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 המועצה המקומית קרית עקרון
 

  7102/2 –פר מכרז מס
 

 זוגות צעירים' שכ – חצר משחקים הקמתאספקה ולמכרז 
 כללי

 מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודת "( המועצה" :להלן)המועצה המקומית קרית עקרון   .1
חצר " :להלן) קרית עקרוןצומת הרחובות הרצל ודולב בב חצר משחקיםהקמת אספקה ו
 .למכרז זהבהתאם הכל , "(העבודות"או " העבודה"או " הפרויקט"או  "משחקים

 המשתתפים יפגשו במשרדי המועצה. 18:88 בשעה  03738812סיור מוקדם יערך בתאריך  .8
 מהווהאינו חובה וינו אהסיור המוקדם  .בקרית עקרון 44רחוב הרצל בהמקומית קרית עקרון 

  .תנאי להגשת הצעה למכרז

או 3כל מסמכי המכרז הינם רכושה הבלעדי של המועצה והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו .7
 . למעט לצורך הגשת הצעתו, לעשות בהם שימוש כלשהו

 .שלא יוחזרו ₪ 1,588עבור רכישת מסמכי המכרז ישלם המציע סך של  .4

. בשני עותקים זה יחתום המציע גם על החוזה המצורף למסמכי המכרז בחתימתו על מכרז  .5
  .תחתום המועצה גם היא על חוזה זה, זכתה הצעת המציע

אשר יוגשו לאחר היום והשעה ( נספחים ואישורים, לרבות מסמכים)חלקים מההצעה 
 .ידי המועצה-ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על, הנקובים דלעיל

בשתי מעטפות סגורות עליהן יצוין מספר המכרז בלבד וסוג  על המשתתף להגיש את הצעתו .0
, בצרוף כל מסמכי המכרז, וללא כל פרט מזהה מטעם המציע, המעטפה כמפורט בסעיף  להלן

 20:00 בשעה 0///1027/ לתיבת המכרזים במשרדי המועצה לא יאוחר מתאריך, כמפורט להלן
ההגשה בצירוף בצד רישום תאריך ושעת , לאחר שנציג המועצה חתם עליה בחותמת המועצה

 . מספר המכרז

כאשר אין המועצה  בשיטת הנחה ממחירשלבי -מכרז זה הינו מכרז תלת, כמפורט להלן .2
מתחייבת לקבל את ההצעה שבה תהיה נקובה ההצעה הכדאית ביותר עבור המועצה או כל 

בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את , בין השאר, שאית להתחשבהמועצה ר. הצעה שהיא
 .לרבות לאור ניסיונה הקודם של המועצה עם המשתתף, העבודות נשוא המכרז

מיום קבלת צו ימים  98הינה , אם יזכה במכרז, מסגרת הזמנים אשר תעמוד לרשות המציע .0
המצורפות )לתכניות בהתאם כאשר על המציע לסיים את עבודות הפיתוח , התחלת העבודה

והכל  –ימים נוספים לסיים את הקמת גן השעשועים  45ובתוך , ימים 45בתוך , (0'כנספח א
ל "חריגה ממסגרת הזמנים הנכי , יובהר כבר עתה. (2'אכנספח ב "המצ)כמופיע במפרט 

 .לחוזה 20 תגרור סנקציה כמפורט בסעיף 

במשרדי מזכירת אגף הכספים , רונית איציקסון' מגבפרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל  .9
 או באימייל 80-9728729' באמצעות פנייה בכתב בלבד בפקסימיליה מס גזברות המועצה

ronit@ekron.org.il  80-' באמצעות טלפון מסאו האימייל ולאחר וידוא קבלת הפקס
0880000. 

ספיר ניהול לחברת יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  0002:בשעה  9//1027/עד ליום  .18
מובהר בזאת כי לאחר מועד . שאלות הבהרה בכתב, "(ספיר": להלן)  מ"ופיקוח פרויקטים בע

מזכירת אגף , רונית איציקסון' גבאת שאלות ההבהרה יש להפנות ל. זה לא תתקבלנה כל פניה
ולאחר מכן  ronit@ekron.org.il או אימייל  9728729-80' באמצעות פקסימיליה מס הכספים

 .80-0880000: 'בטלאו האימייל יש לאשר את דבר קבלת הפקס 

mailto:ronit@ekron.org.il
mailto:ronit@ekron.org.il
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רק תשובות . אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא, פה-פרשנות או תשובה שניתנו בעל, כל הסבר .11
 .תחייבנה את המועצה –בכתב 

להכניס שינויים , קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, בכל עת, המועצה תהא רשאית .18
השינויים והתיקונים . ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים, מכי המכרזותיקונים במס

יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי , כאמור
ידי -או הכתובות שימסרו על3או בדואר לפי מספרי הפקסימיליה ו3המכרז בפקסימיליה ו

 .המציעים בעת רכישת המכרז

 
 ותנאי הסף להשתתפות במכרז פיםהוראות למשתת

עליו , שגיאה או ספק, על המשתתף לבדוק היטב את מסמכי המכרז ובכל מקרה של סתירה  .17
 .תום המועד להגשת ההצעותטרם ימים  2לפנות למועצה לפחות 

ורק מסמך , או פרוש שינתנו בעל פה למשתתפים במכרז3המועצה אינה אחראית לכל הסבר ו .14
 .יהיה בו כדי לחייב את המועצהאו מי מטעמה 3ו המועצהחתום על ידי , בכתב

, של גוף מאוגד אחר ות3ות נוספת3מנוע מלהגיש הצעה, מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת .15
הינו בעלים , במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, שהינו אישיות משפטית נפרדת

 .או שותף של המציע3או נושא משרה ו3או מנהל ו3או בעל מניות ו3ו

מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של , מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת .10
הגיש את הצעתו ( או שותף3או נושא משרה ו3או מנהל ו3יות ואו בעל מנ3בעלים ו)המציע 
 .למכרז

המועצה תהא . המועצה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה .12
והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי , או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים3רשאית לפצל ו

 .של המועצה וכמפורט להלן

לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על )נספחיה ואישוריה , ההצעה על מסמכיה .10
, המכרז בלבדבתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר ואילך  84  פיםכאמור בסעיתוגש ( נספחיו

 .ידי המציע-כאשר היא ממולאת וחתומה על, ללא כל פרט מזהה מטעם המציע

 תנאי סף .19

 המצטבריםבתנאים , העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, רשאים להשתתף במכרז זה
 :המפורטים להלן

או צירוף פרוטוקול סיור הקבלנים  לעיל 8 בסעיף השתתפות בסיור הקבלנים כקבוע  .19.1
המציע מצהיר כי במידה שלא ישתתף בסיור , למען הסר ספק .חתום על ידי המציע

 לנבועהוא מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענה שיכולה , הקבלנים כקבוע לעיל
 .אי השתתפותו בסיורמהשתתפותו או 

מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום   .19.8
 .בישראל

 ./'א -ו 1'בנספח אומילא את הצעתו ' בנספח אההצהרה מציע אשר חתם על  .19.7

של  סכוםב, 'בכנספח למכרז זה בנוסח המצורף , בלתי מותנית, ערבות בנקאית .19.4
בהקשר זה  .יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 98 -לבתוקף , ₪ 00,000

 :יחולו ההוראות הבאות

לאחר חתימת ימים  81תוך , תוחזר לו ערבותו, משתתף שהצעתו לא זכתה .19.4.1
 . החוזה עם המשתתף שזכה

שהמציא ערבות ימים מיום  2ל תוחזר למשתתף שזכה תוך "הערבות הנ .19.4.8
כן תהא רשאית המועצה לא עשה . במועד שנקבע לכך, בנקאית כאמור בחוזה



 ע ק ר ו ן -י ת יה מ ו ע צ ה  ה מ ק ו מ י ת  ק ר     

ה           צ ע ו מ ה ת   ו ר ב ז  ג

 80-9728729: פקס       80-0880000: גזברות       80-0880028 :מרכזיה

  alon@ekron.org.il 28588ית עקרון יקר  44הרצל , המועצה המקומית: מען 

- 3  -  

 או אחר3מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד נוסף ו ,לחלט את הערבות הבנקאית
וכן להתקשר בהסכם עם מציע חלופי ובמקרה זה יחולו גם כן ההוראות 

 .דלעיל

 .ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבויותי המציע .19.4.7

המגיש הצעה למכרז זה יצרף להצעתו להבטחת קיום מלוא  מציע .19.4.4
 המועצהערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת , חייבויותיו בהתאם להצעתוהת
צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן ₪  48,888שם המציע בלבד בסך של -על

 .'ב כנספחוהכל בהתאם לנוסח המצורף , ידי בנק בישראל-ואשר הוצאה על

ין אי מילוי תנאי בג מראש ומוסכמים קבועים פיצויים ישמש הערבות סכום .19.4.5
וכן במידה אם המציע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם לדרישת , ההצעה

 .להלן  19.4.2 בסעיף כאמור , המועצה

בכל מקרה בו לא ימלא המציע , הערבות להצעההמועצה רשאית לחלט את  .19.4.0
והיא תהווה פיצוי , הזוכה חובה מהחובות המפורטות במכרז ומסמכיו

ברם חילוט הערבות הבנקאית לא יפגע בזכותה של ; מוסכם וידוע מראש
או נוספים 3בגין נזקים אחרים ו, המועצה לתבוע פיצויים נוספים מהמציע

 .קיום ההצעה ידו עקב אי-אשר יגרמו למועצה על

פי דרישת ראש -המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על .19.4.2
עד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חוזה קבלנות , המועצה או גזבר המועצה

, אם יתנהלו הליכים משפטיים וזהות הזוכה לא תהיה ברורה. עם המועצה
פי -ים עליאריך המציע את תוקף הערבות עד לאחר סיום ההליכים המשפטי

 .דרישת המועצה

 :אישוריםו ניסיון .19.5

להלן בתחום התשתיות  19.5.1 על המציע לעמוד בניסיון ובתנאי הסף הקבועים בסעיף 
 . משחקיםבתחום מתקני   19.5.8 בסעיף או/ו

נדרש כי יהיה של המציע עצמו בהתקשרות  לכל הפחותבאחד התחומים הניסיון 
 . חוזית כקבלן ראשי

עימו יבקש  באחד התחומיםקבלן משנה , בכל מקרהכי , למען הסר ספק יובהר
סף והניסיון הדרושים ולהמציא את בתנאי הדרש לעמוד יי, להתקשר הזוכה

רשאית לסרב כי ידוע לו שהמועצה , המציע מצהיר בזאת. הקבועים במכרזהאישורים 
 . .ביצוע העבודות בידי קבלן משנה מסוים ללא שתידרש ליתן נימוק כלשהו לסירובהל

שיון ינדרש כי הר ,888 – 1רשם הקבלנים בסיווג גמציע בעל אישור  - תשתיות .19.5.1
תשתיות תחום הב מציע בעל ניסיון מוכח .יהיה תקף למועד הגשת ההצעה

בשלוש השנים האחרונות וכן  בשנה₪ מיליון  8מחזור כספי של לפחות ובעל 
פרויקטים של ביצוע תשתיות וריצוף  7ביצע בשלוש השנים האחרונות לפחות 

 . לפחות בכל פרויקט ₪ 088,888עבור רשויות מקומיות בהיקף כספי של 

אספקה והתקנת במוכח באסמכתאות מציע בעל ניסיון  - מתקני משחקים .19.5.8
 7 -שקדמו לפרסום המכרז בהשנים האחרונות  0מתקני משחקים במהלך 

שההיקף הכספי של כל אחד  ,פרויקטים נפרדים מהסוג נשוא המכרז לפחות
ובתנאי שהפרויקטים ( מ"כולל מעלא )₪ ליון ימחצי מהם הוא לפחות 

או תאגיד עירוני אחד 3הסתיימו וזאת בעבור רשות מקומית אחת לפחות ו
 .לפחות

 או 3ו

ספקה והתקנת מתקני משחקים אב מציע בעל ניסיון מוכח באסמכתאות
השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז בפרויקטים מהסוג נשוא  0במהלך 

כולל לא )לפחות ₪ ליון יהמכרז אשר היקפם הכספי השנתי המצטבר הוא מ
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השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז  0שנים מתוך  7 -וזאת ב( מ"מע
או 3קומית אחת או יותר וובתנאי שהפרויקטים הסתיימו וזאת בעבור רשות מ

 .תאגיד עירוני אחד או יותר

חצי חלופות הניסיון כך שפרויקט בהיקף כספי של  8מציע רשאי לשלב בין 
הינו שווה ערך לפרויקטים אשר היקפם השנתי המצטבר , לפחות₪  מיליון

 .לפחות₪ הוא מיליון 

בעל תו תקן של מכון התקנים לבטיחות הוא מציע או יצרן מתקני המשחקים 
 .על שמו ,0-ו 1-0חלקים  1490' מתקני המשחק מס

סיונו של המשתתף בעבודה יפירוט נ :כמפורט להלן, פרטים מלאים של המשתתף .19.0
כוח האדם והציוד שברשותו וכן אישורים והמלצות לגבי עברו , האמורה במכרז זה

כח באספקה והתקנת מתקני משחקים המלצות בכתב על ניסיון קודם ומו .סיונויונ
מעבר לצירוף . 'בנספח גבהתאם לנוסח הקבוע , דלעיל 19.5.1 בהתאם לקבוע בסעיף  

ממליצים , רשימת מקבלי השירות –במלואו ' נספח גההמלצות ימלא המציע גם את 
 .ונתונים

של ( 8810 -ו 8815, 8814)השנים האחרונות  7 -מציע בעל מחזור כספי מצטבר ב .19.2
אספקה והתקנת או 3עבודות תשתית ופיתוח ולפחות מהכנסות בגין ₪  שלושה מיליון

או כינוס 3או פירוק ו3מציע אינו נמצא בהליכי מחיקה והוכן ש, מתקני משחקים
, 'נספח דלהוכחת העמידה בתנאי סעיף זה יצרף המציע את ; או פשיטת רגל3נכסים ו
 .ח"ידי רו-המציע ומאומת עלידי -חתום על כשהוא

לעניין העדר הרשעות לפי חוק עובדים ' כנספח הב "מציע העומד בתנאי התצהיר המצ .19.0
 .1991-א"התשנ, (ה שלא כדין והבטחת תנאים הוגניםאיסור העסק)זרים 

תצהיר בכתב לעניין קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני עבודה  .19.9
צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך , העבודה

: בתצהיר יפורט בין היתר המידע הבא. 'כנספח ואספקת השירותים בנוסח הקבוע 
; ההרשעות הפליליות של בעלי שליטה במציע; ההרשעות הפליליות של המציע

; (אם קיימות)ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה 
ל בגין הפרה של חוקי העבודה על "כל הקנסות שהושתו על כל הנ; פסקי דין חלוטים

בשנתיים , עסוקההמסחר והת הידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשיי
 .האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות

נעדר הרשעות ( או מנהליו של התאגיד3של בעליו ו גם –ואם המציע הינו תאגיד )מציע  .19.18
השנים האחרונות הקשורות לעבודות מהסוג נשוא המכרז ( 7)קודמות במהלך שלוש 

וזאת כמפורט בתצהיר , קלון או עבירות שיש עימן3או עבירות בתחום עיסוקו ו3ו
 .'בנספח ז ב"המצ

 .קבלה על רכישת המכרז .19.11

מהמחיר  מתן הנחהעל ידי , 1'אח בנספהצעתו הכספית של המשתתף תוגש בנוסח האמור  .88
על המחירים הנקובים  הצעה אשר תעלה. המיועדת בנספחאשר תירשם בשורה , נקובה

הקבלן יהיה זכאי לתשלום מס . ס ערך מוסףנה כוללת מהצעת המשתתף אי. תיפסל –בנספח 
על המציע למלא ולהגיש את כתב , כמו כן .כנגד המצאת חשבונית מס ערוכה כדין, ערך מוסף

 ./'הכמויות המצורף כנספח א

 .המציע נדרש להגיש אסמכתאות לעמידה בכל תנאי הסף המפורטים לעיל .81

 .יפסלו –או הצעה אשר אינם עומדים בתנאי הסף דלעיל /מציע ו .88

 :אישורים ומסמכים נוספים  .87

או עובד הכפוף להם שמונה , אישור מעודכן בכתב מפקיד שומה או מנהל המכס והבלו  .87.1
 :או יועץ מס המעיד שהמשתתף, חשבון-או רואה, על ידם



 ע ק ר ו ן -י ת יה מ ו ע צ ה  ה מ ק ו מ י ת  ק ר     

ה           צ ע ו מ ה ת   ו ר ב ז  ג

 80-9728729: פקס       80-0880000: גזברות       80-0880028 :מרכזיה

  alon@ekron.org.il 28588ית עקרון יקר  44הרצל , המועצה המקומית: מען 

- 5  -  

פי פקודת מס הכנסה -מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על .87.1.1
 .לםאו שהוא פטור מלנה, וחוק מס ערך מוסף

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל המכס והבלו על  .87.1.8
 .עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף

פי חוק -אישור תקף ליום הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על .87.8
; 1920-ו"תשל( אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס)עסקאות גופים ציבוריים 

אישור על היות המציע עוסק ; ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור אישור תקף
 .מורשה לצרכי מס ערך מוסף

אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה בדבר  .87.7
 .הרשעות וקנסות

 .למכרז( 2)'בנספח זתצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים כמפורט  .87.4

 :אם המשתתף הינו תאגיד .87.4.1

 .רישום התאגידצילום תעודת  .87.4.1.1

 .תדפיס רשם החברות מעודכן למועד הסמוך למועד הגשת ההצעה .87.4.1.8

 .פרטים מלאים של התאגיד ושל מנהלי התאגיד .87.4.1.7

 .בדבר זכויות החתימה בשם התאגידח "רואו  ד"אישור עו .87.4.1.4

בין שותפות קבועה ובין שותפות לצורך פרויקט )אם המשתתף הינו שותפות  .87.4.8
 (:זה

 -ין השותפים מצוי תאגיד אם ב)פרטים מלאים של השותפים  .87.4.8.1
 (. פרטים מלאים של מנהלי התאגיד

 .צילום תעודת זהות .87.4.8.8

 .השותפותבדבר זכויות החתימה בשם ח "רואו  ד"אישור עו .87.4.8.7

תיק תכנון הכולל תכנון מפורט של גן המשחקים על כל מתקני המשחקים והמתקנים  .87.5
 –שלטי בטיחות והוראות שימוש במתקנים בשפות , כמופיע במפרט וכן)הנלווים להם 

כל זאת בצירוף אישור קונסטרוקטור ואישור יועץ בטיחות ביחס לגן ( עברית ואנגלית
 .המשחקים בכללותו

, תיק תכנון פרטני של כל מתקן ומתקן בגן המשחקים ובו מפרט טכני של המתקן .87.0
טיב החומר ממנו עשוי , פירוט טיב המתקן, תמונות צבע של המתקן מכל זוויותיו

, למשל)היבטים אקולוגיים וסביבתיים ביחס למתקן , חוזקו של החומר, המתקן
, אורך חיי המתקן, (עשוי המתקן3בנוי3פירוט אחוז החומרים הממוחזרים מהם מורכב

טווח הגילאים לשימוש במתקן , מספר המשתמשים האפשרי בו זמנית במתקן
כל זאת בצירוף אישור קונסטרוקטור ואישור , ותשריט בדבר מיקומו בגן המשחקים

 .יועץ בטיחות ביחס לכל מתקן ומתקן בגן המשחקים

המציע יציג . ר לצורך הקמת גן המשחקים"מ 180לרשות המציע עומד שטח של  .87.2
בהתאם לרשימה בעל קריטריונים שהם לכל הפחות הדמיה של מתקן מרכזי אחד 

 :או שווי ערך, שלהלן

 :כדלקמן 'מ 0.5 -כ מגדל בגובה .87.2.1

 .מפלסים (8)שני .87.2.1.1
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מגלשות אשר אחת מהן הינה מגלשת צינור הכוללת לפחות  (8)שתי .87.2.1.8
 . צילינדרים 2

 .פנל משחק.87.2.1.7

 .מגלשת בננה.87.2.1.4

 .פאנל בועה.87.2.1.5

 :כדלקמן' מ 4מגדל בגובה  .87.2.8

 סולם אופקי.87.2.8.1

 .מגלשת פעוטות.87.2.8.8

 .סולם אינדיאני.87.2.8.7

 . סולם כבאי.87.2.8.4

 .בין המגדלים חיבור מנהרה .87.2.7

 .וך לייזרהפנלים יהיו עם דמויות בחית .87.2.4

 . 8.0ועובי דופן " 7עמודי המתקן יהיו בעובי  .87.2.5

 O\Xהמתקן כולל פנל  .87.2.0

 .העמודים ומשטחי הדריכה יהיו עשויים פלדת אל חלד וצבועים בתנור .87.2.2

 . הגגות יהיו בעלי דופן כפולה למניעת מעבר חום .87.2.0

, ים נוספים ולשלבם בהדמיההמציע רשאי להוסיף לפי שיקול דעתו מתקנים נלוו .87.0
  .הסר ספק אין לחרוג ממחיר המקסימום כאשר למען

יצרף להדמיה , 1'ב כנספח א"שילב המציע מתקנים נלווים מעבר לנדרש במפרט המצ .87.9
 :כדלקמן את מפרטם

 .תיאור המתקן וייעודו .87.9.1

 (.מ"לא כולל מע)מחיר  .87.9.8

 .וארץ היצור יצרןשם ה .87.9.7

  .מכון התקנים הישראליאישור  .87.9.4

אישור מכון  .קבועה במכרזשנות האחריות החובה ה 7-מעבר ל משך האחריות .87.18
 .התקנים הישראלי לכל מתקן ומתקן בגן המשחקים ולגן המשחקים בכללותו

( שלוש) 7 -ידי המציע ביחס למתקני המשחקים מעבר ל-שנות האחריות המוצעות על .87.11
 .במכרז ותהקבועשנות האחריות החובה 

בו ימלא המציע את המחיר המוצע לכל פריט ופריט בגן  (/'נספח א) כתב כמויות .87.18
לא יעלה הפריטים מחיר שסך כל כך , (ביצוע הפיתוח והתשתיתלרבות ) המשחקים

אינו כאשר סכום זה ( ₪אלף שישה שלוש מאות תשעים ו) ₪ 0,000/9על סך של 
מובהר כי אין בכתב הכמויות בכדי לשנות את סכום התמורה שתשולם  .מ"כולל מע

 .החוזה ונספחיהם, לקבלן כאמור במסמכי המכרז

 .הימנו לגרועהינו מחייב ואין  (/'ב כנספח א"המצ)כתב הכמויות , למען הסר ספק .87.17
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. 'כנספח טב "מאשר ומסכים להסכם ההתקשרות המצ ,בהגשת הצעתו, המציע .87.14
 .עותקים הימנו שניהמציע יחתום על ההסכם ויגיש 

     ההצעה והגשתה

 .  על גבי הטפסים המיועדים לכך"( ההצעה: "להלן)על המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם  .84

 .להלן ואילך 3/  שלבי כפי שיובהר בסעיף-מכרז זה הינו תלת .85

המעטפה הראשונה : שלביות המכרז יוגשו ההצעות באמצעות שתי מעטפותלצורך יישום  .80
תכלול את כל מסמכי המכרז ובכלל זה את מלוא האסמכתאות הדרושות לצורך בחינת 

לרבות ציון שנות  ,כשירות ההצעה הן בקשר עם תנאי הסף והן בקשר עם תנאי האיכות
: להלן)שלהלן אילך ו 75 יף ר בסעכאמוהשנים הנדרשות במכרז ו 7-האחריות הנוספות מעבר ל

המצורף " טופס הצעת המחיר"המעטפה השנייה תכלול אך ורק את ; "(המעטפה הראשונה"
  "(.המעטפה השנייה: "להלן)למסמכי המכרז  /'א -ו 1'א 2'א, 'א יםנספחכ

ותוכנסנה לתיבת המכרזים , במסירה אישיתתוגשנה , ההצעות הכוללות את שתי המעטפות .82
לעיל ) 20:00בשעה  0///1027/לא יאוחר מיום , נציג המועצהבנוכחות  המועצהבמשרדי 

למעט , כשהן סגורות וללא סימנים מזהים המעטפות תוכנסנה(. "מועד המסירה": להלןו
 ".8"וזיהוי המעטפה השנייה בספרה " 1"הראשונה בספרה המכרז וזיהוי המעטפה ' סימון מס

לרבות , (בתחתית כל עמוד) מסמכי המכרז יוגשו כשהם חתומים על כל עמוד ממסמכי המכרז .80
או לא נחתמו מסמכי 3לא מולאו כל הפרטים הנדרשים ו. או תשובות שנמסרו3הבהרות ו

 .תהא רשאית המועצה לפסול את ההצעה, המכרז כאמור

 .ל"רשאית לפסול כל הצעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הנ המועצה  .89

, ולמציע לא תעמוד כל טענה בקשר לכך עלולה לפסול את הצעתוהמציע כל הסתייגות של   .78
המציע ויראו את הצעת , אולם המועצה רשאית לדון בהסתייגות או להתעלם מההסתייגות

ללא , חר הוראות החוזהסירב המציע למלא א. לרבות החוזה, כמוגשת ללא הסתייגות
 .הערבות הבנקאיתאת תהיה רשאית המועצה לחלט  ,ההסתייגויות

או , הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה בשלמותה או חלק ממנה ולבצע את כל העבודה .71
על ביצוע  המועצההממונה מטעם לפי צרכי המועצה וסדר העבודה יקבע על ידי , חלק ממנה

 .העבודות

לפצל את העבודה ולמוסרה לביצוע למספר מציעים וזאת כאשר לדעת המועצה תהיה רשאית  .78
לעצמה הזכות לבצע העבודה בשלבים המועצה כמו כן שומרת  .ישנה אפשרות לפצלההמועצה 

בהתאם  ,במקרה והדבר רלוונטי, או לבצע חלק מהעבודה בכוחות עצמה או לספק החומרים
את לוחות הזמנים ודרכי הביצוע עם  ל יתחייבו המציעים לתאם"במקרים הנ. למחירי יסוד

 .כך שלא תהיינה הפרעות הדדיות, הגורמים האחרים

או 3או שתישלחנה באמצעות מכשיר פקסימיליה ו3לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו .77
או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית לתיבת 3שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו

והכל בכפוף להוראות חוברת , שתימסרנה לאחר מועד המסירהאו 3המכרזים כאמור לעיל ו
 .מכרז זו

המזמין ידון ויבדוק רק הצעות שנמצאו בתיבת המכרזים במועד , יובהר, למען הסר ספק .74
 .המסירה

 פתיחת ההצעות ובחינתן

 .שלבי כפי שיובהר להלן-מכרז זה הינו תלת .75

צעות באמצעות בחינת עמידת של המכרז תיבדקנה הכשירות המוקדמת של הה - בשלב ראשון .70
 .לרבות המצאת המסמכים הדרושים, סףההצעות בתנאי ה
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הצעתו  – ועצההמ המציע אשר הצעתו לא תעמוד בתנאי הסף ובדרישות המוקדמות אשר קבע
 .תיפסל ולא תעלה לשלב השני

 התוצאתו של הליך זה היא קביעת רשימת המציעים העומדים בדרישת הכשירות כפי שקבע
 "(.ההצעות הכשירות: "להלן) המועצה

, באמינותםבאיכות ההצעה ובהתחשב , ההצעות הכשירות בלבד תיבחן איכות – בשלב השני .72
בניסיון , מיומנותם ומוניטין המציעים במילוי התחייבויותיהם כלפי אחרים, כישורם, ניסיונם

של  יכותהאניקוד . כמפורט בטבלה דלהלן, בהתקשרות עם המציעים ועוד המועצהקודם של 
 :ההצעה יורכב מהרכיבים הבאים

 נקודות 18עד בעבור השתלבות אסתטית של המתקנים בגן המשחקים תינתנה  .72.1
 (.נקודות 18 -ל 8הניקוד בפרמטר הוא בין )

בעבור מגוון הפעילויות שמאפשרים המתקנים המוצעים ומספר המתקנים המוצעים  .72.8
 (.נקודות 18 -ל 8הניקוד בפרמטר הוא בין )נקודות  18תינתנה עד 

הניקוד בפרמטר הוא ) נקודות 18עד בעבור חדשנות המתקנים ועיצוב ייחודי תינתנה  .72.7
 (.נקודות 18 -ל 8בין 

 18עד תינתנה ( בלאי טבעי)חוזקם ואורך חיי המתקנים , בעבור איכות החומרים .72.4
 (. נקודות 18 -ל 8הניקוד בפרמטר הוא בין ) נקודות

 18 -ל 8הניקוד בפרמטר הוא בין ) נקודות 18 עדבעבור בטיחות המתקנים תינתנה  .72.5
 (.נקודות

 נקודות 18עד טיב ועובי כיסויי ההצללה ומשטחי הנפילה תינתנה , בעבור איכות .72.0
 (.נקודות 18 -ל 8הניקוד בפרמטר הוא בין )

הניקוד ) נקודות 18עד בעבור היבטים אקולוגיים וידידותיים לסביבה תינתנה  .72.2
 (.ודותנק 18 -ל 8בפרמטר הוא בין 

לכל )בעבור מספר המשתמשים האפשרי בכל המתקנים בגן המשחקים בו זמנים  .72.0
  (.נקודות 18 -ל 8הניקוד בפרמטר הוא בין ) נקודות 18עד תינתנה ( הגילאים

שנות  7 -בעבור מספר שנות האחריות של המציע ויצרן מתקני המשחק מעבר ל .72.9
 8 הניקוד בפרמטר הוא בין) נקודות 18עד תינתנה  במכרז ותקבועההאחריות החובה 

 (.נקודות 18 -ל
, משך תקופת הניסיון, פי מדדים של וותק בענף-בעבור התרשמות כללית מהמציע על .72.18

מוניטין והתרשמות כללית של , ידי המציע-היקף ואופי העבודות הקודמות שבוצעו על
 18עד פי ההמלצות שתצורפנה תינתנה -על, בין היתר, וועדת המכרזים מהמציע

 (. נקודות 18 -ל 8הניקוד בפרמטר הוא בין ) קודותנ

ידי כל אחד מחברי -עלפי בדיקה פרטנית של כל הצעה והצעה -דירוג הנקודות יתבצע הן על .70
בחינת הצעות המחיר של  .'בנספח חעל גבי טופס בחינת ההצעות המפורט הוועדה המקצועית 

י ועדה מקצועית מייעצת מטעם ועדת מכרזים "ל תעשה ע"הנ 72  פי תתי סעיף-המציעים על
 .ידי גורמים  מטעם המועצה-שתורכב על

הקבוע לאיכות  200%מתוך  70%לפחות מציע אשר הצעתו לא תזכה לניקוד משוקלל של  .79
 .תעלה לשלב השלישיתיפסל ולא 

תוצאתו של הליך זה היא קביעת רשימת ההצעות הכשירות העומדות בתנאי האיכות כפי  .48
 "(.האיכותיות ההצעות: "להלן)  להלן 48 לנוסחה שבסעיף ודירוגן בהתאם שקבע המזמין 

מציעים )תיפתחנה הצעות המחיר של המציעים בעלי ההצעות האיכותיות  – בשלב השלישי .41
והן תדורגנה בסדר עולה לפי ההצעה הכוללת ( שעמדו בתנאי השלב הראשון והשלב השני יחדיו

לבין ההצעה הכוללת מחיר מוצע יקר ביותר ( שתדורג במקום הראשון)מחיר מוצע זול ביותר 
איכות מדרג השקלול הזכייה תקבע על פי "(. מדרג המחיר": להלן( )במקום האחרון שתדורג)
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 מועצהיבחר הת, במידת הצורך. להלן 48 הטובים ביותר בהתאם לנוסחה שבסעיף  מחירוה
 . בהצעות נוספות כזוכות על בסיס מדרג המחיר

נוסחת הדירוג  .28%מן הציון הסופי ומשקל דירוג המחיר הינו  78%משקל דירוג האיכות הינו  .48
 :הינה כדלקמן

 .188יקבלו ציון ( לפי העניין)ההצעה האיכותית ביותר המחיר הנמוך ביותר או  .48.1

כל הצעה במחיר גבוה יותר או באיכות נמוכה ביותר תקבל את ציונה ביחס להצעה  .48.8
 :לפי הנוסחה הבאה, הכספית הנמוכה וההצעה האיכותית ביותר

CM  =ההצעה האיכותית ביותר3 ההצעה הנמוכה  
Ci  = ההצעה הנבחנת 

 Ci3CM x 188 =ציון לכל הצעה נוספת 

 .םכפול המשקל שלה, הציון המשוקלל יחשב לקריטריון האיכות והמחיר בנפרד

תיערך , במידה ויהיו מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות באיכותן .47
ימים מיום ( 7)ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה 

 .ומביניהן תיקבע ההצעה הזוכה, כך קבלת הודעה על

יתבקשו המציעים , ין תהינה ההצעות זהות באיכותןיעד, אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת .44
ומביניהן תיקבע , ימים מיום קבלת ההודעה על כך( 7)להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך 

 .וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר, ההצעה הזוכה

באמצעות ועדת המכרזים או , לנהל תהא רשאית, לצורך כך היד-שיוסמך עלאו מי , המועצה .45
או תתקבל 3קבל את הצעתו ותבטרם , משא ומתן עם כל אחד מהמציעים, גזבר המועצה

 .יעודכן מדרג המחיר בהתאם, ובמקרה של הפחתת סכום ההצעה, החלטה כלשהי

לפצל את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא  תרשאי ועצההמ, למען הסר ספק .40
או 3שלא לקבל אף אחת מההצעות ו, רשאית המועצה, עוד. לפי שיקול דעתו, שווים ביניהם

או 3לבטל את המכרז לגבי חלק מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה למי מהמציעים כל טענה ו
 .באשר תהיה, המועצהשל  התביעה בקשר עם החלטת

, ללא כל צורך בהסבר תיפסל, ('נספח א)ולה על האומדן הקבוע בטופס הצעת המחיר הצעה שע .42
 .או דרישה בקשר לכך3ולמציע לא תהיה כל טענה ו

, תנאיה, שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה תהא רשאית המועצה .40
לעדי של הב הבשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז או בשל כל סיבה אחרת לפי שיקול דעת

 .מונע הערכת ההצעה כדבעי המועצהבאופן שלדעת , המועצה

 ביטול המכרז

המובהרות בחוברת מכרז זו ובנוסף לכל  מועצהשל ה הבלי לגרוע מהאמור לעיל ומזכויותימ .49
 מועצהתהא ל, י דין"לבטל את המכרז עפ תרשאי ועצההיה המתהמקרים האחרים בהם 

 :בכל אחד מהמקרים כדלהלן, לרבות לאחר הודעת זכייה, הזכות לבטל את המכרז בכל שלב

או בהליך בחירת ההצעה , שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז מועצהה המצא .49.1
  ;שהייתה אמורה להיות ההצעה הזוכה

או חוסר במפרט או בתנאים המוקדמים , טעות מועצהה התבמקרים בהם גיל .49.8
  ; להשתתפות לאחר קבלת ההצעות
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את ביטול הליך  הבאופן המצדיק לדעת מועצהאו השתנו צרכי ה, חל שינוי נסיבות .49.7
 ;ההתקשרות

 ;כי הם מצדיקים את פסילת הצעות, הסבור מועצהאם בכל ההצעות נפלו פגמים שה .49.4

ממחיר המקסימום אותו קבעה רז גבוה הזוכה במכ3 המחיר המוצע על ידי הזוכים .49.5
 ;המועצה

או קרטל או להדברות בין , קיים חשש סביר לתכסיס מכוון המועצהאם לדעת  .49.0
 ;המציעים

לתשלום כלשהו בקשר לביטול הזמנה בנסיבות  תהיה אחראיתלא המועצה , למען הסר ספק .58
  .המפורטות לעיל

ימצא כי נותר מציע ת מועצההמכרז האם בכל שלב משלבי , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .51
הברירה לקבל את הצעתו של המציע  התהא ביד, יחיד משום שיתר המציעים נפסלו על הסף

 .הנותר או לבטל את המכרז

 בעלות על המכרז   

, המועצההנספחים לה וכל חלק ממנה הינה קניינו הרוחני של , תוכנה, חוברת המכרז .58
אין לעשות באלה כל שימוש שלא לצורך הגשת . לבדהמועברת למציע לצורך הגשת הצעתו ב

 .ההצעה במכרז

בעצם הגשת ההצעה מביע המציע את הסכמתו לכך שהמזמין יעשה שימוש בהצעה שהוגשה  .57
 .לכל צורך הקשור בפעילות המזמין -ובמידע הכלול בה 

צים זולת ליוע, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, בכפוף להוראות כל דין .54
היועצים . אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה, המועסקים על ידו

 .  אלא לצורכי מכרז זה, המועסקים על ידי המזמין לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע

 .בלשון נקבה במשמע ולהיפך, כל האמור בלשון זכר במכרז זה .55

 הוראות כלליות

או הבהרות 3או השלמות נוספות ו3פרטים נוספים והמועצה תהיה רשאית לדרוש מכל מציע   .50
או ניתוח להצעתו 3הסבר ואו 3ו נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולשם שביעות רצונה

או ביחס לפרויקטים 3מנהליו ועובדיו ו, בעליו, או פרטים ביחס למציע עצמו3ושל המציע 
תהא רשאית , או ניתוח כאמור3אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו, ב"ידו וכיו-שבוצעו על

תחשיביו של המציע . וועדת המכרזים להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה
ידי -על התחשיבים אשר יועברו על. אלא לצורך בחינת הצעתו למכרז, לא ישמשו את המועצה

אלא , ה לא יועברו ליתר משתתפי המכרזהמציע לוועדת המכרזים יחול חיסיון וסודיות ואל
שהרי אז תתבקש הערכאה השיפוטית להותיר את , ידי ערכאה שיפוטית-אם כן נקבע אחרת על

וזאת בין השאר לאור התחייבות זו של המשתתפים  ,הנתונים חסויים מיתר משתתפי המכרז
 .טרם הגשת הצעתם למכרז

כמו כן ; מנהליו ובעליו, השליטה בו בעלי, המועצה רשאית לבדוק את אמינותו של המציע .52
ולהתקשר טלפונית לשם כך עם , רשאית המועצה לבחון פרויקטים קודמים אותם ביצע המציע

מעניק , בהשתתפותו של המציע במכרז; המזמינים השונים בשביל לקבל מידע על טיב הביצוע
 .ידו-ם שבוצעו עלהמציע למועצה את הזכות לפנות למזמינים ולקבל כל מידע בעניין פרויקטי
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או בעיות באמינות 3במסגרת זו המועצה רשאית להביא במסגרת שיקוליה ניסיון לא טוב ו .50
או 3ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו, אשר היו למועצה עם משתתף במכרז

ולבחור ( באם הצעתו היא בעלת הניקוד הגבוה ביותר)להימנע להתקשר עימו בחוזה הקבלנות 
 .ר תחתיומשתתף אח

פי שיקול דעתה -וועדת המכרזים על3מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי באם תמצא המועצה .59
בשל תנאיה ונתוניה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז  איננה סבירהכי הצעת המציע 

תהיה בסמכות , ודרישותיו באופן שלדעת המועצה מונה את הערכת ההצעה כראוי
פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי -סול את הצעתו של המציע עלוועדת המכרזים לפ3המועצה

 .שתעמוד למציע כל טענה בעניין וזאת בכפוף לעריכת שימוע למציע

כולם , או התמחרות עם המשתתפים במכרז3מ ו"לנהל מו, אך אינה חייבת, המועצה רשאית  .08
 .קול דעת המועצהיהכל לפי ש - אף טרם החלטה על זהות הזוכה במכרז, או מקצתם

בין , או כל הסתייגות ביחס אליהם3או תוספת אשר ייעשו במסמכי המכרז ו3כל שינוי ו .01
באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת עשויים 

וזאת בהתאם לשיקול דעתה של המועצה , (אם כי לא בהכרח)להוביל לפסילת ההצעה למכרז 
או התוספת 3דה ויוחלט על אי פסילת הצעתו של המציע חרף השינוי ובכל מקרה במי; בעניין

או ההסתייגות יימחקו ממסמכי 3או התוספת ו3או ההסתייגות יהיה זה בתנאי שהשינוי ו3ו
החליטה המועצה ; או ההסתייגות3או לתוספת ו3והמועצה לא תהיה כפופה לשינוי ו, המכרז

צעה את המציע כאילו לא נכתבו ההסתייגות תחייב הה3התוספת3להתעלם מהשינוי
 .והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה; ההתחייבות3התוספת3השינוי

, ות של גוף מאוגד אחר3ות נוספות3מנוע מלהגיש הצעה, מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת .08
הינו בעלים , במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, שהינו אישיות משפטית נפרדת

אדם מנוע מלהגיש . או שותף של המציע3או נושא משרה ו3או מנהל ו3בעל מניות ו או3ו
 .ות מטעם כל גוף משפטי אחר3הצעה

מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של , מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת .07
הגיש את הצעתו ( או שותף3או נושא משרה ו3או מנהל ו3או בעל מניות ו3בעלים ו)המציע 
או 3או כבעל מניות ו3אדם מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה שהוא משמש כבעלים ו. למכרז

אדם מנוע מלהגיש . או כשותף בתאגיד אשר הגיש הצעתו למכרז3או כנושא משרה ו3כמנהל ו
את הצעתו במקרה וקרוב משפחתו מדרגה ראשונה הגיש את הצעתו למכרז בין אם עצמו ובין 

או 3או כמנהל ו3או כבעל מניות ו3ב משפחתו משמש כבעלים ואם באמצעות תאגיד אשר קרו
 .או כשותף הגיש את הצעתו למכרז3כנושא משרה ו

 .תיפסל ולא תובא בחשבון –הצעה שתוגש בניגוד לאמור  .04

 –הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף  .05
 .תיפסל ולא תובא בחשבון

, צה מתחייבת לקבוע את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר כהצעה הזוכה במכרזאין המוע .00
 .או כל הצעה שהיא כזוכה במכרז

פי שיקול דעתה הבלעדי להקטין או להגדיל את היקף העבודות נשוא -המועצה רשאית על .02
. הקבלןהחוזה ונספחיהם בכל עת בתקופת ההתקשרות או טרם חתימת החוזה עם , המכרז

לא ישונו מחירי היחידה אשר , ועצה להקטין או להגדיל את היקף ההתקשרותהחליטה המ
או זכות מהמועצה 3או תביעה ו3ולמציע לא תהיה כל טענה ו, נקבעו בכתב הכמויות של המציע

או תביעה 3או זכות ו3ובעצם השתתפותו במכרז מוותר המציע מלכתחילה על כל טענה ו, בעניין
 .ותי במכרזתנאי זה הוא תנאי מה; בעניין

, פי שיקול דעתה להתקשר עם הזכיין רק בחלק מהעבודות נשוא המכרז-המועצה רשאית על .00
שהרי אז יחולו הוראות החוזה ביחס לחלק מהעבודות בהם בחרה המועצה להתקשר עם 

בעצם השתתפותו , או זכות מהמועצה בעניין3או תביעה ו3למציע לא תהיה כל טענה ו; המציע
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תנאי ; או תביעה בעניין3או זכות ו3ותר המציע מלכתחילה על כל טענה ושל המציע במכרז מו
 .זה הוא תנאי מהותי במכרז

לרבות , פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא-המועצה רשאית על .09
פי שיקול דעתה הבלעדי את הזכות שלא להידרש -המועצה רשאית על. מסיבות תקציביות

פי שיקול דעתה הבלעדי לבצע -המועצה רשאית על. לבטלו גם בשל כךו, לעבודות נשוא המכרז
 .את העבודות נשוא המכרז בעצמה

או זכות כנגד 3ביטלה המועצה את המכרז מכל סיבה שהיא לא תהיה למציע כל טענה ו .28
או 3בעצם השתתפותו של המציע במכרז מוותר המציע מלכתחילה על כל טענה ו; המועצה

 .תנאי זה הוא תנאי מהותי במכרז; ןאו תביעה בעניי3זכות ו

, סמוך לאחר קבלת ההחלטה הסופית, המועצה תמסור הודעה לזוכה בדבר זכייתו במכרז .21
 .בהתאם להוראות הדין

 עדיפות בין מסמכים

או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה  סתירהבכל מקרה של  .28
 .הקבלנות ונספחיו תכרענה הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו

 הליכים משפטיים

או 3או בטענות ו3לא יבוא בתביעות ו, מובהר ומודגש בזאת כי מציע אשר הוכרז כזוכה .27
אם , ו לחלוטין אשר יגרמואו הפסקת עבודה זמנית א3בגין כל עיכוב ו, בדרישות כלפי המועצה

 .ידי צדדים שלישיים כלשהם-כתוצאה מהליכים משפטיים שיינקטו על, יגרמו

 
 
 

_______________________ 
  חובב צברימר        

 ראש המועצה המקומית קרית עקרון
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 רשימת נספחים

 האות בה סומן תיאור

 'א כתב הצעת המציע

 1'א הנחיות כלליות למפרט והמפרט 

 8'א הצעת מחיר

 7'א כתב כמויות

 4'א סט תכניות לביצוע פיתוח ותשתיות 

 'ב נוסח ערבות למכרז

 1'ב נוסח ערבות ביצוע

 'ג  פירוט ניסיון המציע

 'ד ח מבקר אודות מחזור כספי"אישור רו

 'ה תצהיר היעדר הרשעות לפי חוק העסקת עובדים זרים

 'ו שמירת זכויות עובדים

 'ז  הרשעות קודמותהיעדר 

 'ח טבלת ניקוד

 'ט הסכם ההתקשרות

 'י אישור לקיום ביטוחים
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 'נספח א

 המציע כתב הצעת
 לרבות כתב הצעה זה, הנני מורשה חתימה ומוסמך להתחייב בשם המציע לצרכי מכרז זה ונספחיו .1

 .והצהרתי הינה הצהרת המציע

 .המכרזמ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי "אני הח .8

נני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים ה .7

הקשור בביצוע  באתר תיוכי בקר יידועים ומוכרים ל, המשפיעים על ביצוע העבודות נשוא המכרז

 .ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי, העבודות נשוא המכרז

ובחוזה ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה הנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז  .4

פרט לתמורה הקבועה . או אי הבנה ואנו מוותרים מראש ויתור מלא ומוחלט על טענות כאמור3ו

או כלפי הבאים 3או דרישה מכל מין וסוג כלפי המועצה  ו3או טענה ו3במכרז לא תהיה לנו כל תביעה ו

לחוזה ונספחיהם ואנו מוותרים על כל תביעה בעניין זה , מכרזמכוחה ומטעמה בכל עניין הקשור ל

 .ומכל חבות שהיא

ללא תנאי לטובת המועצה בנוסח שניתנה לבקשתי להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית  .5

הידוע במועד האחרון ( כללי)וצמודה למדד המחירים לצרכן  'בכנספח המצורף למסמכי המכרז 

ותהא ניתנת  1027/0/0/הערבות תהא בתוקף עד ליום . ₪ 48,888בסך של , להגשת ההצעות למכרז

 .פי המכרז ונספחיו-וזאת במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבותנו על למימוש במשך כל תקופה זו

ידוע לי כי . ידוע למציע ואני מסכים שהמועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות הבנקאית .0

סירוב להארכת הערבות . פירושו הארכת תוקף ההצעה עד לאותו מועדהארכת תוקף הערבות בנקאית 

יזכה את המועצה בזכות לחלט את הערבות הבנקאית לטובתה באופן סופי ולא תהיה לי כל טענה כנגד 

 .המועצה בקשר עם חילוט הערבות במקרה כזה

או דרישה 3תביעה וידוע לנו כי למועצה קיימת הזכות לצמצם את היקף העבודות מבלי שתהיה לנו כל  .2

ובמקרה כאמור אנו נבצע את הצעתנו לגבי חלק , או טענה מכל מין וסוג כנגד המועצה בשל כך3ו

 .מהעבודות בלבד

ובשלב מאוחר , למועצה קיימת הזכות ליתן הוראה על התחלת עבודה לכל העבודות או לחלקים מהן .0

מבלי לפגוע בכלליות האמור בהתאם יותר ליתן הוראה על התחלת עבודה לגבי חלקים נוספים כל זאת 

 .התנאים ולוחות הזמנים הקבועים בהצעתנו זו ובתנאי המכרז ונספחיו, למחירים

–  אני מצהיר בזאת כי .9

 .הנני בעל הידע הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה נשוא המכרז (א)

 .הוראות המכרז או ההתחייבויות על פי3לבצע את כל הדרישות ו, הנני מסוגל מכל בחינה שהיא (ב)

נשוא  ח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודותוברשותי או בכוחי להשיג את כל כ (ג)

 .המכרז
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כנספח תכניות המצורפות ביכולתי לבצע את עבודות הפיתוח וההקמה של גן השעשועים בהתאם ל (ד)

חילוט וידוע לי כי איחור במסגרת זמנים זו תגרור  לחוזה14 מסגרת הזמנים הקבועה בסעיף ול 0'א

 .לחוזה 14 עיכוב התשלומים ופיצוי מוסכם בגין כל יום איחור כמפורט בסעיף , ערבות הביצוע

 ________________________________: במילים) ₪ _____________סכום הצעתנו הוא  (ה)

סכום זה כולל את כל מתקני המשחקים . ועבודות התשתית( מ"מעאינו כולל כאשר סכום זה ( )₪

שלטי בטיחות והוראות , כמפורט במפרט וכן) על ידי בהצעתיכפי שנרשמו והמתקנים הנלווים 

בין מיוחדות , כולל את כל ההוצאותסכום זה (. ב"עברית ואנגלית וכיו –שימוש במתקנים בשפות 

י "עפלרבות , צוע העבודה נשוא המכרז על פי תנאי המכרזימכל מין וסוג הכרוכות בב, ובין כלליות

 .וכל הוצאה אחרת, על ידיים שהוגשו הטכני יםהכלול במפרט

 .או תיאום עם מציעים אחרים3הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו הנני מצהיר כי (ו)

 .לתנאי המכרז 72 למכרז ישוקללו כמפורט בסעיף ידוע לי ואני מסכים כי ההצעות  (ז)

או עד  388123078הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד ליום  (ח)

 .לפי דרישת המועצה כמפורט במסמכי המכרז, לתקופה נוספת במקרה של הארכה

בכפוף , ייעשו על ידי, ידוע לי כי כל פעולותיי בקשר לביצוע העבודות נשוא מכרז וחוזה אלו (ט)

 .כל הנחייה שלטונית כפי שנדרש לה על ידי המועצהלהוראות כל דין ול

הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז , אם אזכה במכרז הנדון (י)

 .או הממונה מטעמה ועל פי הוראות החוזה3לשביעות רצון המועצה ושנקבע  לפי המחיר

נאי לסיומן להמציא למועצה לאחר ביצוע העבודות וכתהנני מתחייב , אם אזכה במכרז הנדון (יא)

כי בתום תקופת , ידוע לי.  הקבועה במכרזלמשך תקופת האחריות  /'בנספח ערבות בדק בנוסח 

התחייבותי לשנות אחריות נוספות בגין , האחריות המינימאלית כהגדרתה במסמכי המכרז

 . העבודות נשוא המכרז תיגזר מכוח ההסכם עליו אחתום

המחיר  הצעתב "מצ  ,גן המשחקיםוכן כל הכנה להקמת , בכל הנוגע לביצוע עבודות הפיתוח ותשתיות .18

 .2'כנספח אמטעמי על גבי המפרט מטעם המועצה 

ימי עבודה ( 2)שבעה הצעתי תתקבל הנני מתחייב לבצע את הפעולות המפורטות להלן וזאת תוך אם  .11

 :מתאריך הודעתכם על זכייתי במכרז

להבטחת קיום תנאי החוזה כנדרש במסמכי ( ערבות ביצוע)להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה  (א)

 .2'נספח בבבהתאם לנוסח  זהמכר

כשהוא אינו  במסמכי המכרז הביטוח על קיום הביטוחים כנדרש' להמציא לכם את אישור חב (ב)

 .מסויג

וזאת ככל שהמועצה , זהפי החוזה וכאמור בחו-להמציא פרטי חשבון בנק לשם ביצוע תשלומים על (ג)

 .תבחר לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית

כולן או חלקן אני עלול  בתנאי המכרזאני מצהיר כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות  .18

פי שיקול דעתה המוחלט של -לאבד את זכותי לבצע את העבודות במידה ואוכרז כזוכה וזאת על
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והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו כפיצוי קבוע , המועצה

או מציע אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי או נשוא הצעה 3ומוסכם מראש ולהתקשר עם קבלן ו

כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו . הכל כמפורט במכרז, אחרת

 .המועצה עקב הפרת ההתחייבות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרזלרשות 

כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות ( בנוסף לכל האמור לעיל)הריני מצהיר  –במקרה של תאגיד  .17

וכי , כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה

 .לחתימתי על הצעה זו, כל דין או חוזה אין כל מניעה על פי

עבור ביצוע כל עבודות נשוא המכרז לרבות הכנת התשתית  ההינ הצעתי, כיידוע לי ואני מסכים  .14

הכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין , א מהווה מחיר סופייוה, 1'ב כנספח א"בהתאם למפרט המצ

י תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם פ-על, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, כלליות

לרבות תשלומי , ל"ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ, (ובמועדים הקבועים במסמכים אלה)

, חלפים, עלויות תקשורת, ביטוחים, ציוד, כלי רכב, בלו, סולר, דלק, זכויות סוציאליות, עובדים

, מהנדסים, העסקתם של יועצים מקצועיים ,אגרות רישוי, ביטוח לאומי, מיסים, ערבויות, תיקונים

שלטי , כמפורט במפרט וכן)מתקנים נלווים , מתקני משחקים, מפקחים, קונסטרוקטורים, אדריכליים

הגשת , בניית גן השעשועים, (ב"עברית ואנגלית וכיו –בטיחות והוראות שימוש במתקנים בשפות 

הקמת , וקבלת כל הרישיונות וההיתרים, והיתרי בנייה, תוכניות ובקשות לבניית גן השעשועים

בערכם לאורך , רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג, אחריות למתקני גן המשחקים, תשתיות

 .כל תקופת החוזה וכיוצא בזאת

כמו כן הנני מתחייב . הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז לרבות החוזה לביצוע העבודה .15

 .כרז ותנאי החוזה אם תתקבל הצעתילמלא אחר הוראות המ

, הגשת הצעתי והשתתפותי במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שקראתי ולמדתי את כל מסמכי המכרז .10

לרבות אופן , כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לי וכי בחנתי את כל הנתונים

ם הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות מספר העובדי, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, ביצוע העבודות

 .או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות3ו

במסגרת זאת הנני . הנני מצהיר כי קיבלתי את כל הנתונים והמידע הדרושים לי לצורך הגשת הצעתי .12

לרבות דרכי גישה ומצב , זורמצהיר כי סיירתי באזור נשוא המכרז ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לא

הידע , ב והנני בעל כל הכישורים"ב ולרבות בדרכי הגישה וההגעה לגן המשחקים וכיו"טופוגרפי וכיו

 .והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם

ב בנוגע "או חוסר ידיעה וכיו3או אי הבנה ו3או הסתייגות ו3הנני מצהיר ומאשר בזאת כי כל טענה ו .10

לרבות כל נתון המופיע , וחוזה הקבלנות על נספחיהם( הבהרות ילרבות פרוטוקול) למסמכי המכרז

 .לא יתקבלו, ידי  לאחר הגשת ההצעות במכרז-אשר יועלו על, בהם
 

– ולראיה באנו על החתום 
 

 ______________________________________________________________: שם המציע
 

 

 ________________________________________________________________: תיאורו
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 (נא לפרט –שותפות או אחר , חברה, אדם)            

 _____________________________________: כתובת, ____________________: פ.ח.3ז.ת
 

 _______________________. ז.ת______________________, : המוסמך לחתום בשם המציע
 

 _____________________________ :פקס, _______________________________: טלפון
 

 ____________________________: תאריך, _______________________________ :מייל

 

____________________ 

 וחותמת חתימה                                                                                                                        

 
 

 אישור
 

מציע ששמו ח של ה"רו3ד"כעו המשמש________, ___________ ח"רו3ד"מ עו"אני הח
בפני  התייצבו_____________  ביוםמאשר בזאת כי     ספרו מו__________ ______

. ז.ת, _____________________ -ו _______________. ז.ת_____, ________________ :ה"ה
ל ולאחר שזיהיתי "הנמציע המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם ה _____________________

 .שהציגו בפני חתמו על מסמך זה לפני זהות י תעודות"אותם עפ
 
 
 
                       

 (ח"רו3ד"עו)חתימה וחותמת                    תאריך      
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 2'נספח א

 :הנחיות כלליות למפרט

 :כללי

מפרט טכני זה מתייחס לביצוע עבודות בניית חצר משחקים בין הרחובות הרצל לדולב בתחום  .1

פירוק , העבודה כוללת פירוק מתקני המשחק הקיימים על כל חלקיו. עקרון המועצה המקומית קרית

ביצוע עבודות עפר , פירוק עמודים ואלמנטי חשמל ומים, פירוק ריצופי חוץ ואבני גן, קירות בטון

3 חפירות ,ריצוף רחבות, עבודות גידור, עבודות ריצוף ותיחום, הנחת מצעים, בשטח החצר ומסביבה

, עבודות חשמל, עבודות אינסטלציה, הנחת דשא סינטטי או משטחי גומי, ידוק השטחיישור וה3 מילוי

 . אספקה ופיזור אדמת גן ומתקני משחק, עבודות בטון, עבודות טיח, ריהוט רחוב, ביצוע שרוולים

, התכניות והנחיות המזמין, כתבי הכמויות, מסמך זה, העבודה תבוצע על בסיס המפרט הבין משרדי .8

 . י המזמין"ההסכם ולפי חשבון שיאושר ע, התמורה תהיה על בסיס כתב הכמויות

ומנייתם יחל מיום קבלת צו התחלת , להסכם 14 לוחות הזמנים לביצוע העבודות הינן כקבוע בסעיף  .7

 . עבודה מטעם המועצה

משמעות -או דו3או אי התאמה ו3בכל מקרה של סתירה ו, מודגש בזה כי אין עדיפות בין המסמכים .4

ו המסמכים להלן משלימים יחשב, השונים או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות אשר במסמכים3ו

בכל . ות3ות האחרת3עדיפה על ההוראה( תכניות3מפרט3מסמך) המפקח יקבע איזה הוראה. זה את זה

 .מקרה הוראת המפקח היא הקובעת

ותכלול את כל מרכיבי העבודה והחומרים הנדרשים לביצוע מושלם  ,הצעת המחיר תהיה לפי מדידה .5

פסולת והטמנתם במקום מורשה כולל 3 עודפי אדמה, פינוי חומרים, פריקה ,של העבודות כולל הובלות

 .תשלום אגרות הטמנה

זכותו של המזמין לא , המציע יצרף להצעתו רשימת קבלני המשנה איתם מתעתד לבצע את העבודות .0

 .לאשר מי מקבלני המשנה

או תו המוכר ומקובל  וישאו תו תקן ישראלי, כי הטובין יעמוד בכל התקנים הנדרשים, מובהר בזאת .2

 .על המזמין

שיון יהיה תקף למועד ינדרש כי הר ,888 – 1הקבלן יצרף להצעתו את אישור רשם הקבלנים בסיווג ג .0

 .הגשת ההצעה

, בדק את כל התכניות שנמסרו לו, הקבלן יגיש את הצעתו לאחר שראה את השטח המיועד לעבודה .9

 .קרא והבין את הנדרש ממנו לשם ביצוע מושלם

ריצופים , משטחי הדשא סינטטי או הגומי: הקבלן להציג לאישור המזמין את האלמנטים כדוגמתעל  .18

 .עמודי תאורה ופנסי הרחוב, ספסלים וברזיות, מתקני משחק, גידור, ואבני גן

 .על הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך זהו תנאי יסודי לחתימת החוזה .11

י דרישות משרד "ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות עפבאחריות הקבלן לגדר את שטח העבודה על חשבונו  .18

 .הרשות המקומית וכל גוף ממשלתי אחר, העבודה
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י הקבלן ועל חשבונו ובמועדי ביניים בהתאם להוראות המפקח לאתר שפיכה מורשה "הפסולת תובל ע .17

עגלות אשפה או גורם המפריע , כל פסולת. ולכל מרחק שיידרש, תוך תאום עם הרשויות המוסמכות

 .חל איסור מוחלט להטמין פסולת באתר הבנייה. ר הציבורי יגררו לקנסות שבהן יחויב הקבלןלסד

 עבודות הפינוי וההריסה

העבודה . בכל זמן עבודות הפינוי וההריסה הקבלן ידאג לשמור על הסדר והניקיון באתר ובסביבתו .14

 .ל סוג שהואמתבצעת בין בתי מגורים ועל הקבלן לדאוג שלא יגרום להפרעות ומטרדים מכ

 עבודות הפיתוח 

 ,0'בנספח אכמפורט במכרז וכן בהתאם לתכניות  י התכניות והפרטים"וח יבוצעו עפכל עבודות הפית .15

איגוד הכבאות , הוראת הרשויות השונות כדוגמת משטרת ישראל, הוראת החוזה, המפרט הבין משרדי

הקבלן יעסיק מודד מוסמך על , ום שנרשם חפירה הכוונה גם לחציבהבכל מק. והרשות המקומית

לאחר השלמת כל העבודות . חשבונו לצורך המדידות והסימונים שנדרשים לפני ובמהלך העבודות

יישור , בתום עבודות החפירה .י מודד מוסמך וחתומות על ידו"שיוכנו ע  as-madeימסור הקבלן תכנית

ורק לאחר קבלת אישור  השטחים והידוקם תבוצע מדידה של המפלסים השונים בנוכחות המפקח

י הקבלן באמצעות "ילקחו ע, מהמצע אשר הקבלן יספק לאתר. המפקח יתאפשר לקבלן פיזור מצעים

בדיקות צפיפות . תוצאות הבדיקה יועברו למפקח, מדגמים לבדיקת החומר, המעבדה איתה התקשר

 .הידוקו והבאתו לגבהים נדרשים, י המעבדה לאחר פיזור החומר"יבוצעו ע

, יסודי לחתימת הזמנת העבודה הינה הצגת חוזה התקשרות בין הקבלן לבין מכון בדיקה מוסמךתנאי  .10

 .כאשר בחוזה זה יופיע שם וכתובת של משרד הפיקוח לקבלת תוצאות הבדיקות

לפני ריצוף והנחת משטחי הדשא או הגומי יסמן המודד את המפלסים הסופיים של האלמנטים  .12

 .ים הנדרשים לביצוע מקצועי ומושלםהגומי יבוצעו עם כל הכלעבודות הנחת הדשא או , השונים

 עבודות חשמל

מיקום השרוולים . י הנחיות המפקח בלבד"עבודות החשמל יכללו הנחת שרוולים עם חוטי השחלה עפ .10

. י חשמלאי מוסמך"כל עבודות החשמל יבוצעו ע. י הוראת המפקח בלבד"קוטרם ואורכם יקבעו עפ

יבצע הקבלן בדיקת מתקן חשמל ויעביר מסמך בכתב של בודק חשמל מוסמך בתום עבודות החשמל 

 .ויצרפו ליומן העבודה

הקבלן אך טרם הזמנתם על הקבלן להציג דוגמא לאישור הפיקוח  י"עמודי התאורה יסופקו ע .19

 . י מתכנן המורשה לכך"עמודי התאורה יבוססו על אלמנט אשר יקבל אישור קונסרוקטיבי ע. והמזמין

 משחק ומשטחי דשא מתקני

התקנת הדשא . על הקבלן לאשר אצל המזמין את סוג ויצרן הדשא הסינטטי או משטחי הגומי  .88

 .י בעלי מקצוע עד להתקנה מושלמת "הסינטטי או הגומי תבוצע ע

ויהיו כפופים לאישור  מתקני המשחק אשר מצורפים למפרט זה יעמדו בכל התקנים הרלוונטים .81

מתקני המשחק יותקנו . עוד לפני רכישתם הקבלן יציג את פרט הספק לקבלת אישור המזמין. הפיקוח

 .באפן בטיחותי עוד לפני הנחת הדשא הסינטטי או משטי הגומי
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י היצרן ומהנדס מטעם היצרן "הקבלן ימציא למזמין תכנית העמדת המתקנים כאשר היא חתומה ע .88

 .טיחותלגבי מרחקי ב

 ביסוס הקירות 

התמורה עבור התכנון נכללת במחירי , הקבלן יעסיק מהנדס קונסטרוקציה לתכנון ביסוס הקיר .87

תכניות הביסוס יוגשו למזמין בחתימת הקונסטרוקטור כולל פרטי  . היחידה של עבודות הבטונים

 .הקונסטרוקטור

 .ר כולל מיקומובאחריות הקבלן להעביר לקונסטרוקטור את כל הנתונים לגבי הקי .84

באחריות הקבלן כי המתכנן או בא כוחו של המתכנן יבדוק ויתן את האישור בכתב עוד לפני יציקת  .85

 .הבסיס וזאת לאחר שבדק כי כל אשר נדרש על ידו מולא באופן מוחלט

 עבודות גינון והשקייה

 .מ"ס 78על הקבלן לספק ולפזר אדמה גננית נקיה וללא פסולת בעובי שלא יקטן מ  .80

מיקום . כ"י דרישות המזמין או ב"עפ, ל הקבלן לספק שרוולים למעבר צנרת השקייה בקטרים שוניםע .82

 .י הוראת המפקח בלבד"השרוולים ואורכם יקבעו עפ

 אחריות

שהוא  ל ביצוע העבודות מכל סוג ומיןלפחות ע שנות אחריות 7מינימום  להתחייב למתןעל הקבלן  .80

(. לרבות מתקנים נלווים)ועל המתקנים שהותקנו בגן המשחקים וכן כמפורט במסמכי המכרז והחוזה 

במקרה של נזקים שנגרמו במזיד תפנה . האחריות לא תחול על נזקים שנגרמו במזיד או וונדליזם מכוון

ביצוע התיקונים יתאפשר רק לאחר . המועצה בהתאם לשיקול דעתה לקבלן למתן הצעת מחיר לתיקון

 .דת הזכות הבלעדית לפנות לקבלנים אחרים לשם ביצוע התיקוןלמועצה עומ. קבלת הזמנה בכתב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :אישור המציע
 

אני מבין את משמעויות העבודה , קראתי היטב את הדגשים למפרט הרשומים מעלה
 .וחתימתי על מפרט זה היא בהמשך ישיר עם חתימתי על החוזה המצורף

 
 ________________________ : חתימה_________________          : שם המציע
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 1'נספח א

 יש לצרף במעטפה נפרדת – הצעת מחיר
 ________:תאריך

 
         לכבוד

 המועצה המקומית קרית עקרון

 

מפרט הטכני ובהתאם לפי ה, בקרית עקרון הקמת מתקן משחקים: עבודהאני מציע לבצע את ה

 :להסכם המצורף תמורת

 

הצעה שתעלה על מחיר  .המקסימוםבאמצעות מתן הנחה על מחיר מבוצעת הצעת המחיר 

 .המקסימום תיפסל על הסף

 

 ₪  0,000/9  - במפרט הטכניכמפורט  לביצוע העבודות המקסימוםמחיר 

 

 ₪ ___________   -מוצעת  הנחה

 ₪ ___________   - במפרט הטכניכמפורט  העבודותמחיר סופי לביצוע 

 

 .ערך מוסף כחוקמס  כוללאינו הרשום מעלה  המחיר

 

המועצה תיקח בחשבון , במידה ותהיה סתירה בין סכום ההנחה המוצעת לבין המחיר הסופי המוצע

 .את המחיר הסופי המוצע ומחיר זה יחייב את המציע

 

 

 ___________________    : חתימה          ___________________________ :שם מלא

 _________________ .:פ.ח.3 ז.ת          ______________________________ :מען

 _______________ : פקס______________     ___ :נייד  _______________ :טלפון

 

 .ח"עורך דין או רו י"יש לצרף אישור מורשי חתימה החתום ע, במידה והחותם הוא תאגיד: הערה
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 תב כמויותכ – /'אנספח 
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 סט תכניות לעבודות פיתוח ותשתית – 0'נספח א
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 נספח ב'

  מכרזנוסח ערבות ל
 

 
 ………………………………………בנק 

 
 
 

 ערבות בנקאית
 

  מועצה מקומית קרית עקרון: לכבוד
 

 
 

 '  ______________כתב ערבות מס:    הנדון
 
 
 

בין המבקש  138812 'למכרז מסבקשר ( "המבקש" :להלן)_________________ על פי בקשת  .1
הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם , על פי ההסכם כםלביניכם ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי

בתוספת הפרשי הצמדה , בלבד( ₪ארבעים אלף : במילים) ₪ 00,000לכם כל סכום עד לסך של 
 :להלן)בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

האחרון לבין המדד ( נקודות 99.0) בעת הגשת ההצעה במכרזמדד שהיה ידוע הבין , "(המדד"
 "(.  סכום ערבות" :להלן )היה ידוע במועד חילוט הערבות יש

 
ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה ( עשרה) 20סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .8

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם , המועצאו גזבר ה3ה ומועצחתומה על ידי ראש ה, בכתב
רבות כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הע

 .מאת המבקש
 
 . ל עליכם לצרף כתב ערבות זה"לדרישתכם הנ .7

 

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר  1027/0/0/תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .4
 .לאחר מועד זה  תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו. ל"מהמועד הנ

 

 .להעברה בכל צורה שהיאערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או  .5
 

 
 ,בכבוד רב

 
 _______________________בנק 

 ______________________סניף  
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 2'בנספח 
 נוסח ערבות לביצוע ההסכם 

 
 

 ………………………………………בנק 
 
 
 

 ערבות בנקאית
 

  מועצה מקומית קרית עקרון: לכבוד
 

 
 
 

 '  ______________כתב ערבות מס:    הנדון
 
 
 

בין  138812 'במכרז מסבקשר להסכם  ( "המבקש" :להלן)_________________ בקשת על פי  .1
כלפיכם הננו ערבים בזאת , על פי ההסכם כםהמבקש לביניכם ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי

בתוספת הפרשי , בלבד( ₪ארבעים אלף : במילים) ₪ 00,000לשלם לכם כל סכום עד לסך של 
לסטטיסטיקה  המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזיתהצמדה בגין עליית מדד 

לבין המדד ( נקודות_ _____)חתימה על ההסכם המדד שהיה ידוע במועד הבין , "(המדד" :להלן)
 "(.  סכום ערבות" :להלן)היה ידוע במועד חילוט הערבות ישהאחרון 

 
ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה ( עשרה) 20סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .8

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם , המועצאו גזבר ה3ה ומועצחתומה על ידי ראש ה, בכתב
כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 .מאת המבקש
 
 . ל עליכם לצרף כתב ערבות זה"לדרישתכם הנ .7

 

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר  (המועצה תודיע לזוכה במכרז)תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .4
לאחר מועד זה  תהיה ערבותנו  זו בטלה  ומבוטלת אלא אם הוארכה . ל"לנו לא יאוחר מהמועד הנ

 .על ידינו
 

 .ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא .5
 

 
 
 

 ,בכבוד רב
 

 _______________________בנק 
 ______________________סניף  
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 /'נספח ב

 נוסח ערבות בדק
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית קרית עקרון

  44רחוב הרצל 
 קרית עקרון 

 ("המועצה" :להלן)
 

 ,.נ.ג.א
 

 _______________ערבות בנקאית מספר : הנדון

מרחוב _______________ . צ.ח.3פ.ח.3ז.ת' מס( הנערב –להלן )_____________ פי בקשת -על .1
אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל , (כתובת מלאה כולל מיקוד)___________________ 

לאספקה והתקנת מתקני  2/1027' פי חוזה נשוא מכרז פומבי מס-מחויבויותיו של הנערב בתקופת הבדק על
לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל , משחקים במועצה מקומית קרית עקרון

( כללי)בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן ( ₪אלף  ארבעים ,במילים)₪  48,888של 
בין ( "המדד: "להלן)ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -כפי שמתפרסם על, (תוספת של מדד חיובי בלבד)

סכום " :להלן)הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות המדד שהיה ידוע ביום 
 (."הערבות

דלעיל בפעם אחת או במספר  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .8
דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 .לל בסכום הערבותהכו
ימים מקבלת ( 2)תוך שבעה , לעיל 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .7

וזאת ללא כל תנאי , או גזבר המועצה3ידי ראש המועצה ו-דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על
מבלי לטעון , ליך כלשהו או באופן כלשהוומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתה

כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים 
 .לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב

 .לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה .4

 (.כולל)____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
, או גזבר המועצה באופן חד צדדי לבנק3תוקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ראש המועצה ו .0

 5חודשים נוספים מהמועד הנקוב בסעיף ( 18)עשר -לתקופה של שנים, בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב
 .דלעיל

לעיל  5אריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף צריכה להתקבל לא יאוחר מת, כל דרישה על פי ערבות זו .2
 0כאמור בסעיף ( באם הוארכה)או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת 3ו

 .דלעיל
 .תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, לאחר מועד זה

 .ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא .0
 

 ,בכבוד רב
 

________________ 
 שם הבנק         

 
 

 .וחותמת הסניף_______________________ ה "חותמת אישית של ה+ טופס זה חייב בחתימה 
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  'נספח ג 
 פירוט ניסיון המציע

 לכבוד 
 המועצה המקומית קרית עקרון

 
  אישור על ניסיון המציע בביצוע העבודות :הנדון

 

 ._________________: שם הגוף

 –להלן )_________________ תאגיד ' מס.3ז.ת.3פ.ח.3צ.ח__________________________, לבקשת 

הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו פרויקט אספקה והתקנה של מתקני משחקים  החל ( המציע

 (.שנה3חודש)_____________ ועד לחודש ( שנה3חודש)______ מחודש 

 

 ._______________________________________________: שנה3בחודשהפרויקט הסתיים 

 

 .__________________________________________________( : מ"ללא מע)שווי הפרויקט 

 

 .__________________________________________: לוח הזמנים שהוקצב לביצוע הפרויקט

 

 ._______________________________________________: משך זמן ביצוע הפרויקט בפועל

 

  (:פרט –אם כן )האם נוהלו הליכים משפטיים בין הקבלן למועצה בקשר לפרויקט 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

 ________________________________________________: חוות דעתנו על ביצוע הפרויקט

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 ________________: תאריך

 __________________: שם

 ________________: תפקיד



 ע ק ר ו ן -י ת יה מ ו ע צ ה  ה מ ק ו מ י ת  ק ר     

ה           צ ע ו מ ה ת   ו ר ב ז  ג

 80-9728729: פקס       80-0880000: גזברות       80-0880028 :מרכזיה

  alon@ekron.org.il 28588ית עקרון יקר  44הרצל , המועצה המקומית: מען 

- 28  -  

 _______________: חתימה    

 ממליצים ונתונים, רותרשימת מקבלי השי
 

 
 .על הנתונים ברשימה זו להתבסס על אסמכתאות והמלצות בכתב אשר צורפו להצעתו של המציע

 
 ,בכבוד רב

 
_________________ 

  חתימה וחותמת המציע          
 

סוג הפרויקט  שם מקבל השירות
 שבוצע

תקופת ביצוע 
הפרויקט מחודש 

 בשנת עד לחודש בשנת

שם איש הקשר 
 אצל מקבל השירות

טלפון איש הקשר 
 אצל מקבל השירות
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 ' נספח ד
 

 העסק-חשבון מבקר אודות מחזור כספי ומצב התאגיד או בית-אישור רואה
 

 
 ____3____3____: תאריך

 
 לכבוד 

 המועצה המקומית קרית עקרון
 

 ,.נ.ג.א
 

מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות העסקית של _______________________ חשבון  -אני רואה
לאספקה ' _______בקשר למכרז פומבי מס( המציע –להלן )____________________________  

 :כדלקמן, והתקנת מתקני משחקים במועצה המקומית קרית עקרון
 

 :כדלקמן, היה 8810 -ו  8815, 8814, היקף המחזור הכספי של המציע בכל אחת משנים .1
 

 (.מ"לא כולל מע)₪ _______________ : 8814בשנת 
 

 (.מ"לא כולל מע)₪ _______________ : 8815בשנת 
 

 (.מ"לא כולל מע)₪ _______________ : 8810בשנת 
 

 (.מ"לא כולל מע)אספקה והתקנה של מתקני משחקים  מחזור כספי לעניין סעיף זה הינו הכנסות בגין
 

 .או פשיטת רגל3או כינוס נכסים ו3או פירוק ו3נמצא בהליכי מחיקה ו אינוהמציע  .8
 
 
 

 ,בכבוד רב
 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 תאריך          חתימה וחותמת             (שם מלא)חשבון -רואה        

 
 
 

 ________________    _______________  _________________ 
 פקסימיליה        טלפון        כתובת                  
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 ' נספח ה
איסור העסקה שלא כדין והבטחת )נוסח תצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים 

 (חוק העסקת עובדים זרים –להלן במסמך זה ) 2992-א"התשנ, (תנאים הוגנים
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ' _______________, מס. ז.הנושא ת______________ מ "אני הח
  –מצהיר בזאת בכתב כדלקמן , האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 
לאספקה והתקנת מתקני משחקים המועצה ' _______ הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס

ת 3והנני מוסמך_______________  -אני מכהן כ. המקומית קרית עקרון כמורשה מטעם המציע במכרז
 .לתת תצהיר זה בשם המציע

 

יש להקיף בעיגול את הנקודה )ז או למציע במכר3הנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי ו .1
  –( המתאימה

 
 לפי חוק העסקת עובדים זרים  8888בינואר  1דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר -לא הורשעו בפסק

 .בשנה שקדמה למועד הגשת הצעתי למכרז

 

  לפי חוק העסקת עובדים זרים  8888בינואר  1הורשעו בשתי עבירות או יותר שנעברו אחרי
 .ממועד ההרשעה האחרונה, לפחות, אך במועד תצהיר זה חלפו שלוש שנים, דין חלוטים-בפסקי

 
  –לעניין תצהיר זה יהיו המונחים הבאים 

 
גם בעל השליטה בו או  –ואם התושב הוא חבר בני אדם , ידי תושבי ישראל-מי שנשלט על, 'בעל זיקה'

 .חבר בני אדם אחר שבשלטת בעל שליטה בו
 
 .1900-ח"התשכ, ירות ערךכהגדרתה בחוק ני, 'שליטה'
 

 זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, זהו שמי .8
 
 
 

_______________ 
 המצהיר        

 
 

 דין-אישור עורך
 

' מס. ז.הנושא ת____________________ ה "ה הופיע, _________________ הנני מאשר כי היום
,  ____________________מרחוב , _______________ד "בפני עוה, ___________________

,  אם לא יעשה כן, ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק
  .אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני

 
 
 

_______________ 
 דין-עורך          

 (חתימה וחותמת)    
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 'נספח ו

 

החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי 
,  ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם 2909-ט"התשכ, בית הדין לעבודה

  2993-ה"התשנ, [נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי 
 

לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים לאחר שהוזהרתי כי עלי _______________ . ז.ת__________ מ "אני הח
 :ה בזה כדלקמן3מצהיר, הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 

לאספקה והתקנת מתקני משחקים במועצה ' ______ הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס .1
תת ת ל3והנני מוסמך_______________ אני מכהן כ. המקומית קרית עקרון כמורשה מטעם המציע במכרז

 .תצהיר זה בשם המציע

, ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם התקשרות .8
יקיים כלפי ( לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת)מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות 

את האמור בצווי , העבודות נשוא המכרזהמועסקים מטעמו את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לאופי 
חוק שירות (: "חוקי העבודה" :להלן)י חוק ואת האמור בכל החוקים הבאים "ההרחבה הרלבנטיים עפ

חוק חופשה ; 1920-ו"תשל, דמי מחלה; חוק; 1951-א"תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה; 1959-ט"תשי, התעסוקה
חוק עבודת ; 1990-ו"תשנ, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד; 1954-ד"תשי, חוק עבודת נשים; 1951-א"תשי, שנתית
חוק ; 1949-ט"תש, (החזרה לעבודה)חוק חיילים משוחררים ; 1957-ג"תשי, חוק החניכות; 1957-ג"תשי, הנוער

-ה"תשנ, [נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי ; 1907-ג"תשכ, חוק פיצויי פיטורים; 1950-ח"תשכ, הגנת השכר
חוק הודעה ; 8881-א"חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס; 1902-ז"תשמ, חוק שכר מינימום; 1995

צו הרחבה לביטוח  ;8811-ב"תשע, חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה; 8888-ב"תשס( תנאי עבודה)לעובד 
דיני העבודה חוק להגברת האכיפה של , 1952-ז"התשי, פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

 .8811-ב"התשע
 

 ( במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון ) .7

 (( בעל השליטה: "להלן) 1901-א"התשמ( רישוי)כמשמעותו בחוק הבנקאות )בעל השליטה בו , המציע"
בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין  לא הורשעו, וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה

העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל ולא הושתו על מי מאלה קנסות על ידי מינהל ההסדרה 
השנים שקדמו למועד  7 -ת בגין הפרה על חוקי העבודה המפורטים לעיל וכל זאת ב"והאכיפה במשרד התמ

 . האחרון להגשת ההצעות למכרז
ידוע . ת בדבר העדר הרשעות וקנסות כאמור"במשרד התמ אישור של מינהל ההסדרה והאכיפהב העתק "רצ

 . למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים
  בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות  הורשעהמציע או מי מבעלי השליטה בו

קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה  8 -ו נקנס בבחוקי העבודה לעיל א
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  7-ת בגין הפרה על חוקי העבודה לעיל וכל זאת ב"במשרד התמ

 .למכרז
יע כי ידוע למצ. ת בדבר הרשעות וקנסות"במשרד התמ אישור של מינהל ההסדרה והאכיפהב העתק "רצ

 . כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים
 זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, זהו שמי .4

 
_______________ 

 המצהיר        
 דין-אישור עורך

 
' מס. ז.הנושא ת____________________ ה "ה הופיע, _________________ הנני מאשר כי היום

ולאחר  ,  ____________________מרחוב , _______________ד "בפני עוה, ___________________
אישר את נכונות ,  אם לא יעשה כן, שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק

  .תצהירו וחתם עליה בפני
 

_______________ 
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 דין-עורך          
 (חתימה וחותמת)    

 
 ' נספח ז

 
 בר העדר הרשעות קודמותנוסח תצהיר בד

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ' _______________, מס. ז.הנושא ת______________ מ "אני הח

  –מצהיר בזאת בכתב כדלקמן , האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 

מתקני משחקים  לאספקה והתקנת' ______ הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס .1
___________________________________ המועצה המקומית קרית עקרון כמורשה מטעם 

ת לתת תצהיר זה בשם 3והנני מוסמך_______________ אני מכהן כ. במכרז( המציע –להלן )
 .המציע

 

( או מנהליו של המציע3בעליו של המציע ו גםואם המציע הינו תאגיד אז )הנני מצהיר בזאת כי המציע  .8
השנים האחרונות הקשורות לעבודות מהסוג נשוא המכרז ( 7)נעדרים הרשעות קודמות במהלך שלוש 

 .או עבירות שיש עימן קלון3או עבירות בתחום עיסוקם ו3ו
 

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, זהו שמי .7
 
 
 

_______________ 
 המצהיר        

 
 
 
 דין-ורךאישור ע

 
' מס. ז.הנושא ת____________________ ה "ה הופיע, _________________ הנני מאשר כי היום

,  ____________________מרחוב , _______________ד "בפני עוה, ___________________
,  כן אם לא יעשה, ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים  בחוק

  .אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני
 
 
 

_______________ 
 דין-עורך          

 (חתימה וחותמת)    
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 (2)'נספח ז

 תצהיר העדר ניגוד עניינים
 

 התחייבות בלתי חוזרת להימנעות מניגוד עניינים
 

מצהיר בזאת בשם __________________ ז "נושא ת__________________ מ "אני הח

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המועצה , "(המציע: "להלן)_________________________ 

 : כדלקמן, "(המזמינה" :להלן)המקומית קרית עקרון 

 .ת ליתן מטעמו תצהיר זה3אצל המציע ומוסמך______________________ ת כ /אני משמש .1

או 3המציע על פי מכרז זה לבין כל פעילות ולא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות  .8

 .התחייבות אחרת שלו

משפחתי או קשר 3או למי מטעמה בקשר עסקי3המציע אינו קשור למועצה מקומית קרית עקרון ו .7

 .קבוע כלשהו

או 3המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין המציע לבין המועצה במישרין ו .4

 .יב בזאת להודיע למועצה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים כאמורבעקיפין והמציע מתחי

כל שירות או מידע בקשר לשירותים הניתנים , המציע מתחייב בזאת לא להגיש לכל צד שלישי .5

או בעקיפין 3או כל שירות אחר בקשר לפעולה אחרת הנוגעת במישרין ו3למועצה  על פי המכרז ו

פרט לשירותים , כאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה בין שהשירות או המידע, לשירותים אלה

 .שהמציע נותן למועצה

 .התחייבות זו ניתנת מרצוני הטוב והחופשי והינה בלתי חוזרת .0

  .8812 ________לחודש  ________ולראייה באתי על החתום היום 

_____________________ 
 חתימת המצהיר

_____________________ 
  חותמת+ חתימת המציע 
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 כ המועצה"בכל מקרה בו יהיה חשש לקיומו של ניגוד עניינים תכריע דעת ב *
 
 
 

 
 'נספח ח

 בדבר ניקוד ההצעות למכרזפירוט 
 

 ועדה מקצועית
יבדקו על ידי חברי ועדה מקצועית ( לאחר בחינת עמידתן בתנאי הסף)ההצעות שיתקבלו לבחינה 

 :שתכלול את הגורמים המפורטים להלן"( הועדה המקצועית: "להלן)
 ר הועדה"יו: "להלן)סגן ראש המועצה ומחזיק תיק ההנדסה והתשתיות  –ד אייל זלנה "עו .1

 (המקצועית

 מר אלון גרינברג, גזבר המועצה .8

 לריסה וקסלר' אינג, מהנדסת המועצה .7

 רות לוי' הגב, תשתיותהמנהלת אגף  .4

  –מ "ל ספיר הנדסה בע"מנכ -דדי ספורטס מר , יועץ למכרז .5
 

 בחינת ההצעות
חברי הועדה המקצועית יונחו לבחון את ההצעות שיונחו בפניהם על פי הפרמטרים המפורטים בסעיף 

 .למכרז 72 
לאחר הנחיית חברי הוועדה המקצועית יונח בפניהם טופס לדירוג הצעות המציעים ובו יתבקשו חברי 

הוא  18-הוא הגרוע ביותר ו 1כאשר  1-18ציון לכל פרמטר בסקאלה שבין  הועדה המקצועית ליתן
 :כמפורט להלן, "(טופס בחינת ההצעות: "להלן)הטוב ביותר 

   
 :תאריך :שם המדרג :שם המציע

 
 ציון פרמטר

 במקום המתאים  Xיש לסמן 

20 9 8 7 0 3 0 / 1 2 
השתלבות אסתטית של המתקנים  2

 בגן המשחקים
          

מגוון הפעילויות שמאפשרים  1
המתקנים המוצעים ומספר 

 המתקנים המוצעים

          

           חדשנות המתקנים ועיצוב ייחודי /

חוזקם ואורך חיי , איכות החומרים 0
 (בלאי טבעי)המתקנים 

          

           בטיחות המתקנים 3

טיב ועובי כיסויי ההצללה , איכות 0
 הנפילהומשטחי 

          

היבטים אקולוגיים וידידותיים  7
 לסביבה

          

מספר המשתמשים האפשרי בכל  8
המתקנים בגן המשחקים בו זמנים 

 (לכל הגילאים)
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מספר שנות האחריות של המציע  9
 / -ויצרן מתקני המשחק מעבר ל

 שנות האחריות החובה

 20  2כל שנה נוספת מהווה ציון *
שנות אחריות נוספות ומעלה יוענק 

 .20ציון 

          

פי -התרשמות כללית מהמציע על 20
משך תקופת , מדדים של וותק בענף

היקף ואופי העבודות , הניסיון
, ידי המציע-הקודמות שבוצעו על

מוניטין והתרשמות כללית של וועדת 
פי -על, בין היתר, המכרזים מהמציע
 .ההמלצות שצורפו

          

 (לא חובה)הערות חבר הועדה המקצועית  
  

  

  

  

  

  

  

 
 

 שקלול נקודות המציעים
ר הועדה "יו יסכום, לאחר שסיימו חברי הועדה המקצועית לנקד את מלוא ההצעות שהונחו בפניהם

על פי הדירוג שניתן על גבי , המקצועית את הניקוד שקיבלו ההצעות שהונחו בפני הועדה המקצועית
 .הינו הציון הגבוה ביותר 188כאשר  188 -ל 8כך שכל הצעה תקבל ציון בין ,  טופס בחינת הצעות

 
 הכשרות ההצעות

. נקודות 28 -גבוה מיהא , לעיל כמפורט, ןשלה הכולל שהניקוד ותההצע ינהתה, הכשרות ותההצע
 .ולא תעבור לשלב הבא תיפסל ,28הצעה הנמוכה מציון 

 
 

 

 

_____________________ _____________________ ____________ 

 תאריך חתימה שם המדרג
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 'ט נספח

 
 
 
 
 

 

  מועצה מקומית קרית עקרון  :בין
  דמצד אח                     70300קרית עקרון ,  00 הרצלרחוב   

 ("המזמין"או " מועצהה" :להלן)  
                                                                                

 
  _____________________.:פ.או ח. ז.ת____________________ :שם  : לבין

 
  ימצד שנ                         _____________________ :כתובת  

 ("הקבלן"או /ו "הספק" :להלן)  
                                                                          

 
     : להלן) זוגות צעירים' שכ – חצר משחקיםלהקמת   7102/2  'מכרז מספרסמה  מועצהוה    :הואיל

   ;"(העבודות"             

  .והגיש הצעתו למכרז וזכה ב הספקו   :והואיל

 מצהיר כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות כנדרש בהסכם ספקוה  :והואיל

 ; ולשביעות רצון המזמין

מלחתום על הסכם זה , ח דין ובין מכל סיבה אחרתובין מכ, מצהיר כי אינו מנוע ספקוה : והואיל

 ;את התחייבויותיו על פיו ומלקיים

 ;העבודות בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם זהביצוע את מוכן לקבל על עצמו  והספק:  והואיל

 זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע, וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים: והואיל

  .כמפורט להלן, העבודות נשוא הסכם זה

 :הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוסכם

 כללי  .2

למסמכי  נספחי המכרז ודרישות הסף, וסחי הערבויותנ ,ההזמנה להציע הצעות ,כל פרקי המכרז

, המכרז והתחייבויות הזוכה בו ,דרישות המזמין. מהסכם זההינם חלק בלתי נפרד , המכרז

 .הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה

המבוא להסכם זה מהווה חלק תקף בלתי נפרד הימנו ודין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין 

 .הוראות ההסכם

 הן אינן מהוות חלק מן ההסכם ולא תשמשנה. הינן לצרכי נוחות בלבד כותרות הסעיפים בהסכם

 .לפרשנותו

הכל בהתאם , בודותמקבל על עצמו לבצע את הע הספקו ספקמתחייבת בזה למסור ל מועצהה

 הקמת חצר משחקים:  בתחוםרות יהסכם למתן ש        
 

 1027שנת ______ לחודש _____ שנערך ונחתם בקרית עקרון יום  
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 .הסכם זה ולתנאיו ובכפוף להוראות

 תקופת ההסכם .1

כהגדרתו במפרט  חצר משחקיםפעמית של -ת הקמה חדוהסכם זה הינו לביצוע עבוד .8.1

תוך שהספק מצהיר ומתחייב לבצע את עבודות , ("המפרט": להלן) 1'א-ו 2'א 'אבנספח 

 . ההקמה בהתאם לו

או 3טלה הסכם זה בהתאם לכל דין ויב מועצההתחייבות מהתחייבויותיו וה ספקהפר ה .8.8

הביטול וההסכם  תסתיים תקופת ההסכם במועד, בכפוף לאמור בהסכם זהאו 3בהתאם ו

 .קיצו יבוא אל

טרם תעמוד הזכות להודיע על סיום ההסכם גם , לפי שיקול דעתה הבלעדי, למועצה .8.7

שביעות רצון , לרבות בעיות תקציביות, מכל סיבה שהיא, הושלמה העבודה לפי הסכם זה

. יום 78הודעה מוקדמת של  ספקובלבד שתינתן ל, ומבלי שתידרש לנמק החלטתה' וכו

מבלי שתעמוד לספק כל , הימים כאמור 78ם לקיצו לאחר תום זה יבוא ההסכבמקרה כ

 .או זכות כלשהן3או דרישה ו3תביעה ו

מיד עם קבלת צו התחלת עבודה , מתחייב להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ספקה .8.4

 . להסכם 14 ובהתאם ללוח הזמנים הקבוע בסעיף 

  הספקהצהרת  ./

הניסיון , פי כל דין לביצוע התחייבויותיו וכי יש לו את הידע המקצועי-כי הינו מורשה על .7.1

כי עומדים לרשותו כל , זה חוזההמומחיות והכישורים הדרושים לביצוע העבודה נשוא 

וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי , האמצעים הדרושים לכך

 .במלואם ובמועדם, זה חוזהפי -התחייבויותיו על

במקרה . המידות והתוכניות לפני חתימת חוזה זה, הכמויות, כי הוא בדק את הנספחים .7.8

-חייב להודיע בכתב למועצה עלהספק ה יהי, התאמה מכל סוג שהוא-או אי3של סתירה ו

אחראי לתקן על יהיה הספק  .(והכל לפי המקרה)או המשיך בעבודתו 3כך בטרם התחיל ו

או טעות אשר ניתן היה 3חשבונו הוא כל ליקוי או פגם בעבודה שמקורם בהשמטה ו

 .לב המועצה אליהם במועד כאמור לעיל-לא העיר את תשומתוהספק לגלותם 

את סביבתו ואת דרכי הגישה אליו ובדק את כל , העבודות בחן ובדק אותו כי ביקר באתר .7.7

התנאים והנסיבות הקשורות בביצוע העבודה את כמויותיהם וטיבם של העבודות 

ובמיוחד לאור העובדה שהעבודות תבוצענה בשטח , והחומרים הדרושים לביצוע העבודה

 .רכיווכי מצא הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים לצ ,עירוני

עם  כי ידוע לו כי במסגרת ביצוע התחייבויותיו יהיה עליו לשתף פעולה ולתאם עבודתו .7.4
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 .או כל גורם אחר נדרש3נציגי המועצה ו

את כל הנתונים אשר בתחום אחריותו  ,או מי מטעמה3למועצה ומתחייב למסור הספק  .7.5

הדרושים  וכן לקבל מהם את הנתונים אשר בתחום אחריותו ,הפרויקטהדרושים לביצוע 

לביצוע הפרויקט וכן לקבל מהם את הנתונים הרלבנטיים והכל באופן שעבודתו תתואם 

 .ותשולב בכל יתר תכניות הפרויקט כפי שיקבעו על ידי המועצה מעת לעת

כי יש בידיו הספק מצהיר בזאת , או לאחר כל הבדיקות האמורות3לאור כל האמור לעיל ו .7.0

נושא חוזה זה ולמילוי כל התחייבויותיו בחוזה זה  את היכולת והאמצעים לביצוע העבודה

או תביעות כנגד 3במלואן ובמועדן והוא מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו

או 3או ליקוי ו3או טענת פגם ו3המועצה והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו

הספק וכן רואים את  בודותהעאו 3טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם התוכניות ו

 .פי חוזה זה-מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו על, כי שכר התמורה

" עוסק מורשה"מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו תעודת הספק  .7.2

 .1920-ו"תשל, תקפה לפי חוק מס ערך מוסף

י הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכהספק  .7.0

 .פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל-חוזה זה כנדרש על

לפחות על ביצוע העבודות מכל סוג ומין שהוא כמפורט  שנים 7יספק אחריות של  הספק .7.9

לרבות )במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות וכן ועל המתקנים שהותקנו בגן המשחקים 

במקרה . האחריות לא תחול על נזקים שנגרמו במזיד או וונדליזם מכוון(. מתקנים נלווים

למתן הצעת מחיר של נזקים שנגרמו במזיד תפנה המועצה בהתאם לשיקול דעתה לקבלן 

למועצה עומדת הזכות . ביצוע התיקונים יתאפשר רק לאחר קבלת הזמנה בכתב. לתיקון

 .הבלעדית לפנות לקבלנים אחרים לשם ביצוע התיקון

 שנות אחריות____ מתחייב הספק על , שנות האחריות הקבועות במכרז 7-מעבר ל .7.18

 .נוספות

עם הספק בהסכם זה נעשית אך ה המועצכי התקשרות , מובהר בזאת למען הסר כל ספק .7.11

, כהגדרתם לעיל, ורק על סמך הצהרותיו של הספק כאמור לעיל ובמסמכי ההסכם

כל ניסיון מצד הספק לחזור בו או להסתייג במפורש או . המהווים חלק בלתי נפרד הימנו

למועצה ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהא , במשתמע מהצהרות אלה

או פיצוי והוא יהא 3הסכם זה לאלתר והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה והזכות לבטל את 

 .  או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה3או תביעה ו3מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו
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 מפרט דרישות לביצוע .0

 .חלק בלתי נפרד מההסכםכאמור הוא ו זה למסמכי המכרזמצורף  ,המבוקשרות ימפרט הש

 ותיקוניםאחריות , תקופת בדק .3

שנים לפחות או לתקופה ארוכה  7תקופת האחריות לאיכות המתקנים תהיה לתקופה של  .5.1

קבלת אישור , יותר כפי שהתחייב הקבלן במכרז נשוא חוזה זה ממועד קבלת המתקנים

 .פי המאוחר-על, מכון התקנים ומתן תעודת השלמה

רוכה יותר כפי שנים או לתקופה א 7הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה לתקופה של  .5.8

או קלקול שנגרם כתוצאה 3ליקוי ו, פגם, לכל נזק, שהתחייב הקבלן במכרז נשוא חוזה זה

וכן לכל אי התאמה , או שימוש בחומרים פגומים שלהם אחראי הקבלן3מעבודה לקויה ו

התקנים והתקנות , המפרטים, פי התוכניות-ידי הקבלן לבין הנדרש על-בין הביצוע על

הכל לפי דרישת , או קלקול כאמור3או לבנות מחדש על חשבונו כל נזק ו3ווהוא חייב לתקן 

 "(.תקופת הבדק: "להלן)המועצה ולשביעות רצונה 

מתחייב הקבלן למסור , התחייבויות הקבלן לביצוע התיקונים בתקופת הבדק להבטחת .5.7

ערבות בנקאית , פי החשבון הסופי-למועצה לפני מועד קבלת יתרת התשלום המגיע לו על

עבור ביצוע ₪  48,888 -בסכום השווה ל למכרז /'בבנספח בלתי מותנית בנוסח הקבוע 

חולט חלק מסכום ערבות הבדק תוותר . ("ערבות בדק" :להלן)פי החוזה -העבודות על

 .ברשות המועצה ערבות חלופית על יתרת הסכום

בעוד שיתרת , שנים בלבד 7-כי ערבות הבדק תהא תקפה ל, למען הסר ספק יובהר .5.4

תקופתה האחריות אשר הציע הקבלן תהיה כפופה להתחייבותו החוזית של הקבלן 

 . במסגרת חוזה זה

וההשלמות ומסירתן , תיקון כל הליקויים למועדעד , תוקפה של ערבות הבדק יוארך .5.5

הוראות החוזה בדבר ; הסופית של העבודות למועצה ללא הסתייגויות מצד הקבלן

 .הארכת ערבות הביצוע יחולו בשינוים המחוייבים גם ביחס להארכת ערבות הבדק

יהיה עליו לתקן את כל , ו קלקוליםקיבל הקבלן הודעה בכתב מאת המועצה על ליקויים א .5.0

אלא אם כן מדובר בתקלה חמורה שתיקונה , ההודעה מקבלימים  2הדרוש תיקון תוך 

ידי -ואז על הקבלן לתקנה מיד או במועד שייקבע על, לדעת המועצה איננו סובל דיחוי

 .המועצה

העבודות לבצע את  המועצה תהקבלן אחרי התחייבויותיו לפי סעיף זה רשאי ימלאאם לא  .5.2

הא המועצה ת, הקבלןחשבון על , ידי אחר או בכל דרך אחרת-עלבעצמה או האמורות 

מכל הסכום , תקורה 15%בתוספת של , האמורות לגבות או לנכות את ההוצאות תרשאי
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, לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת תהא המועצה רשאיתשיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן 

 .ידי חילוט ערבות הבדק-לרבות על

 

 84כל תקופת הבדק או למשך למשך , יהיה אחראי לכל הליקויים שתוקנו על ידו הקבלן .5.0

 .פי המאוחר-על, מיום ביצוע התיקון חודשים

תוחזר ערבות הבדק לקבלן , לטהותקופת הבדק ובמידה וערבות הבדק לא ח סיוםעם  .5.9

  :בהתקיים התנאים הבאים יחדיו

 ;ידי המועצה-ביצע את כל התיקונים שנדרש להם על הקבלן .5.18

ידי צד שלישי -לא תהיה כל תביעה או דרישה עומדת ותלויה כנגד המועצה על .5.18.1

 ;שעילתה העבודות

או מי מטעמו טענות 3הקבלן המציא למועצה מסמך העדר תביעות לפיו אין לקבלן ו .5.18.8

 .כנגד המועצה

  התמורה .0

ה מועצתשלם ה, ומילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם ספקתמורת ביצוע עבודות ה .0.1

 .(ח"ש_______________________: במילים)ח "ש _________ סך של ,ספקל

 .ספקכנגד חשבונית מס שתוגש על ידי ה, מ כחוק"יחול מע, לעילעל התמורה כאמור  .0.8

והוראות ההסכם והכל ' ביצוע מלא של המפרט בנספח בהינה עבור התמורה הנקובה לעיל  .0.7

    .כל העבודותבקשר לביצוע כולל של 

 חשבונות וביצוע התשלום  הגשת .7

שיכלול את פירוט העבודות , חשבון מפורט למועצהספק היגיש בסמוך לסיום העבודה  .2.1

 .הנקוב בהסכם פי המחיר על ,בוצעוש

בהתאם לתנאים , ידי הממונה מטעם המועצה-ביצוע העבודות ואיכותן ייקבע על .2.8

מבלי שתעמוד , והכרעתו לגבי היקף התשלום תהא סופית ומוחלטת הקבועים בהסכם זה

בתוך , דחייתו ואישור חלקו א, הממונה יחליט על אישור התשלום. יןילספק כל טענה בענ

 .ידי הספק-מועד בו הומצא החשבון המפורט עלהיום מ 14

מהמועד בו נמסר  יום 45, חשבונית מס כדין את התמורה כנגד ספקתשלם ל מועצהה .2.7

  .החשבון לגזברות המועצה כשהוא מאושר לתשלום על ידי המפקח
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הפרשי יזכה את הספק ב, הקבוע לעילימים ממועד התשלום  2 -פיגור בתשלומים מעבר ל .2.4

, כלליהחשב הבהתאם לריבית , ממועד הפיגור ועד למועד התשלום בפועל, ריבית והצמדה

  .פיגורים

 והפחתהערבות ביצוע  .8

 ספקמתחייב ה ,ולהבטחת קיום כל התחייבויותיו ספקשרותי ה להבטחת ביצוע יעיל של .0.1

בנוסח כתב , לביצוע ערבות בנקאית, ימים מהכרזה עליו כזוכה 2בתוך  המועצלהמציא ל

 תשתעמוד בתוקפה לתקופ, ובנוסח המפורט בנספחבשיעור  2'בכנספח ף הערבות המצור

  .עד להמצאת ערבות הבדקו ההסכם

את הערבות במלואה או בחלקה לפי פניה חד צדדית של ה תהיה רשאית לממש מועצה .0.8

לא ביצע את העבודות  ספקבכל מקרה שעל פי קביעתם ה, המועצאו גזבר ה מועצהראש ה

ובפרט התחייבותו לעמידה  או הפר או לא מילא אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו

  .מסכים לכך הספקעל פי הסכם זה ו ,בלוח הזמנים לביצוע

 .בלבד ספקאו בחידושה תחולנה על ה3ההוצאות הכרוכות במתן הערבות הבנקאית וכל  .0.7

עקב ובגין  מועצההאמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות ה .0.4

 . ההפרה

בכל מקרה שבו לא ביצע או לקזז סכומים מהתמורה 3תהיה רשאית להפחית ו מועצהה .0.5

במועדים מהמועדים הקבועים  ,חלק מהם וא3את העבודות נשוא הסכם זה ו ספקה

התחייבות כלשהי  אחר ספקלא מילא האו 3באיכות הנדרשת ו או3בהסכם ו

ההחלטה על האמור  .דרישותההאמור במפרט  י"עפ, מהתחייבויותיו על פי הסכם  זה

ידי ממונה מטעם המועצה וקביעתו תהא סופית ולא תעמוד לספק כל טענה -תיעשה על

 .בקשר לכך

 .על פי הסכם זה ועל פי כל דין מועצהבאמור לעיל לפגוע בזכויותיה של האין  .0.0

 ביטוח .9

אשר נעשה בהם שימוש במסגרת עבודות , כל כלי הרכב המנועיהספק מצהיר ומאשר כי  .9.1

  .בפוליסות ביטוח מבוטחים, ככל שנעשה, נשוא הסכם זה

בהיקפים שלא יפחתו ת וליספו, חתימת המועצה על הסכם זהעם , א למועצהיהספק ימצ .9.8

אשר יושב למועצה ללא כל , מסמכי המכרזל 'יכנספח מאישור קיום הביטוחים המצורף 

 : את התוספות הבאות בין היתר הביטוח יכלול. קותמחי

 . או קבלני משנה3ו מועצה מקומית קרית עקרוןאו 3ו ספקשם המבוטח יהיה ה .9.8.1
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 .מועצה מקומית קרית עקרוןסעיף ביטול שיבוב כנגד  .9.8.8

 . הלמועציום מראש ובכתב  08סעיף ביטול מתן הודעה של   .9.8.7

 . 'גיחשבו בכל מקרה כצד  ,עובדיה ורכושה ,מועצה מקומית קרית עקרון .9.8.4

 . סעיף השבה לקדמות אוטומטית .9.8.5

י הסכם זה לכל תקופת ההסכם אינה באה להגביל את "עריכת הביטוחים כנדרש עפ .9.7

י הסכם זה וכן "מחובותיו ואחריותו עפ ספקואינה משחררת את ה ספקחבותו של ה

 . או פיצוי3מחובת תשלום כל נזק ו

רשומה בהן  ושמועצה מקומית קרית עקרוןהעתקי פוליסות הביטוח כשהן מאומתות  .9.4

ה במעמד חתימה הסכם זה ותוקף הביטוחים יהיה למשך כל מועצימסרו ל, כנהנית

 . תקופת ההסכם

עד שבועיים לפני תום תוקף  טוחים המעודכןאת אישור קיום הביימציא למועצה  ספקה .9.5

 'וכנספח הספק יחזור וימצא את אישור קיום הביטוחים המצורף  .הפוליסות הקיימות

 .פ דין"או כל עוד קיימת לקבלן אחריות ע כל עוד הסכם זה ייוותר בתוקפו, להסכם זה

 לקיים במשך ספקמתחייב ה, בנוסף לדרישות המפורטות בנספח אישור על קיום ביטוחים .9.0

כל תקופת ביצוע העבודות ביטוחי רכב לכלי הרכב המופעלים על ידו בקשר עם ביצוע 

 .העבודות

אינן באות לגרוע מכוחם של סעיפי המשנה הכלולים בסעיף זה לעיל או  9ף הוראות סעי .9.2

 .לפי כל סעיף אחר בחוזה זה אלא להוסיף עליהם ספקאחריותו של הממחובותיו ו

אם , מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה ספקה .9.0

 .כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך, ועצהיידרש לעשותה על ידי המ

הל והאחרון אישר נלשביעות רצון המ, בעצמו ועל חשבונו את הנזק בשלמותו ספקתיקן ה .9.9

אולם , תבוע את כספי הביטוח המגיעיםבלבד זכאי ל ספקיהיה ה, בכתב את ביצוע התיקון

אשר תחול בלעדית על , בכל השתתפות עצמית שתהיה ועצהבכל מקרה לא תשא המ

בין אם תיקן את הנזק בעצמו ובין אם על ידי אחרים או שבוצע התיקון על ידי , ספקה

 .ועצההמ

ם או בספקי משנה בקיו3או בקבלני ו3או יסתייע ביצרני ו3אם וככל שהספק יעסיק ו .9.18

, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה, כולן או מקצתן, התחייבויותיו שבחוזה זה

הקבלנים , ישא הספק באחריות כלפי המועצה לכל מעשיהם ולכל מחדליהם של היצרנים

 .וספקי משנה אלה

או 3או בהמצאת האישור ו3מוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן האמורים ו .9.11
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או בכדי להוות 3בכדי להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו או בשינויים3בבדיקתם ו

על פי , או בכדי להוות צמצום לאחריותו של הקבלן3הטלת אחריות כלשהי על המועצה ו

 .הסכם זה או על פי כל דין

 אי קיום יחסי עובד ומעביד  .20

בגדר  המועצמורשיו ועובדיו הינם לגבי ה, ספקמוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי ה .18.1

מורשיו , ספקואין ה, ה לבינם יחסי עובד ומעבידמועצואין נקשרים בין ה, עצמאי ספקשל 

או נוהג לעובד 3י כל דין ו"או זכויות שהם המגיעים עפ3ועובדיו זכאים לכל תשלום ו

 . ממעבידיו

, או מועסקים3חייב למלא בכל עת אחר כל הוראות החוק בקשר להעסקת עובדים ו ספקה .18.8

, תשלום דמי חופשה, י המעביד"צוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים עילרבות ב

 .שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו תשלומים, וכיוצא בזה פנסיה

-ד"תשמ ,כקבוע בחוק שכר מינימום, מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום ספקה .18.7

1902. 

המשתלם כרגיל , ועסקיואו למ3או לעובדיו ו3ו ספקה בתשלום כלשהו למועצתחויב ה .18.4

ה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות מועצאת ה ספקיפצה וישפה ה, לעובד ממעבידו

בכפוף , המועצד מיד לדרישתה הראשונה בכתב של ה"הוצאות משפט ושכר טרחת עו

 .להלן 17.4 עצה בשל סכומים אלה כאמור בסעיף לזכות קיזוז של המו

 אחריות לנזק  .22

או לרכושם וכן לכל נזק 3בלבד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למורשיו ועובדיו ו ספקה .11.1

או לרכוש מחמת כל מעשה או מחדל 3או עובדיו לאדם ו3ו י מורשיו"או ע3שיגרם על ידו ו

 . הקשורים בביצוע העבודות על פי הסכם זה

בגין כל , דרישתה הראשונה בכתבעם ה מיד מועצאו לשפות את ה3מתחייב לפצות ו ספקה .11.8

ה מועצאו שה3ה ומועצאו הוצאה שיחולו על ה3או כל תשלום ו3או כל חיוב כספי ו3נזק ו

או מחדל 3מחמת כל מעשה ו, בהם אף שטרם נשאה בהם בפועל תהיה חייבת לשאת

ואשר נגרמו עקב  או באופן ביצוע העבודות3או בעובדיו ו3או במורשיו ו3ו ספקהקשורים ב

כל סכום שיגיע כאמור לעיל . או כתוצאה מביצוע העבודות נשוא מכרז זה3או במהלך ו3ו

על הראשונה מעת דרישתו , קהצמדה על פי החו ישא הפרשי ריבית, הספקה מאת מועצל

 . ועד תאריך התשלום בפועל ספקה מהמועצידי ה

 איסור העברת זכויות וחובות  .21
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על פי , או להמחות את זכויותיו וחובותיו3או להסב ו3או להעביר ו3מתחייב לא למסור ו ספקה 

א אם אל, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ולא לשעבדן כולן או חלקן, כולן או חלקן, הסכם זה

כי ידוע לו , הספק מצהיר בזאת .המועצמפורשת ובכתב מאת ה, כן קיבל הסכמה מראש

התחייבות שהמועצה רשאית לדחות את בקשתו לשכור את שירותיו של קבלן משנה לביצוע 

לא תהייה לו כל טענה בגין כך ולא יהיה בכך כדי לגרוע  –כלשהי מהתחייבויותיו נשוא ההסכם 

 . מחובת קיום התחייבויותיו

 הפרת ההסכם  ./2

 2 לאחר מתן הודעה מראש בכתב של , ה רשאיתמועצבכל אחד מהמקרים דלהלן תהא ה .17.1

לסלק את  ,ימים מיום ההודעה 2או נפתרו הבעיות בתוך 3תוקנו הליקויים ו ומשלא, ימים

  .להשלים או לבצע את העבודותמהן ו ספקידו של ה

 :ואלה המקרים

ובפרט לוחות הזמנים לביצוע כמתואר , הספק מפר הוראה מהוראות החוזה .17.1.1

 .המהווה הפרה יסודית להסכם 14 בסעיף 

 .רות פחות בטיבו מזה הקבוע בהסכםש, המועצהלדעת , נותן ספקה .17.1.8

או צו 3או צו פירוק ו3ו, או קבוע3כינוס נכסים זמני וצו  ספקכאשר ניתן כנגד ה .17.1.7

או המינוי 3ן והצו ויל לפי המקרה והעניואו מונה לו מנהל זמני הכ3פשיטת רגל ו

 .יום 0/לא בוטלו תוך 

זבון או כל אדם ימנהל ע, בכל מקרה בו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן .17.1.4

 . ספקנכסי ה וגורם אחר הממונה על

ה והעיקול לא הוסר המועצמ ספקכאשר הוטל עיקול על כספים המגיעים ל .17.1.5

 .הטלתו ימים מיום 0/בתוך 

או 3כולו או מקצתו לאחר ו, מעביר או משעבד את ההסכם, מסב הספקשכ .17.1.0

 .ה מראש ובכתבמועצבלי הסכמת ה, מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה

מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען  ספקכשאין ה .17.1.2

להתחיל או להמשיך בביצוע  המועצהמשעות להוראה  84ואינו מציית תוך 

 .העבודות

מתרשל בזדון בביצוע  הספקש ההוכחות להנחת דעת המועצה ידכשיש בי .17.1.0

 .המועצאו מרמה את ה3ההסכם ו

או אדם אחר בשמו של  ספקשה ההוכחות להנחת דעת המועצה כשיש בידי .17.1.9
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דורון או טובת הנאה כלשהי , מענק, לאדם כלשהו שוחד נתן או הציע, הספק

בוצעה עבירה כלשהי או כי 3בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם ו

 . צועויאו כל דבר אחר הכרוך בב3או מי מטעמו בקשר להסכם ו3ו ספקעל ידי ה

תעמוד , לפי שיקול דעתה הבלעדי, למועצה, לעיל 17.1 בסעיף מבלי לגרוע מן האמור  .17.8

לרבות בעיות , מכל סיבה שהיא, הזכות להודיע על סיום ההסכם גם בתוך תקופת ההסכם

דעה הו ספקובלבד שתינתן ל, ומבלי שתידרש לנמק החלטתה' שביעות רצון וכו, תקציביות

מבלי , הימים כאמור 78ם לקיצו לאחר תום במקרה כזה יבוא ההסכ. יום 78מוקדמת של 

 .או זכות כלשהן3או דרישה ו3שתעמוד לספק כל תביעה ו

על פי , תשלם המועצה לספק, העבודותבמהלך ביצוע , מכל סיבה שהיא, בוטל ההסכם .17.7

ת לה יהא זכאי את התמורה היחסי, שיקול דעתו הבלעדי של הממונה מטעם המועצה

 .הספק בגין ביצוע העבודות עד למועד ביטול ההסכם כאמור

המועצה את העבודות  ביצעה, לעיל 17.7  -ו 17.8 , 17.1 בסעיפים מבלי לגרוע מהאמור  .17.4

תהא רשאית , המפורטות במפרט הטכני או חלקן בעצמה או באמצעות קבלן אחר מטעמה

המועצה לקזז מהספק כל סכום שהיה יכול להגיע לו באם היה מבצע את העבודות או 

את עלות ביצוע העבודות או חלקן בעצמה או , ה המלא של המועצהחלקן לשביעות רצונ

 .בתוספת תקורה, באמצעות קבלן אחר מטעמה

 פיצוי מוסכם בגין איחור ו לביצוע לוח הזמנים .20

ובהתאם לתכניות , "עבודות פיתוח"-כמופיע במפרט כ, חלקן הראשון של העבודות לביצוע .14.1

 .ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה 45עומדים לרשות הקבלן , 0'בנספח אהמצורפות 

עומדים לרשות  ,"מתקני משחק"-כמופיע במפרט כ, לביצוע חלקן השני של העבודות .14.8

 . ימים נוספים מיום קבלת צו התחלת עבודה 45הקבלן 

הספק  חרג, דיןהמרכז וכל או זכות המוקנית למועצה על פי 3מבלי לגרוע מכל סעד ו .14.7

או מסירת העבודות להנחת דעתו של 3בביצוע ו, זהממסגרת הזמנים הקבועה בסעיף 

 .בגין כל יום איחור( מ"לא כולל מע)₪  1,888ישלם הספק , הממונה מטעם המועצה

הינה הפרה יסודית של ההסכם  סעיף זה אי עמידה בהוראותכי , למען הסר ספק יובהר .14.4

בנוסף לפיצוי המוסכם  כולה או מקצתה, המועצה רשאית לחלט את הערבות שברשותהו

 .לעיל 14.7  הקבוע בסעיף 

 קיזוז  .23

ל סכום העשוי להגיע כמוסכם בזה ש, מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם .15.1

היה ניתן לקיזוז י, או מכל מקור שהוא3או בגינו ו3על פי הסכם ו ספקהה מאת מועצל
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 .ספקל םלשל המועצאו מכל סכום אחר שעל ה הקבועה בהסכם מהתמורה

או פיצויים אשר 3מוסכם ומוצהר בזה שכל סכום ו, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .15.8

בגין ' י צד ג"יהיה לשאת בו מחמת שנתבעה ע המועצסכום שעל ה או שכל3ה ומועציגיעו ל

, הסכםבאו בנסיבות המפורטות  3מועסקיו ו או3או עובדיו ו3ו ספקאו מחדלי ה3מעשי ו

 . ממנה ספקה רשאית לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע למועצתהיה ה

השאר לכיסוי סכומים כאמור  תשמש בין, בקשר להסכם זה ספקי ה"כל ערבות שניתנה ע .15.7

 . לעיל

 ונותש .20

בכתב , או שנעשו, ונתונים כלשהם שנמסרו, הסכם זה ממצה את כל הסכמות הצדדים לו .10.1

ואינם  מצוינים , עובר לחתימת הסכם זה, על ידי צד להסכם זה כלפי רעהו, או בעל פה

הינם בטלים ומבוטלים , מהווים במפורש חלק בלתי נפרד הימנו או3ו, במפורש בהסכם זה

 . וסוגמכל מין , ומשוללי נפקות

ה על מועצמנעות  מנקיטת  פעולה לא יחשבו כויתור הימחדל או ה, ארכה, הנחה, כל ויתור .10.8

ה על זכויותיה מועצאלא אם כן ויתרה ה, או על פי כל דין3זכויותיה על פי  הסכם זה ו

 .במפורש ובכתב

צע את כל הפעולות יב, לפי העניין, מצהיר ומאשר כי קבל את כל ההחלטות וכן ספקה .10.7

וכי , לשם ההתקשרות בהסכם זה, לרבות הפעולות הדרושות על פי דין, הדרושות

 .הוסמכו לכך כדין, הגורמים החותמים בשמו על הסכם זה

 כתובות והודעות  .27

 .כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו אלה המופיעות במבוא .12.1

אם    ,תחשב כאילו הגיעה לתעודתה, כל הודעה שתשלח מצד אחד על פי הכתובת דלעיל .12.8

ימים מעת ( ארבעה) 4כעבור  -אם נשלחה בדואר רשום , בעת מסירתה -נמסרה ביד 

תוך יום עסקים אחד מקבלת  -ואם נשלחה באמצעות פקסימיליה , שלחה כאמוריה

 .אישור על העברתה התקינה

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

   

             ____________            __________________________                  _____________ 

    

 הספק          חותמת המועצה                             גזבר המועצה               המועצראש ה 
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 'ינספח 
 

 אישור לקיום ביטוחים
 ( מתקני משחקים –הקמה )  

 
 :לכבוד

או 3או נבחריהם ו3או חברות עירוניות ו3ואו תאגידים עירוניים 3מועצה מקומית קריית עקרון ו
 או עובדיהם3מנהליהם ו

 ("המועצה": להלן)
 

מאשרים בזאת כי הפקנו עבור , מ"חברה לביטוח בע___________________  ,מ"אנו הח
פוליסות ביטוח עבודות ( "הקבלן": להלן)________________ . פ.ח _____________________

אשר כוללות את הסעיפים אחריות מקצועית וחבות המוצר , חבות מעבידים ,צד שלישי, קבלניות
: להלן)ההסכם ההתקשרות נשוא  עבודותת לובמלואם והמתייחס והתנאים המפורטים להלן

 "(. העבודות"
 

 . התקנה ואחזקה של מתקני משחקים בתחום המועצה, הקמה: מהות העבודות 
 

 .תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט
 

מפני , קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם, הקבלן,המועצהיסות כוללות כיסוי אחריותם של הפול
 .או הנובעים מביצוע העבודות3נזק ואחריות הקשורים ו, אובדן

 
 :הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן

 

 _____________________: פוליסה' מס : ביטוח עבודות קבלניות   .1
 

 _________: תאריך סיום_ ________: תאריך תחילה     
 
הכיסוי יחול גם .  אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח 

 .י הקבלן"על עבודות אשר תבוצענה על ידי המזמין או מי מטעמו או לטובתו שלא ע
 
 .ח"ש.                             - שווי העבודות הקבלניות הינו 
 
 :זה חלות ההוראות הבאות  על פרק 
 

על , לכל אירוע, מסכום הביטוח 18%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .1.1
 .בסיס נזק ראשון

 
על בסיס , לכל אירוע, מסכום הביטוח 88%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .1.8

 .נזק ראשון
 

עד , המבוטח או למזמיןיכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי  .1.7
 .על בסיס נזק ראשון, לכל אירוע, מסכום הביטוח 18%לסך של 

 

מהנדסים , פיקוח והשגחה של אדריכלים, יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה .1.4
לכל , מסכום הביטוח 18%ומומחים אחרים לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של 

 .על בסיס נזק ראשון, אירוע
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מערך  48%נזק ישיר )  .עבודה לקוייה וחמרים לקויים הנובע מתכנון לקוייכלל כיסוי  .1.5
 (העבודות 

 

 .ורעידת אדמהיכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע  .1.0
 

 3'.יכלל כיסוי לנזקי פריצה וגניבה .1.2
 

 .סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש .1.0
 

אשר לאחריה תהיה בתוקף , חודש 84של " מורחבת"הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה  .1.9
 חודש נוספים 18של " רגילה " תקופת תחזוקה 

 
, הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה  .1.18

 .ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון
 

 _____________________: פוליסה' מס  :ביטוח צד שלישי  .8
 

 _________: תאריך סיום_________ : תאריך תחילה     
 

-גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של . ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור
 (.חודשים 18)לתקופה ₪    4,888,8888.-ח לאירוע ולא פחות מסכום של  "ש  4,888,888.

 
 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות

 
ין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל הקבלן ייחשב יצויבפוליסה  .8.1

 .כצד שלישי
 

כמופיע ברישא למסמך זה ייחשבו לצורך פוליסה זו , יצויין במפורש בפוליסה כי המועצה .8.8
 .כצד שלישי

 
 .תאונתינזקי זיהום סביבתי , בין היתר, הפוליסה מכסה .8.7

 
נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן שאינו מבוטח , היתרבין , הפוליסה מכסה .8.4

 .' בפועל בפרק א
 

 .'י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג"כל נזק שלא ישופה בפועל ע .8.5
 

 .כנגד המועצה הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .8.0
 

, ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצההפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף  .8.2
 .ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון

 
 

 _____________________: פוליסה' מס :ביטוח חבות מעבידים  .7
 

 _________: תאריך סיום_________ : תאריך תחילה     
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, ודותקבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העב, ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים
לאירוע אחד ולתקופת $   5,888,888.-לתובע ולסך של $     1,588,888.-בגבולות אחריות של 

 .חודשים( שנים עשר) 18ביטוח של 
 

 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות
 

 .לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק .7.1
 

בין , ועובדיו של קבלן משנה כאמורקבלן משנה שלו , הביטוח חל על כל עובד של הקבלן .7.8
 .אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו

 
 .'י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג"כל נזק שלא ישופה בפועל ע .7.7

 
ולמעט כלפי מי שגרם לנזק ,  הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה .7.4

 .בכוונת זדון
 

 

 _____________________: פוליסה' סמ  ביטוח אחריות מקצועית   .4
 

 _________: תאריך סיום_________ : תאריך תחילה     
, ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו

, ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית"ש 1,888,888.-בגבול אחריות המבטח שלא יפחת מסך 
טעות או השמטה שנעשו על , שמקורה במעשה או מחדל רשלני, מקצועיתבגין היפר חובה 

הפרת זכויות , הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות. ידי מי מיחידי המבוטח
מעשה מרמה , אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, פגיעה בזכויות סימנים רשומים, פטנט

 .וב בעקבות מקרה ביטוחמוש או עיכאבדן שי, על ידי עובד של המבוטח
במשותף עמו או , או למחדלי הפועלים מטעמו3הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו

 .עבורו
או 3או מחדלי מאתר התשתיות ו3הביטוח מורחב לשפות את הרשות בגין אחריותה למעשי ו

אחריות "לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את החברה בכפוף לסעיף . הפועלים מטעמו
 ".בתצול

 . התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר מממועצה תחילת מתן השירותים
מוסכם כי תחול תקופת , או יבוטל3במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו

או בוטל 3חודשים נוספים מהממועצה בו פג תוקף הביטוח ו 0גילוי נזקים ותביעות למשך 
ירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך וכל אירוע שא, הביטוח בחברתנו

 .ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, תקופת גילוי זו
 

 _____________________: פוליסה' מס .ביטוח  חבות המוצר  .5
 

 _________: תאריך סיום_________ : תאריך תחילה     
, או לרכושו של אדם או גוף כלשהו3זק לגופו והביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נ 

כ לתקופת "בגבול אחריות למקרה אחד ובסה, אשר נגרם על ידי או עקב מוצרי הקבלן
 ח"ש 8,888,888הביטוח שלא  יפחת מסך 
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ללא , אוחר מממועצה תחילת ביצוע העבודהאינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  .5.5
 .תימת ההסכםזיקה לממועצה תחילת הביטוח או ממועצה ח

בכפוף , הרשות נכללת בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן .5.0
 .לסעיף אחריות צולבת

ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף , הרשותהביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי  .5.2
 .ביטוחיה בגין נזק המכוסה בביטוח זה

והסיבה אינה אי  ,או יבוטל3במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו .5.0
מוסכם כי תחול תקופת גילוי  ,או נסיון הונאה של המבוטח3תשלום הפרמיות ו

או בוטל 3חודשים נוספים מהממועצה בו פג תוקף הביטוח ו 0נזקים ותביעות למשך 
וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר , הביטוח בחברתנו

רוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת ייחשב כאי, הודעה במשך תקופת גילוי זו
 .הביטוח

 

 

 :הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח  .0
 

 (.מ"הח)י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד "כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע 0.1

למעט בביטוחי חובה של , המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה 0.8

למעט אחריותו ) המפקח , נבחריה, עובדיה, את המועצההורחב כך שהוא כולל גם , כלי רכב

 .קבלנים וקבלני משנה של הקבלן הקשורים לביצוע העבודות, (המקצועית 

 .הוא המועצה' המוטב לתגמולי הביטוח בפרק א 0.7

או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים 3במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו 0.4

 מועצהל נודיעאלא אם כן  ,המבוטח וגם או המועצהפ הודעת "ע ,ובאופן אוטומטי בהתאם

יום לפני כניסת ( שישים) 08לפחות , שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום נועל כוונת

 .הביטול או אי החידוש לתוקף

או לצמצם 3הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו 0.5

, במכתב בדואר רשום, סר המבטח למועצה הודעהאלא אם כן מ, או שלא לחדשם3היקפם ו

 .יום מראש( שישים) 08לפחות , על כוונתו לעשות כן

כל חריג או הוראה : בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים  0.0

, המפקיעים או המגבילים את הכיסוי –למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו  –בפוליסה 

, כל חריג המתייחס למנופים, דרכים, בניינים, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות

, גז, אדים, התפוצצות, אש, חפירות, טעינה ופריקה מכלי רכב, מכשירי הרמה, מעליות

סוג  זיהום מכל, מכשירים סניטריים פגומים, חומרים רעילים או מזיקים, בהלה, שיטפון

, עבודות נוער כחוק, קבלני משנה ועובדיהם, קבלנים, ותאור שאינו חלק מאירוע מתמשך 

 .תושביה, אופניים או רכוש של המועצה, בעלי חיים

כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של  0.2

די המבוטח וכל אדם או נגד כל יחיד מיחי( SUBROGATION)המבטח על זכותו לתחלוף 
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או , גוף שלמזמין זיקה אליו או שההמזמין התחייב לשפותו ארם קרות מקרה הבטוח

 .הקשור לעבודות

כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  0.0

המקרה אלא אם , ב"וכיוצ, איחור בהגשת תביעה, המועצה מחמת אי מסירת הודעה על נזק

שלעניין זה מוגדר כראש המועצה או גזבר המועצה או הממונה על , היה ידוע למועצה

 .הביטוחים במועצה

או 3או מקטינה ו3המפקיעה ו, כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה  0.9

מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 

 וכל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למועצה הינ. ועצהכלפי המ

, או השיפוי המגיעים לפי תנאיו3המזכה את המועצה במלוא הפיצוי ו, "ביטוח ראשוני"

מבלי שמבטחי המועצה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים 

 .בפוליסה הנערכת לפי החוזה

 .שביתות או השבתות, חריג לפרעות או מהומות אזרחיותלא נכלל בפוליסות  0.18

על פי תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הקבלן וקבלני המשנה בלבד " מבוטח"חובות ה 0.11

 .לרבות החובה לתשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות

ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי "המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע 0.18

ג אישור ביטוחים "ובהיעדר חתימתו ע, ההתקשרות בין הקבלן למועצה מוקדם לקיום

 . אף במחירים אחרים, המועצה לא היתה מתקשרת עם הקבלן

 .הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה 0.17

 :ולראייה באנו על החתום

 

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 

 


