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 24/2021 מס'פומבי  מכרז

 ומתקני כושרשל מתקני משחק  והקמהלתכנון, אספקה 
 בנתיבות 'פ המרכזי בשכונת נתיבות מערב ב"בשצ

 
גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת בזאת  מזמינה "(העירייה)להלן: " עיריית נתיבות

פ המרכזי "בשצלתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר מכרז זו, להציע הצעות 
   .בנתיבות 'בשכונת נתיבות מערב ב

 
 על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז. .1

 

נפגשים  10:00בשעה  2129.6.-ה שלישי, יתקיים ביום השתתפות אינה חובהמפגש מציעים,  .2
 ודות.הנק 11במרכז הפעלה עירוני, נתיבות כביש 

 
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם  .1

 .בדיוק 2124.10.בתוקף עד ליום ₪  50,000 על סךלהצעתו 
 

 עדנה קביליס,אצל הגב' )שלא יוחזרו(  ₪ 1,500סך של   את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל תמורת  .2
או  9938708-08 ן:בטלפו  :מזכירת הגזברותטלפונית באמצעות אשראי ב או מהנדס העיר במשרד–

 .052-6678718בנייד  

 

כשהיא סגורה ונושאת את מספר את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז  .3
המצויה לתיבת המכרזים  12:00שעה  2122.7. ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום בלבדהמכרז 

 לתיבת תוכנס לא 12:00 שעה לאחר שתגיע הצעההעירייה בבניין העירייה.   מהנדסבמשרדי 
 .ההצעות

 
על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי  .4

הצעה. המציעים רשאים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים 
 והמעטפות. 

 
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכן הרשות בידה לחלק  העירייה אינה .5

 .ת העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר מציעיםא
 
 
 

 עיריית נתיבות                 
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 24/2021 מס'פומבי  מכרז

 הזמנה להציע הצעות –א'  מסמך
 כללי .1

"(, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן העירייהעיריית נתיבות )להלן: " .1.1
פ המרכזי בשכונת "בשצלתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר להציע הצעות 
 , בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו.בנתיבות 'נתיבות מערב ב

ים ובכל אזור נקבעו סכומי המכרז מחולק לשני פרקים כאשר כל אחד מהפרקים מחולק לאזור .1.2
 התמורה שהעירייה תשלם בגין המתקנים אשר יסופקו ויותקנו בו כדלקמן:

 

באופן  יועברו DWG(. קבצי 7ביחס לכל אחד מהפרקים מצורף למסמכי המכרז כמסמך א') תשריט
  המכרז חוברת את רכשו אשר למשתתפיםאלקטרוני 

 משתתף יוכל להגיש הצעה לאחד הפרקים או לשניהם, לפי שיקול דעתו.  .1.3

 :תשומת לב המציעים .1.4

( ואין תחרות על מרכיב התקציב)ניצול  אזור בכל לתקציב בהתאםכי במכרז זה יש להציע הצעות  .א
 "המחיר".

 .בהתאם לנדרשוניצול תקציבי  יש להציע הצעה תכנונית אזורכי ביחס לכל  .ב

ועדת המכרזים תהא רשאית )לא חייבת( לפצל את כל פרק ייבחן בנפרד כאילו היה מכרז בפני עצמו.  .1.5
המצרפי הגבוה  הזכייה במכרז במקרה ובו משתתף הגיש הצעה לשני הפרקים וקיבל את הניקוד

 ביותר בשני הפרקים. 

במקרה של החלטה על פיצול, ההחלטה על הפרק לזכייה והפרק שבו ייבחר המציע שנוקד במקום 
 השני תהא לפי שיקול דעת ועדת המכרזים.

( 6במסמך א')תשומת לב המציעים לקווים המנחים להגשת הצעות תכנון עקרוניות המפורטים  .1.6
 פירוט עלויות כלל הפריטים בכל אחד מהפרקים.  והדרישה לפרט 

 

 

 תקציב בש"ח ללא מע"מ גודל שטח במ"ר אזור פרק

 מ"ר. A - 753אזור   Bואזור  Aאזור  פרק א'
 מ"ר. B - 564אזור 

 ₪. A  – 3,700,000אזור 
 ₪. B  – 390,000אזור 

    

 מ"ר. C - 543אזור    C   – G אזורים  פרק ב'
 מ"ר. D - 364אזור 
 מ"ר. E - 90אזור 
 מ"ר. F - 155אזור 
 מ"ר. G - 70אזור 

 

 ₪. C – 1,200,000 אזור 
 ₪. D – 240,000 אזור 
 ₪. E  – 180,000אזור 
 ₪. F – 200,000 אזור 
 ₪. G – 90,000 אזור 
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 : הכרונולוגי ןלהלן ריכוז הפעילויות במכרז זה עפ"י סדר ,יםהמציע לנוחות   .1.7

 מועדים ומידע התנאי

רכישת מעטפת ומסמכי 
 מכרז 

 ₪  1,500עלות רכישה: 

 ₪ 1,500סך של   את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 
מהנדס  במשרד– עדנה קביליס,)שלא יוחזרו( אצל הגב' 

  :מזכירת הגזברותטלפונית באמצעות אשראי ב או העיר
 .052-6678718בנייד  או  08-9938708 ן:בטלפו

מפגש מציעים )השתתפות 
 לא חובה(

 .10:00בשעה   2129.6.יתקיים ביום 

 ודות.הנק 11במרכז הפעלה עירוני, נתיבות כביש 

מועד ואופן הגשת הבהרות 
בקשר עם מסמכי ושאלות 

 ותנאי המכרז.

במועד, בפורמט  .00:12עד השעה  214.7.לא יאוחר מיום 
 ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז.

סכום ותוקף ערבות בנקאית 
 למכרז

( 2בנוסח מסמך א') 2124.10.בתוקף עד ליום ₪  00050,
 בדיוק.

טלפון לבירורים טכניים 
ודוא"ל להגשת שאלות 

 הבהרה

 .08-9938713 טלפון לבירורים:

דוא"ל להגשת שאלות הבהרה: 
yana@netivot.muni.il. 

שאלות הבהרה יוגשו במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו 
 במסמכי המכרז.

 מועד ומקום הגשת הצעה

 

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת 
המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד 

 12:00שעה  2122.7.ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום 
העירייה  מהנדסלתיבת המכרזים המצויה במשרדי 

 בבניין העירייה.

,  הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים פתיחת תיבת מכרזים
 עפ"י חוק.

 

העירייה תוכל להודיע על שינוי התאריכים שלעיל וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם חלף המועד  .1.8
וזאת בכתב או בהודעה שתוצג באתר  האחרון להגשת הצעות וכל עוד טרם נפתחה תיבת המכרזים

 האינטרנט של העירייה.
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 :עיקרי ההתקשרות .2

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים הפרטים המובאים בסעיף זה להלן 
אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת 

 כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.

, בהתאם להוראות ושרומתקני כ יתקין מתקני משחקו , יספקתכנית העמדה עיציהזוכה במכרז  .2.1
 .ההסכם )מסמך ג'( על נספחיו

תהווה חלק  פירוט מחירי המתקנים בתקציבלרבות לעניין תוכנית העמדה  הצעת הזוכהמובהר כי 
 לבקש/לדרוש שינויים בכל שלב אולם העירייה תוכל בלתי נפרד מהתחייבויות הזוכה כלפי העירייה

 .קנים שיותקנו מתוך ההצעהבתכנית העמדה וכן בכמות המת בעיצוב המתקנים

יעניק הזוכה במכרז אחריות לעבודות ולמתקנים )על חלקיהם( אשר הותקנו על ידו וזאת  ,בנוסף .2.2
תקנים הלאחר קבלת אישורי מכון ו שנים ממועד מסירת האתר כולו לעירייה 10לתקופה של 

באופן שוטף, מכרז אינו נדרש לתחזק את המתקנים ב )לפי המאוחר(. הזוכה למתקנים השונים
 עבודות התחזוקה מבוצעות על ידי העירייה באמצעות קבלנים אחרים.

יבוצעו על ידי העירייה וכן עבודות ההצללה  עבודות הבטון, משטחי הגומי ,עבודות המצעיםככלל  .2.3
  .על חשבונה

 הצללה לעבודות תכנוניתהצעה להגיש גם , (ובהמציעים יוכלו )לא חלעיל,  2.3אף האמור בסעיף  על .2.4
 ( והצעת מחיר )פאושלית סופית( לביצוע עבודות ההצללה כאמור)כל אזור בנפרד C -ו A ,Bים אזורב

 . בסכום שלא יעלה על הסכומים המפורטים בנספח ה' שלהלן

תכנית מלאה של ההצללה, כולל ביקש המציע להגיש גם הצעה תכנונית להצללה, תכלול התכנית: 
. ההצעה כאמור , סוג אריג ההצללה, גווניהם וכל פרט נדרש אחרעמודי הצללה, גובהם ומידותיהם

, באופן מלא או חלקי לחלק מהאזורים תהיה אופציונאלית והעירייה תוכל לקבלה או שלא לקבלה
 לפי שיקול דעתה הבלעדי.  או כולם,

וחריצות בבטון כחלק  ההכנה להקמת המתקנים לרבות ביסוסיםכל עבודת את הזוכה במכרז יבצע  .2.5
מטעם הזוכה  יודגש כי כל עבודות ההכנה כאמור תערכנה על ידי מתכנן שלד מורשה מהצעתו במכרז,

הזוכה בנוסף,  מסר לעירייה כחלק מתיק המתקן.ית תתכניובליווי של מנהל עבודה מורשה מטעמו. ה
ביצוע עבודות הבטון, ויעביר לה כל מידע נדרש לשם  ויסייע לעירייה ישתף פעולה עם העירייה

 משטחי הגומי וההצללה בהתאם לתכנית העמדה הסופית שתאושר.

יעמדו בכל תקן  ולרבות התקנתם על המשטחים שהעירייה תכין כלל המתקנים לרבות התכנון .2.6
 .ובכלל זה אישור מכון התקנים הישראלי ישראלי מחייב וכללי הבטיחות

לאחר קבלת  ימים 90 -מתסתיים עד ולא יאוחר  בו זכה הזוכה, בפרק, אספקת המתקנים והצבתם .2.7
 צו התחלת עבודה מהעירייה.

תכנית העמדה  הוצאת צו תחילת עבודה,ימים ממועד  7-הזוכה יעביר לעירייה, עד ולא יאוחר מ
לוח הזמנים לביצוע לאישורה.  ,אם ביקשה ,סופית בהתאם להנחיות העירייה ושינויים שביקשה

  בין הצדדים.מהווה תנאי יסודי בהסכם ש

התמורה בגין השירותים וקיום כלל התחייבויות הזוכה במכרז תשולם על ידי העירייה בהתאם  .2.8
 להצעת הזוכה ובכפוף לתנאי ההסכם וקיום התחייבויות הזוכה על פיו.
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בפירוט המחירים של המתקנים במסגרת תשומת לב המציעים כי העירייה יכולה לעשות שימוש 
למתקנים ש על ידי הזוכה כדי לבצע שינויים ו/או תוספות ו/או הפחתות אשר תוג התקציב וההצעה

 כולם או חלקם.

' יהיו בהתאם ביתר תנאי ההתקשרות, לרבות ביטוחים, מיסים, העסקת עובדים, לוחות זמנים וכיו .2.9
 לאמור בהסכם ההתקשרות על נספחיו. 

 
 

 תנאי סף .3

המצטברים  בישראל אשר עומד בכל התנאיםעוסק מורשה או תאגיד שיוסד רשאי להשתתף במכרז זה 
 שלהלן:

אספקה  ,פרויקטים הכוללים תכנון שלושה, ראשי כקבלן, 2016-2021בין השנים  בעצמו, ביצע .3.1
 ₪ 2,000,000ת מקומית בהיקף כספי של יועבור רשו ו/או מתקני כושר והתקנה של מתקני משחק

וכן צרף המלצה חיובית מאת מזמין  הצללותאו גומי משטחי  עלות ללא ,פרויקט לכללא כולל מע"מ 
 .העבודות ביחס לכל פרויקט

אספקה והתקנה באתר גיאוגרפי אחד. אין מניעה שבפרויקט היו מספר  ,תכנון –" משמעו פרויקט"
 אתרי משנה )בחלוקה לגילאים וסוגי אוכלוסייה( ויראו בפרויקט כאמור אתר אחד.

   כהגדרתה בדין ולרבות תאגיד מקומי. –" רשות מקומית"

ויצרף המלצה  (1להוכחת עמידתו בתנאי הסף יפרט המשתתף על ניסיונו במסגרת מסמך א')
 .חיובית ביחס לכל פרויקט כאמור ממזמין העבודות

  .1לק ח 1498בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון מוצרים לפי תקן ישראלי ת"י  .3.2

 ,היתר תקף כאמור בתנאי זההעתק של על המשתתף לצרף להצעתו  י הסףלהוכחת עמידתו בתנא
 .על שמו

 .(6הצעתו התכנונית עומדת בכל העקרונות והקווים המנחים המפורטים במסמך א') .3.3

בהתאם להוראות  )העמדה( על המציע לצרף את הצעתו התכנוניתלהוכחת עמידתו בתנאי הסף 
 (.6מסמך א')

 להלן. 7כמפורט בסעיף ₪  1,500רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.4

להוכחת עמידתו בתנאי הסף יצרף המשתתף העתק "קבלה" או אישור תשלום מהעירייה המעידים 
 על רכישת מסמכי המכרז.

כמפורט בנוסח המצורף למסמכי המכרז ₪  50,000רף ערבות בנקאית להבטחת הצעתו בסך של יצ .3.5
 .להלן 5.9בסעיף 

 .להלן 5.9ור בסעיף על המשתתף לצרף ערבות מקור כאמ

לעובד עירייה ו/או  לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או להיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו בעל קירבה .3.6
 .חבר מועצת העירייה

כמסמך להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר היעדר קירבה בנוסח המצורף 
 .(5א')
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 חתימה וחותמת: ___________________.
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, מטעם זה בלבד ועדת המכרזים תרשאי לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז,
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים  הולפי שיקול דעת

 .ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה

 

 הצעת המשתתף .4

או  "המשתתףהלן: "ללעיל וההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה  .4.1
 .כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד ("המציע"

 להסכם )מסמך ג'(.  ה'בהתאם להוראות שבנספח תוגש ההצעה  .4.2

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף  .4.3
עלולים להביא  שלא נדרש במסמכי המכרז, מכתב לוואי או בכל דרך אחרת המסמכים ובין באמצעות

ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת  לפסילת ההצעה
 או הסתייגות.

 על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם .4.4
 וכן בשולי כל עמוד. קום המיועד לכך, נספחיו, במההתקשרות

 

 מסמכי ההצעה .5

 כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן:

כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים )ככל שנערכו/נשלחו ע"י העירייה(, כשהם חתומים  .5.1
 .(כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליוידו )-על

 לעיל. 3בסעיף כל המסמכים המפורטים  .5.2

 :1976כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .5.3

דהיינו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות  –אישור ניהול ספרים   .5.3.1
תקף על שם  1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 המשתתף.

 1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .5.3.2
 .(3מסמך א')חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח 

תצהיר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  .5.3.3
מסמך משתתף ומאושר כדין בנוסח חתום על ידי מורשי החתימה מטעם ה 1976-התשל"ו

 .(4א')

 .העתק תעודת עוסק מורשה .5.4

 .על שם המשתתף תקף, אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, .5.5

 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו: .5.6
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר בשצ"פ מרכזי בעיר נתיבות מערב ב'. 24/2021מכרז פומבי מס' 

 

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של  .5.6.2
 .צורך בפירוט שעבודים(המשתתף )אין 

 בשולי מסמך ב'.אישור עו"ד או רו"ח  .5.6.3

 ככל שהמשתתף הינו עוסק מורשה שאינו "תאגיד" יצורפו: .5.7

 צילום תעודות זהות של היחידים המרכיבים את העוסק המורשה. .5.7.1

 .בשולי מסמך ב'אישור עו"ד או רו"ח  .5.7.2

בהתאם להוראות  , לכל אחד מהפרקים אליהם מוגשת הצעה על ידי המשתתף,הצעה תכנונית .5.8
 . ההצעה תוגש בשתי הדרכים הבאות )גם וגם(:(6')א מסמך

 .יםצבעוני ים קשיח יםעותק 6-ב A3בחוברת  .5.8.1

 .USBכונן  על גבי .5.8.2

)חמישים אלף שקלים חדשים( ובתוקף עד ₪  50,000סך של ב , מקור,ערבות בנקאית אוטונומית .5.9
או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה שהוצאה על ידי בנק ישראלי  בדיוק, 2124.10.ליום 

לבקשת  1981-רישיון עסק לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א
, וזאת למסמכי המכרז בדיוקהערבות המצורף  נוסחב, העירייההמשתתף במכרז בלבד, לפקודת 

 מכרז.הצעתו בלהבטחת 

לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף רבות תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף העהעירייה 
הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת -הערבות עפ"י הדרישה. אי

 . המשתתף

לפירעון, כולה או חלקה, במקרים להגיש את הערבות  ועדת המכרזים ו/או העירייה יהיו רשאיות
 הבאים, ובלבד:

ר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך יחזור בו מהצעתו לאח שהמשתתףכל אימת  .א
 שהיא. 

 כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .ב

 כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.  .ג

במכרז  כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות .ד
 שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

ימים ממועד הכרזה על  14כל אימת שהמשתתף שזכה לא חתם על הסכם ההתקשרות בתוך  .ה
 זכייתו במכרז.

 
עקב מעשים  לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה העירייהמבלי לגרוע מזכותה של  והכל

 כאמור לעיל. למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.

 בדואר רשום לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו. שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לומשתתף 

 לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או 
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית 

 העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 חתימה וחותמת: ___________________.
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, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור 
והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות 

 ידם, כאמור.-ולהמציא כל מסמך שיידרש על

 גשת ההצעהמועד ה .6

 מהנדסבמשרד  , נתיבות,8שד' ירושלים במעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים במשרדי העירייה,  .6.1
 202122.7.ליום " בלבד עד 24/2021במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס'  העירייה
 . בדיוק 12:00בשעה 

המשתתף לשם השבת פתח )למעט לשם זיהוי יהצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא ת .6.2
 המעטפה אליו( ולא תידון כלל.

)מאה ועשרים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  120כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .6.3
)מאה ועשרים( יום נוספים  120העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

 והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות מגישי ההצעות  .6.4
 תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.

 העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים. .6.5

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת ע בהגשת הצעתו מבי .6.6
 .לכל תנאי הסכם ההתקשרות

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7

טלפונית באמצעות  או מהנדס העיר במשרד– עדנה קביליס,אצל הגב' את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .7.1
 .052-6678718בנייד  או  08-9938708 ן:בטלפו  :מזכירת הגזברותאשראי ב

ובכלל זאת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז,  .7.2
תחולנה על  והוצאות התכנון כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז

 המציע. 

גוף אשר לא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז )גם אם הגיש הצעה ללא רכישה( ולא  .7.3
 יהא זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז. 

 מפגש מציעים הבהרות ושינויים .8

במרכז  נפגשים 10:00, בשעה 2129.6.יעים, השתתפות אינה חובה, יתקיים ביום מפגש מצ .8.1
 .ודותהנק 11הפעלה עירוני, נתיבות כביש 

  yana@netivot.muni.ilבדוא"ל: יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה,  214.7.עד יום  .8.2

 :שלהלן, במבנה בלבד  MS-Wordבמסמךאלות הבהרה בכתב ש

או הנספח המסמך  מס"ד
אליו מתייחסת 

 ההבהרה

הסעיף אליו 
מתייחסת 

 השאלה

 נוסח השאלה
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 חתימה וחותמת: ___________________.
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 כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציג העירייה, במועד, בפורמט  .8.3
 לעיל. כן יודגש, כי העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.ובמבנה, המוכתבים 

ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד  .8.4
 ממסמכי המכרז.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .8.5
 נה את העירייה. תחייב –

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  .8.6
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק 

או בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום 
ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י -לפי הפרטים שנמסרו על או בדואר אלקטרוני בפקסימיליה

 ידו להצעתו. -המציע ויצורפו על

 

 שמירת זכויות .9

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  .9.1
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  .9.2
 לתנאי ההסכם. 

 

 בחינת ההצעות

 ועדת מכרזים או מי מטעמה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים כמפורט להלן:  .9.3

ועמידתו של המציע  , תקינות הערבות הבנקאיתבדיקת שלמות הצעת המציע – שלב א' .9.3.1
הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב  בתנאי הסף. מציעים אשר

 ב' של המכרז כמפורט להלן.

בהתאם  , לרבות המתקנים המוצעים ותוכנית העמדהההצעה התכנונית בחינת – שלב ב'  .9.3.2
 להלן. 9.5למדדים המפורטים בסעיף 

 ר יכלול את:בחנה על ידי צוות בחינה מטעם ועדת המכרזים אשיההצעות בשלב ב' ת

 מנהלת מינהלת הסכם הגג, או מי מטעמה. .א

 מהנדס העיר או מי מטעמו. .ב

 אחראי מתקני משחק בעירייה. .ג

 ע ."מחלקת שפמנהל  .ד

 מתאם הפרויקט מטעם העירייה. .ה

 ."(צוות הבחינה)להלן: " 
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 ,לא יוכל להשתתף בישיבות )אחת או יותר( צוות הבחינהתוכל, בכל מקרה בו מי מאנשי  העירייה
או לצרף במקומו איש צוות אחר לפי שיקול  כאמור הצוות איש ללא ימשכוי הישיבות כי לקבוע
 דעתה.

באופן  הצגת ההצעה התכנונית על ידי המשתתפים באמצעותתעשה התכנונית בחינת ההצעה  .9.4
  פרונטלי במשרדי העירייה.

ם התכנונית בשלב זה  להכין מצגת הכוללת את הצעתשיעמדו בתנאי הסף, על המשתתפים  .9.5
 והצעתם למתקני המשחק. 

  דקות( 35)הוגשה הצעה לשני הפרקים תהא משך המצגת  דקות 20 עד האיהמצגת לכל פרק  משך
 :תכלול המצגת

 .הצגת תפיסה רעיונית ותכנונית באופן כולל .9.5.1

 .הצגת תכנית העמדה .9.5.2

, עמידות ואפשרות יםבנוי םהמהם , החומרים הם, חלקיהם, מאפייניניםהצגת המתק .9.5.3
 .'בוכיו ניםבנתיבות, התייחסות לנגישות המתקלאקלים שימוש בפרט 

 :קריטריונים לבחינת ההצעות .9.6

וינוקד בהתאם לקריטריונים הבאים, כאשר  ייבחן בנפרד)בכל פרק(  מהאזוריםמובהר כי כל אחד 
 היחס של הניקוד בכל אזור לכל קריטריון יהיה בהתאמה לתקציב האזרו בפרק.

 
 :לדוגמא

קיבל המשתתף בקריטריון "חדשנות  Aאזור ב. (Bואזור  Aאזור משתתף הגיש הצעה לפרק א' )
  נקודות. 15 באותו קריטריון קיבל המשתתף Bאזור נקודות. וב 12 –ומקוריות" 

 
נקודות המתקבלים מחיבור הניקוד של  12.28סה"כ הניקוד של המשתתף לקריטריון בפרק יהיה: 

 האזורים לפי החלק היחסי של התקציב שלהם.
 

(
390,000

4,090.000
× 15) + (

3,700,000

4,090,000
× 12) = 12.28 

 
 פירוט קריטריונים

ניקוד  פירוט הקריטריון
 מירבי

התרשמות ממקוריות וחדשנות במתקנים  חדשנות ומקוריות
 השונים לרבות עיצוב חדשני.

15 

ניקיון צורני ואחידות השפה העיצובית בכל  שפה אחידה
משפה עיצובית התרשמות  - מרכיבי ההצעה

מרעיון נושאי מגובש שחל על כמה אחידה ו
 לרבות ,בפרקשיותר אלמנטים  ומתקנים 

 .טיקה ושפה עיצובית מובהקת וברורהתאס

15 

התאמה למשתמשים שונים 
 ומגוון גילאי

ממגוון הפעילויות, לרבות התרשמות 
התאמה ועניין למגוון גילאים ומגוון סוגי 

לאוכלוסיות עם צרכים  אוכלוסיות לרבות
 .מיוחדים

15 
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ניקוד  פירוט הקריטריון
 מירבי

 התרשמות מחומרים בהם נעשה שימוש איכות חומרים
, לרבות עמידות החומרים, במתקנים

 .התאמתם לאקלים בנתיבות  וכיוב'

15 

התרשמות מבטיחות המתקן, התאמתו  בטיחות המתקן ונגישותו
ונגישותו למנעד רחב של סוגי אוכלוסיות 

 שונות.

15 

עמידות המתקנים לאורך זמן התרשמות מ עמידות
 .בפני ונדאליזם וזמינות חלקי חילוף

15 

 10 התרשמות כללית התרשמות כללית

 XXXXXX 100 סה"כ

 

צוות הבחינה יוכל לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או אסמכתאות לנושאים שונים  .9.6.1
 בהצעתם ו/או פירוט נוסף ו/או כל מסך או דוגמא אחרת לצורך הערכת ההצעות כאמור.

לעיל ויעביר  9.5צוות הבחינה ינקד את המשתתפים בהתאם לפרמטרים הקבועים בסעיף  .9.6.2
 את המלצות הניקוד שלו לוועדת המכרזים.

על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי העירייה תהא המלצה שלילית על המשתתף ממזמין  .9.7
העירייה לזמנו לשימוע שירותים אחר או ככל שלעירייה יש ניסיון קודם רע עם המשתתף, תוכל 

 בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו.

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  .9.8
ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה  לגרום לפסילת ההצעה יםעלול
 .אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

 אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה .9.9
 .או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

רשאית כל הצעה שהיא כזוכה, כן אינה מתחייבת לקבוע  ל האמור לעיל, ועדת המכרזיםלמרות כ .9.10
 . ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה  .9.11
ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או  שפעל בחוסר תום לבאם יש לה יסוד סביר לחשוש 

תה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי ישכוונתו הי
 .'בוכיו הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות

דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,  רשאית, על פי שיקול טעמה(מו מי )אועדת המכרזים  .9.12
לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת 

 .ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו

ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו,  .9.13
סית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים כישוריו, יכולתו הפיננ

עם המציע בעבר, וכן לפסול הצעה על סמך ניסיון קודם כאמור. לצורך כך, תהא רשאית העירייה 
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לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם 
 העירייה, ככל שיידרש.

, תפעל העירייה על פי כללי העדפות הקבועים בתקנות מקרה בו ההצעות הטובות ביותר יהיו זהותב .9.14
לרבות העדפת עסק בשליטת אישה )רק במידה והוגשו הצהרות  1987-העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 

תהא רשאית ועדת המכרזים  המכרז כנדרש בדין(. ככל שאין מקום להפעלת כללי העדפות, במסגרת
לבקש מהמציעים שהצעותיהם היו הכשרות הטובות ביותר להגיש הצעה משופרת או לקיים הגרלה 

כללי ההגרלה יועברו למשתתפים  –בכל הנוגע לזוכה במכרז )או לשלב בין שתי האפשרויות כאמור( 
 .הרלוונטים טרם ביצוע ההגרלה

 הודעה על זכייה וההתקשרות .10

 "(. הזוכההזוכה/ים במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה/ים )להלן לשם הנוחות: "עם קביעת  .10.1
 

ימים ממועד הודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים  7בתוך  .10.2
והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על 

 תום על ההסכם המצורף למכרז )מסמך ג'(. עריכת ביטוחים וכן יח

 

לעיל, תוך התקופה האמורה שם  10.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .10.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו 

ולחלט את הערבות, אשר מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, 
הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות 

 ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. 
 

כן תהא רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים 
פי המכרז -לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על שתמצא
 פי כל דין. -ו/או על

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור  .10.4
אית לסך והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכ

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב ( ₪)אלף ₪  1,000של 
 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים.  10.2בסעיף 

 

העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות  .10.5
 מכרז.ה

 

 ידי העירייה.  -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .10.6
 

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את  .10.7
כל מקרה של במכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. 

בנסיבות שבהן  לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.סתירה בין נוסח מכרז זה 
לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח 

 .המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה

 ביטול המכרז .11

, או לצאת פרקים ממנו/ים ממנורשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלק העירייה .11.1
למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא 
 יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

 -אך לא חייבת  –י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .11.2
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 
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התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר  .11.2.1
, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים, במסמכים השוניםפתיחת ההצעות, שנפלה טעות 

 לה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.או שא

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות ו/או פעלו בניסיון ליצור  .11.2.2
 הסדר כובל.

 תקציב הפרויקט, כולו או חלקו. בוטל .11.2.3

עים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז יעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצהעירייה החליטה  .11.3
     ו/או כלפי מי מטעמה. העירייהכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי 

 

 עיריית נתיבות       
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 פרטי המשתתף ומסמכי הערכה –( 1מסמך א')

 

 פרטים על המשתתף .1

    שם המשתתף: .1.1

   מס' הזיהוי: .1.2

    מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

    המשתתף:שם איש הקשר אצל  .1.4

   תפקיד איש הקשר:  .1.5

   טלפונים: .1.6

   פקסימיליה: .1.7

 _____________________________________________דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 עמידה בתנאי הסף: .2

 )פירוט ניסיון קודם( 3.1תנאי הסף שבסעיף 

פרויקטים הכוללים תכנון, אספקה והתקנה  שלושה, כקבלן ראשי, 2016-2021בעצמו, בין השנים  ביצע
לא כולל מע"מ ₪  2,000,000של מתקני משחק ו/או מתקני כושר עבור רשויות מקומית בהיקף כספי של 

פרויקט, ללא עלות משטחי גומי או הצללות וכן צרף המלצה חיובית מאת מזמין העבודות ביחס לכל  לכל
 פרויקט.

תקנה באתר גיאוגרפי אחד. אין מניעה שבפרויקט היו מספר אתרי תכנון, אספקה וה –" משמעו פרויקט"
 משנה )בחלוקה לגילאים וסוגי אוכלוסייה( ויראו בפרויקט כאמור אתר אחד.

 כהגדרתה בדין ולרבות תאגיד מקומי.   –" מקומית רשות"

שם הרשות  שם הפרויקט מס"ד
 המקומית

איש קשר 
ברשות 

 המקומית

טלפון איש 
קשר ברשות 

 המקומית

היקף כספי  שנת ביצוע 
לא כולל 

 מע"מ

1.        

2.        

3.        

 
 

  .העבודות ממזמין לעיל שפורט פרויקט לכל ביחס חתומה חיובית המלצה לצרף יש: הערה
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר בשצ"פ מרכזי בעיר נתיבות מערב ב'. 24/2021מכרז פומבי מס' 

 

 נוסח ערבות בנקאית למכרז –( 2מסמך א')

 לכבוד 

 נתיבותעיריית 

 ערבות בנקאיתהנדון: 

)להלן:  מספר זיהוי _________________על פי בקשת _________________ 
חמישים ש"ח  ) 50,000 "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלהמבקשים"

להבטחת  24/2021וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס'  (שקלים חדשים אלף
 מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז.

דרישתכם הראשונה מ ימים 7תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 
כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת 

ת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו ומבלי לטעון כלפיכם טענ
 כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך 

 הכולל הנ"ל.

 לויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ת

 ועד בכלל. 2124.10.ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ענה.ילא ת 2124.10.דרישה שתגיע אלינו אחרי  

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 2124.10.לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 רב ד בכבו

 )בנק/חברת ביטוח(
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר בשצ"פ מרכזי בעיר נתיבות מערב ב'. 24/2021מכרז פומבי מס' 

 

 קיום דיני עבודהתצהיר  -( 3מסמך א')

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1
"( המבקש להגיש הצעה למכרז של עיריית נתיבות. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת המשתתף" או "הגוף"

 לתת תצהיר זה בשם הגוף.

ב לחוק עסקאות גופים 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2
תנאי לעסקה עם גוף  – "(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודההחוק" -)להלן 1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3
או לפי חוק  1991-"אעבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

( או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז
עבירה עפ"י  -ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 2)כהגדרתו בסעיף 

(, 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -שמ"זאו לפי חוק שכר מינימום, הת 1991-חוק עובדים זרים התשנ"א
 אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ברחוב ____________, 

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 
 בפניי.

 

__________                                                        _________________________________ 
   
   

 עו"ד     חותמת + חתימת                                                                              תאריך            
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 חתימה וחותמת: ___________________.
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 תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות –( 4מסמך א')

 (11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון מס' 
 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"( הגוף" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן  .1
"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה הרשות)להלן: " נתיבותלהתקשר עם עיריית  המבקש

 בשם הגוף.

 אני מצהיר כדלקמן: .2

  להלן: "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף(
 זכויות"( לא חלות על הגוף.

  ת על הגוף והוא מקיים אותן;לחוק שוויון זכויות חלו 9הוראות סעיף 

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה  100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  .3
לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

הגוף מתחייב לפעול )ג( לחוק שוויון זכויות, 9לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף  –
 על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. 

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  .4
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 

         ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                                                   

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
______, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר ברחוב ______

את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 
 בפניי.

_________________   __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                 תאריך            
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 חתימה וחותמת: ___________________.
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 רבהיתצהיר היעדר ק – (5)מסמך א'

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: נתיבותעיריית אני הח"מ מצהיר בזאת כי 

 הקובע כדלקמן : [,נוסח חדש]א׳ )א( לפקודת העיריות  122סעיף  .1

״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. –זה, ״קרוב״ 

 בר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:)א( של ההודעה בד 12כלל  .2

חבר מועצה  –״חבר מועצה״  ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

( )ב( 1) 1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 ( )ב(״.1) 2 -ו

 הקובע כי: ש[,נוסח חד])א( לפקודת העיריות  174סעיף  .3

זוגו -״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן
 או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.

 להודיע ולהצהיר כי : בהתאם לכך הנני מבקש .4

בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או  .4.1
 שותף.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  .4.2
 מהם מנהל או עובד אחראי בו.ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .4.3

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .4.4
 הצהרה לא נכונה.

 אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4.5

( לפקודת העיריות, 3א׳ ) 122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .4.6

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 א׳ )א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 122

 

 : ___________________________________חתימת המציעשם המציע: _
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 חתימה וחותמת: ___________________.
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 קווים מנחים להגשת הצעה תכנונית רעיונית – (6)מסמך א'

 :כללי .1

 ההנחיות במסמך זה הינן דרישות מזעריות )מינימום( מהמשתתפים במכרז. .1.1

העירייה על יבוצעו על ידי ככלל עבודות המצעים, עבודות הבטון, משטחי הגומי וכן עבודות ההצללה  .1.2
 . חשבונה

 לעבודות תכנוניתהצעה להגיש גם , מציעים יוכלו )לא חייבים(לעיל,  1.2אף האמור בסעיף  על .1.3
)כל אזור בנפרד( והצעת מחיר )פאושלית סופית( לביצוע עבודות ההצללה  C -ו A ,Bים אזורב הצללה

 כאמור בכפוף לסכום המקסימלי שנקבע עניין זה. 

הצעה תכנונית להצללה, תכלול התכנית: תכנית מלאה של ההצללה, כולל ביקש המציע להגיש גם 
. ההצעה כאמור עמודי הצללה, גובהם ומידותיהם, סוג אריג ההצללה, גווניהם וכל פרט נדרש אחר

לפי  , לגבי חלק מהאזורים או כולם,תהיה אופציונאלית והעירייה תוכל לקבלה או שלא לקבלה
 שיקול דעתה הבלעדי. 

 העמדה/תכנון:תכניות  .2

  המשתתפים במכרז יכולים להגיש הצעה לאחד הפרקים במכרז או לשניהם. .2.1

 ,ביקש המשתתף להגיש הצעה לשני הפרקים, יצרף להצעתו שתי הצעות תכנוניות נפרדות מסומנות .2.2
 ביחס לכל פרק אליו הוא מגיש הצעה.

 אין מניעה להגיש הצעה לפרק אחד בלבד. .2.3

 כי אין להגיש חלופות. יודגש אחת בלבד לכל פרק אליו מוגשת הצעה. הצעה תכנוניתיש להציע  .2.4

 :תוצג עם ההצעה .2.5

 ביחס לכל מתקן ואזור. ,להלן 4טבלת הפירוט שבסעיף לטבלת פירוט בהתאם  .2.5.1

באופן שבו העירייה תוכל  ןיפורטו המחירים )בטבלה המוזכרת לעיל( ביחס לכל מתקן ומתק .2.5.2
 והכל במגבלת התקציב הקבוע לכל אזור. –להוסיף או להפחית מתקנים לפי דרישה 

 .מפרט טכני מפורט של המתקן הכולל את גודלו, מאפייניו וכו' .2.5.3

 הדמיות )לכל מתקן, ולכל אזור(. .2.5.4

 הסברים ביחס לכל מתקן לרבות השימושים בו. .2.5.5

כל מתקן ובין  עם חוצצים בין במאורגן ובצורה בהירה ,בחוברות כרוכות  ותוגש ההצעה תערך .2.5.6
 . כל אזור וכל פרק

 כונן וכן בעותק מגנטי )אלקטרוני( על גבי A3בגודל  יםצבעוני יםקשיח ים עותק 6-ההצעה תוגש ב .2.6
USB. 

למשתתפים אחרים במכרז במסגרת ייחשפו סוד מסחרי/סוד מקצועי ולא  תהווהההצעה התכנונית  .2.7
 זכות העיון.

 1948לרבות ת"י יעמדו בתקני הבטיחות והנגישות לעניין מתקני משחק  אשר יותקנו כל המתקנים .2.8
 ויאושרו על ידי מכון התקנים הישראלי.
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר בשצ"פ מרכזי בעיר נתיבות מערב ב'. 24/2021מכרז פומבי מס' 

 

 דרישות מזעריות והנחיות ביחס לכל אזור: .3

 :הערות כללי .3.1

 .הנדרשיםלהלן פירוט האזורים השונים עבור מתקני משחק וכושר  .א

יעים בתכנית מעודכנת )ראה קובץ יש להקפיד על התאמה למימדים של משטחי הגומי כפי שמופ .ב
 אוטוקד(

המשותפת לכל האלמנטים בגוונים חמים יש להציע שפה עיצובית המשכית וסכמת צבעים  .ג
 המשולבים בהצעה.

: יפורטו המחירים ביחס לכל מתקן באופן שבו העירייה תוכל להוסיף או להפחית מתקנים הערה .ד
 לפי דרישה.

 דרישות פירוט תיאור שטח אזור
A 753 אזור מתקן  מ"ר

 ראשי
מתקן משולב מונומנטלי, מראה עיצובי 
ופיסולי מיוחד. ניתן לשלב בשטח מספר 

 אלמנטים, בעלי אופי עיצובי משותף.
 

המתקן יכלול פלטפורמות בגבהים 
 שונים.

 
יש לכלול אמצעי  .המתקן יכלול מגלשות

טיפוס מגוונים ומעניינים, מתאימים 
 לרמות שונות.

 
ש ועושר אפשרויות שימדגש מיוחד על 
 לילדים רבים. תומשחק בו זמני

 
 

 3לפחות 
מגדלים/משטחים 

 3לפחות ו ,גבוהים
מגוון אמצעי ומגלשות 

 טיפוס

B 564 מתקן נדנדות בצורת קשת, עוקב אחר  אזור נדנדות מ"ר
תוואי השביל המפותל, מראה עיצובי 
ופיסולי מיוחד, תואם לאופי המתקנים 

 .Aבאזור 
 

נדנדות מסוגים שונים, לטווח יותקנו 
 גילאים ומשתמשים רחב.

 
  Aלאזור    התאמה עיצובית

 

נדנדות  15לפחות 
מסוגים שונים 

מותקנים ע"ג אלמנט 
קונסטרוקטיבי רציף 

 )קשתי/אחר( 
בקצוות ניתן לשלב 

 מתקני טיפוס ואחרים

C 543 אזור ילדים  מ"ר
 קטנים ופעוטות

אזור משחקים מיועד לפעוטות ולילדים 
 קטנים. 

 
אלמנטים שונים התואמים באופי 
העיצובי ויוצרים מראה 'שלם' ונקי. 

עם זאת ועיצוב מינימליסטי ומוקפד 
אטרקטיבי למשחק. דגש מיוחד על עושר 

 תאפשרויות שימוש ומשחק בו זמני
 לילדים רבים.

 
 מתקן בעל פלטפורמות בגבהים שונים.-
 הנ"ל יכלול מגלשות.המתקן -
 מגוון אפשרויות עלייה וטיפוס.-

רצוי לכלול אלמנט רצפתי/טופוגרפיה 
 משחקית.

 

 3לפחות 
מגדלים/משטחים 

 3גבוהים, ולפחות 
מגלשות ומגוון אמצעי 

 טיפוס
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 חתימה וחותמת: ___________________.
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 דרישות פירוט תיאור שטח אזור
D 364 אזור מיועד לאומגה ליניארית עיצוב נקי  אזור אומגה מ"ר

 ופשוט.
התאמה לשאר מתקני המשחק באזורים 

c   עדg 
 

 העדפה למספר מסלולים בו זמנית.
 

ית. ראומגה ליניא
 לשניהעדפה 

 .מניתז משתמשים בו

E 90 אזור שהייה,  מ"ר
ערסלים ו/או 
 שיווי משקל

אזור שהייה קטן לערסלים, מתקני שיווי 
משקל, חבלים, קרוסלה או כל מתקן 

 באופי דומה.
 

 מתקנים 3לפחות 

F 155 אזור מתקני  מ"ר
כושר -מיני

 ילדים

מתקני כושר בודדים קטנים, משולבים 
 כרצף לאורך השביל המתפתל.

 
מסלול -העדפה לשימוש כציר

 לכושר/נינג'ה.
 

 העיצוב והמימדים יהיו ייעודיים לילדים
לאלמנטים השונים יהיה אותו אופי 

 עיצובי.
 
 

 מתקנים 5לפחות 

G 70 אזור שולחנות  מ"ר
 משחק

שקט ילדים, אזור פעילות -אזור ספורט
יחסית לאורך 'שביל ריצה', שולחנות 
משחקים כגון פינג פונג, כדורגל שולחן 

 ועוד.
 

 מתקנים  3לפחות 

 

 תצורת טבלה להגשה ביחס לכל אזור ומתקן: .4

  פרק ___ אזור ____         'נתונים של מתקני משחק וכושר בשצ"פ מרכזי בנתיבות מערב ב  

שם  מס'
תיאור  מק"ט הפריט

 הפריט

חומרים 
עיקריים 
מהם בנוי 

 המתקן

טווח 
 גילאים

כמות 
משתתפים 

 בו זמנית

נגישות 
לאנשים עם 

 מוגבלות

מחיר כולל 
הובלה 

והתקנה ולא 
 כולל מע"מ

צילום 
 הפריט
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 חתימה וחותמת: ___________________.
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 להפחית או להוסיף תוכל העירייה שבו באופן מתקן לכל ביחס המחירים יפורטו: הערה
 .דרישה לפי מתקנים

 תשריט השטח –( 7מסמך א')
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 חתימה וחותמת: ___________________.
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 טבלת מסמכים להגשה  –( 8מסמך א')

 .חוסרים וללא כנדרש הצעה הגשת לצורך למשתתפים לסייע נועדה"ל הנ הטבלה

המציעים האחריות לוודא כי הצעתם מוגשת בדיוק לפי דרישות מסמכי המכרז ו/או מסמכי ההבהרות  על
 שייצאו, אם ייצאו, בגינו.

 אין/יש הדרישה במכרזתיאור  סעיף

  3.1( ובו פירוט הניסיון הקודם הנדרש בתנאי הסף הקבוע בסעיף 1מסמך א') 3.1

המלצות מעל אחד ממזמיני העבודות בפרויקטים שפורטו לצורך עמידה בתנאי  3.1
 הסף.

 

  .1חלק  1498העתק היתר תקף לסמן מוצרים  3.2

ועל  A3עותקים של  6) (6שבמסמך א')העתק הצעה תכנונית בהתאם להוראות  3.3
כולל הדמיות, טבלאות פירוט ביחס למתקנים, פירוט התקציה לפי ( USBגבי 

 מתקנים וכו' כנדרש שם.

 

  העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. 3.4

  ערבות בנקאית מקור בהתאם לנדרש במכרז. 3.5

  (.5בנוסח מסמך א') עניינים וניגוד קירבה היעדר תצהיר 3.6

  .ועמוד עמוד בכל חתומים ההבהרה מסמכי לרבות המכרז מסמכי כל 5.1

  .ספרים ניהול אישור 5.3.1

  (.3')א מסמך"קיום דיני עבודה" בנוסח  תצהיר 5.3.2

  (.4')א מסמך"ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" בנוסח  תצהיר 5.3.3

  .מורשה עוסק תעודת העתק 5.4

  .במקור הכנסה מס ניכוי בדבר אישור 5.5

  .התאגדות תעודת העתק :תאגיד .5.6.1

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי תאגיד:  5.6.2
 לסוג ההתאגדות של המשתתף.

 

  אישור עו"ד או רו"ח בשולי מסמך ב'.תאגיד:  5.6.3

  .זהות של המשתתףהעתק תעודת עוסק שאינו תאגיד:  5.7.1

  אישור עו"ד או רו"ח בשולי מסמך ב'.עוסק שאינו תאגיד:  5.7.2
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 חתימה וחותמת: ___________________.

 לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר בשצ"פ מרכזי בעיר נתיבות מערב ב'. 24/2021מכרז פומבי מס' 

 

 הצהרת המשתתף -מסמך ב' 
מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס' אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  24/2021

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי  ,ננו מצהירים בזהה .1
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים 

 וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  הכרוכות בביצוע השירותיםהוצאות ההמשפיעים על 

העירייה זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי לא הסתמכנו בהצעתנו  .2
ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו 

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
 נו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. הבנה וא

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת השירותים  .3
 נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

עונה על כל הדרישות שבמסמכי הצעתנו זו ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .4
ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור  המכרז

מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה 
מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש 

להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם 
נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

 ההצעה. 

 .  ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותלבצע את כל אנו מקבלים על עצמנו  .5

הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .6
אם  ואנו מתחייבים לעשות כןלבצע ולהשלים את אספקת והשירותים במועדים הנקובים במסמכי המכרז, 

   נזכה במכרז.

כלליות, מכל  את כל ההוצאות, בין מיוחדות וביןה בהתאם לתקציב הפרויקט והיא כוללת הצעתנו הוגש  .7
במפרט הטכני  הכלול , עפ"ינשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז באספקת השירותיםסוג הכרוכות ומין 

 .לרבות רווח, וכל הוצאה אחרת

ם, נבצע את השירותים נשוא המכרז הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והעירייה תתקשר איתנו בהסכ .8
 בשלמות.

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  .9
 במפורש במסמך זה.

 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .10

יום )מאה ועשרים(  120ותהא תקפה במשך  ,נת לביטול או לשינויבלתי חוזרת ואינה נית נההצעתנו זו הי .11
ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

)מאה ועשרים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו  120למשך 
כל פי -עלפי המכרז ו/או -על העירייהכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית , והכל מבלי לגרוע ממהצעתו

  דין. 

חוזרת, כאמור  בסעיף -משום הצעה לאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .12
 לביניכם.  מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3
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מציא את כל נ ,ימים ממועד הודעתכם על הזכיה במכרז 14תוך כי היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים  .13
לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו והאישורים שעלי המסמכים 

 הביצוע  והאישור על עריכת ביטוחים. 

ם הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאי .14
סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות  ויתור

 דרישותיו.

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא

 

 פרטי החותם מטעם המציע :

 

 _________________ ת.זשם פרטי _____________ משפחה______________ 

 _________________ ת.זשם פרטי _____________ משפחה______________ 

 

__________________ 

 חתימה וחותמת

 אישור עו"ד

 

ח.פ./ע.מ ________________   ________________________ עו"ד של _____________אני הח"מ
על הצהרה זו ה"ה  ייבפנ חתמו__________  יוםב"( מאשר בזה כי המשתתף)להלן: "

, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים בשם המשתתף___________________ 
וכי חתימת ה"ה על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו 

 מחייבת את המשתתף.המפורטים לעיל 

_____________________                                                            __________________                    

 דחותמת + חתימת עוה"                                                                                      תאריך          
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 הסכם –מסמך ג' 
 2021שנערך ונחתם  ב______ ביום _____ לחודש _____ שנת 

  עיריית נתיבות              : ב י ן

 "(העירייה)להלן: "               

 -מצד אחד    

 

 :               ________________________        ל ב י ן             

 רח' ____________________מ   

 "(ספקה)להלן: "       

 

 -מצד שני               

 

לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר  24/2021והעירייה פרסמה את מכרז           הואיל
"( והספק הגיש את הצעתו המכרז)להלן: " בשצ"פ המרכזי בשכונת נתיבות מערב ב' בנתיבות

 למכרז.  

ובהסתמך על הצהרות הספק במסגרת המכרז, על הניקוד בהליך המכרזי ביחס להצעתו של הספק  והואיל
 ________________ לאזוריםביחס  המליצה ועדת המכרזים על הצעתו של הספק כזוכה במכרז

 ; והמלצת ועדת המכרזים כאמור אושרה על ידי ראש העירייה

בביצוע כלל העבודות א בעל ידע וניסיון ועל הסכם זה כי ה ומצהיר ומאשר בחתימת ספקוה והואיל 
 עירייהלספק בעל כישורים, ידע ויכולת מקצועית ל ו, והינוהשירותים המבוקשים במסגרת חוזה זה

 ;ל פי האמור בהסכם זהעוהכל  ,את השירותים ולבצע את העבודות ברמה מקצועית

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה, הצהרות הצדדים שבו והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

כל הכותרות, ראשי הפרקים, כותרות הסעיפים בחוזה ובנספחיו נכתבו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו  .1.2
 לפרשנות מונחיו והוראותיו.

כמסמך , המכרז וההסכםאת  לראות. יש מסמכי המכרזההסכם על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד  .1.3
כל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ב. אחד המשלים זה את זה
יגבר , בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם ליישב בין שני הנוסחים.

 סח הכתוב במכרז זה.נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנו

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו והינם: .1.4
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התכנון העקרוני של המציע והצעתו וכן התכנון המפורט שיבוצע בהתאם  – 'א נספח .1.4.1
 להוראות הסכם זה, יאושר על ידי העירייה ויהא חלק בלתי נפרד מההסכם.

  .דרישות הביטוח של העירייה – 'נספח ב .1.4.2

 .הספק עבודותביטוח  עריכתאישור  - 1'ב נספח .1.4.3

 נוסח ערבות ביצוע וערבות טיב. – נספח ג' .1.4.4

 אחריות.  – נספח ד' .1.4.5

 .תקציבי הפרקים והאזורים והצעה אופציונאלית להצללות –נספח ה'  .1.4.6

 הספק הצהרות .2

 בזאת כדלקמן: ומתחייב מצהיר  הספק

הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודה לפי חוזה זה, וכי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים  .2.1
מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודה בתוך התקופה שנקבעה לכך 

 בחוזה.  

דה ו/או הנובעים בחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבו באתר, הוא ביקר  .2.2
וכי אין ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר עם האמור לעיל, והוא מוותר  םמה

 . בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, כאמור

יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המיומן  .2.3
 ההסכם. רוש לביצוע התחייבויותיו, והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי והציוד הד

חוזה זה ונספחיו, וכל תנאי החוזה והנספחים לו נהירים וברורים לרבות הוא קרא את המכרז ונספחיו  .2.4
 לו.

פי -כי קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה, וכי אין כל מניעה, על .2.5
בחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על כי ו הסכם או אחרת, לחתימתו על הסכם זהדין או 

 פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 

 השירותים והעבודות .3

___________________  וכושר בשצ"פ מרכזי באזוריםהספק יתכנן, יספק, יתקין מתקני משחק  .3.1
 בהתאם להצעתו במכרז, הנחיות העירייה, והוראות הסכם זה. 

( ממועד סיום *כולל נזקי וונדליזםלא ) שנים  10בנוסף יעניק הספק אחריות למתקנים לתקופה של 
  ההתקנה וקבלת כלל האישורים הנדרשים )לרבות ממכון התקנים(.

המחליט האם "נזק" מקורו בוונדליזם או שלא וקביעתו תהא סופית. אחראי המתקנים בעירייה יהא הגורם *
מובהר כי וונדליזם מוגדר כנזק אשר נעשה בזדון מתוך כוונה ומטרה לפגום במתקן. לא ייחשב כוונדליזם נזק 

 שנוצר כתוצאה משימוש במתקן שלא למטרת וכוונה ליצור נזק.

היתר להקמת המתקנים שהוצעו על צאת הנפיק את כל האישורים הנדרשים להובאחריות הספק ל .3.2
, הכל על חשבונו, העירייה תסייע במידת האפשר לספק בהוצאת ההיתר כאמור. )תיק מתקן מלא( ידו

אזי  ,ככל שהוצאת היתר הבניה תתעכב מטעמים שאינם קשורים לזוכה במכרז )מעשה או מחדל שלו(
 .ד הזוכה במכרזיידחה לוח הזמנים בהתאמה והדבר לא ייחשב כהפרת ההסכם מצ
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הספק יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתחייבויותיו לפי הסכם זה, עד לגמר ביצוע ההתקנות של כלל  .3.3
 .וכן יישא בהוצאות בתקופת האחריות בהתאם לתנאי האחריות שבהסכם זההמתקנים 

הספק מסכים, כי המתקנים יבדקו על ידי העירייה במועד אספקתם והתקנתם. ככל שיוחלט על ידי  .3.4
העירייה כי קיים פגם או ליקוי או אי התאמה, תודיע העירייה לספק על התיקונים וההשלמות 
הדרושים לביצוע, על הזמן לביצוע התיקונים ועל ליקויים שאינם ניתנים לתיקון, והספק מתחייב 

    לביצוע תיקונים ו/או השלמות כאמור.

העירייה תהא רשאית להודיע לספק על למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי  .3.5
יום מיום  90פגמים במתקנים ו/או בביצוע העבודות, בכל מועד עד מועד התשלום הסופי או בתוך 

 אספקתם ו/או נתינתם או עד תום תקופת האחריות, המאוחר מהשלושה.

לבצע במידה והספק לא יבצע תיקון כלשהו כאמור לעיל, תוך המועד שנקבע תהא העירייה רשאית  .3.6
 אחת או יותר מהרשום להלן,  הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי:

להחזיר את המתקנים או חלק מהם לספק ולקזז מחשבונו של הספק את הסכום בגין  .3.6.1
 מתקנים, שלא סופקו או שהוחזרו לו.

לבצע את התיקון בעצמה ו/או באמצעות ספק אחר, לעניין זה לרבות רכישת מתקנים מספק  .3.6.2
ו/או הפרש  ם החשבון הסופי, את מחיר התיקון שנעשה או צריך להיעשותאחר, ולנכות מסכו

המחיר בין המתקנים אשר היו אמורים להיות מסופקים על ידי הספק לבין המחיר ששולם 
 בפועל.

 לנקוט בכל סעד אחר על פי דין לרבות תביעה לאכיפה ו/או לפיצויים. .3.6.3

ייה לנקוט בכל אמצעי אשר עומד לזכותה על אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מזכותה של העיר .3.7
 פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

הזמנים הקבוע בהסכם הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הובא לידיעתו כי ביצוע כלל הפרויקט בלוח  .3.8
כבדים ולרבות תביעות  זה הינו תנאי מהותי בהסכם זה ואי קיום תנאי זה עלול להסב לעירייה נזקים

ו/או דרישות מצד ג', וכן מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד, הוצאה או תביעה שתוגש נגדה עקב אי 
עמידת הספק בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, זאת מבלי לפגוע בזכות העירייה להודיע לספק על 

 ם התמורה. ביטול ההזמנה. במקרה של ביטול ההזמנה כאמור, תהיה העירייה פטורה מתשלו

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומכל יתר הסעדים העומדים לעירייה, בהתאם להסכם זה ובהתאם לדין,  .3.9
מתחייב הספק לשלם לעירייה עבור כל יום איחור בסיום ביצוע הפרויקט פיצוי קבוע ומוסכם מראש 

 )אלפיים שקלים חדשים(₪  2000בסך השווה ל 

ייחשב כמפר תנאי אם סיפק מתקנים שונים מאלה שהציע מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה הספק  .3.10
במכרז ו/או שאינם מתאימים בשל היותם פגומים ו/או לקויים ו/או מכל סיבה אחרת, אשר בגין כך 

 לא ניתן לעשות בהם שימוש מניח את הדעת ו/או שימוש שאינו בטיחותי.

 ספקצהרות והתחייבויות הה .4

המתקנים בהתאם להצעתו במכרז וכנדרש מהסכם זה, וכי ביכולתו לספק את מצהיר, כי  ספקה .4.1
לרשותו הידע, יכולת הניהול, תפעול, ניסיון, המתקנים, ההיתרים וכוח האדם לבצע את עבודות 

 וראויה.  הההתקנה ברמה גבוה

לבצע את העבודות והשירותים מחזיק בכל האישורים הנדרשים על מנת  ינוההספק מצהיר ומאשר כי  .4.2
 ה. הסכם ז ל פיע
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, מיד עם חתימת עירייהמתחייב להעביר את התעודות והמסמכים והרישיונות כאמור, לידי ה ספקה .4.3
 בקשר הוהנחיותי עירייהה דרישות את בדק כי ומאשר מצהיר ספקה. , ככל שיידרשהסכם זה

, ביצוע העבודות לשם הדרושים והתנאים הפרטים כל את בדקכי  וכןלעבודות בהתאם למכרז זה, 
המתקנים, להתקין אותם ולתחזק אותם באופן שוטף  את עירייהל לספק וביכולת כי מצהיר אווה

 בהתאם, ובנאמנות בחריצות, ביעילות, במיומנות, במומחיות, זה בהסכם למפורט בהתאם
 דין לכל ובכפוף, עירייהה של המלאה הרצונ לשביעות, ביותר הגבוהים המקצועיים לסטנדרטים

 .תכמוסמ ורשות

המתקנים תהא בהתאם לתכנית הרעיונית והמפורטת שיכין הספק ולאחר אישור העירייה. הצבת  .4.4

על שינויים במיקומי המתקנים או בתכנית העמדה והספק מתחייב  ספקהעירייה תוכל להורות ל
משום פגיעה בבטיחות או  ,לפעול על פי הוראות העירייה בעניין זה ובלבד שלא יהא בשינוי כאמור

 אות החוק. בעבירה על הור

הספק מתחייב להשתמש ולספק לעירייה מתקנים ו/או ציוד תיקני, תקין ובאיכות גבוהה, בהתאם  .4.5
לדרישות התקן הישראלי הרלוונטי ולשביעות רצונה המלאה של העירייה וכן מתחייב כי הינו אחראי 

 לליקויים ופגמים שיתגלו בטובין שיספק לעירייה. 

מציא לעירייה את כל תעודות האחריות המקוריות של המתקנים, הספק מצהיר ומתחייב כי ידאג לה .4.6
 ככל שאלו קיימות.   

הספק ישלם את כל המיסים, האגרות וההיטלים הנדרשים, במשך תקופת ההתקשרות על פי הסכם  .4.7
 זה. 

הספק מתחייב לעמוד בכל תקני והנחיות הבטיחות הקבועים בחוק , בכל הנוגע לאספקת הטובין  .4.8
 על פי מכרז זה וההסכם. ומתן השירותים 

לעניין תקני הבטיחות, היה והתברר כי הספק אינו עומד בתקני והנחיות הבטיחות המוגדרים לשירות  .4.9
 האמור במכרז זה, עניין זה בלבד יהיה סיבה מספקת לביטול ההתקשרות עם הספק. 

  התמורה .5

את התמורה בהתאם  עבור אספקת מלוא השירותים והטובין על פי הסכם זה, תשלם העירייה לספק .5.1
ולתקציב  לכמויות והמתקנים שהוזמנו בפועל מאת הספק בהזמנת העבודה ובהתאם להצעת שהוגשה

 .הפרויקט

חשבון לתשלום יועבר לאחר סיום התקנת כלל המתקנים, קבלת אישור מכון התקנים להפעלתם   .5.2
 וקבלת אישור קבלה/מסירה מהעירייה.

ועד אישור החשבונות על ידי מנהל המחלקה הרלוונטית ממ ימים 45התשלום יבוצע בתנאי שוטף + .5.3
 בעירייה. 

 . עירייהלספק בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין על ידי ה ספקל שולםמוצהר בזה כי התמורה ת .5.4

בגין מתן הא זכאי לה י ספקמוצהר בזאת, כי התמורה האמורה לעיל, היא סך כל התמורה שה .5.5
שהיא, והיא כוללת את כל  פית, ולא תשונה מכל סיבהוהיא מלאה וסוהשירותים וביצוע העבודות 

 הוצאותיו של הספק במסגרת הסכם זה ולצורך ביצועו.

סים, הביטוח הלאומי ויתר ימתחייב לשלם מן התמורה כאמור בהסכם זה, את כל המ ספקה .5.6
לתשלומים  תהא אחראיתלא  עירייה, וההשירותיםעל פי דין, בקשר עם מתן  והתשלומים שיחולו עלי

 ו/או ניכויים אלו. 
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הא רשאי להעביר ו/או להסב הסכם זה לאחר, כולו או מקצתו, במישרין או בעקיפין, אלא ילא  ספקה .5.7
 מראש ובכתב.  עירייהבהסכמת ה

 היחסים בין הצדדים  .6

קיים יו השירותיםאת הציוד ו/או  את א מספקועל הסכם זה כי ה ומצהיר ומאשר בחתימת ספקה .6.1
ו/או  וו/או מי מעובדי ועצמאי, וכי אין ולא יהיו בינ ספקעל פי הסכם זה כ וחייבויותיאת כל שאר הת

 יחסי עובד ומעביד.  עירייהלבין ה ומי מטעמ

על  ובאופן אישי, לרבות כל התשלומים החלים עלי והיה אחראי לעובדיי ספקמובהר ומוסכם, כי ה .6.2
פי דין בגין עבודתם, תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי, וכי לא יחולו בשום מקרה יחסי 

 . עירייהלבין הספק עובד מעביד בין עובדי ה

אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים, יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית מוסמכת כי מדובר  .6.3
, מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה בכללותו, ספקחייב המעביד, על כל הנובע מכך, מת -ביחסי עובד 
חויב וכן תלרבות הוצאות ותשלומים בהם  המידית, במלוא ההוצאות שיגרמו ל עירייהלשפות את ה

 דין. -הוצאות משפט ושכ"ט עורך

 תקופת ההסכם וסיומו .7

 . האחריותהסכם זה בתוקף ממועד חתימת הצדדים ועד לתום תקופת 

 העסקת עובדים .8

ו מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה עליהספק  .8.1
 וכל דבר אחר הכרוך בכך. לצרכי הובלתם ואמצעי התחבורה 

 העבודותים, במספר הדרוש לשם ביצוע אמקצועיים ואחרכשירים, הספק מתחייב להעסיק עובדים  .8.2
או היתר לפי כל  , הסמכהשיוןירך ברישום, רתוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צו

 או היתר, כאמור.  , הסמכהדין, חייב הספק להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום

 -יקבל הספק עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט העבודותלביצוע  .8.3
ישראלית, אלא אם  מקרה לא יהיה הספק רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחותובשום  1959

 יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל.

הספק חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.  הספק ישלם  .8.4
בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומים שמעביד 

אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח סוציאלי חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים 
בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה 

 באותו ענף. 

הספק מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח, ושנועדה לשמור על  .8.5
ים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי רווחת, נוחיות ובטיחות העובד

נוחיות ומקומות אכילה נאותים ולשביעות רצון המפקח. על הספק להעמיד באתר העבודה שירותים 
 ניידים לשימוש הפועלים וכן סככה מוגנת מפני גשם שתשמש למנוחת הפועלים. 

אם ימצא עובד הלן באתר יראו בכך הפרה של הספק לא יהיה רשאי להלין עובדים באתר העבודה, ו .8.6
 חוזה זה. 
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הספק מצהיר כי הוא מכיר ובקיא בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  .8.7
. הספק מתחייב כי העובדים אשר יועסקו מטעמו ו/או מטעם כל ספק משנה 2001 -מסויימים, תשס"א

ק, במסגרת מגבלותיו ובכפוף להמצאת אישור מטעמו בביצוע העבודות, יועסקו בהתאם לאמור בחו
 משטרת ישראל כנדרש בחוק בקשר לעובדים.

, ובחוק שכר 1991 –תשנ"א ה ,מצהיר הספק כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים עוד .8.8
בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר העירייה , לצורך התקשרות עם 1987 –מינימום, התשמ"ז 

 .למסמכי המכרז והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זהבנוסח המצורף 

 הרחקת עובדים  .9

הספק ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק  .9.1
אדם המועסק על ידי ספק משנה, אף אם הסכימה או /על ידו באתר העבודה לרבות ספק משנה ו

אותו אדם אינו עומד בתנאים בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח  העירייה
התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא הנדרשים בהסכם זה ו/או 

לא יחזור הספק להעסיקו,  -נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 
 . העבודותבעקיפין באתר העבודה או בביצוע בין במישרין ובין 

הספק להעמיד לאלתר, לצורך ביצוע העבודות, בעל תפקיד חלופי, באופן אשר ימנע  מתחייבבנוסף,  .9.2
כל עיכוב/ דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על פי שיקול 

 דעתו הבלעדי.

 דותלוח זמנים ותקופת ביצוע העבו .10

לאחר קבלת צו התחלת  ימים 90-מכאמור, אספקת המתקנים והצבתם תסתיים עד ולא יאוחר  .10.1
 מהעירייה.  עבודה

ימים מהוצאת צו תחילת עבודה יעביר הספק לעירייה תכנית העמדה מעודכנת עם השינויים  7תוך  .10.2
התקנות של שביקשה העירייה )ככל שביקשה( וכן כל מסמך אחר הדרוש לעירייה לטובת ביצוע 

 הצללות ומשטחי בלימה בעצמה.

 לוח הזמנים לביצוע מהווה תנאי יסודי בהסכם שבין הצדדים. .10.3

תה יאין ולא היהמפקח לספק גרמו עיכובים בביצוע העבודה ו/או בהשלמתה בגין נסיבות אשר לדעת נ .10.4
וזה,  בקשה מפורטת ומנומקת,למפקח  הספקשליטה עליהן, וכן לא יכול היה לצפותן מראש, יגיש 

על הארכת המועד העירייה אם ימצא את הבקשה מוצדקת ובתנאים שימצא, רשאי להמליץ בפני 
לשנות ו/או להאריך את  תהבלעדי, רשאי ה, לפי שיקול דעתוהעירייה; הספקלביצוע התחייבויות 

 .העירייהיקבע ת, והכל בתנאים כפי שהספקהמועדים לביצוע התחייבויות 

יהיו בכתב בלבד, וכל עוד אלה לא נרשמו ביומן העבודה ו/או בדרך אחרת שינוי ו/או הארכה כאמור  .10.5
"אינתיפאדה" ו/או סגר ו/או מחסור מובהר כי  אותה קבע המנהל, לא יהיה להם כל תוקף שהוא.
שיונות להעסקתם של פועלים זרים ו/או שביתות יבחומרי בנין ו/או מחסור בעובדים ו/או אי קבלת ר

נסיבות  ו/או חומרים מחו"ל, לא יהוו אקלים ו/או תלות באספקת ציודאו השבתות ו/או תנאי 
 המצדיקות הארכת מועדים לפי הסכם זה. 

פיצוי לא השלים הספק את העבודה או אחד משלבי העבודה במועד הנקוב לעיל ישלם הספק לעירייה  .10.6
עבודה או יום של איחור בהשלמת הבגין כל  ש"ח )אלפיים שקלים חדשים( 2,000מוסכם בסך של 

הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים  החלק הרלוונטי בעבודה כנדרש, על פי קביעת המפקח. 
הנקוב לעיל הוא סביר וראוי ומשקף את הנזקים שיגרמו לעירייה עקב האיחור בביצוע המוסכמים 

 העבודה, כפי שניתן לצפותם במועד עריכתו של הסכם זה. 
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של מנהל הפרויקט / אדריכל מלווה ו/או אחת מהוראות לתנאי  ובכל מקרה כי הספק לא קיים הוראה .10.7
מהיקף ההזמנה ו/או  10%ההתקשרות במכרז זה תהא המזמינה רשאית להשית פיצוי מוסכם של עד 

 דרישת הביצוע. 

מקום אחר בהסכם זה, לעירייה שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות מושא  בכללמרות האמור  .10.8
דעתה הבלעדי, במקרה כאמור ישולמו לספק העבודות בפועל שבוצעו הסכם זה בכל עת לפי שיקול 

 על ידו עד לאותו מועד אלא אם הפסקת ההתקשרות נבעה מהפרת ההסכם על ידי הספק. 

על פי החוזה נוספים  שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של העירייה לכל סעד או תרופה .10.9
 דה כאמור. בגין אי ביצוע העבוו/או על פי כל דין 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  .11

ספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים החומרים, והדברים האחרים הדרושים יהספק  .11.1
 היעיל של העבודה בקצב הדרוש.  לביצועה

כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.  מצהירהספק  .11.2
הספק לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת אם 

 ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן. 

לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע העבודה,  בכל זמן שהוא, הוראות שונותהמפקח רשאי לתת לספק,  .11.3
הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק  לרבות

 ציוד וחומרים שנפסלו. הספק ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו. 

אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם,  אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן .11.4
בכל  חומריםבין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי לפסול ציוד או 

 זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 :העבודהזהירות באתר בטיחות ואמצעי  .12

בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש הספק מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו,  .12.1
לרבות שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים ושאר וחיי אדם באתר ובסביבתו 

פי דין אמצעי זהירות לביטחון העבודה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, ובכל מקום שיהיה דרוש על 
או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. על הספק להגן על אתר העבודות, על העבודות, ועל 
הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי אחר שיידרש ע"י המפקח כך שלא יינזקו בכל נזק שהוא, 

יה, לרבות כתוצאה מתופעות מזג אויר ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, קורוז
 רוח אבן, גניבות שריפות, פריצות וכיו"ב. 

מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, הספק מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו מושא הסכם  .12.2
זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות 

)להלן "חוק  1954 –ון הפיקוח על העבודה, התשי"ד חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארג
)להלן: "פק' הבטיחות"(  1970 – הפיקוח"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל ארגון

והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, בהתאם לתצהיר 
כללי , המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  –הבטיחות החתום על ידו, בהתאם לנספח בטיחות 

יתחיל הספק בביצוע  ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות בעבודה, כפי שיינתנו בטרם
 מושא חוזה זה ומעת לעת. והתחייבויותי
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 נזק לגוף או לרכוש  .13

לכל נזק או אבדן מכל סוג  בלעדית בכל דין יהיה הספק אחראיבהוראות הסכם זה ובנוסף לאמור  .13.1
או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודה תיקון ובדק  ןשהוא, שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר עמ

ואף לאחר מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל  הבדקבתקופת 
 האמצעים למניעתם.  

בית משפט ב לתביעהמושא לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו  רשאיתהעירייה תהא  .13.2
אלה באופן  ו/או בבוררות כנגד הספק ו/או העירייה בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר ייושבו תביעות

סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה ו/או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ו/או עד 
 קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הספק כי האירוע מכוסה על ידה. 

על פי גין נזק או אבדן להם אחראי הספק ב הספק ישפה את העירייה על כל סכום שתחויב לשלם .13.3
כולל הוצאות כלליות שיגרמו לעירייה. נדרשה העירייה לשלם סכום ל פי כל דין הסכם זה ו/או ע

כלשהו בפסק דין עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי החוזה 
למה, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות שתישא יאליו, ישפה אותה הספק על כל סכום שש בקשראו 

. העירייה תהא רשאית לעכב 20%, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של האמורהבהן בקשר לדרישה 
לתביעה כנגד הספק בגין נזק או אבדן כאמור, עד  מושאתשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו 

 אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה. 

עקב שגיאה מקצועית של הספק ו/או הזנחה במילוי  הספק ישפה את העירייה בגין כל נזק שיגרם לה .13.4
חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הספק תחול גם לגבי 

 . או שבוצעו ע"י מי מקבלני המשנה שלו תגלה בתאריך מאוחר יותריכל מקרה של רשלנות ש

יה והספק יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל העירייה תודיע לספק על כל דרישה לתשלום שתגיע אל .13.5
הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות העירייה להתגונן 
באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כאמור והכל בכפוף לדרישות ולתנאים של חברות הביטוח 

 של הצדדים. 

 נזקים לעובדים ולשלוחים  .14

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  הספק .14.1
הבדק,  תבשירותו של הספק כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או ביצוע עבוד

לרבות נזק שנגרם לעובד העירייה, לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה 
 ים ועובדים עצמאיים הן של הספק והן של קבלני המשנה. ועובדיהם, ספק

לתביעה כנגד הספק מושא העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לספק בגובה הסכומים אשר יהיו  .14.2
 . בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה

 הפרות ופיצויים .15

 . 1970-על חוזה זה יחול האמור בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א .15.1

מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לעירייה על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בכל אחד  .15.2
 מהמקרים המנויים להלן, תהא העירייה רשאית להביא חוזה זה לסיומו ללא כל הודעה מוקדמת: 

 הפרה יסודית.  הפר את ההסכם הספק .15.2.1

 3הפר התחייבות כלשהי שאינה בחזקת הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה תוך  הספק .15.2.2
 ימים מיום שקיבל דרישה לכך מן העירייה ו/או חזר על אותה הפרה. 
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 מהאישורים אחד ממנו נשלל או, נכסים לכינוס צו נגדו ניתןאו /ו רגל כפושט הוכרז הספק .15.2.3
 ו להחזיק בו כדי להתקשר בהסכם זה עם העירייה. על פי דין שעלי הרישיונות או

לעיל, העירייה תהא רשאית להביא הסכם זה לסיומו בכל עת בהודעה מוקדמת  7על אף האמור בסעיף  .15.3
ימים מראש. במקרה של הפסקת ההסכם טרם השלמת הפרויקט ומסיבות שאינן נבעו מהפרה  7של 

לעבודות שבוצעו בפועל על ידו וביצוען של ההסכם על ידי הספק, תשולם לספק תמורה בהתאם 
 הושלם.

מובהר ומוסכם, כי העירייה לא תהא חייבת לשלם לספק כל פיצוי או תמורה נוספת בגין סיום  .15.4
התמורה לה זכאי הספק בגין אספקת הטובין והשירותים שסופקו לעירייה בפועל  מלבדההסכם, 

 .כאמור, עד למועד הנקוב בהודעת העירייה על סיום ההסכם

הספק מתחייב לשפות ולפצות את העירייה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרת ההסכם על ידו  .15.5
 ו/או מי מטעמו. 

 אחריות  .16

שסופקו והותקנו על ידו , לרבות מרכיבי היסוד והאביזרים, םמתקניהיהא אחראי לטיבם של  הספק .16.1
 ההתקנות כולן. ממועד סיוםשנים(  10) האחריותחוזה וזאת לכל אורך תקופת הבמסגרת 

במסגרת  השבוצע הבעבוד האחריותזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת נ .16.2
ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, או שלא בהתאם חוזה זה 

 חייב לתקנם או ספקו/או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי, יהא ה להוראותיו

 ספקלבצעם מחדש מיד, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, ובלבד שדרישה כאמור תימסר ל
 לא יאוחר מחודשיים מתום תקופת האחריות המתייחסת לאותו ליקוי, נזק, פגם או קלקול. 

 ,לעיל לרבות בגין החלפת חלקיםף זה לפי סעי ספקהכרוכות במילוי התחייבויות ה ההוצאותכל  .16.3

 .פקסיחולו על ה

 ביטוח  .17

 . בנספח ב' כמפורט יהיו הביטוח לעניין הוראות

 קיזוז ועיכבון .18

, לרבות סכום המגיע בגין נזיקין על פי הסכם ספקמאת ה הלקזז כל סכום המגיע ל תרשאי עירייהה .18.1
, בין על פי הסכם זה וכתוצאה ממנו ובין בכל עירייהמהספק זה וכתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע ל

 דרך אחרת.  

נשוא הסכם זה, השירותים לעיכבון  ומוותר על כל זכות שתעמוד לספק מובהר ומוסכם בזאת כי ה .18.2
 , ו/או כל סכסוך אחר בין הצדדים.  עירייהוזאת לרבות במקרה של מחלוקת לעניין התשלום עם ה

 אחריות ושיפוי  .19

הספק יהא אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם לעירייה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ו/או לרכוש  .19.1
ציבורי כתוצאה ממעשה / מחדל מצד הספק, הנובע מאספקת הטובין והענקת השירותים ו/או בקשר 

י עובדיו אליהם, בין במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על יד
  ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו.
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הספק יהא אחראי כלפי העירייה באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את  .19.2
העירייה בגין כל נזק, הוצאה ו/או הפסד שיגרמו כתוצאה ממעשה ו/או גניבה ו/או חבלה ו/או הפרת 

 אמון על ידי מי מעובדי הספק ו/או מי מטעמו. 

העירייה לא תישא בכל אחריות לכל נזק גוף ו/או לטובין ו/או לרכוש הספק ו/או כל צד שלישי, בגין  .19.3
השירותים והטובין. היה והעירייה ו/או עובדיה יתבעו על ידי הספק, לקוחותיו, עובדיו, ו/או כל צד 

ו בשירותים האמורים שלישי בגין כל נזק ו/או נזקי גוף ו/או רכוש ו/או נזק כספי אשר יסודם בטובין א
בהסכם זה, על ידי כל אדם לרבות כל תאגיד, ולרבות אך לא בלבד, הספק, מי מעובדיו, בר רשותו, או 
כל אחד אחר, הספק ישפה את העירייה בגין כל סכום אשר תאלץ לשלם, לרבות שכר טרחת עו"ד בגין 

 ייצוג משפטי של העירייה בגין התביעה. 

מקרה בו יתבעו או יאלצו לשלם ו/או להתפשר בגין כל אירוע ו/או  הספק ישפה את העירייה בכל .19.4
מעשה ו/או מחדל אשר היה באחריות הספק ו/או כל נזק אשר ייגרם במידה והספק לא ימלא אחר 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 ערבויות  .20

לעירייה על להבטחת מילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות המוקנית  .20.1
פי כל דין ו/או הסכם, ימציא הספק לעירייה, עם החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית 
ובלתי מותנית לפקודת העירייה, בנוסח המופיע נספח ג' המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו 

 :בסך של

 שקלים חדשים(.  אלף מאתיים)₪  200,000 א':  בפרק .20.1.1

 (.חדשים שקלים אלף)מאה  ₪ 100,000': ב בפרק .20.1.2

)שלוש מאות אלף ₪  300,000ערבות בסך של  הספק*נחתם הסכם זה ביחס לשני הפרקים יעמיד 
 שקלים חדשים(.

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית  .20.2
מובהר, למען הסר ספק, כי  לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום הכנת הערבות.

המצאת ערבות הביצוע מהווה תנאי מוקדם לביצוע תשלום כלשהו אשר יגיע לספק בהתאם להסכם 
 זה.

 מיום חתימת ההסכם. חודשים 12ערבות הביצוע  תהיה בתוקף לתקופה של  .20.3

מוסכם כי העירייה תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, בפעם אחת או במספר  .20.4
פעמים, וזאת בכל פעם שהעירייה תהיה סבורה, לפי שיקול דעתה  הבלעדי, המוחלט והבלתי ניתן 
לערעור, כי הספק לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי כל דין ו/או הסכם זה ו/או במקרה בו 

 נגרמו לעירייה נזקים אשר מחובת הספק לשפותה בגינם על פי הוראות הסכם זה וכל דין.

וע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לקזז את נזקיה והוצאותיה כדי למנ .20.5
מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע לספק ואין בכך כדי לגרוע מזכות העירייה למימוש הערבות כאמור 

 לעיל. 

 שונות  .21

י החתימה כל שינוי בהסכם זה ייעשה מראש ובכתב ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נחתם על ידי מורש .21.1
 . עירייהשל ה

 סטייה מתנאי ומתנאי הסכם זה, לא תהווה תקדים ולא יילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.  .21.2
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בהסכם זה במקרה מסוים, לא יהיה בכך ויתור על אותן  הבזכויות הנתונות ל עירייהה הלא השתמש .21.3
 על פי הסכם זה.  הזכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותי

 כתובות הצדדים הינן כאמור ברישא להסכם זה.  .21.4

ראה כאילו נתקבלה על ידי הנמען יכל הודעה בכתב שתשלח על ידי צד אחד למשנהו בדואר רשום ת .21.5
 שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר.  72בתום 

פט המוסמך בתחום הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המש .21.6
 השיפוט של העיר נתיבות בלבד.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

      ____________                                      _____________ 

   עירייהה                                                         ספקה                
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 ותכנית העמדה בהתאם להצעה במכרז פרטי המתקנים –פח א' נס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 48מתוך  40עמוד 

 חתימה וחותמת: ___________________.

 לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר בשצ"פ מרכזי בעיר נתיבות מערב ב'. 24/2021מכרז פומבי מס' 

 

 העירייה של ביטוח דרישות -'  ב נספח

 דין כל פי על אחראי הוא להם לנזקים ומאחריותו זה חוזה פי על הספק מהתחייבויות לגרוע מבלי .1

 על, "(העבודותהמכרז ו/או העבודות )להלן יקראו יחדיו: " תחילת לפני לבטח,  בעצמו, הספק מתחייב

 האחריות מגבולות יפחתו שלא ובלבד, דעתו שיקול פי על בביטוחים העבודות את, הוא חשבונו

 זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה 1'בנספח , ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים

. ביטוחים קיום על האישור טופס את ימציא הספק ההסכם חתימת עם "(ביטוחים קיום אישור: להלן)

 חברת, מבטחיו ידי על כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את לעירייה להמציא מתחייב הספק

 הסכם של חלותו זמן כל במשך, בישראל בביטוח לעסוק הביטוח על המפקח מטעם רישוי בעלת ביטוח

 העבודות מאתר הספק של יציאתו או/ו העבודות של הסופית המסירה עד או/ו העבודות תקופת או/ו זה

 מצד כלשהי דרישה בקבלת צורך מבלי וזאת(, המועדים מבין המאוחר) התחזוקה תקופת במועד או/ו

 תנאי מהווה, הספק מבטחי מטעם ותקין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס המצאת. העירייה

 .בהסכם מהותי

 
 לביצוע בעקיפין או במישרין המשמש רכב כלי לכל ביטוח, שנערך יוודא או יערוך ספקה -רכב כלי ביטוח .2

 אחריות ביטוח לרבות דין פי על לבטחה שחובה חבות כל מפני ההתקשרות תקופת אורך לכל העבודות

 בסכום לרכוש נזק בגין חבות ביטוח וכן( חובה ביטוח) מוגבלים בלתי אחריות בגבולות גוף נזקי מפני

 לגבולות מעל רכב כלי ידי על הנגרמים רכוש לנזקי כיסוי,  ₪ 600,000 -מ יפחת שלא אחריות גבול

 ביטוח י"ע לביטוח ניתנים  שאינם גוף לנזקי וכן הרכב  כלי פוליסת של הסטנדרטים האחריות

, מלגזות, מנופים כולל" רכב כלי" המונח כי מוסכם ספק למען.  ד"הפלת להגדרות בהתאם חובה  רכב

 .סוג מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים, מחפרים, טרקטורים

 
 ביטוח גם עבורו יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני וציוד" רכב כלי" .3

 .למקרה  ₪ 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות

   
 או)  העבודות מסירת ממועד החל מוצר  אחריות ביטוח ויקיים יערוך ספקה –" מוצר  אחריות" ביטוח .4

 כל פי על או/ו ההסכם הוראות פי על אחראי להימצא עשוי הוא בה תקופה בכל וזאת,  לעירייה( חלקן

 או)   העבודות מסירת מועד לפני ימים משבעה יאוחר לא,  העירייה לידי להמציא מתחייב ספקה. דין

 בטופס המפורטים  מאלה יפחתו שלא ובתנאים בהיקף" המוצר  אחריות" ביטוח על אישור( חלקן

 ביטוחים קיום על האישור טופס את  לעירייה להמציא מתחייב ספקה. ביטוחים קיום על האישור

  לעירייה ולמסור ולחזור,  בישראל בביטוח לעסוק כחוק המורשית ביטוח חברת ידי על כדין חתום

 3 במשך וכך,  שהיא סיבה מכל יפוג הקודם האישור שתוקף עת בכל תקף ביטוחים קיום על אישור

 המצאת.  העירייה מצד כלשהי דרישה בקבלת צורך מבלי וזאת,  העבודות מסירת לאחר נוספות שנים

, ספקה מבטחי מטעם ותקין חתום המוצר  אחריות לביטוח בקשר ביטוחים קיום על האישור טופס

 .בהסכם מהותי תנאי מהווה
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 .להלן ההרחבות את תכלול קבלניות עבודות" הסיכונים כל" פוליסת כי מתחייב ספקה .5

 
 ' :ג צד –' ב פרק 5.1

 רכוש ולכל סמוך לרכוש, בו פעל ספקה אשר העירייה לרכוש לנזקים אחריות 5.1.1
 הביטוח. רכוש –' א פרק במסגרת המבוטח רכוש למעט העירייה של אחר
 ועליו סמוך רכוש של הכיסוי סעיפי תחת המבוטחים לסכומים מעל יהיה

 יעלה לא כאמור נזקים בגין המבטחת של הכולל האחריות גבל אולם, עובדים
 .שלישי צד –' ב פרק פי על האחריות גבול על

 

 נזקים בגין ומטעמו בשמו הפועל וכל הקלן עובדי כלפי העירייה אחריות 5.1.2
 כלפי ספקה של התחייבויותיו ביצוע עם בקשר או/ו במהלך להם שיגרמו

 .העירייה

 
 הסכומים על יעלו לא הקבלניות העבודות בפוליסת העצמית ההשתתפות סכומי 5.2

 :להלן המפורטים

 .הפרויקט מערך  10%עד  רכוש –' א פרק 5.2.1

 כמקובל עצמיות להשתתפויות בכפוף טבע ונזקי אדמה רעידת כיסוי למעט
 .אלה סיכונים לגבי

 תת וכבלים ויברציה רעד בגין הרחבות למעט ₪ 50,000'  ג צד –' ב פרק 5.2.2
 .₪ 200,000 על תעלה לא המרבית העצמית ההשתתפות לגביהן קרקעיים

 .לאירוע ₪ 20,000   מעבידים חבות –' ג פרק 5.2.3
 

 :הבאים הסעיפים את לכלול ספקה מתחייב הנזכרות הפוליסות בכל .6

 עם בקשר או/ו בגין ועובדיה העירייה אחריות את מכסה המוצר חבות ביטוח 6.1

 המכרז.בביצוע  מטעמו ומי ספקה של המוצרים או/ו העבודות ביצוע

 מסירת ממועד יאוחר לא רטרואקטיבי תאריך יכלול – המוצר חבות ביטוח 6.2

 .העבודות

 מי כלפי למעט, עובדיה או/ו העירייה כלפי התחלוף או/ו השיבוב זכות ביטול 6.3

 .בזדון לנזק שגרם

 .בפוליסות יחול לא רבתי רשלנות חריג 6.4

 לפי המגיע השיפוי במלוא אותה המזכה העירייה כלפי", ראשוני ביטוח" סעיף 6.5

 ספקה של הביטוח חברת מצד בביטוחיהן השתתפות זכות ללא, הביטוח תנאי

 ממבטחי תביעה זכות ספקה של הביטוח לחברת שתהיה מבלי מטעמו מי או/ו

 – א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף העירייה

 כפל ביטוח של טענה על יוותרו הביטוח וחברת ספקה ספק הסר ולמען, 1981

 .ל"הנ כלפי

 קבוצת של" ביט" פוליסות פי על הכיסוי מהיקף יפחת לא בפוליסות הכיסוי היקף 6.6

 .הביטוח התחלת במועד התקפות ביטוח כלל
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 לעירייה ביטוחים קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים ריכתע .7

 לכך בקשר כלשהי אחריות עליה יטילו ולא הביטוחים התאמת על מהעירייה כלשהו אישור יהוו לא

 . דין כל פי-על או זה הסכם פי-על ספקה של אחריותו את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו

 

 הקבועות העצמיות ההשתתפויות בדמי יישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום על אחראי לבדו ספקה .8

 .הביטוח בפוליסות

 

 או הנמצא ותאור סוג מכל ציוד או/ו לרכוש קלקול או נזק, לאבדן העירייה כלפי אחראי לבדו ספקה .9

 אובדן לכל או/ו העבודות לצורך המשמש או/ו שבאחריותו או/ו מטעמו מי ידי על או/ו ידו על שהובא

 לעיל המפורט לציוד או/ו לרכוש ביטוח לערוך שלא רשאי ספקה. ההתקשרות עם בקשר תוצאתי

 העירייה את, מטעמו הבאים ובשם בשמו, פוטר ספקה מקרה בכל כי יובהר אולם, בחלקו או/ו במלואו

 אובדן לכל או/ו כאמור כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות העירייה מטעם הבאים ואת

 .ההתקשרות עם בקשר תוצאתי

 

 הפועלים או/ו ספקה של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי יהיה לבדו ספקה .10

 חלקית או מלאה להפחתה יגרמו אשר, ועובדיהם משנה קבלני, עבודות מבצעי קבלנים לרבות, מטעמו

 בלתי לנזקים אחראי יהיה ספקה כי, מובהר. נזקים אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח תגמולי של

 את פוטר ספקה. בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים

 .בזדון לנזק גרמו אם למעט כאמור אובדן או/ו נזק לכל מאחריות מטעמה הפועלים או/ו העירייה

 

, האמור בכלליות לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב ספקה .11

 כל לעשות  העירייה ולדרישת. הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור

 .  הצורך בעת הביטוח פוליסות את לממש כדי פעולה

 

 הקבועות העצמיות ההשתתפויות בדמי יישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום על אחראי לבדו ספקה .12

 .הביטוח בפוליסות

 

 לנזקים אחראי ספקה יהיה, העירייה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את ספקה הפר .13

 לו שיגרם אחר או/ו כספי נזק כל על העירייה כלפי כלשהי טענה לו שתהיה מבלי ובלעדי מלא באופן

 .זאת עקב

 

 הדן אחר חוק כל או/ו הלאומי הביטוח חוק לפי כמעביד עליו המוטלים בתשלומים לשאת ספקה על .14

 .מעבידים ידי על עובדים בביטוח

 
 הפרה מהווה, חלקן או כולן, זה סעיף הוראות הפרת כי בזה ומוצהר מוסכם לעיל באמור לפגועמבלי  .15

 .זה חוזה של יסודית
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 הספקעבודות אישור עריכת ביטוח  - 1נספח ב'
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 ערבות ביצוע –ג'  נספח

 לכבוד
 עיריית נתיבות

 
 ערבות בנקאית מס'__________________: הנדון

 
"(, אנו ערבים בזה המבקשים" –עפ"י בקשת ______________ ח.פ ______________ )להלן 

שקלים  ______________)במילים: ₪  ____________כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
 –( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן  חדשים

 .24/2021"(,וזאת להבטחת ביצוע כל תנאי החוזה שנכרת בין הצדדים בהתאם למכרז הפרשי הצמדה"
 

  
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם 
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם, לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך 
אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל 
 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרשותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
ום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה סכ

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:
 
משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  –" המדד היסודי"

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
 

המדד " –אחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן אם יתברר מתוך המדד שפורסם ל
"(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________, שפורסם ביום _________, היינו, החדש

"(,יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד היסודי"–__________ נקודות )להלן 
 שותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרי

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד _________.

 
 ענה.ידרישה שתגיע אלינו אחרי ___________, לא ת

 
 לאחר יום __________, ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 
 ורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צ

 
 בכבוד רב       

 
 בנק: _______________     תאריך: ____________

 

 
 



 

 48מתוך  45עמוד 

 חתימה וחותמת: ___________________.

 לתכנון, אספקה והקמה של מתקני משחק ומתקני כושר בשצ"פ מרכזי בעיר נתיבות מערב ב'. 24/2021מכרז פומבי מס' 

 

 אחריות –ד'  נספח

 אחריות .1
 והמתקנים והציוד שסופקלאיכות ולתקינות  באופן בלעדי אחריות מוחלטת הספק יהיה אחראי .1.1

 על ידו על כל חלקיהם. נווהותק

 .שנים 10של הינה לתקופה משך האחריות  .1.2

 .העירייה להשלמה של הפרויקט בהתאם להוראות ההסכםתקופת האחריות תחל מיום אישור  .1.3

הפריט החלפת  רשאית העירייה לדרוש את ,בתקופת האחריותבפריט  /ואו ליקוי  במקרה של שבר .1.4
ימים החל ממועד  הדרישה. איחור בביצוע תיקון  7וזאת תוך  ,דש )ללא כל תמורה נוספת(בפריט ח

 )חמש מאות שקלים חדשים( לכל יום איחור.₪  500רור אחריו קנס של ליקוי אחר יג

שעות ממועד הקריאה. איחור  48במקרה של ליקוי בטיחותי מתחייב הספק לבצע תיקון וזאת תוך  .1.5
)חמש מאות שקלים חדשים( לכל שעה ₪  500בביצוע תיקון ליקוי בטיחותי יגרור אחריו קנס של 

 איחור.

 סכומי הקנסות דלעיל מהתמורה. העירייה תהא רשאית לקזז .1.6

 .האחריותנשוא הצעתו למשך כל תקופת  לפריטיםהספק מתחייב להחזיק חלקי חילוף  .1.7

האחריות כוללת כל ליקוי ו/או שבר כתוצאה משימוש רגיל במתקן ו/או כתוצאה מעבודה לקויה  .1.8
 ולרבות וונדליזם )למעט שריפה(.

 הוראות החוק והתקן .2
  

תו תקן  רלוונטי וכן לפעול בהתאם לאמור והמפורט בתקן על כל חלקיו  המציע יחויב להציג אישור .2.1
  הרלוונטיים.

על המציע לעמוד באופן מלא בתקן המחייב לכל מוצריו, באישורו את המתקן בהתקנתו ובאחזקתו  .2.2
 את המתקנים. אי עמידה בהוראות התקן תהה סיבה שלעצמה להפרת הסכם זה. 

 הבטחת איכות .3
החצר  והציוד  של הספק תהיה רשאית העירייה או מי מטעמה לבקר, לבדוק  להבטחת איכות מתקני .3.1

 לאחר החתימה על החוזה . חצרי העירייהל ולפקח על  יצור הפריטים ואספקתם

 איכות המוצרים ואופן התקנתם ואחזקתם יעמדו גם הם בדרישות התקן.  .3.2

קת המוצרים ו/או ואופן העירייה תהיה רשאית למסור לספק הודעה בכתב על אי אישורה את אספ .3.3
 התקנתם. 

ומאחריותו בעד טיב המתקנים  והציוד  והפיקוח מטעם העירייה לא ישחרר את הספק מהתחייבויותי  .3.4
והביקורת מטעם העירייה אינה מקטינה את אחריותו של הספק לספק את האמור  ע"פ הצעת המחיר 

 זמין.איכות והבטיחות הנדרשים ולשביעות רצון המהובהתאם לכל תקני 

הספק יישא באחריות מוחלטת לאורך כל תקופת החוזה ולמוצרים שסופקו במהלך תקופת  .3.5
ההתקשרות שנה מיום ההתקנה ואישור המנהל המוסמך, בגין פגמים גלויים אם יתגלו לעירייה לאחר 
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המסירה או בלאי מואץ הנובע מאיכות ירודה או פגם בייצור. העירייה תעביר הודעה בנושא זה לספק 
 ימים.  7יום ההודעה על הספק להחליף את הפגום תוך ומ

 

 ניקיון האתר  עם השלמת העבודה .4

 
הספק יסלק מזמן לזמן ממקום העבודה את עודפי החומרים והאשפה. מיד עם גמר העבודה, ינקה  .4.1

הספק את מקום העבודה ויסלק ממנו את מתקני העבודה, החומרים המיותרים, האשפה והמבנים 
שהוא וימסור את אתר העבודה כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של  הארעיים מכל סוג

 המפקח.

( לסעיף זה, במועדים שנקבעו על ידי המפקח, תהא 4.1אחר הוראות סעיף קטן ) ספקהלא מילא  .4.2
 העירייה רשאית לבצען ע"ח הספק.
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 תקציב כל אזור והצעה אופציונאלית להצללה –נספח ה' 

 :הערות

כלל המרכיבים תהא תואמת אחד לאחד לתקציב של כל אזור בהצעה והיא כוללת את הצעה התכנונית  .1
המפורטים שם ואת כלל ההוצאות שעל המשתתף להוציא כדי להביא את הפרויקט לכלל סיום וכן את הוצאותיו 

 .האחריותבתקופת 

רק ואזור פירוט מחירים של כלל וכן ביחס לכל פ (6את כלל המסמכים והפירוט הנדרש במסמך א')יש לצרף  .2
 .המתקנים במסגרתו

 :לאזוריםתקציבים 

 

 :)לא חובה להגיש( להצללות אופציונאלי הצעה

 :הערות

העירייה תוכל לבחור לבצע רק חלק מהעבודות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה היא תהא רשאית  .1
 לבקש התקנה של רק חלק מהמתקנים בהתאם להצעת המחיר המפורטת של המשתתף.

 תקציב בש"ח ללא מע"מ גודל שטח במ"ר אזור פרק
יש להגיש הצעה תכנונית בדיוק 

 בהתאם לתקציב
  פרק א'

  Aאזור 
 

  Bאזור 

 
 מ"ר. A - 753אזור 

 
 מ"ר. B - 564אזור 

 
 ₪. A – 3,700,000אזור 

 
 ₪. B – 390,000אזור 

    
    C   – G אזורים  פרק ב'

 מ"ר. C - 543אזור 
 

 מ"ר. D - 364אזור 
 

 מ"ר. E - 90אזור 
 

 מ"ר. F - 155אזור 
 

 מ"ר. G - 70אזור 
 

 
 ₪. C – 1,200,000אזור 

 
 ₪. D – 240,000אזור 

 
 ₪. E – 180,000אזור 

 
 ₪. F – 200,000אזור 

 
 ₪. G – 90,000אזור 

מחיר מירבי )מקסימלי( לעבודות  אזור פרק
 ההצללה קומפלט ללא מע"מ

הצעת מחיר לעבודות הצללה 
 מוצעות קומפלט בש"ח ללא מע"מ 

  פרק א'
  Aאזור 

 
  Bאזור 

 
 ₪. A  +B   :250,000אזור 

 
 

 
 ₪. ___________ : A  +Bאזור 

 
 

    
  פרק ב'

      C אזור 
 

 ₪.  C: 145,000 אזור
 

 
 ₪. ___________ : Cאזור 
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סכומים בהתאם  ספקכאמור ישולמו להעירייה תוכל להביא את ההסכם לכלל סיום בכל עת ובמקרה  .2
לעבודות שבוצעו על ידו עד לאותה העת ועבור מתקנים שהוזמנו על ידו ככל שאושרו להזמנה על ידי העירייה 

 ספק.סעיף זה לא יחול מקום בו הפסקת ההתקשרות נעשתה בשל הפרה של ההסכם על ידי ה –

 

 שם המציע:_____________________ 

 ___________________חתימת מורשה חתימה:
 

 


