קנט, לפי כל דין, לרבות מסמכותה לנהל מו"מ ושלא לקבל 

 הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

מתוך הציון הסופי, ומשקלו של הרכיב  45%( יהא Aמשקלו של הרכיב האיכותי בהצעה ) .7.2
 מתוך הציון הסופי. 55%( יהא Bהכספי בהצעה )

לחודש )לא כולל  ₪ 8,000דשי המוצע כולל דמי ניהול לא יעלה על סך של שכר הדירה החו .7.3
הצעות  למועד הגשת ההצעות במכרז.  הנכוניםמע"מ(. דמי הניהול יחושבו לפי דמי הניהול 

 גבוהות ממחיר זה ייפסלו.
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 ( תעשה לפי קריטריוני המשנה הבאים: Aבחינת הרכיב האיכותי של ההצעה ) .7.4

 הענקת הניקודאופן  ניקוד אמת המידה

ובין היתר, גיל הנכס,  - הנכס איכות
חזותו החיצונית והפנימית של הנכס, 

פרטיים  שירותיםהאם הנכס מואר, 
 חדריםדומים נוספים,  וגורמיםבנכס 

סגורים נוספים על הנקבע בתנאי הסף 
 .קנט לדעת כאלו שיהיו ככל

 )ימנה ממועד הקמתו, אף אם שופץ( הנכס גיל 25

 .10-מ קטן שגילו לנכס נקודות 5

 .20-מ וקטן 10-מ גדול שגילו לנכס נקודות 2

 הנכס חזות

 חיצונית לחזות נקודות 5 עד

 הקיימת או המוצעת פנימית לחזות נקודות 10 עד

לבניין/קומפלקס מעל  - גודל בניין בו נמצא הנכס
 נקודות 5 מ"ר  5,000

השירותים בסביבות הנכס  - הסביבה
וסביבתו העסקית, ריחוק ממוקדי 
רעש, קרבה לאזורים שוקקי חיים, 
קירבה לכבישים ראשיים, מקום 
בטוח הכולל תחושת ביטחון וכל נתון 
אחר אשר לדעת קנט יש לו השלכה על 

 כדאיותו מבחינתה

 צירי תנועה מרכזיים -ראשיים לכבישים קרבה 10

 "מ.ק 2 של למרחק עד נקודות 4

 שוקקי לאזורים קרבה, ממוקדי רעש ריחוק
- מקום בטוח הכולל תחושת ביטחון, חיים

 נקודות6

 

הנגישות של הנכס לתחבורה  - נגישות
 נוספים חניה מקומותציבורית, 

, הסף שבתנאי החניה למקומות

, נוספים דומים וגורמים בנכס מעלית
 .קנט לדעת כאלו שיהיו ככל

 נקודות. 2 - ציבורית לתחבורה נגישות 10

 שבתנאי החניה למקומות נוספים חניה מקומות
 נקודות. 8 - )שאינם בתשלום( הסף

 

 45 סה"כ

תהא רשאית לשקול במסגרת אמות המידה כל מידע רלוונטי שיגיע לידיה קנט מובהר בזאת כי  .7.5
בכלל, ובנוגע על ידי המציע ו/או צד שלישי כלשהו ו/או ביוזמתה, ואשר נוגע לנכס ו/או למציע 

להתקיימותם או אי התקיימותם בעתיד של נתונים רלוונטיים לאמות המידה שפורסמו, וזאת 
 עד למועד ההכרזה על הזוכה והחלטת ועדת המכרזים.

לקנט שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך סיור בנכס, בנוכחות המציע או בלעדיו.  .7.6
מי מטעמה לקיים סיור בנכס, אחד או יותר, בהתאם  המציע מתחייב בזאת לאפשר לקנט ו/או

 לשיקול דעתה.

לא תתקבל. על אף )במשקל היחסי(  85%-הצעה שציון האיכות הכללי שקיבלה יהיה נמוך מ .7.7
שציון האמור, במקרים מיוחדים, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המקצועי, לקבל הצעה 

בהתחשב, בין היתר, בנתונים הבאים: גובה הציון, מספר  האיכות שלה נמוך מן האמור,
ומעלה וגובה הציון שקיבלו, ההפרש בין ההצעות הכספיות נקודות  30המציעים שקיבלו ציון של 

וההפרש בין ההצעות המשוקללות ונתונים מיוחדים של המציע או ההצעה שאינם באים לידי 
 ביטוי בקביעת הציון.
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 עשה לפי קריטריוני המשנה הבאים: י( תBצעה )של הה הכספיבחינת הרכיב  .7.8

אותה החודשית בחינת הרכיב הכספי של ההצעה תעשה לפי בחינת עלות השכירות  .7.8.1
תידרש קנט לשלם הכוללים דמי שכירות למשכיר, דמי ניהול/ועד בית וחניות צמודות 

 "(.דמי השכירות)להלן: "

מובהר כי השוואת ההצעות תיעשה על פי המחיר החודשי ללא תלות בגודל הנכס, וזאת  .7.8.2
מ"ר לבין נכס גדול יותר )עד  100חרף העובדה שמשקל זהה יינתן לנכס בשטח של 

 מ"ר(. 150למקסימום 

תשלום עבור חשמל, שילוט, מים וביוב, ארנונה, תשתיות תקשורת וכו' ישולמו על ידי  .7.8.3
 לדמי השכירות )הכוללים גם דמי ניהול/ועד בית(. קנט בנפרד ובנוסף

הצעת כל מציע תקבל את הציון המשוקלל עבור הרכיב הכספי הכולל על פי הנוסחה  .7.8.4
 הבאה:

7.8.4.1.1 B  =B2/B1  X 0.55 

 ציון הרכיב הכספי המשוקלל של המציע.   -   B:  מקרא 

B1 -   המבוקשת על ידי המציע.החודשית עלות השכירות 

2B - עלות השכירות החודשית של המציע הזול ביותר.( שקלול הציון הסופיC )-  

הציון הכולל של ההצעה יהא סך ציון האיכות המשוקלל וציון הרכיב הכספי המשוקלל 
- A  +B  =C 

 בחירת ההצעה, משא ומתן והליך תחרותי נוסף .8

( וכן לנהל משא ומתן לפני best and finalועדת המכרזים תהא ראשית לנהל לנהל הליך תחרותי נוסף )
 או אחרי סיום ההליך התחרותי הנוסף כדלקמן:

 ןמשא ומת .8.1

רשאית לנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז  וועדת המכרזים )או מי מטעמה( .8.1.1
 ביותר לפי אמות המידה שנקבעו. מתאימותהשהצעותיהם נמצאו 

החליטה הוועדה לנהל מו"מ תקבע הוועדה את קבוצת המציעים הסופית ותנהל משא  .8.1.2

ומתן עם כל מציע מקבוצת המציעים הסופית תוך הקפדה על מתן הזדמנות הוגנת לכל 
 המציעים שעמם מנוהל המשא ומתן; 

ועדת המכרזים רשאית לדחות את ההצעה הסופית של המציע ולקבל רק את ההצעה  .8.1.3
 עה הסופית מרעה את תנאי ההצעה המקורית.הראשונה אם ההצ

 נוסף תחרותי הליך .8.2

תהיה רשאית להורות על קיומו של קנט על פי כל דין מובהר, כי  הרשותבלי לגרוע מזכויות מ
 על קיום הליך תחרותי נוסף, תחולנה ההוראות הבאות: קנטהחליטה . הליך תחרותי נוסף

, האמור ההליך את לקיים מעוניינת היא ביניהם אשר למציעים תודיע המכרזים ועדת .8.2.1

, טקנ עליו שתורה במועד, להגיש רשאים הם כי(, 3)שלושה  על יעלה לא מספרם אשר
 .המקורית הצעתם לעומתקנ"ט  עם מיטיבים בתנאים סופית הצעה

, טקנ ידי על לכך שייקבע מהמועד יאוחר לא המכרזים לתיבת יוגשו הסופיות ההצעות .8.2.2
 .המכרזים חובת תקנות להוראות ובהתאם

 כהצעה המקורית הצעתו תיחשב, סופית הצעה אליו פנתהקנט  אשר מציע הגיש לא .8.2.3
 .הסופית
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 הודעה על זכייה והתקשרות .9

הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, חתומה בידי המוסמך לכך מטעם ועדת המכרזים, ותחייב  .9.1
את החברה והמציעים, כאשר עם משלוח ההודעה יחשב הסכם ההתקשרות על כל תנאיו ונספחיו 
כנכרת בין הצדדים במועד המשלוח. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תיצור כל 

ת כלפי החברה או הענקת זכות כלשהי למציעים. סייגה ועדת המכרזים טענת השתק או מניעו
את הודעת הזכייה, תהיה הזכייה על תנאי ובכפוף לסייגים ו/או התנאים הקבועים במכתב 

 הזכייה. 

הזוכה מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות ולהמציא את כל המסמכים כנדרש בתנאי ההליך  .9.2
לא עמד המציע בדרישה זו, תהא רשאית קנט למסור את תוך התקופה האמורה במכתב הזכייה. 

כל גורם אחר כפי להתקשר עם ביצוע השירותים להצעה הבאה בתור או לבטל את ההליך ו/או 
שתמצא לנכון. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות קנט לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה 

 כאמור.

אמורה במכתב הזכייה, ולרבות אם לא לא מילא הזוכה אחר התחייבויותיו תוך התקופה ה .9.3

המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא 
רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ולהפעיל כל זכות ו/או סעד נוספים העומדים 

מקרה זה )אך לא חייבת( לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה ב
מציע אשר השתתף במכרז ואשר דורג שני לאחר הזוכה מבין המציעים, והכל מבלי לגרוע עם 

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על

החברה תהיה רשאית לבטל את זכייתו של זוכה במכרז, מבלי שיהיה זכאי לקבל כל פיצוי או  .9.4
הוצאות, וכן מבלי לגרוע בכל זכות אחרת של החברה, אם לאחר ההחלטה במכרז חל,  החזר

לדעת החברה, שינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של הזוכה או אם נודע לחברה לאחר ההחלטה 
במכרז על עובדה מהותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה ואשר לא היתה ידועה לחברה בעת 

תפנה החברה לזוכה טרם ביטול זכייתו, לקבלת הסבריו בכתב או קבלת ההחלטה. במקרה כזה, 
 בעל פה, ביחס לגורם שבגינו שוקלת החברה לבטל את זכייתו כאמור.

במידה והזוכה הפר את ההסכם עם החברה בהפרה יסודית כתוצאה מכך החברה ביטלה את  .9.5
להזמין כל  ( חודשים ממועד מכתב הזכייה, תהיה רשאית החברה3ההסכם עמו תוך שלושה )

 .לביצוע ההתקשרות מציע אחר במכרז, לפי סדר דירוגו הסופי,

זכה מציע, ולאחר מכן התברר לחברה כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי  .9.6
בלבד או מטעה, רשאית החברה לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל כל 

י לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לועדת המכרזים ו/או פיצוי או החזר הוצאות, וזאת מבל
 לחברה, לפי העניין, כתוצאה מההפרה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או לפי כל דין.

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה,  .9.7
ו מחוץ למסמכי המכרז, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעש

 ובין לאחריו. -לרבות במסגרת הליכי מכרז זה  -פה, בין לפני המכרז -בין בכתב ובין בעל

 תוקף ההצעה .10

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ועדת  120הצעת המציע תהא בתוקף לתקופה של  .10.1
 על ידה.המכרזים רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר ייקבע 

המציע הזוכה יהא מחויב בהצעתו ובמחיריה, למשך כל תקופת ההסכם, ובהתאם לתנאי  .10.2
 ההסכם. 
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 כללי : .11

למציע תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות  החברה - דרישת הבהרות .11.1
לעשות למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או לאפשר 

כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי המכרז, ובלבד שכל 
בהתאם המציע רישיון, אישור או היתר יהיו בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. לא פעל 

 לדרישה תהא הועדה רשאית לפסול את הצעתו.

ייבת לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או תהא רשאית אך לא ח החברהלהסרת ספק מובהר כי  .11.2
, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא תהא המציעהתייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה 

מוטלת עליהם כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או 
יע אחר, וזאת, בין היתר, הרלוונטי, או לכל מצלמציע ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, 

מקבל והמציע לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, 
 על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.

רשאית, אך לא חייבת,   החברהמבלי לפגוע באמור, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן,  .11.3

כל הוכחה שתראה לנכון,  -לאחר הגשת הצעה  -שתתף על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מ
בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו, כישוריו והאמצעים העומדים לרשותו לבצע עבודות מהסוג 
ובהיקף של העבודות נשוא המכרז, וכן תהא רשאית לדרוש ראיות בדבר הרמה המקצועית של 

 להנחת דעתה. את מלוא המידע לחברהיהיה חייב לספק והמציע , המציע

, ושל בעלי שליטה, מנהלים ועובדים המציעהחברה רשאית אך לא חייבת לבדוק את אמינותו של  .11.4
בכירים שלו, וכן להסתייע לצורך בדיקותיה אלו באנשי מקצוע כפי שתמצא לנכון, לרבות 
חוקרים פרטיים ורואה חשבון. המשתתפים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה 

 מלא עם החברה  ו/או מי מטעמה שיבצע את הבדיקות המצוינות לעיל.  באופן

במקרה בו תוצאות הבדיקות הנ"ל יעלו ממצאים המציע החברה תהא רשאית לפסול הצעתו של  .11.5
שונים מן העולה מן ההצעה של המשתתף, או אם תתגלינה בעיות משמעותיות בתחומים 

חברה  סברה כי המשתתף איננו בעל איתנות האמורים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולרבות אם ה

פיננסית ו/או שלדעתה אינו משתף פעולה באופן מלא עימה ו/או אינו בעל יכולת מקצועית ו/או 
 בעל ניסיון מספק.

אשר היה לה ניסיון שלילי עימו או עם מציע החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של  .11.6
אשר יתקבלו לגביו מציע תה הבלעדי, וכן הצעתו של גורם הקשור עימו, וזאת על פי שיקול דע
 .מגורמים או גופים אחרים חוות דעת ו/או המלצות שליליות במיוחד

"( מתחייב לחתום על הזוכההמציע אשר יוכרז כזוכה במכרז )להלן גם " -  החתימה על ההסכם .11.7
י המכרז ההסכם והנספחים המצורפים למסמכי המכרז ולהמציא את כל המסמכים כנדרש בתנא

על זכייתו במכרז והזמנתו למסירת החברה ימי עבודה מיום שנתקבלה אצלו הודעת  7תוך 
לפעול לפי שיקול דעתה, ובין החברה מסמכים אלה. לא עמד הזוכה בדרישה זו, תהא רשאית 

להצעה הבאה בתור או לבטל את המכרז ו/או להעביר את זכות ההתקשרות היתר להעביר את 
לכל גורם אחר כפי שתמצא לנכון, והכל מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של  זכות ההתקשרות

הנובעת מכך ובנוסף לתבוע כל נזק שנגרם לה בשל ההפרה כאמור. מסמכי המכרז, החברה  

לרבות הצעת הזוכה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם והם יחייבו את הזוכה לכל דבר 
 ועניין.
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למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, שאית בכל עת, קודם רהחברה  - שינויים במסמכי המכרז .11.8

זמתה או במענה לשאלות להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, בכל אופן שהוא, ביו
שינויים ותיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יפורסמו באתר המשתתפים. 

ז. היה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של מסמכי המכר דורשוכן יופצו לכל החברה  האינטרנט של 
שינוי או תיקון כאמור מחייבים מתן זמן היערכות נוסף למשתתפים, יידחה המועד  החברה,

 החברה.  להגשת ההצעות בהתאם לקביעת 

רשאית להאריך כל מועד מן מהמועדים הקבועים במכרז. הודעה כאמור החברה  - מועדים .11.9
 .אחריות המציעים להתעדכן באופן שוטףוב החברהתפורסם באתר האינטרנט של 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז בכל שלב שהוא, גם לאחר חתימת החוזה  .11.10
ע"י הזוכה, וזאת כל עוד לא חתמה החברה על ההסכם לאחר כל אלה, ו/או לא לחתום על החוזה 

קול דעתה המלא בכל שלב שהוא ומכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, הכל בהתאם לשי
כל מאשרים בעצם הגשת הצעתם כי לא תהא להם במקרה כזה משתתפים במכרז וה, והסופי

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה  .11.11
בשל כל פגם או אי התאמה אחרת ביחס עפ"י מסמכי המכרז, או שתימצא בלתי סבירה, או 

לדרישות המכרז, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו ו/או הבהרה ו/או השלמה, וזאת עפ"י 
שיקול דעתה הבלעדי. החליטה החברה להתעלם מן השינוי/ההסתייגות, תחייב ההצעה את 

 המשתתף כאילו לא נכתבו השינוי או ההסתייגות.

על פי הערכתו, את האמצעים שיידרשו ואת התנאים הבלתי צפויים על המשתתף להביא בחשבון,  .11.12
העלולים לעלות בהקשר לשירותים. לשם כך ירכז המשתתף על אחריותו הבלעדית את כל המידע 
העשוי להיות לו למועיל או חיוני או שיוכל להשפיע בצורה כלשהי על הכנת הצעתו והתקשרות 

 בחוזה.

כוללים את כל ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים  תמחירי ההצעולהסרת ספק מובהר כי  .11.13
על פי תנאי המכרז וכל אלו ייחשבו ההתקשרות וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם 

 .בהצעת המציעככלולים 

חרף האמור מובהר כי הצעת המחיר של המציע, אינה כוללת תשלומי שימוש במים, חשמל, 
  ארנונה, ועד בית, טלפון וגז.

ות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז זכוי .11.14
. המשתתפים אינם רשאים לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה לחברהשייכות 

 החברה.או לצורך ביצוע ההתקשרות עם 

שאלו יבוצעו סמכות או זכות או תפקיד, יכול  לחברהכל מקום שבו מוקנית  - ועדת המכרזים .11.15
 גם ועדת המכרזים במשמע, ולהיפך. החברה"ע"י ועדת המכרזים שלה, וכל מקום שנכתב "

המציע לא יתאם בשום אופן את הצעתו עם אחרים ולא יהא בשום קשר שהוא  :תיאום הצעות .11.16
 .ב'נספח הצעה תצהיר מטעמו בנוסח יצרף ל עם מציעים או מציעים בכוח במכרז זה. המציע
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 הדרישות מפרט -א' נספח

 ר."מ 150"ר נטו ולא יעלה על מ 100 -שלא יפחת מ  -שטח הנכס .1

 :הנכס לכלול על .2

 )כולל תקשורת וחשמל(   עמדות עבודה 8-כולל"ר מ 40-60 -בגודל של כ בחלל פתוחשטח משרד  .א
 איש; 30-כ שלפרוסות באולם מרכזי, אשר יכול לשמש גם לצורך התכנסות 

עם אפשרות לקשר עין כולל עמדת עבודה )כולל תקשורת וחשמל(  מ"ר 8-12 -כ -חדר סגור למנהל .ב
  לשטח המשרד בחלל פתוח,

  ,עמדות עבודה )כולל תקשורת וחשמל( 2עם  "רמ 10-15 -כ -החברה  ילשימוש עובד חדר סגור נוסף .ג

 למתקן מים ומקרר;  ייעודימקום ו הכולל ארונות אחסון, ברז וכיורמטבחון  .ד

 ;"רמ 10 -כ של בגודל מחסן חדרו .ה

 (.הנכס שבה קומה)באותה  קומתיים שירותים או פרטיים שירותיםאזור  לנכס .ו

 )תואם להנחיות פיקוד העורף(. "ק או ממ"דממ לנכס .ז

מובהר כי ככל ומדובר בנכס הנמצא בקומת קרקע ו/או קומה ראשונה על הנכס להיות מסורג וסגור  עוד
  .ערך שווה או בריח-בדלת כניסה מסוג רב 

 .לרבות החלל המרכזי בנכס חדר בכל מזגן או מרכזי מזגן בעל הנכס .3

בסה"כ לפי  עובדים11-כאשר יספיקו לעמדות עבודה של כולל תשתיות תקשורת, חשמל וטלפון,   הנכס .4
 החלוקה מעלה.

 (:הנכון את להקיףמשתתף )יש  הצהרת

X  .אני מצהיר כי הנכס המוצע על ידי עומד בכל מפרט הדרישות המפורט לעיל 

X  וזאת  על חשבוני אני מצהיר ומתחייב בזאת כי אבצע את כל ההתאמות הנדרשות לעיל בנכס המוצע
  1.7.21  לא יאוחר מיום

 מס' הזיהוי: _______________________  שם המציע: __________________________ 

 _______________________ חתימה וחותמת המציע: ____________________ כתובת רשומה:

 תאריך: ___________

 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

מצהירים כי הצעה זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  הרינו
 ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 _______מס' זיהוי: ______ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 טל' נייד: ______________________ שם איש קשר מטעם המציע : ___________________ 

 פקס' : _____________ מייל : ___________________________
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 ' למכרזבנספח 

 2020-06מס' הצהרת המשתתף במכרז פומבי 

,  לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה __________________ח.פ  ____________________אני הח"מ 
זהירה את מסמכי המכרז, לרבות את הסכם ההתקשרות, ועיינתי במסמכים האחרים אשר צורפו למכרז, 

 מגיש את הצעתי כמפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיי כמפורט בשאר מסמכי המכרז:

האמור במסמכי המכרז וכן בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע הריני מאשר כי הבנתי את כל  .1
הדרושים היכולת, והמשאבים , והנני מצהיר כי אני בעל הידע, ו/או העלולים להשפיע עליהההתקשרות 

 נשוא מכרז זה. ההתקשרות ביצוע ל

י הסכם הנני מצהיר כי בידי כל ההיתרים הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיי על פ .2
ביצוע ללמסמכי המכרז, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים  ב' מסמךכההתקשרות המצורף 

 ומתחייב לפעול על פיהם.ההתקשרות 

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז וכי הצעתי זו עונה על כל הדרישות  .3
 שבמסמכי המכרז. 

בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, והנני מקבל על עצמי את ההתקשרות בצע לאני מתחייב  .4
 .קנטלשביעות רצונה המלא של להתנהל בהתקשרות זו 

 ב' מסמךבהגשת הצעתי זו, הנני מתחייב כי היה ותתקשרו עמי בהסכם, אנהג על פי ההסכם שצורף כ .5
בנספחים להסכם למסמכי המכרז, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל האמור 

 המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ואני מקבל על עצמי את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת הנובעת ממנו.

בחתימתי על מסמכי המכרז באמצעות מורשי חתימה מטעמי, אני מצהיר כי כל העובדות והמצגים  .6
 ההסכם. שנתתי לחברה במהלך המכרז הינם נכונים ומדויקים, וכך יישארו במהלך תקופת

לעיל הינה ביסוד הסכמת החברה להשתתפותי ו/או  6אני מצהיר כי ידוע לי שההצהרה האמורה בסעיף  .7
לזכייתי במכרז וכי החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר 

אית לפסול שלב ההודעה על הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכ
את הצעתי ו/או לבטל את ההסכם שיחתם עמי, אם אזכה במכרז, ולא תהא לי כל טענה בקשר לעניין 

 זה.

ידוע לי כי הסכומים שנקבתי במסמכי מכרז זה הינם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על  .8
לא עקב שינויים  עפ״י כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבותשכירת הנכס ידי בגין 

 במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות. 

הנני מודע לכך כי אם לא אמלא אחר התחייבויותיי הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא  .9
למשתתף אחר, ההתקשרות ביצוע להחברה פטורה מכל התחייבות כלפיי ותהא זכאית למסור הזכות 

י המוסכם המוסדר בהסכם, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש וכן, וללא כל תלות, לקנוס אותי בפיצו
 ללא הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין נזקיה.

הצעתי במסגרת המכרז היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת  .10
א תמשיך יום מיום המועד האחרון למסירת הצעות במסגרת המכרז, והי 120אותי במשך תקופה של 

 לחייב אותי וכן תוכלו לקבלה בכל עת לפני תום אותה תקופה. 

הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופים אחרים  .11
 המגישים הצעות במכרז, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

ראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידי החברה בקשר עם אי מילוי או אני מוותר על הצורך במשלוח הת .12
הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצם חלוף הזמן או אי מילוי או הפרה של הוראה כלשהי 

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 מס' הזיהוי: _______________________  שם המציע: __________________________ 

 _______________________ חתימה וחותמת המציע: ____________________ כתובת רשומה:

 תאריך: ___________
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 הצהרת מורשי חתימה )ימולא במידה והמציע הינו תאגיד(

הרינו מצהירים כי הצעה זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת 
 לחתום בשם התאגיד על הצעה זו.ההצעה, וכי אנו זכאים 

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 מס' זיהוי: _____________ שם מורשה החתימה מטעם המציע: _____________

 טל' נייד: ______________________ שם איש קשר מטעם המציע : ___________________ 

 פקס' : _____________ ___________________מייל : ________
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 למכרז 'גנספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

__________ ______אני הח"מ______________ מס' ת"ז _____________נושא משרה בחברת ___

 )שם המציע( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם החברה ומנהליה.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בחברה להצעה המוגשת מטעם החברה במכרז זה.  .2

התייעצות, הסדר או קשר המחירים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי החברה באופן עצמאי, ללא או  .3

 עם מציע פוטנציאלי אחר.עם מציע אחר 

עות במכרז זה או תאגיד המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצ .4

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .6

 מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  לא הייתי .7

הצעה זו מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה  .8

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

ועד מועד התצהיר באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על  אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי .9

 הגשת ההצעות .

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.  .10

 תאריך_________ שם החברה______________ חותמת החברה __________ 

 שם המצהיר___________ חתימת המצהיר ____________

 אישור עו"ד 

והנושא  _______________________________ אני הח"מ, עו"ד _________________ שכתובתי

_______ הופיע/ה/ו לפני מר/גב' ________ _____ מאשר בזאת כי ביום____________רישיון מספר _

 ____/_____ֹֹֹֹֹֹֹֹ_________________________, שזיהה/תה/ו עצמו/ה/ם לפי תעודת זהות מס' _

 לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.  ֹֹהמוכר/ת/ים לי אישית, וחתם/מה/ו על תצהיר זה

 _______________ ___________ ___________ 

 חתימה מס' רישיון שם עורך הדין 
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 ' למכרזדנספח 
 קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -עבור קנט  הצעת מחיר במכרז לשכירת נכס הנדון:

 ** זה למעטפה נפרדת וחתומה אשר תוכנס למעטפת ההצעה*יש להכניס נספח 

אני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון את מסמכי המכרז על כל נספחיו וצרופותיו, לרבות 
, בהתאם לכל תנאי המכרז, במחירים )בשקלים ולפני את הצעת המחיר שלהלן ההסכם ונספחיו, מציעים

 מע"מ( כמפורט להלן.

 וב, למען הסר ספק, כי כל תנאי המכרז וההסכם ברורים ידועים ומובנים לנו.אנו מאשרים ש

 תיאור כללי של הנכס:

 פרטים הרכיב

  כתובת הנכס

  נכס ברמת גמר / נכס ברמת מעטפת -רמת גמר 

 שטח נטו )שטח רצפה שימושי( מוצע להשכרה 
 100-מ קטן ששטחו נכס להציע ניתן לא כי מובהר

 "רמ 150-מ גדול ששטחו ונכס"ר מ
 

גיל הנכס )ככל ויש הבדל בין גיל הבניין לגיל פנים 
  הנכס, יש לציין כל אחד מהגילאים(

האם הנכס פנוי במועד הגשת ההצעה, ואם לא יש 
  לציין מועד בו הנכס יהא פנוי

  מספר קומה )מתוך כמה קומות(

  כל אחד מהם מספר חדרים סגורים בנכס, ושטח

דמי השכירות אשר נכלל בתשלום  מספר חניות
  הנכס עבור 

מספר חניות אורחים ומרחק אווירי בינן לבין 
  )שאינם בתשלום( מיקום הנכס

  מספר חדרים סגורים

  שטח האולם המרכזי

  מחסן \שטח אזור שירות

  שטח מטבחון

  שירותים )פרטיים/ציבוריים(

  ממ"ד

  מקלט

  מעלית

תקשורת, חשמל, טלפון פרטים אודות תשתיות 
  ומיזוג

 יש להתייחס ל: -סביבת הנכס 
 קרבה לכבישים ראשיים;

 מוקדי רכש קרובים;
 אזורים שוקקי חיים קרובים;

 תחבורה ציבורית קרובה;

 

יש לצרף תמונות ברורות, אישורים והיתרים המעידים על המידע המפורט, וכל מידע נוסף הנדרש לצורך 
 הערכת ההצעה.
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 להלן הצעת המחיר :

 בש"ח )לפני מע"מ( מחיר הרכיב

-לכל השטח המוצע )לא פחות מ חודשייםגובה דמי השכירות ה
 .מ"ר( לרבות החניות הצמודות 150-מ"ר נטו ולא יותר מ 100

מע"מ(. )לא כולל  ₪ 8,000 מקסימלי עומד עלחודשי מחיר 
 . ניהוללחודש כולל דמי 

 הצעות גבוהות ממחיר זה ייפסלו.

למועד הגשת  הנכוניםדמי הניהול יחושבו לפי דמי הניהול 
 ההצעות במכרז.  

 

לחודש למ"ר בהתאם למועד הגשת גובה דמי הניהול בנכס 

 ההצעות. 

 

 .בספרות בלבדיש למלא את הטבלה 

 לתקן כל טעות כאמור.במקרה של טעות חשבונאית/אריתמטית תהא רשאית ועדת המכרזים 

מובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לקבל הצעה שתימצא על ידה, לפי שיקול דעתה, כהצעה  
 בלתי  סבירה.

ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין  כלמובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את 
בכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, התקשרות. מבלי לגרוע בוסוג שהוא, הכרוכות 

לרבות מכס, בלו, מס קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות 
 אחרת.

 המחירים אשר ינקבו בטופס זה יחייבו את המציע לכל דבר ועניין במידה וייבחר כזוכה.

דמי השכירות בכל אחת מתקופות ההארכה יקבעו בהתאם  -דמי השכירות בתקופת האופציה מובהר ביחס ל
כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן  ,ם שנקבעו לתקופת השכירות הראשונהלדמי השכירות החודשיי

הידוע ביום תחילת התקופה של כל אופציית הארכה )מדד הבסיס הוא המדד הידוע ביום החתימה על חוזה 
 ת המקורי(. השכירו

 _____________________________.   : שם המציע

 _____________________________. : שמות מורשי החתימה

 ._______________ : חתימה

 אישור עו"ד

_______ ___________________ שכתובתי__________אני הח"מ, עורך דין נושא רישיון  מס'___

מאשר בזאת כי נציגיו המוסמכים של המציע חתמו על הצעה זו לעיל וכי חתימתם זו מחייבת את המציע 

 בהצעה זו לכל דבר ועניין, ובהתאם למסמכי המכרז. 

_______________ 
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 ' למכרזהנספח 
 הצהרה על מעמד משפטי

 המשפטי, בטבלאות שלהלן: על המציע לציין במדויק את מעמדו

 א. מעמד משפטי

 חברה 
 )יש למלא טבלאות 
 , ג(ב 

 שותפות רשומה 
 יש למלא טבלאות 
 ב, ג, ד( 

 ב. פרטים כלליים

 

 __________________________________________ ___ שם:

 המציע()יש לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות לשם 

 ___________________________________________ כתובת

 _________________ טלפון

 _________________ מספר עוסק מורשה

 _________________ מספר החברה/השותפות

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

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה זהותמספר 

    

    

    

 )במקרה של שותפות רשומה(ד. שמות השותפים 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

    

    

    

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים 
מדויקים על מעמדנו המשפטי בטופס זה  שמסרנו

 ועדכניים.

_______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי

_______________ _________________ 

 חתימה תאריך

 דוגמת חותמת התאגיד
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 תנאי ההסכם והנספחים -פרק ב'

 בע"מלבטוח נזקי טבע בחקלאות קרן   -קנט  לשכירת נכס עבורהסכם 

 2021שנערך ונחתם בתל אביב יפו ביום ____ בחודש ______ 

 לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מקרן   -קנט  בין:
 , תל אביב74שכתובתה: רחוב מנחם בגין 

   מצד אחד; ("השוכר/תאו " ""החברה או "טקנ" -)להלן 

 _______________ : לבין
 _______________, _______________שכתובתו: 

 מצד שני; ("המשכיר" -)להלן 

הבלעדי או בעל זכות החזקה הבעלות או זכות החכירה לדורות  זכות והמשכיר הינו בעל הואיל

או בחברה  במושכר )ואף הרשום ככזה בלשכת רישום המקרקעין או רשות מקרקעי ישראל
בו , כמפורט בנסח טאמושכר, כהגדרתו להלןבוכן המחזיק הבלעדי , לפי הענין( המשכנת
    ;)לפי הענין( להסכם נספח א'כאו אישור זכויות המצורף המצורף 

וכן נקי, חופשי בהתאם להוראות הסכם זה, מושכר פנוי מכל אדם וחפץ משכיר מצהיר, כי וה והואיל
ומשוחרר מכל שעבוד ו/או משכון ו/או משכנתה ו/או זכות קדימה ו/או זיקת הנאה ו/או 

 הליך שיפוטי ו/או מנהלי ו/או כל זכות צד ג' אחרת;אופציה עיקול ו/או צו ו/או 

עבור שישמש לקבלת הצעות לשכירות נכס קנט והמשכיר השתתף במכרז שנערך על ידי  והואיל
בקשר עם המושכר נבחרה והצעתו של המשכיר  "(,המכרזהחברה )להלן: " ה שלפעילות

 ;במכרז הצעה הזוכהל

וברצון למטרת השכירות, כהגדרתה להלן, מושכר וברצון המשכיר להשכיר לשוכר את ה והואיל
, הכל בהתאם למטרת השכירות, כהגדרתה להלן השוכר לשכור מהמשכיר את המושכר

 ובכפוף לתנאי הסכם זה להלן;

ההתחייבויות וההצהרות אשר יחולו על יחסיהם, והכל  ,וברצון הצדדים לקבוע את ההוראות והואיל
 בהתאם להוראות הסכם זה;

 הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:אי לכך 

 מבוא, נספחים וכותרות .1

המבוא להסכם על ההצהרות הכלולות בו והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד  .1.1
 בנוסף, חוברת המכרז מהווה אף היא חלק בלתי נפרד מהסכם זה ותנאיו. .זה ותנאיו מהסכם

יו, תגברנה הוראות הסכם זה, בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות נספח  .1.2
 למעט אם צוין מפורשות אחרת בנספח הרלבנטי. 

 כותרות המשנה נכתבו לנוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות ההסכם. .1.3

לצורך פרשנות הסכם זה, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות  .1.4
ה ככלי עזר כלשהו בפרשנותם. הנספחים בעובדה כי מסמכי ההסכם הוכנו על ידי המזמינ

 המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:
 ;או אישור זכויותנסח טאבו של המקרקעין  - נספח א'

 להלן. 5.6אישור יועץ בטיחות כמפורט בסעיף  - 'בנספח 
 להלן.  5.6 אישור יועץ נגישות כמפורט בסעיף -  1'בנספח 
 המשכיר במכרז, על נספחיההצעתו של  - ' גנספח 
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  - הגדרות .2

בנוסף על ההגדרות הנזכרות בכל מקום אחר בהסכם זה, למונחים המפורטים להלן יינתנו בהסכם זה 
 הפרוש והמשמעות הרשומים לצידם:

 פירוש הגדרה

  .עיר ______, ב_______ברח'  _____בגוש  ___המקרקעין הידועים כחלקה  " המקרקעין"

 בן __ קומות הבנוי על המקרקעין. בניין "הבניין"

  .המקרקעין על הבנוי הבניין של פרטי קרקעי/תת עליוןחניון  "החניון"

 __( 2___ בבנין.; וכן ) הקומ( שטח כולל של ______ מ"ר ב1מורכב מ: ) המושכר "המושכר"
מקומות חניה  ___"(; וכן )( החניותמקומות חניה בודדים וקבועים בחניון להלן:"

עבור חניית עובדים ו/או אורחים ו/או ספקים בחניון או  נוספים קבועיםבודדים 
שככל שמדובר בחניון אחר כאמור,  ובלבדבחניון פרטי אחר בקרבת המושכר 

 "(.  חניות האורחים)להלן: " מטרים 150מרחק החניון האחר מהבניין לא יעלה על 

 "מטרת השכירות"
  "המדד"

ו/או כל שימוש אחר המותר על פי התכניות החלות ו/או שיחולו על  משרדים
 המקרקעין )לפי העניין(. 

מדד המחירים לצרכן כולל פירות וירקות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, לרבות אותו מדד אף אם יפורסם ע"י מוסד 

על אותם  מבוססאם יהיה  שיבוא במקומו, בין אחרממשלתי אחר וכן מדד רשמי 
נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לא. אם יבוא מדד אחר יקבע היחס 

בין המדד האחר לבין המדד המוחלף ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
 לי.כולמחקר כל

  .הידוע במועד חתימת הסכם זההמדד  "מדד הבסיס"

 כל תשלום על פי הסכם זה.צועו של המדד שיהא ידוע ביום בי "המדד הקובע"

 "צמוד", "הפרשי
 "הצמדה

משמעו הכפלת הסכום הרלוונטי בשיעור היחס שבין המדד שפורסם לאחרונה 
אם המדד  ן לבין המדד הבסיסי.ילפני ביצוע החישוב ו/או התשלום הנוגע לעני

הקובע יהיה גבוה ממדד בסיס, יוגדל התשלום בשיעור שבו עלה המדד הקובע 
הבסיס.  אם המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס,  יפחת התשלום ביחס למדד 

 בשיעור שבו ירד המדד הקובע ביחס למדד הבסיס. 

 ו/או כל חברה ו/או גוף שינהלו ו/או יתחזקו את הבניין. ___________בע"מ  "חברת הניהול"

_________, ע"ש  של בנק ____בסניף  _________מספר חשבון   "חשבון המשכיר"
_______________. 
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 : הצהרות המשכיר .3

 :המשכיר מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן

הבלעדי במושכר )ואף הרשום או המחזיק כי הינו בעל זכות הבעלות או זכות החכירה לדורות  .3.1
, לפי הענין( וכן או בחברה המשכנת ככזה בלשכת רישום המקרקעין או רשות מקרקעי ישראל

המחזיק הבלעדי במושכר, כהגדרתו להלן, כמפורט בנסח טאבו המצורף או אישור זכויות 
 להסכם )לפי הענין(. נספח א'כהמצורף 

כי המושכר )לרבות כל חלקיו( פנוי מכל אדם וחפץ, לרבות מריהוט, למעט ארונות מטבח  .3.2
מכל שעבוד ו/או משכון ו/או משכנתה חופשי ומשוחרר  צבוע, וארונות חדרי שירותים, וכן נקי,

ו/או זכות קדימה ו/או זיקת הנאה ו/או אופציה עיקול ו/או צו ו/או הליך שיפוטי ו/או מנהלי 
 ו/או כל זכות צד ג' אחרת, וייוותר כך למשך כל תקופות השכירות על פי הסכם זה.

/או הסכמית ו/או תכנונית כי אין כל מניעה משפטית ו/או על פי כל דין ו/או חוקית ו/או פיזית ו .3.3
ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה עם השוכר, להשכרת המושכר לשוכר למטרת השכירות, 

ולקיום אילו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות אך לא רק הבטחת זכויות השוכר לפי 
 להלן. 4הסכם זה באמצעות רישומים כמפורט בסעיף 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מצהיר המשכיר, כי מטרת השכירות תואמת את התכניות 
 החלות על המקרקעין וכן את היתרי הבניה של הבניין. 

ו כי הוא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי ההתאגדות שלו וכל דין להתקשרות .3.4
 וכי הוא מוסמך לחתום על הסכם זה.בהסכם זה 

כי נכון למועד חתימת הסכם זה לא התקבלו אצלו )ו/או אצל כל יועציו ו/או מיצגיו( כל צו ו/או  .3.5
דרישה בכתב ו/או טענה בכתב ו/או כתב אישום בקשר עם הבניין ו/או מושכר, וכי לא מתנהלת 

 ו/או שימושים חורגים בבניין ובמושכר.תביעה ו/או הליך אחר בנוגע לבניה בניגוד לדין 

כי הבניין והמושכר נבנו בהתאם לתכניות החלות על המקרקעין במועד הרלבנטי ובהתאם  .3.6
, אישור אכלוס כדין ותעודת גמר עבורם, כי הבניין והמושכר 4להיתרי בניה כדין, כי קיים טופס 

ות אדמה" ועומדים בדרישות "עמידות מבנים ברעיד 431עמידים בפני רעידות אדמה על פי תקן 
כל דין, לרבות אך לא רק בכל הנוגע לבטיחות, גילוי וכיבוי אש, נגישות והוראות הדין 

 המתייחסות למבני ציבור.

אישור עדכני מיועץ בטיחות מורשה ביחס לעמידת המושכר בכל דרישות  1'ב -'בנספחים כמצ"ב 
ביחס לבטיחות אש(, וכן אישור יועץ  הבטיחות הקבועות בדין, לרבות עמידה בתקנים )לרבות

נגישות מוסמך ביחס לעמידת הבניין והמושכר בכל הוראות הדין המתייחסות לנושא נגישות, 
 בהתאמה. 

וכי לא תלוי ועומד כנגד המושכר  כי אין כל חריגות בניה ו/או שימושים חורגים בבניין במושכר .3.7
 . צווים מכל מין וסוג שהוא

רכותיהם מצויים במצב טוב ותקין וכי לא ידוע לו על כל פגם גלוי או כי הבניין, המושכר ומע .3.8
 נסתר בהם אשר נמנע מלגלותו לשוכר.  

כי לא קיימות בבניין ובמושכר אנטנות תקשורת סלולארית וכי הוא מתחייב כי לא יתקין ו/או  .3.9
שהי יאפשר להתקין בבניין ובמושכר אנטנות סלולאריות ו/או מכשיר אחר המקרין קרינה כל

 העלולה להיות מסוכנת לגוף האדם.

 ימים בשבוע.  7שעות,  24כי תתאפשר לשוכר גישה למושכר  .3.10
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כי החל ממועד חתימת הסכם זה יאפשר לשוכר ו/או כל מי מטעמו לבצע במושכר עבודות שונות  .3.11

השוכר כפי שהוגדרו במסמכי המכרז לצורך התאמת המושכר למטרת השכירות ולצרכי 
ל צורך בתיאום עימו ו/או עם חברת הניהול ו/או עם יתר הדיירים בבניין, וזאת ללא כוההסכם 

ל גורם אחר התכניות שלפיהן יבוצעו עבודות ההתאמה. כו/או ללרבות מבלי שיועברו למשכיר 
עבודות ההתאמה יתוכננו ויבוצעו באמצעות אנשי מקצוע לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט 

 של השוכר.

 למועד עד וזאת, חשבונו על המשכיר ידי על ייעשו הם בנכס התאמה עבודות שיידרשו ככל .3.12
 דמי תשלום חובתט קנ על תחול לא ההתאמה עבודות ביצוע בתקופת וכי השכירות תחילת

כל אישור שיידרש לצורך ביצוע עבודות אלה יושג על ידי  .למשכיר כלשהו תשלום/או ו שכירות
 המשכיר, באחריותו ועל חשבונו.

סרת כל מטרד שייגרם בסביבת המושכר במהלך תקופת השכירות, לרבות אך לא רק כי יפעל לה .3.13
שעות ממועד  24מטרד רעש ו/או לכלוך ו/או ריח, לאלתר ובכל מקרה עד ולא יאוחר מתום 

 קבלת דרישה לכך מהשוכר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב המשכיר כי במשך כל תקופות השכירות לפי הסכם 
יבנה ו/או יאפשר לאחרים לבנות קומות ו/או מרתפים ו/או הרחבות נוספות לבניין, למעט זה, לא 

 אם קיבל לכך את הסכמת השוכר מראש ובכתב.

כי יאפשר לשוכר להתקין שילוט הנושא את שם ו/או לוגו השוכר ו/או המדינה ו/או רשות ו/או  .3.14
י הכוונה( הן על דלתות משרד ו/או יחידה מטעם המדינה ו/או משרד הממשלה )לרבות שלט

המושכר, הן בלובי הראשי הבניין, הן בסמוך למעלית בקומות המושכר ובקומות הכניסה 
 והחניון, וכי לא יתערב במאפייני השילוט הנ"ל. 

כי לא ייכנס למושכר אלא לאחר שתיאם זאת מראש ובכתב עם השוכר. ביקוריו של המשכיר  .3.15
 במושכר יהיו בתדירות סבירה.

 ורישום זכויות השוכר לפי הסכם זההשכירות  .4

בהתאם ובכפוף לכל תנאי והוראות הסכם זה, לרבות הצהרות והתחייבויות המשכיר, מתחייב המשכיר 

להשכיר לשוכר את המושכר, והשוכר מתחייב לשכור מאת המשכיר את המושכר בתנאי הסכם שכירות  
 זה.

 תקופות השכירות .5

שתחילתם במועד החתימה על הסכם שנים שנים  3ל בזה תקופת השכירות לפי הסכם זה נקבעת .5.1
 "(.תקופת השכירותזה )להלן: "

 12תקופות שכירות נוספות בנות  7ניתנת בזאת לשוכר הזכות להאריך את תקופת השכירות ב .5.2
יום  60וזאת בהודעה בכתב שתימסר למשכיר עד או חלק מהן, )שנים עשר( חודשים כל אחת, 

 "(.תקופות האופציה)להלן: "טרם תום תקופת השכירות 

הוראות הסכם זה אף לגבי תקופות האופציה  מומשו תקופות האופציה או אילו מהן, יחולו כל .5.3
 שמומשו, בשינויים המחויבים.
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 דמי השכירות .6

)___________________( ___  יעמדו על דמי השכירות החודשיים למשך תקופת השכירות  .6.1
שקלים חדשים ___________, החניות הצמודותויכללו את התשלום עבור שקלים חדשים 

, ובסך הכל _______________ )_______________( עבור דמי ניהול/ועד בית חודשיים
דמי השכירות בתקופת ש"ח, כשסכום זה צמוד למדד הבסיס, ובתוספת מע"מ כדין )להלן: "

 "(. השכירות

יקבעו בהתאם לדמי השכירות  מהשנים אחרי שנת השכירות הראשונהדמי השכירות בכל אחת  .6.2
כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע  ,החודשיים שנקבעו לתקופת השכירות הראשונה

ביום תחילת התקופה של כל אופציית הארכה )מדד הבסיס הוא המדד הידוע ביום החתימה על 
 חוזה השכירות המקורי(.

חודש באמצעות  ים( יום מתום אותו)שלוש 30דמי השכירות בגין כל חודש שכירות ישולמו בתוך  .6.3
העברה בנקאית לחשבון המשכיר, כהגדרתו לעיל, וזאת כנגד קבלת חשבונית מס כדין, אישור 

 ניהול ספרים ואישור על פטור מניכוי מס במקור. 

מוסכם, כי במקרה בו נמנע שימוש במושכר או בחלקים ממנו בשל מעשה ו/או מחדל של  .6.4
מטעמו, יהיה פטור השוכר מתשלום דמי השכירות, כהגדרתם שמקורם במשכיר ו/או בכל מי 

 ולתו כדי לפתור את המניעה לאלתר.להלן, בגין תקופת המניעה והמשכיר יעשה כל שביכ

ימים, ישולם לשוכר פיצוי  7מהאמור לעיל: במקרה שבו תקופת המניעה תעלה על מבלי לגרוע 
( בתוספת מע"מ כדין, קלים חדשיםש )חמשת אלפיםש"ח  5,000מוסכם ומוערך מראש בסך של 

יום,  14על  וזאת בגין כל יום מניעה החל מיום המניעה הראשון. היה ותקופת המניעה תעלה
יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה על ידי המשכיר והשוכר יהיה רשאי לבטל הסכם זה 

מכל זכות  בהודעה בכתב לשוכר שתכנס לתוקפה מיד עם מסירתה לשוכר, וזאת מבלי לגרוע
ו/או סעד ו/או תרופה אחרים העומדים לשוכר לפי כל דין ו/או הסכם. למען הסר ספק, ביטול 
ההסכם אינו פוטר את המשכיר מתשלום הפיצוי המוסכם כמפורט לעיל, עד למועד ביטול 

 ההסכם. 

האמור בסעיף זה ביחס לזכות השוכר לבטל את ההסכם וביחס למועד כניסת הביטול לתוקפו 
 להלן בעניינים אלו. 16ר על הוראות סעיף גוב

מובהר, כי דמי השכירות כוללים את כל הזכויות שהוקנו לשוכר לפי הסכם זה, וכי השוכר לא  .6.5
 יידרש לשלם כל סכום נוסף בגינן. 

ה של הסכם זה ולא יזכה יום לא יהווה הפר 30מוסכם, כי פיגור בתשלום דמי השכירות של עד  .6.6
את המשכיר בכל סעד ו/או תרופה ו/או פיצוי למעט ריבית בשיעור ריבית החשב הכללי כנקבע 
מידי פעם בהוראות תקנון כספים ומשק )תכ"מ( עבור תקופת הפיגור שהחל מיום הפיגור 

 השביעי. 

 מסירת החזקה .7

הוא פנוי מכל אדם המשכיר מוסר לשוכר במעמד חתימת הסכם זה את החזקה במושכר כש .7.1
)באם מדובר בשירותים  וחפץ, לרבות מריהוט, למעט ארונות מטבח וארונות חדרי שירותים

 , וכשהמושכר ומערכותיו במצב טוב ותקין. פרטיים במשרד(

כר על ידי נציגים מטעם שני הצדדים וכן יערך ושבמעמד מסירת החזקה, יערך סיור במ .7.2
וכר הליקויים ו/או הפגמים ו/או אי ההתאמות שלדעתו פרוטוקול בכתב שבו יפורטו על ידי הש

 "(.המסירה פרוטוקולעל המשכיר לתקן )להלן: "

המשכיר מתחייב לתקן את הליקויים, הפגמים ואי ההתאמות המפורטים בפרוטוקול המסירה  .7.3
)שבעה( ימים ממועד מסירת ובאופן שלא ימנע מהשוכר את ביצוע עבודות  7עד ולא יאוחר מתום 

 ביתר חלקי המושכר. ביצוע התיקון יתואם מראש מול השוכר.  ההתאמה

 מובהר, כי הפרה של הוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  .7.4
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מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לשוכר לפי הסכם זה במקרה של הפרת סעיף זה,  .7.5

מובהר, כי במקרה של אי סיום התיקון תוך פרק הזמן האמור לעיל, ישולם לשוכר פיצוי בסך 
בגין כל יום של איחור, החל מיום האיחור )חמשת אלפים שקלים חדשים( ש"ח  5,000של 

 הראשון. 

 ים  מיסים ותשלומ .8

 בכפוף להוראות כל דין ומבלי להקנות זכויות לצד שלישי כלשהו, מוסכם בין הצדדים, כדלקמן:

בגין כל תקופות השכירות לפי הסכם זה, יישא השוכר בנוסף לדמי השכירות הקבועים בהסכם  .8.1
 , גם בכל התשלומים הבאים:הכוללים גם דמי ניהול/ועד בית זה

 וכר.מס שילוט, ככל שיחול על שילוט הש .8.1.1

 י טלפון.ותשלום בגין שימוש בקו .8.1.2

 תשלום בגין צריכת אנרגיית מיזוג אוויר. .8.1.3

 תשלום שוטף לתאגיד המים והביוב בגין צריכת מים על ידי השוכר מהמושכר.  .8.1.4

תשלום שוטף לחברת החשמל לישראל בע"מ בגין צריכת חשמל על ידי השוכר  .8.1.5
 מהמושכר. 

ה מובהר, כי השוכר יהא רשאי לפנות ארנונה בגין המושכר לרשות המקומית. בהקשר ז .8.1.6
לעירייה בבקשה לקבלת פטור לנכס בהליכי שיפוץ והמשכיר מתחייב לשתף פעולה עם 

 השוכר לצורך קבלת הפטור האמור.

בתום תקופת  חשבון הארנונה של המושכר יועבר על שם השוכר ברשות המקומית.
יגרום המשכיר להעברת השכירות או תקופות האופציה על פי הסכם זה )לפי הענין( 

חשבון הארנונה ברשות המקומית בחזרה על שמו. הצדדים ישתפו פעולה בקשר לכל 
 האמור לעיל.

כל תשלום חובה אחר המוטל על המושכר והחל לפי הדין על שוכר בנכס )להבדיל  .8.1.7

 מבעלים או חוכר או משכיר( ובלבד שאינם חלים על המשכיר לפי הסכם זה.

כי במהלך כל תקופות השכירות על פי הסכם זה ישלם המשכיר, בנוסף למען הסר ספק מובהר,  .8.2
לכל תשלום אחר המוטל עליו על פי הוראות הסכם זה, את כל המיסים, האגרות, ההיטלים, 
התשלומים ותשלומי החובה מכל סוג שהוא, העירוניים ו/או הממשלתיים או אחרים, אשר על 

עלים של נכס, לרבות )אך לא רק( היטל השבחה, פי הנוהג ו/או הדין חלים על משכיר ו/או ב
 תשלומים בגין שימוש חורג, היטל סלילה, היטל תאורה, אגרת תיעול.  

 שינויים ותוספות .9

מלבד עבודות ההתאמה כהדרתן לעיל, יהא השוכר רשאי לבצע במהלך תקופת השכירות  .9.1
השינויים לן: "ותקופות האופציה )ככל שימומשו( שינויים ותוספות נוספים במושכר )לה

 "( בלא קבלת הסכמת המשכיר לכך מראש ובכתב, ובכלל זאת: והתוספות

 בנייה ו/או הריסת קירות גבס. .9.1.1

 התקנת ו/או הסרת מחיצות זכוכית.  .9.1.2

 החלפה ו/או שדרוג של מערכת המיזוג ו/או חלקים ממנה. .9.1.3

 החלפת ו/או הסרת כלים סניטאריים.  .9.1.4

 הסרת ו/או החלפת ריהוט.  .9.1.5

 צביעת הנכס. .9.1.6

 התקנת ו/או החלפת שטיחים מקיר לקיר.  .9.1.7

 התקנת ו/או החלפת פרקט.  .9.1.8
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התקנת ו/או העתקת נקודות חשמל ו/או תקשורת ו/או מים ו/או גופי תאורה ו/או  .9.1.9

 אלמנטים של עיצוב. 

 התקנת ו/או העתקת כלים סניטריים.  .9.1.10

 ככל שהשוכר יהיה מעוניין לבצע במהלך תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה )ככל .9.2
שימומשו( שינויים ותוספות המחייבים לפי הדין קבלת היתר בניה ו/או החלפת ריצוף המושכר, 
יהא עליו לקבל את הסכמת המשכיר לכך מראש, אשר לא תסורב אלא מטעמים סבירים 

 שינומקו בכתב.

במקרה של שינויים ותוספות המחייבים לפי הדין קבלת היתר בניה, מתחייב המשכיר לחתום 
 מך שיידרש לצורך כך מיד לאחר שיתבקש לעשות כן.  על כל מס

המשכיר מתחייב כי לא ימנע ו/או יפריע לביצוע השינויים ו/או התוספות בכל דרך שהיא וכן כי  .9.3
 לא יתערב בביצועם ו/או בטיבם. 

 תחזוקת הבניין והמושכר  .10

ברמה  נית/חברה חיצוניהולוקת הבניין מתבצעים על ידי חברת המשכיר מצהיר כי ניהול תחז .10.1
 גבוהה, לרבות תחזוקת מערכות ושטחים משותפים בבנין ותחזוקת החניון. 

המשכיר מתחייב כי ככל שחברת הניהול תפסיק את מתן שירותי הניהול והתחזוקה לבניין, או  .10.2
כל חלק מהם, יהיה המשכיר אחראי לבצעם ברמה גבוהה את להתחלת פעולתה של חברת ניהול 

 חלופית. 

אי לתיקון קלקולים בפנים המושכר שנגרמו באופן ישיר ובלעדי משימוש לא השוכר יהיה אחר .10.3
 סביר במושכר על ידי השוכר. 

המשכיר יהיה אחראי לביצוע על חשבונו של תיקון כל פגם ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או אי  .10.4
ההתאמה במושכר ומערכותיו בין אם בפנים המושכר ובין אם מחוצה לו וכן כל תיקון בבניין 

לעיל, והוא מתחייב  10.3לא טופל על ידי חברת הניהול, למעט תיקון קלקולים כמפורט בסעיף ש
לבצע ולהשלים תיקונים כאמור מיד לאחר שנדרש לכך על ידי השוכר ו/או חברת הניהול )לפי 

 המוקדמת מבין הדרישות(. 

המשכיר מתחייב לבצע תיקונים שבאחריותו כאמור לעיל במהירות המרבית, תוך צמצום  .10.5
ים וחומרים מעולים. ההפרעה לפעילות השוכר במושכר, וזאת באמצעות בעלי מקצוע מיומנ

המשכיר מתחייב להשיב את מצב המושכר לקדמותו עם סיום התיקון ובכלל זאת לתקן ו/או 
להחליף על חשבונו כל ציוד ו/או ריהוט ו/או כל אלמנט אחר במושכר שנפגע כתוצאה ו/או בקשר 

ון עם הקלקול ו/או הליקוי ו/או אי ההתאמה ו/או הפגם ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם התיק
 עצמו, לאלתר.

 וביטוח אחריות .11

השוכר יהיה אחראי לפי דין לכל נזק ישיר שייגרם לכל אדם, כתוצאה מהשימוש של השוכר  .11.1
 במושכר.

השוכר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למבנה המושכר, לרבות כל ציוד ו/או מתקן ו/או  .11.2

 ידו בזדון.מערכת המחוברים למושכר ו/או המשרתים אותו, למעט אם הנזק נגרם על 

המשכיר יהיה אחראי לפי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לכל אדם כתוצאה ו/או  .11.3
בקשר עם פגמים ו/או ליקויים ו/או אי התאמות ו/או קלקולים במושכר ו/או בבניין ו/או 
במערכותיהם, לרבות תחזוקתם הלקויה ולרבות עקב ביצוע פעולות תיקון ו/או אחזקה שבוצעו 

 ידי המשכיר ו/או כל מי מטעמו ו/או על ידי חברת הניהול.על 
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  בלבד: סעיפי הביטוחלצורך 

 ו/או עובדיה ו/או מנהליה. קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מה -ל: קנט הכוונה , "שוכר"ה הגדרת

 , הכוונה ל: מדינת ישראל ו/או עובדיה ו/או מנהליה."המדינה"הגדרת 

 כוללת גם את חברת הניהול כהגדרתה בהסכם. - "המשכיר"הגדרת 

 השוכר: יביטוח

מבלי לגרוע מאחריות השוכר על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב השוכר לערוך ולקיים,  .11.4
)להלן:  את הביטוחים כמפורט להלן, בחברת ביטוח מורשית כדיןבמשך כל תקופת השכירות, 

 : ("השוכר"ביטוחי 

בבעלות השוכר, בערך כינון, אשר המבטח את תכולת המושכר  -" מורחב אש" ביטוח .11.4.1
אש, עשן, הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות מפני אובדן או נזק עקב 

שיטפון. הביטוח כאמור יכלול סעיף וסופה , ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה

אולם הוויתור מפורש בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכיר ו/או הבאים מטעמו, 
 זדון.בי שגרם לנזק כלפי מכאמור לא יחול 

ח אבדן רווח גולמי לשוכר עקב אבדן או נזק הנגרם המבט -בדן תוצאתי וביטוח א .11.4.2
לעיל ו/או למושכר, כתוצאה מאחד הסיכונים  11.4.1לרכוש השוכר על פי סעיף 

 חודשים. 3 )למעט פריצה(, וזאת למשך תקופת שיפוי שללעיל  1.4.1 המפורטים בסעיף
הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המשכיר ו/או מי  

  שגרם לנזק בזדון. מימטעמו, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת 

לא לערוך ביטוח אובדן תוצאתי, במלואו שלעיל, רשאי השוכר זה על אף האמור בסעיף 
להלן, כאילו נערך הביטוח  11.5בסעיף במקרה זה יחול הפטור כמפורט ואו בחלקו, 

 במלואו.

 את חבות השוכר על פי דין בגין פגיעה גופנית המבטח - שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .11.4.3
יגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או ישות כלשהי במושכר יו/או נזק לרכוש ש

הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי  .ובסביבתו
פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים  ,הרמה

פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד 
שעלולה להיות מוטלת  הביטוח יורחב לשפות את המשכיר בגין אחריות .לביטוח לאומי

בגין מעשי ו/או מחדלי השוכר, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח  יועל
  כאילו נערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 8,000,000גבול אחריות: 

 [חדש נוסח]פי פקודת הנזיקין -את חבות השוכר על המבטח - מעבידים חבות ביטוח .11.4.4
, כלפי עובדי השוכר בגין פגיעה 1980 -התש"ם  ,חוק האחריות למוצרים פגומים ו/או

למי מהם תוך כדי ועקב עבודתם במושכר ו/או  שתיגרםגופנית ו/או מחלה מקצועית 
בסביבתו. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה 

ורחב לשפות את המשכיר היה וייקבע לעניין קרות הביטוח י .וכן בדבר העסקת נוער

נושא בחובות מעביד כלפי מי מעובדי  ואתאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע כלשהי כי ה
 השוכר. 

 .לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח ₪ 20,000,000גבול אחריות: 

השוכר פוטר את המשכיר ו/או את הבאים מטעמו מאחריות בגין נזק אשר השוכר זכאי לשיפוי  .11.5
שהתחייב השוכר לערוך כאמור בסעיפים  (בדן תוצאתיולרבות א)בגינו על פי ביטוחי הרכוש 

או שלשוכר הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות ) לעיל 11.4.2 -ו 11.4.1
 אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. (,סותהנקובות בפולי
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  :משכירהביטוחי 

פי כל דין, המשכיר -או עלו/פי הסכם זה -מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המשכיר על .11.6
מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, למשך תוקפו של ההסכם, את הביטוחים המפורטים 

 :("ביטוחי המשכיר"להלן: )בסעיפים שלהלן אצל חברת ביטוח מורשית כדין 

 הםעל צמודותי ו/או החניון )לרבות מבנה המושכר( הבניין -ביטוח המבנה  .11.6.1
י אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש , בערך כינון, מפנהםומערכותי

מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי 
נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות, 

בר ויתור על זכות שביתות, נזק בזדון וכן נזקי פריצה. הביטוח כאמור יכלול סעיף בד
, אולם הוויתור כאמור לא יחול םו/או מי מטעמו/או המדינה התחלוף כלפי השוכר 

  לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

בדן דמי שכירות, דמי ניהול ודמי חניה )ככל וישנם(, והמבטח א -בדן תוצאתי וביטוח א .11.6.2
/או בשל מניעת ו)לרבות מבנה המושכר( הבניין ו/או החניון  - מבנהבשל נזק שנגרם ל

לעיל, עקב הסיכונים המפורטים  11.6.1גישה וכן לכל רכוש נוסף כמפורט בסעיף 
חודשים לפחות.  12לעיל )למעט פריצה(, וזאת למשך תקופת שיפוי של  11.6.1בסעיף 

הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר ו/או המדינה 
 שגרם לנזק בזדון.  מי, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת םו/או מי מטעמ

על אף האמור לעיל, מוסכם כי המשכיר רשאי שלא לערוך ביטוח אובדן תוצאתי, 
ובמקרה זה יחול הפטור כמפורט בסעיף לעיל, זה במלואו או בחלקו, כמפורט בסעיף 

 .להלן, כאילו נערך הביטוח במלואו 11.7

פי דין בגין פגיעה -את חבות המשכיר על המבטח - שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .11.6.3
גופנית או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו או לרכושו של אדם או ישות משפטית 

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה . בסביבתם/או והבניין ו/או החניון  -כלשהם במבנה 
וטעינה של כלי רכב, בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה, פריקה 

בעלי חיים, מתקנים סניטריים פגומים, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה 
  ועובדיהם, הרעלה, שביתה והשבתה ותביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח יורחב לשפות את השוכר בגין אחריות שתוטל על השוכר עקב מעשה או מחדל 
פוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח של המשכיר ו/או מי מטעמו וזאת בכ

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000גבול אחריות: 

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ -המבטח את חבות המשכיר על -ביטוח חבות מעבידים  .11.6.4
, כלפי עובדי המשכיר בגין פגיעה 1980 -ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם 
. הביטוח לא יכלול סייג בדבר עבודות בגובה םהבניין ו/או החניון ובסביבת - מבנהב

 ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער.

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה  הפוליסה מורחבת לשפות את השוכר
 מקצועית כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המשכיר.

 המדינההביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר ו/או 
 שגרם לנזק בזדון.  מי, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת םו/או מי מטעמ

 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000בול אחריות: ג
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מאחריות בגין נזק אשר המשכיר  םמי מטעמהמדינה ו/או את ו/או המשכיר פוטר את השוכר  .11.7

שהתחייב המשכיר לערוך כאמור  (בדן תוצאתיולרבות א)זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש 
אלמלא ההשתתפויות  םאו שלמשכיר הייתה הזכות לשיפוי בגינ) לעיל 11.6.2 -ו 11.6.1 בסעיפים

, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק (העצמיות הנקובות בפוליסות
 בזדון.

, 11.6.2 -ו 11.6.1פי סעיפים -לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על משכירעל ה .11.8
 פיהם. -שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא

לעיל לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, ביטוחי המשכיר פוליסות  .11.9
 יום מראש.  60אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי השוכר, לפחות 

דמי הביטוח המשכיר מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את  .11.10
במלואם ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי המשכיר יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף 

 במשך כל תקופות השכירות על פי הסכם זה.

ו/או  מדינהו/או ה השוכרהינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  ביטוחי המשכיר .11.11
 ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלה. והמבטח מוותר על כל זכות ו/או דרישהלטובתם 

אך אין בכך מכדי לגרוע מהזכויות והחובות של חריג רשלנות רבתי מבוטל בביטוחי המשכיר,  .11.12
 המבטח והמבוטח ע"פ דין.

והוא הנושא  המשכירהאחריות הבלעדית לתשלום דמי הביטוח עבור ביטוחי  משכירעל ה .11.13
 כאמור.  רמשכיבהשתתפויות העצמיות החלות על פי ביטוחי ה

 וו/או מי מהבאים מטעמ השוכרהפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויות  .11.14
 . על פיהן לקבלת שיפוי

 משכירע"י ה הםו/או הפרת תנאי מתנאי םוהפרתהסכם מעיקרי ה םהינ סעיפי הביטוח דלעיל, .11.15
 .הסכםתהווה הפרה יסודית של ה

 פינוי .12

בתום תקופת השכירות או תום תקופת האופציה הרלבנטית השוכר מתחייב לפנות את המושכר  .12.1
"( ולהחזיר למשכיר את החזקה במושכר, כשהוא נקי מכל אדם הפינוי מועד)לפי הענין, להלן: "

, וכשהוא כולל את עבודות ההתאמה והשינויים  (As Is)וחפץ, במצבו כפי שיהיה במועד הפינוי
והתוספות. על אף האמור, ככל שקיימים אלמנטים מבין עבודות ההתאמה ו/או השינויים 
והתוספות הניתנים לניתוק מהמושכר, יהא השוכר רשאי לנתקם ולפנותם מהמושכר עד מועד 

 הפינוי, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

יום יהווה הפרה של הסכם זה על ידי השוכר ויזכה את  21איחור בפינוי המושכר העולה על  .12.2
, בסך השווה 22 -המשכיר בפיצוי מוסכם ומוערך מראש לכל יום של איחור החל מיום האיחור ה

 . 15 -לדמי השכירות בחודש השכירות שקדם למועד הפינוי, כשסכום זה מחולק ב

הצדדים רואים אותו כתוצאה הצדדים מצהירים כי הסך הנ"ל מהווה פיצוי הולם על הנזק ש .12.3
 מסתברת של איחור בפינוי המושכר כאמור.

עם תום תקופת השכירות ו/או תקופות האופציה )לפי הענין( או עם קיצורן של אילו מהתקופות  .12.4
הנ"ל עקב ביטולו כדין של הסכם זה מכל סיבה שהיא, תיערך בין המשכיר לבין השוכר 

חשבנות סופית וימסור אותו לשוכר עד ולא יאוחר . המשכיר יערוך דו"ח התהתחשבנות סופית
 יום ממועד הפינוי. 14מתום 

ימים ממועד מסירת הדו"ח  30ככל שיימצא הפרש לתשלום הוא ישולם על ידי הצד החייב בתוך  .12.5
 הנ"ל לשוכר. 
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 בטחונות .13

חודשי שכירות בסכום  6-עם חתימת הסכם זה, ימסור השוכר למשכיר שיק לבטחון השווה ל .13.1
 (.הבטוחה)להלן: ________________₪ של 

למען הסר ספק, המשכיר יהיה זכאי לממש את הבטוחה באופן מלא או חלקי לפי בחירתו  .13.2
ושיקול דעתו הבלעדי, לצורך ביצוע כל תשלום שהשוכר התחייב לשלם על פי חוזה זה )לרבות 

נזק שייגרם לו עקב הפרת החוזה לצדדים שלישיים( ו/או לפיצוי ו/או לשיפוי המשכיר בגין כל 
ו/או כל התחייבות אחרת של השוכר כלפי המשכיר, ובלבד שהמשכיר פנה לשוכר בכתב ונתן לו 

ימי עסקים לתקן את ההפרה וזו לא תוקנה לשביעות רצונו של המזכיר בפרק  7התראה של 
 הזמן האמור.

לפטור את השוכר מקיום היה וינקוט המשכיר בהליכים למימוש הבטוחה, לא יהא בכך בכדי  .13.3
התחייבויותיו מכח הסכם זה ועל פי כל דין, ולא יהא בכך כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים 
העומדים למשכיר מכח הסכם זה ו/או מכח כל דין, ובפרט מבלי לפגוע בסעד של פינוי/ ו/או 

 תשלום פיצויים נוספים, ןמבלי לגרוע מחובת השוכר לפנות את המושכר.

 זכויות העברת .14

תהא זכות להסב ו/או להעביר ו/או להמחות בכל דרך שהיא את זכויותיו ו/או  למשכיר .14.1
בלבד שזכויות השוכר במושכר לא ייפגעו ובהודעה התחייבויותיו לפי הסכם זה )כולן או חלקן( ו

 ימים בכתב. 14מראש לשוכר בת 

זכויותיו ו/או לשוכר תהא זכות להסב ו/או להעביר ו/או להמחות בכל דרך שהיא את  .14.2
התחייבויותיו לפי הסכם זה )כולן או חלקן( ו/או להרשות שימוש במושכר )כולו או חלקו(, לכל 
משרד ממשרדי הממשלה ו/או לכל רשות ממשלתית ו/או יחידת סמך, וזאת מבלי לקבל את 

 אישור המשכיר לכך מראש. 

שהיא, את זכויותיו להסב ו/או להעביר ו/או להמחות בכל דרך בנוסף השוכר יהא רשאי  .14.3
התקבלה הסכמת ש לצד שלישי כלשהי ובלבדוהתחייבויותיו בקשר להסכם זה, כולן או חלקן, 

המשכיר מראש ובכתב לזהות הנעבר ובכפוף לכך שהנעבר יתחייב כלפי המשכיר בכתב לקיים 

במקרה של העברת  -את התחייבויות השוכר לפי הסכם זה ביחס למושכר )או חלקים ממנו 
ת וחובות ביחס חלקים מהמושכר בלבד(. מוסכם, כי המשכיר לא יסרב להעברת זכויות זכויו

 עבר פלילי מהותי )למעט עבירות תעבורה(;כאמור למעט מהטעם שלנעבר 

המשכיר מתחייב כי אישורו לזהות הנעבר או סירובו לזהות הנעבר בצירוף הנמקה בכתב,   .14.4
 ימים מהמועד בו נתבקש ממנו האישור.  5תועבר לשוכר עד ולא יאוחר מתום 

לעיל השוכר יהא רשאי להשכיר את המושכר או חלקים ממנו  14.4על אף האמור בסעיף  .14.5
 ת המשכיר לכך. בשכירות משנה וזאת ללא צורך בקבלת הסכמ

 ביצוע התחייבויות על ידי צד להסכם .15

"( על פי הסכם זה ו/או הצד המפרכל אימת שמוטלת על אחד מהצדדים להסכם )להלן בסעיף זה: "
הדין חובה לבצע פעולה או עבודה כלשהי או לשלם תשלום כלשהו )לרבות אך לא רק, קנס( ואותו הצד 

או העבודה או התשלום האמורים במלואם עד המועד  המפר, לא ביצע מכל סיבה שהיא את הפעולה

עד המועד הנקוב לשם כך בדרישה בכתב שיקבל מהצד  -הנקוב לשם כך בהסכם, ובהעדר מועד כאמור 
ימים, שבמהלכם לא  14אזי לאחר התראה מראש ובכתב של  -"( הצד המקייםהשני )להלן בסעיף זה: "

רשאי, אך לא חייב, לבצע את הפעולה או העבודה או  יתקן הצד המפר את ההפרה, יהיה הצד המקיים,
התשלום במקום הצד המפר ועל חשבונו, וזאת בין בעצמו ובין על ידי אחרים, וזאת מבלי לגרוע מכל 
זכות ו/או סעד ו/או תרופה העומדים לצד המקיים לפי הסכם זה ו/או כל דין. במקרה כזה חייב הצד 

ם, את כל הסכומים שהצד המקיים נשא בהם בקשר עם ביצוע המפר לשלם מיד לפי דרישת הצד המקיי
הפעולה או העבודה או התשלום האמורים, וזאת בתוספת הפרשי הצמדה למדד )אם יהיו(, החל 

 מהמועד בו שולמו על ידי הצד המקיים ועד למועד החזר מלוא הסכומים בפועל.
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 הפרה ותרופות  .16

כויות מי מהצדדים להסכם על פי חוק שום הוראה מהוראות ההסכם לא תפורש כגורעת מז .16.1
 .1970 -החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 

לעיל, הפרה יסודית של הסכם זה הינה הפרה של אילו  16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .16.2
מהוראות הסכם זה שלגביהן נרשם בהסכם זה במפורש כי המדובר בהפרה יסודית וכן כל הפרה 

יום  14תוקנה אף לאחר שניתנה לצד המפר התראה בכתב המקנה לו אחרת של הסכם זה, שלא 
 לתיקונה.

יהא רשאי, אך לא חייב, לבטל את ההסכם, חרף כל הוראה אחרת בהסכם זה בקשר השוכר  .16.3
"(, הודעת הביטול( ימים )להלן: "30לתקופות השכירות על פיו, בהודעה מוקדמת בת שלושים )

 וזאת בכל אחד מן המקרים הבאים:

יום מהיום  30זה הפר את ההסכם, הפרה יסודית כלשהי ולא תיקן את ההפרה בתוך המשכיר  .16.4
 שנדרש לכך בכתב.

ו/או בקשה להכריז על המשכיר  הוגשה בקשה לבית משפט מוסמך לפירוקו של  .16.4.1
כפושט רגל ו/או למנות לו נאמן ו/או מפרק ו/או מפרק זמני ו/או כונס )לו או המשכיר 

או למספר נכסים המהווים יחד את עיקר נכסיו( ו/או מנהל מיוחד לנכס עיקרי מנכסיו 
יום מהגשתה לבית  30וניתן צו לפי הבקשה או שהבקשה לא בוטלה או נדחתה בתוך 

 המשפט. 

לעיל או  16.4ניתנה הודעת ביטול להסכם זה בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף  .16.4.2
הצד המפר יהיה אחראי  לעיל, ובוטל הסכם זה כדין, 14.5במקרה הנקוב בסעיף 

להחזיר לצד המקיים, מיד עם קבלת דרישתו הראשונה בכתב, המגובה באסמכתאות, 
את כל ההוצאות, הנזקים וההפסדים המוכחים שנגרמו לו עקב הפרת ההסכם על ידי 
הצד המפר כתוצאה מההפרה כאמור, ככל שנגרמו כאלה, לרבות ובלי לגרוע מכלליות 

שכ"ט עו"ד, רו"ח וכל בעל מקצוע אחר, וזאת מבלי לגרוע  האמור, הוצאות משפטיות,
 לעיל )ביחס לביטול בנסיבות האמורות שם(. 6.4מיתר הוראות סעיף 

 שונות  .17

חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(  היות שאין בכוונת הצדדים ליצור קשר של שכירות מוגנת על פי  .17.1
"(, החוק, וכן דיני הגנת הדייר האחרים על תקנותיהם וצוויהם )להלן יחד: "1972 -תשל"ב 

מוסכם כי לא יחולו לגבי המושכר ו/או לגבי הסכם שכירות זה הוראות החוק, וכי לא יחול לגבי 
ר כל חוק שיקנה לשוכר מעמד של דייר מוגן או שיקנה לשוכר זכות שלא לפנות את המושכ

 המושכר במקרים ובמועדים שבהם חייב השוכר על פי הסכם זה לפנות את המושכר.

לשוכר תהיה זכות לקזז כל סכום המגיע לו על פי תנאי הסכם זה מהמשכיר מכל סכום המגיע  .17.2
 למשכיר מהשוכר על פי תנאי הסכם זה. 

טיוטות קודמות של הסכם זה לא יהא להן כל משקל בקשר עם פרשנות הסכם זה ו/או תניה  .17.3
 מתניותיו. טיוטות מעין אלה לא תהיינה קבילות בכל הליך שיפוטי או מעין שיפוטי. 

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות הסכם זה, אלא אם נעשו על ידי  .17.4

 מפורש ובכתב. הצדדים להסכם זה, ב

הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  .17.5
ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. לא השתמש צד בזכות הניתנת לו על פי הסכם זה 
במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או 

ואין להסיק מכך ויתור מראש ו/או בדיעבד על זכות כלשהי, או כבסיס לטענת שאינו דומה 
 מניעות.

תובענות הכרוכות בהסכם זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית משפט בעל סמכות  .17.6
 יפו.  -אביב -עניינית אשר מקום מושבו בתל
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, כי הסכם זה אינו אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי שותפות ו/או שליחות בין הצדדים ומובהר .17.7

הסכם לטובת כל צד ג' שהוא שאינו נזכר בהסכם, אין בו כדי להקנות זכויות לצד שלישי כלשהו 
ואין בהסכם זה כדי לגרוע או לפגוע באיזו חובה או התחייבות של צד שלישי כלשהו, והכל למעט 

 אם הדבר נרשם במפורש בהסכם זה. 

כותרת להסכם זה וכל הודעה שתשלח מצד כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כנקוב ב .17.8
למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות לעיל, אלא אם כן הודיע בכתב צד למשנהו על שינוי בכתובת, 

)חמישה( ימי עסקים ממועד מסירתה  5תחשב כאילו הגיעה ליעודה ולידיעת הצד הנשגר בתוך 
 ה. שעות מעת המסיר 12למשלוח בדואר, ובמקרה של מסירה ביד, בתוך 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 ____________________ _______________________ 
 השוכר  המשכיר 

 אימות חתימת המשכיר

_________, המשמש __________________, מרחוב ____________________אני, עו"ד _____

"(, מאשר בזאת כי הסכם החברהכעורך הדין של _______________ בע"מ, ח.פ. __________ )להלן: "

___________ ת.ז. ________________ _____________________זה נחתם על ידי ה"ה _____

_________, ת.ז. ______________, אשר חתימתם המשותפת __________________וה"ה _____

של החברה  בצירוף חותמת החברה, מחייבת את החברה לכל דבר ועניין וזאת על פי מסמכי ההתאגדות

 וההחלטות שהתקבלו כדין על ידי האורגנים המוסמכים בחברה.

 ________________ _________________ 
 חתימה וחותמת תאריך 
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 נסח טאבו של המקרקעין או אישור זכויות -נספח א' להסכם 

 ]יצורף על ידי המשכיר[
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 אישור יועץ בטיחות - ' להסכםבנספח 

 ]יצורף על ידי המשכיר[
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 נגישותאישור יועץ  -להסכם  1'בנספח 

 ]יצורף על ידי המשכיר[
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 הצעתו של המשכיר במכרז, על נספחיה -להסכם  'גנספח 


