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נספח א'

המועצה האזורית חבל מודיעין
מרכז שהם ,ד.נ רמלה 73100
טל ;03-9722888 :פקס03-9722816 :

מכרז פומבי מס' 27 /2019
הודעה ותנאי מכרז פומבי לביצוע עבודות אחזקה של גני משחקים במוסדות חינוך ובגנים
ציבוריים במועצה

טבלת מועדים
תאריך

יום

שעה

ישיבת הבהרות חובה -ישיבת הבהרות
תתקיים בחדר ישיבות קומה ג' בבניין
המועצה  -רח' מודיעים  10שוהם

22/9/2019

א'

11:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

24/9/2019

ג'

12:00

מועד אחרון להגשת הצעות

7/10/2019

ב'

לא יאוחר
מהשעה 15:00

 7/10/19בשעה 16:00

פתיחת מעטפות

ישיבת הבהרות הינה חובה ,מציע שנציג מטעמו לא ישתתף בישיבה הצעתו תיפסל על הסף.
מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים.
ישיבת הבהרות תתקיים באגף המוניציפלי בבניין המועצה  -רח' מודיעים  10שוהם

.1

כללי
.1.1

המועצה האזורית חבל מודיעין (להלן" :המועצה" ו/או "המזמין") ,מכריזה בזאת על רצונה
לקבל הצעות מקבלנים אליהם תפנה בנושא המכרז שבנדון.

.1.2

את מסמכי המכרז – ניתן יהיה לרכוש במשרדי מזכירות המועצה בתמורה לתשלום של 750
ש"ח אשר לא יוחזרו.

.1.3

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט של המועצה
בכתובת  /https://www.modiin-region.muni.ilיש להתעדכן בשינויים/הבהרות בנוגע למכרז,
באתר .אין להגיש הצעה על גבי מסמכי המכרז מאתר האינטרנט.

.1.4

מכרז זה מתפרסם ע"י המועצה עבור המועצה וכן הגופים העירוניים הבאים -
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.1.4.1

החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ (להלן -החברה הכלכלית).

.1.4.2

תאגיד מעגלים (להלן -מעגלים).

.1.4.3

תאגיד לניהול היכל התרבות חבל מודיעין בע"מ (להלן -תאגיד היכל התרבות).

.1.4.4

העמותה לגיל הרך
(להלן יחדיו -הגופים הנלווים).

.1.5

החלטת ועדת המכרזים של המועצה לעניין מכרז זה ,תחייב את הגופים הנלווים לעניין מכרז
זה  -ככל שהגופים הנלווים יבקשו לעשות שימוש במכרז זה ולהתקשר עם הזוכים ו/או מי
מהם לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.

.1.6

הגופים הנלווים יהיו רשאים לעשות שימוש במכרז זה ולחתום הסכם עם הזוכים ו/או מי מהם
ובמקרה כזה  -יחולו כל הוראות ההסכם על הגופים הנלווים ו/או מי מהם בהתאמה.
לחלופין ,באישור המועצה – הגופים הנלווים ו/או מי מהם יהיו רשאים לבצע הזמנת שירותים
באמצעות הסכם המועצה ,כאשר לעניין זה יחולו אחת מהאפשרויות הבאות –
התשלום יעשה באחריות המועצה ע"י הגופים הנלווים כנגד חשבון שיופק ישירות לגופים אלו.
המועצה תישא בעלויות והתחשבנות נפרדת תעשה ישירות בין המועצה לגופים הנלווים.
בכל מקרה ,ימסרו לזוכה זהות המורשים הרלבנטיים.

.2

ישיבת הבהרות  -חובה
.2.1

ישיבת הבהרות חובה תיערך במועד הנקוב בטבלה בריישת מכרז זה.

.2.2

ישיבת ההבהרות תתקיים באגף המוניציפלי בבניין המועצה  -רח' מודיעים  10שוהם.

.2.3

מובהר בזאת ,כי חלה חובה על כל המציעים להשתתף בישיבת ההבהרות!

.2.4

מציע אשר נציג מטעמו לא ישתתף בישיבת ההבהרות – לא יהיה כשיר להגיש הצעה והצעתו
תפסל על הסף !

.3

הכרת האתר ,סביבתו ותנאי העבודה
.3.1

על המציע לסייר באתרי העבודה לפני הגשת הצעתו ,להכיר היטב את דרכי הגישה לאתרים,
את תנאי האתרים ,את סביבתם וכן את תנאי העבודה.

.3.2

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז
ומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו ,כי יש לו את כל הידיעות ,הכישורים והסגולות המקצועיות
והאחרות ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז  -הכול כמפורט
במסמכי החוזה .המציע יחתום על כל מסמכי המכרז.

.3.3

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור ,כי המציע סייר בגני
המשחקים נשוא המכרז ,בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק את תנאי השטח
לצורך מילוי ההתחייבויות עפ"י ההסכם.

.3.4

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת התנאים
במקומות המיועדים לביצוע העבודות  -לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
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.4

הגשת המכרז
.4.1

את ההצעה ,כשהיא ממולאת במלואה ,חתומה על ידי המציע בשולי כל עמוד ו/או מסמך,
הכוללת את כל מסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז ,יש להגיש במסירה ידנית
בלבד במעטפת המכרז ,בשני עותקים זהים ,ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות
המועצה ,לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב בטבלה בריישת מסמך זה( .לא
תתקבלנה הצעות בדואר).

.4.2

אין לציין על מעטפת ההצעות את שמו של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.

.4.3

בטרם מסירת מסמכי המכרז על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת
מזכירות לשכת מנכ"ל המועצה.

.5

תיאור המכרז
.5.1

העבודות נשוא המכרז כוללות אחזקת כל מתקני המשחק של המועצה או שבאחריותה ,בגני
משחק ובאתרים אחרים שבאחריות המועצה ,המפורטים במסמכים ח'  – 1ח' ( ,2להלן"-גני
משחקים") ,לדרישות התקן הישראלי מס'  1498 -על כל חלקיו( ,להלן " -התקן") וכפי
שיעודכן התקן מעת לעת.
מובהר בזאת כי השירותים נשוא המכרז יבוצעו ביחס לכל אחד מגני המשחקים ,לרבות עריכת
ביקורות ותיקוני אחזקה שוטפים ,הכל כמפורט בהסכם המכרז.
במועד פרסום המכרז ,אחזקה נדרשת בהתייחס לכ 56 -גנים שצ"פ וכ 47 -גנים במוסדות חינוך
 /גני ילדים.
המועצה תהיה רשאית להפחית ו/או להגדיל את כמות הגנים.

.5.2

נכון למועד פרסום המכרז ,הגנים עומדים בדרישות התקן ומבוצעת בהם אחזקה שוטפת.
הזוכה יידרש לספק אחזקה שוטפת של המתקנים והגנים ,כמתחייב מדרישות התקן והוראות
המכרז.

.5.3

העבודות נשוא המכרז יבוצעו בהתאם להוראות הסכם המכרז ונספחיו.

.5.4

רשימת מתקני המשחקים ,נכון למועד פרסום המכרז ,אשר ביחס אליהם יהיה על הקבלן לבצע
את העבודות מצורפת כנספח ח'-1ח '2למסמכי המכרז להלן" :רשימת הגנים "או" רשימת
מתקני המשחקים.

.5.5

מובהר בזאת כי למועצה שמורה הזכות לשנות ,מעת לעת ,את מספר הגנים ,אשר לגביהם יבצע
הקבלן את העבודות ) לתוספת או להפחתה ( ללא כל מגבלה שהיא ויחולו ,לעניין זה ,ההוראות
שבהסכם ,נספח ב'.

.5.6

תקופת העבודות הינה ל 12-חודשים .למועצה נתונה האופציה ,לפי שיקול דעתה המוחלט
והבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות בעד  4 -תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

.5.7

המציע הזוכה יידרש להציג למועצה ,טרם תחילת ביצוע העבודות אישור משטרת ישראל
בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,תשס"א,2001-
לרבות אישור כאמור שיימסר גם לגבי כל עובד של המציע שמוצע לעבוד ו/או יעבוד בעבודות
האחזקה בסמוך למוסדות החינוך.

.5.8

ככל שמדובר באחזקת גני משחקים במוסדות חינוך ,עבודות האחזקה תתבצענה בשעות
אחה"צ ,שעות בהן לא שוהים תלמידים במוסדות החינוך .בתקופת חופשות העבודות יכולות
להתבצע בשעות הבוקר תוך תיאום עם המפקח.
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.5.9

.6

על המציע הזוכה החובה לסיים הליך בירורים מוקדמים לטובת קבלת היתר תו תקן למתקני
המשחקים בתוך  6חודשים ממועד הזכיה .באם יהיו עיכובים על הזוכה להיות בקשר עם מכון
התקנים לקבלת ארכה ולעדכן את המועצה .מודגש בזאת כי בתוך שנה מיום הזכיה על הזוכה
לסיים הליך ולקבל היתר לתו תקן לכל מתקן.

דרישות מקדמיות/תנאי סף
על ההצעה ו/או על המציע (בהתאם להקשר הדברים) לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן ,וכן
לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המוכיחים את העמידה בתנאים אלו:
.6.1

במועד הגשת הצעתו למכרז ,המציע הינו בעל תו תקן ת"י  1498חלק  7ממכון התקנים
הישראלי לפי תוקפו מעת לעת.
על המציע לצרף להצעתו אישור בדבר היותו בעל תו תקן ת"י  1498חלק  7 -ממכון התקנים
הישראלי כאמור.

.6.2

המציע בעל ניסיון בביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק עבור לפחות שתי רשויות מקומיות
תקופה רצופה של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז.

המציע יצרף להצעתו המלצות מאת הרשויות המקומיות להם סיפק את השירות כאמור.
בהמלצות תצוין תקופת מתן השירות ,מספר המתקנים ביחס אליהם ניתן השירות ומידת
שביעות הרצון של הממליץ מהשירות שסופק.
.6.3

המציע בעל ניסיון של אחזקת לפחות  100גני משחק בשנה ,בכל אחת משתי השנים האחרונות.
להוכחת ניסיון זה המציע יצרף להצעתו רשימת עבודות שיפוץ ו/או אחזקה של מתקני משחק
אותן ביצע עבור רשויות מקומיות וכן המציע יצרף להצעתו המלצות ,שניתנו לו מאת רשויות
מקומיות ,שעבורן בוצעו העבודות.
בנוסף להמלצות כנדרש בסעיפים  6.2ו 6.3 -לעיל ,יצרף המציע רשימה הכוללת את הפירוט
כדלקמן:

.6.4

()1

מקום ביצוע העבודה ומועדה.

()2

היקף כספי.

()3

משך זמן ביצוע העבודה.

()4

שם הגורם הממליץ ומספר טלפון להתקשרות ,לרבות מספר פקסימיליה ו  /או
כתובת דוא"ל.

המציע הינו בעל מחזור כספי של לפחות חצי מליון ( ₪לא כולל מע"מ) בשנת  2017ו,2018 -
מפעילות בתחום תיקון ואחזקת מתקני משחק.
להוכחת דרישה זו יצרף המציע להצעתו  -אישור רו"ח של המציע בנוסח המצורף כנספח
למסמכי המכרז.

.6.5

המציע מעסיק לפחות  2עובדים (או לחלופין קשור בהסכם למתן שירות עם שני נותני
שירותים) שהם בודקים מוסמכים המאושרים ע"י מכון התקנים.
המציע יצרף להצעתו פירוט העובדים  /נותני השירותים הרלבנטיים ,הקשר עם המציע,
תעודות הסמכה  /אישור מכון התקנים ביחס לכל עובד כאמור  /נותן שירות כאמור.
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ככל שמדובר בנותן שירות עבור המציע  -על המציע לצרף להצעתו בנוסף גם אישור של נותן
השירות לפיו הנ"ל קשור בהסכם עם המציע וככל שהמציע יזכה במכרז הוא יספק למציע כל
שירות שיידרש עבור המועצה כבודק מוסמך.
.6.6

המציע הינו בעל צוות עובדים מיומן הכולל עובדים מיומנים ומקצועיים ומחזיק ברשותו בכל
הכלים ,הציוד והחומרים הדרושים לביצוע תקין של העבודות נשוא המכרז והכול ברמה
ובמספר הדרוש לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.

המציע יצרף להצעתו הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז לפיו למציע צוות עובדים
וברשותו הציוד המתאים לביצוע העבודות.
.6.7

המציע נעדר זיקה לעובד המועצה ו/או חבר מליאת המועצה ,כמפורט בהצהרה המצ"ב
למסמכי המכרז( .המציע ימלא את ההצהרה ,מאומת ע"י עו"ד ויצרפה כחלק בלתי נפרד
מהצעתו במכרז).

.6.8

המציע או נציג מטעמו השתתף בישיבת הבהרות חובה שהתקיים.

.6.9

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.

.6.10
.7

המציע או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז – יש לצרף קבלה.

מסמכים אשר על המציע לצרף להצעתו
על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:
.7.1

מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף 6
דלעיל.

.7.2

כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע .נדרש אישור רו"ח /עו"ד למסמך כלשהו
 -יאומת ויאושר המסמך כנדרש.

.7.3

כל תעודה ,רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז ,בין אם מגורמים
ממשלתיים ובין מכל גורם אחר.

.7.4

תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.

.7.5

אישור תקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו.1976-

.7.6

אישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.

 .7.7תצהיר חתום בדבר עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו..1976-
.7.8

יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת המכרז.

.7.9

הצעה של טובין מתוצרת הארץ – יש לצרף אישורים מתאימים.

.7.10

במידה והמציע הינו תאגיד:

 .7.10.1תעודת התאגדות וכן תדפיס מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע.
.7.10.2

אישור עו"ד או רו"ח:
כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד;
שמות המנהלים של התאגיד;
שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.
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.7.11

במידה והמציע הינו שותפות:

 .7.11.1תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד;
 .7.11.2הסכמים של השותפות;
 .7.11.3אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.
.7.12

במידה והמציע הינו עסק בשליטת אישה  -יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן
תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק.
לעניין סעיף זה -
"עסק בשליטת אישה"  -עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו ,ואשר יש לה ,לבד או יחד
עם נשים אחרות ,היכולת לכוון את פעילותו ,ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות ( )1ו)2(-
של ההגדרה אישור;
"אישור" – אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא
התקיים אף אחד מאלה:
אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה  -הוא אינו קרוב (בן זוג ,אח ,הורה,
()1
צאצא ,ובן זוג של אח ,הורה או צאצא) של המחזיקה בשליטה;
אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  -אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;
()2
"מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה ,לבד או יחד עם נשים אחרות,
במישרין או בעקיפין ,בלמעלה מ 50%-מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
"נושא משרה" – מנהל כללי ,משנה למנהל כללי ,סגן למנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,וכל
ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
"עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו ל

הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור  -תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה!
המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים ,לרבות ביחס לבחינת
עמידת המציע בתנאי הסף.
.7.13

.8

כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל  -יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין
המציע הזוכה ובין המזמין  -המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים
אלו מהווים חלק בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע ,ליכולת ,לאמצעים
ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות.

מסמכים ,דוגמאות והסברים
.8.1

המציעים המשתתפים במכרז יכולים לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז,
לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ,לקבל הסברים בקשר למכרז במשרדי מזכירות המועצה ,כאשר
רק הסבר בכתב של המועצה יחייב.

.8.2

המציע בחותמו על מסמכי המכרז מצהיר כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז ,לרבות כל
הנספחים לו והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.

.9

סתירות ,שגיאות ו/או אי התאמות
.9.1

מציעים יוכלו לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל הבהרות לגבי המכרז
והנספחים למסמכי המכרז .שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי מנהלת מחלקת מכרזים
במועצה ,עו"ד עינב אבוחצירה ,עד למועד האחרון לשאלות הבהרה הקבוע בעמוד הראשון
למסמכי המכרז .בדוא"ל  einava@modiin-region.muni.ilוכן העתק של הפניה לדוא"ל
 tamarh@Modiin-Region.Muni.ilבלבד .לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות .מס' הטל'
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לווידוא קבלת הודעת דוא"ל בלבד ,הינו  03-9728979ו/או  03-9722805ו/או באמצעות דוא"ל
חוזר.
יובהר כי ,כל פנייה למחלקת מכרזים תישא בכותרתה את שם ומספר המכרז כדלקמן:
"מכרז מס'  – 27/2019פומבי לביצוע עבודות אחזקה של גני משחקים במוסדות חינוך
ובגנים ציבוריים במועצה ולאחר מכן נושא הפנייה.
.9.2

מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד דלעיל ,יהיה מנוע מלטעון טענות
בדבר אי סבירות/אי בהירות/שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות.

.9.3

רק הבהרות והודעות שתשלחנה בכתב על-ידי המזמין לכלל המשתתפים במכרז
(בדוא"ל/בפקס') תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות
על-ידו להצעתו .הבהרות והודעות שיינתנו בעל-פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את
המזמין.

.9.4

המועצה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים
והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי
מסמכי המכרז בדוא"ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז,
יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

.10

הסתייגויות ואיסור פיצול/חלקיות ההצעה
.10.1

המועצה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה המלא ,לפסול ולא לדון בהצעות שלא הוגשו בהתאם
לדרישות ולתנאי המכרז.

.10.2

לא תתקבלנה כל הסתייגויות למסמכי ותנאי המכרז ,כל הסתייגות של המציע עלולה לפסול
את הצעתו .בכל מקרה ,גם אם המועצה לא העירה לשינויים כאמור ,יחייב את הצדדים הנוסח
של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע"י המועצה וכפי שנמסר למציעים ולא יהיה תוקף לכל שינוי
אם יעשה ע"י המציע.

.11

ההצעה
.11.1

במסגרת הצעת המחיר למכרז זה ,על המציעים לנקוב בהנחה באחוזים ביחס למחיר מירבי
שנכלל במסגרת כתב הכמויות  /מסמכי המכרז וכן במחיר לאחר ההנחה.
מחיר מירבי לאחזקת גן משחק (בשצ"פ או בתי ספר  /גנ"י) הינו  190ש"ח לחודש לכל גן לא
כולל מע"מ.
אין להגיש הצעה העולה על המחיר המירבי  -הצעה כזו תפסל ולא תובא לדיון!.
הצעה הגבוהה מהמחיר המירבי  -תפסל ולא תובא לדיון.
הנחה  = 0משמע מחיר מירבי ( 190ש"ח)
במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה למחיר שיירשם לאחר ההנחה  -ייקבע המחיר ע"פ
שיעור ההנחה שניתן.
המחיר אינו כולל מע"מ( .המע"מ בשיעורו כחוק יתווסף לתשלום בפועל).
בנוסף ,במידה ויידרש תיקון רשת הצללה בגן (גם אם לא הותקנה בפועל ע"י הקבלן) המועצה
תהיה רשאית לדרוש מהקבלן החלפת  /תיקון הרשת בתשלום של  65ש"ח למ"ר ,לא כולל
מע"מ.

.11.2

מובהר כי התמורה תשולם עבור כל גן משחקים ,ללא תלות במספר המתקנים הנמצאים
באותו גן וכן כי התמורה שתוצע כאמור הינה סופית וכוללת עבור קיום מלוא התחייבויותיו
של הזוכה עפ"י כל מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ונספחיו.

.11.3

המחירים שיוצעו על ידי המציע יהיו תקפים ומעודכנים ליום שיקבע כמועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז.
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.12

ערבות בנקאית להצעה
.12.1

כל משתתף במכרז ,חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית להצעה על סך של  10,000ש"ח ,על
הערבות להיות אוטונומית ובלתי מותנית ,לפירעון ע"פ דרישת המועצה ,לטובת המועצה
בנוסח דוגמת המפורט בנספח ד '1למסמכי המכרז ובתוקף לפחות עד ליום ( 31/12/2019להלן:
הערבות הבנקאית להצעה).
המועצה תקבל גם ערבות בנוסח אחר ,ובלבד שתהא זו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי
מותנית לפירעון ע"פ דרישה ,אשר סכומה ותוקפה תואמים את הנדרש לעיל.

מציע שלהצעתו לא תצורף ערבות בנקאית ,הצעתו תפסל על הסף ולא תובא לדיון.
.12.2

הערבות הבנקאית להצעה תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה כחלק בלתי נפרד
מהצעת המציע למכרז.

.12.3

הרשות בידי המועצה לדרוש הארכת תוקפה של הערבות הבנקאית לתקופות נוספות של 90
יום ,הכו ל לפי נסיבות העניין והמציע יהיה חייב במקרה כזה ,להאריך את תוקף הערבות
הבנקאית כנדרש.
מציע שלא ינהג כך  -תהיה המועצה רשאית לפסול הצעתו.

.12.4

המועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא
יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה ,וזאת לאחר שתינתן
לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:
 .12.4.1הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
 .12.4.2הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.
 .12.4.3הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז.
 .12.4.4אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי
מוקדם ליצירת ההתקשרות של המועצה עמו.
 .12.4.5אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע
ע"י המועצה ,תהא המועצה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה,
וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות
הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על
סכום הערבות.

.12.5

.13

משתתף במכרז אשר הצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  7ימים ,מיום
שיידרש לכך על ידי המועצה ,רשאית המועצה לחלט ולגבות את מלוא סכום הערבות הבנקאית
כאמור לטובתה ,ולמסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז לכל מציע אחר.

ערבות ביצוע
.13.1

בשעת החתימה על החוזה ,ימציא המציע הזוכה למועצה ערבות בנקאית אוטונומית צמודת
מדד להבטחת מילוי התחייבויותיו של המציע לפי החוזה והמכרז בסך של  20,000ש"ח (להלן-
ערבות הביצוע).

.13.2

ערבות הביצוע תהיה בתוקף למשך כל תקופת החוזה בתוספת  3חודשים נוספים לאחר מכן.
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.14

ביטוח
.14.1

על המציע אשר הצעתו תזכה במכרז יהיה לקיים ,על חשבונו ,בכל תקופת החוזה ותקופת
האופציה ,ככל שתהיה ,פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה.

.14.2

הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין.

.14.3

במעמד חתימת החוזה ,ימציא המציע הזוכה למועצה את אישור המבטח בהתאם לנוסח
המצוין בנספח אישור עריכת הביטוח (נספח ג').

.14.4

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור
עריכת ביטוחים בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה .מובהר ,כי למועצה
שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה
מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש ,יהווה
הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט
ערבות ההצעה.

.15

משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  7ימים מיום שיידרש
לכך על ידי המועצה ,רשאית המועצה למסור את העבודה למציע אחר.

.16

על המציע אשר הצעתו תזכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז
החל משבעה ימים לאחר חתימתו על החוזה.

.17

שונות
.17.1

המועצה רשאית לפצל את העבודות או חלקן ליותר מקבלן אחד.

.17.2

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודה או
חלק ממנה ,גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

.17.3

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת.

.17.4

המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון ,ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות
ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

.17.5

בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון בין היתר ,הידע המקצועי וכושר הביצוע ,היכולת
הכספית וטיב העבודה של המציע ,לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות
של עבודות בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

.17.6

המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים (הקבלן המציע ו/או קבלני המשנה
מטעמו) אשר לא ביצעו בעבר עבודתם ,לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים ,או
שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

.17.7

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או
לכל חלק מהם ,כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון .כל אחד מהמציעים
ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש לערוך בדיקות .לא
שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול
את ההצעה.

.17.8

עוד רשאית המועצה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או
מידע ו/או נתון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת המועצה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות,
לרבות פניה להשלמת מסמכים ,כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.
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.17.9

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה ,תנאיה או בשל
חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז ,באופן שלדעת המועצה מונע
הערכת ההצעה כנדרש.

.17.10

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות
ביחס אליהם ,בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך
אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.

.17.11

הופחת העבודה לא ישונו מחירי ההצעה של הקבלן לפרטיהם בגלל השינוי.

.17.12

בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף ,אלא במקום מיוחד שצוין לכך ,ככל שצוין.

.17.13

הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  -תחולנה על המציע.

.17.14

תקופת ביצוע העבודות על פי מכרז זה הינה כמפורט במסמכי המכרז.

.17.15

במקרה שמשתתף במכרז ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר
אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד
במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה ,תהא המועצה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי
שיקול דעתה המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז ,או כל צד ג' כלשהו,
ככל שתמצא לנכון .כן תהא המועצה רשאית לחלט את ערבות המכרז כולה לטובתה,
כפיצויים מוסכמים מראש ,על פי סדר זקיפה שייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של
המועצה וסכום ערבות המכרז ייחשב לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה ולמשתתפי
המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה ו/או
מי מטעמה בגין כך .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע ,בזכות מזכויותיה של המועצה
על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

.17.16

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין ,קיימת זכות עיון בהצעה
הזוכה ,בכפוף לסודות מסחריים  /מקצועיים .על המציעים לציין בהצעתם מהם
המסמכים  /נתונים המהווים סודות מסחריים  /מקצועיים ,ככל שקיימים  ,אותם הם
מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יודגש כי שמו
וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .מובהר
בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין
והפסיקה .כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה
בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על
זכון העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

.17.17

כל המסמכים ,הינם רכושה הבלעדי של המועצה ,והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או
לעשות בהם שימוש כלשהו ,למעט לצורך הגשת הצעתו.

.18

מסמכי המכרז הם המסמכים ,כדלקמן:
.18.1

הודעת המועצה בדבר המכרז ותנאיו (מסמך זה)  -נספח א'.

.18.2

חוזה המכרז  -נספח ב'.

.18.3

מסמך אישור עריכת ביטוח  -נספח ג'.

.18.4

נוסחי ערבויות  -נספח ד' – 1ד'.2

.18.5

מסמך העדר תביעות  -נספח ה'.

.18.6

אישור על ביקור בגני המשחקים – נספח ו'.

.18.7

תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים  -נספח ז.'1
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.18.8

אישור בדבר מחזור כספי  -נספח ז'. 2

.18.9

הצהרה לעניין ציוד נדרש  -נספח ז'. 3

.18.10

הצהרה לעניין העדר זיקה לעובד מועצה ו/או חבר מליאה  -נספח ז'.4

.18.11

רשימת גני המשחקים במוסדות החינוך והגנים הציבוריים – נספח ח-'1ח'2

.18.12

נספח טכני מיוחד – נספח ט'

.18.13

כתב הצעה והתחייבות  -נספח י'.

כל הנספחים דלעיל יחתמו על ידי המציע.

מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
בברכה,
שמעון סוסן
ראש המועצה האזורית חבל מודיעין
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נספח ב'

חוזה
שנערך ונחתם בחבל מודיעין ביום _____ לחודש _________ בשנת ________

בין
המועצה האזורית חבל מודיעין

מרכז שהם ,ד.נ רמלה 73100
טל ;03-9722888 :פקס03-9722816 :
(להלן" :המזמין" ו/או "המועצה")

 -מצד אחד -

לבין
______________________

ת.ז / .ח.פ_____________ .
מרחוב ________________
(להלן" :הקבלן")

 -מצד שני -

הואיל:

והמזמין מעוניין בתחזוקת מתקני משחק בגני המשחקים שבמוסדות חינוך ובגנים
ציבוריים בתחום המועצה (להלן" :העבודות" ו/או "השירותים") והכול כפי שיפורט
להלן בחוזה זה;

והואיל:

והמזמין ערך מכרז מס'  27 /2019לתחזוקה של גני משחקים במוסדות חינוך ובגנים
ציבוריים כאמור (להלן" :המכרז") והצעת הקבלן זכתה במכרז;

והואיל:

וברצון הקבלן לבצע את עבודות התחזוקה של גני משחקים במוסדות חינוך ובגנים
ציבוריים ,ולקיים ולמלא את כל התחייבויותיו כלפי המזמין ,והכול כמפורט בחוזה;

והואיל:

והמזמין על סמך הצעת הקבלן והצהרותיו של הקבלן מסכים למסור לקבלן את ביצוע
העבודות והכול בכפוף להתחייבויות הקבלן למלא את כל ההוראות ,התניות והתנאים
המפורטים בחוזה זה;

והואיל:

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים ,הכול כמפורט בתנאי חוזה זה
לעיל ולהלן;

לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:
.1

המבוא
המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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.2

המפקח
.2.1

המזמין ממנה את מנהל אגף מוניציפלי במועצה ו/או מי מטעמו כמפקח מטעמו על ביצוע
השירותים.

.2.2

הנחיות והוראות המפקח לקבלן אשר יינתנו במהלך ביצוע העבודות לא יהוו עילה לדרישה
לתשלום נוסף של הקבלן והתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של הקבלן.

.2.3

למניעת ספקות ,מוסכם בזאת ,כי המפקח יקבע אם אכן מבוצעות עבודות נשוא ההסכם על
ידי הקבלן בהתאם להוראות החוזה והמכרז ודרישותיו יחייבו את הקבלן לכל דבר ועניין.

.2.4

מוסכם ,ידוע ומוצהר ,כי הפיקוח על ידי המפקח ,לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי
המזמין למילוי תנאי החוזה והמכרז.

.3

נספחים
.3.1

הנספחים לחוזה זה המהווים חלק בלתי נפרד הימנו ,הינם כל מסמכי המכרז בין אם צורפו
ובין אם לא צורפו.

.3.2

להסרת ספק ,מובהר ,כי הוראות חוזה זה הינן משלימות ובנוסף לכל האמור במסמכי המכרז,
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב משמעות שיתגלה אם יתגלה,
בין האמור בחוזה זה לבין נספחיו בכל הקשור להוראות שאינן טכניות גרידא ,הוראות החוזה
גוברות.

.3.3

למען הסר ספק מוסכים ,כי הנספחים האמורים בס"ק  3.1מחייבים וברי תוקף גם אם בפועל
לא צורפו לחוזה זה.

.4

העבודות נשוא ההסכם
.4.1

העבודות נשוא ההסכם הן בין היתר עבודות אחזקה שוטפת של כל מתקני המשחק של
המועצה או שבאחריותה ,בגני משחק ובאתרים אחרים שבאחריות המועצה ,המפורטים
בנספח ח  – '1ח( ,'2להלן"-גני משחקים") ,בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'  1498 -על
כל חלקיו( ,להלן " -התקן") וכפי שיעודכן התקן מעת לעת ואחזקה שוטפת של המתקנים
בהתאם לדרישות התקן ,הוראות כל דין והסכם זה על נספחיו.
הספק חייב לסיים הליך בירורים מוקדמים לטובת קבלת היתר תו תקן למתקני המשחקים
בתוך  6חודשים ממועד הזכיה .באם יהיו עיכובים על הזוכה להיות בקשר עם מכון התקנים
לקבלת ארכה ולעדכן את המועצה .מודגש בזאת כי בתוך שנה מיום הזכיה על הזוכה לסיים
הליך ולקבל היתר לתו תקן לכל מתקן.

.4.2

מובהר בזאת כי למועצה שמורה הזכות לשנות ,מעת לעת ,את מספר הגנים ,אשר לגביהם יבצע
הקבלן את העבודות ) לתוספת או להפחתה) ללא כל מגבלה.

.4.3

העבודות כוללות ,בין השאר ,כדלקמן:
 .4.3.1אחזקת גני המשחקים באופן שוטף ,כולל תיקון שוטף של ליקויים במתקניהם
וצביעתם ,והכל בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' –  .1498צביעת מתקנים
תעשה פעם בשנה במסגרת הכנה לשנה"ל החדשה ,חודש אוגוסט – כלול במחיר.
סינון חול פעמיים בשנה חודש מרץ סבב א' וסבב ב' חודש אוגוסט -על הקבלן
יהיה למסור למפקח אישור על ביצוע ושביעות רצון נציג מטעם המוסד/ישוב
(סינון חול אחד כלול במחיר ,עבור סינון השני ,תשולם תוספת מחיר כמפורט
בהסכם זה).
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. .4.3.2אחריות וביצוע תיקון בהתייחס לכל נזק שנגרם למתקן מכל סיבה שהיא ,לרבות
החלפת אלמנטים שונים במתקני המשחק הדורשים החלפה כתוצאה מכל נזק
שנגרם ,לרבות ממחדל ו/או מעשה ו/או תיקון פגום של הקבלן  ,ונדליזם ,נזקי
טבע  ,בלאי  -הנובע משימוש רגיל או כתוצאה משינוי ,אם יחול ,בדרישות התקן
במהלך תקופת ההתקשרות.
 .4.3.3לגבי ליקויים שאינם נובעים מן הסיבות המנויות לעיל בסעיף  4.3.2יחול האמור
להלן בסעיף 4.3.11
 .4.3.4ביצוע העבודות המופיעות במפרט הטכני המיוחד (נספח ט').
 .4.3.5הכנת תיקי גן מעודכנים בהתאם להנחיות מכון התקנים ואיש הקשר מטעם
המועצה ,ביחס לכל גני המשחקים שימסרו לטפולו של הקבלן .תיקי הגן יכללו
לפחות את הנתונים הבאים :שם הגן ,מיקומו ,פירוט ומספור המתקנים בגן,
תמונות של כל מתקן ומתקן ,דו"חות בדיקה ,יומני עבודה ודו"חות תחזוקה.
תיקי הגן ישמרו במדיה דיגיטלית שהקבלן יספק ו/או בתוכנה ייעודית שהמועצה
תספק ,ולנציגי המועצה תהיה נגישות מלאה למדיה זו בכל עת.
 .4.3.6בתחילת העבודה ,יכין הקבלן תיק גן ראשון הכולל את שם הגן ,מיקומו ,פירוט
ומספור המתקנים בגן ,תמונות של כל מתקן ומתקן ,דו"חות בדיקה ,ויעבירו
לנציג המועצה כחוברת כרוכה.
 .4.3.7המצאת אישורים מגורם מוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי בדבר תקינות
מתקני המשחקים כפי הנדרש בתקן ,וזאת בין אם בתום ביצוע ההתאמה ,ובין
אם באופן שוטף ,ואישורים מאת מעבדה מאושרת על פי התקן.
 .4.3.8בדיקה ותפעול של כל גני המשחקים ומתקניהם שלגביהם תחול ההתקשרות אחת
לחודש ,והגשת דו"ח מפורט בדבר תקינותם .הקבלן ינהל יומני עבודה ויצרפם
לתיקי הגן.
 .4.3.9על הקבלן לתאם כשבוע מראש את פעילויותיו ובכלל זה עבודות שיפוץ ותחזוקה
בגנים עם איש הקשר במועצה או המפקח מטעמה .על הקבלן ליידע את מזכיר
הישוב לפני תחילת עבודה בכל ישוב וישוב.
.4.3.10
 .4.3.10.1התגלה ליקוי חמור  /קריטי באחד ממתקני המשחק שבטיפול הקבלן,
רשאית המועצה ליצור קשר עם הקבלן ולזמנו לצורך תיקון והסדרת
הליקוי.
 .4.3.10.2על הקבלן להעמיד את המשאבים המתאימים לטיפול הולם בתקלה
ולסלקה בתוך ארבע ( )4שעות מזמן קבלת הקריאה ,ובתוך  48שעות
לתקנה.
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.4.3.11
 .4.3.11.1במקרה של נזק שאינו נובע מאחד המקרים מנויים בסעיף  4.3.2לעיל -
יעדכן הקבלן את המועצה לפני תיקון הליקוי ויסגור את המתקן או
האלמנט הפגום לשימוש.
 .4.3.11.2על הקבלן להגיש למועצה הצעת מחיר לתיקון הליקוי.
 .4.3.11.3תיקון הליקוי ייעשה רק לאחר קבלת הזמנה בכתב מאת המועצה.
 .4.3.11.4המועצה לא תהיה מחויבת למסור את ביצוע התיקון לקבלן ,בכלל או
אם הצעתו גבוה מהצעות קבלנים אחרים.
 .4.3.11.5למען הסר ספק ,בכל מקרה אחר  -הקבלן יידרש לבצע את התיקון ,על
חשבונו ,ללא עלות נוספת.
.4.3.12
 .4.3.12.1השלמה או החלפה של חומר המצע של גני המשחקים לשם עמידה
בדרישות התקן .החומר אותו יש להוסיף ,הוא משטחי דשא או
סומסומית לבנה או חול לבן תקני או משטח גומי תקני או דשא סינטטי
תקני ,הכל לפי המשטח הקיים במקום .הוספת כל חומר מסוג אחר
במצע או שינוי סוג המצע מחייבת אישור בכתב מאיש הקשר במועצה.
 .4.3.12.2על הקבלן להקצות טלפון סלולרי המתאים לצורך קבלת הודעות שרות
לליקויים בגנים  24שעות ביממה .הקבלן יישא בעלות התקנת וחיבור
הטלפון למוקד המועצה במידה ויבוצע.
 .4.3.12.3בכל גן יותקן שלט גן גדול במקום בולט ונגיש .בשלט הגן יצוין :סמל גן,
שם הגן ,תאריך בדיקה אחרון ,פרטי קשר לדיווח במקרה שמתגלה
תקלה באחד ממתקני המשחק וכל מידע רלוונטי נוסף .תקבע תבנית
אחידה לשילוט גני המשחק בשטח המועצה ,התבנית תאושר על ידי נציג
המועצה טרם הצבתה בשטח ע"י הקבלן.
 .4.3.12.4במידה והקבלן מעסיק עובדי השטחים המוחזקים ,חובה עליו לוודא כי
לעובדים אלו אישורי עבודה תקפים .כמו כן עליו לעדכן מראש ולקבל
את אישור רב"ש הישוב ולפעול בהתאם להנחיותיו לגבי העסקתם בשטח
הישוב ,וכן עליו להפקיד שומר חמוש לצידם.
 .4.3.12.5על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי למנוע תקלות
בביצוע העבודות ,ולמלא אחר כל הוראות המפקח.
 .4.3.12.6הקבלן יגיש למכון התקנים את רשימת הגנים אותה הוא מתחזק ויפעל
לקבלת הרחבת היתר תו תקן עבור גנים אלו.
 .4.3.13כל פעילויותיו של הקבלן בגנים יהיו בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
 .4.3.14על הקבלן להקצות טלפון סלולארי המתאים לתכנת מוקד המועצה לצורך קבלת
הודעות שרות לליקויים בגנים .הקבלן יישא בעלות התקנת וחיבור הטלפון
למוקד.
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.5

ועד מקומי
.5.1

במהלך תקופת ההתקשרות שבין המועצה לבין הקבלן ,לרבות בתקופת הארכתה ככל שתבחר
המועצה לממש את האופציה הקיימת לה ,תהיה לוועדים המקומיים של ישובי המועצה,
האפשרות להתקשר עם הקבלן בחוזה להתאמה/שיפוץ של גני המשחקים המצויים בתחום
הישוב ושאינם באחריות המועצה כאמור ,ו/או לתחזוקתם השוטפת של גני המשחקים
ומתקניהם.

.5.2

בחר ועד מקומי של ישוב לממש את האפשרות כאמור בסעיף  5.1לעיל ,יחולו לגביו כל הוראות
תנאי ההתקשרות שבין המועצה לבין הקבלן ,בשינויים המחויבים .או בתנאי התקשרות
אחרים ובלבד שלא יעלו על תנאי ההתקשרות עם המועצה .למען הסר ספק ,במקרה כזה
התשלום ייעשה ישירות ע"י הועד המקומי לקבלן.

.6

השירותים יבוצעו ע"י הקבלן בכל ימי השנה ,למעט ימי חג ,ערבי חג ושבתות.
הקבלן יציג למועצה ,טרם תחילת ביצוע העבודות אישור משטרת ישראל בהתאם להוראות חוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,תשס"א ,2001-לרבות אישור כאמור שיימסר
גם לגבי כל עובד של המציע שמוצע לעבוד ו/או יעבוד בעבודות האחזקה במוסדות החינוך.

.7

ככל שמדובר באחזקת גני משחקים במוסדות חינוך ,עבודות האחזקה תתבצענה בשעות אחה"צ,
שעות בהן לא שוהים תלמידים במוסדות החינוך .בתקופת חופשות העבודות יכולות להתבצע
בשעות הבוקר תוך תיאום עם המפקח.

.8

נציג הקבלן יהיה זמין בכל העת במקרה של תקלה  /או תאונה חמורה.

.9

הקבלן מתחייב לתאם את הפעולות עם המזמין ולדווח למזמין או למפקח מטעמו על כל אירוע
חריג ,במיוחד בנוגע לחבלות ,פגעי טבע  ,הרס בידי אדם.

.10

למזמין הזכות הבלעדית להגדיל ו/או להקטין את כמות גני השעשועים לפי שיקול דעתו הבלעדית.

.11

הקבלן חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין הרלבנטית למתן השירותים ,לרבות בכל הנוגע
להעסקת עובדים.

.12

תקופת ההסכם
.12.1

הסכם זה יהיה בתוקף למשך  12חודשים החל מיום _______ ועד ליום ________ (להלן:
"תקופת החוזה").

.12.2

בתום תקופת החוזה תהא למזמין האופציה להאריך את תקופת החוזה על פי שיקול דעתו
הבלעדי לעד  4תקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת (להלן" :תקופת האופציה") ,וזאת
בכפוף להודעה בכתב של המזמין  30יום לפני תום תקופת החוזה.

.12.3

במידה וניתנה הודעה כאמור ,הקבלן יהיה מחויב להמשיך ולבצע את העבודות בהתאם לחוזה
זה.

.12.4

למען הסר ספק ,המועצה איננה מתחייבת לממש את זכותה להארכת התקופה החוזית.

.12.5

הוראות חוזה זה יחולו בתקופת האופציה בשינויים המחויבים.

.12.6

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה ,כולו או חלקו ,בהודעה
מראש של  30ימים לקבלן ,ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין הביטול כאמור ,למעט
זכותו לקבל את התמורה בגין הציוד ו/או השירותים שסופקו כבר בפועל למועצה  -עד לתאריך
סיום החוזה ,בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה בהתאם להוראות ההסכם.
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.13

הצהרות והתחייבויות הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת ,כדלקמן:
.13.1

כי הוא וכל המועסקים על ידו הנם בעלי הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי
הוראות הסכם זה והוראות כל דין ,לרבות מורשה עפ"י תקן ת"י  1498לשם ביצוע העבודות
נשוא הסכם זה ,וכן כי אישורים אלה יישארו בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם.

.13.2

כי הוא מתחייב לבצע את העבודות במועד ,בדייקנות ,ביעילות ,ברמה מקצועית גבוהה
ובנאמנות לשביעות רצון המועצה ,וכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכות ולפעול בהתאם
להוראות כל דין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען.

.13.3

כי בדק את כל המסמכים והנתונים הרלוונטיים להסכם ,לרבות מצבם הפיסי של כל אחד
ממתקני המשחקים והאישורים שהוצאו ,ככל שהוצאו ,לגבי כל אחד מהם וכי לא תהיה לו כל
טענה ו/או תביעה בקשר עמם ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי בביצוען של
הוראות הסכם זה.

.13.4

כי הוא מצהיר ומתחייב ,כי ידוע לו שאתר העבודה הינו פתוח לשימוש ילדים ,ולפיכך מתחייב
הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות למניעת נזקים ו/או תאונות כלשהם .הקבלן מתחייב לגדר כל
פתח ,בור חפירה וכו' ,וכן את אתר העבודה באופן שימנע כניסת ילדים ,מפגעים להולכי רגל
ויפריד באופן מוחלט את אתר העבודה מהאתר הפתוח לילדים .הקבלן יסמן את אתר העבודה
(סימון מתאים לשעות היום והלילה) ויכין דרכי גישה חלופיות.

.13.5

כי הוא מכיר את כל נהלי הבטיחות הנדרשים ע"פ כל דין לצורך ביצוע העבודות ,לרבות
הוראות והנחיות משרד העבודה  -וכי הוא יפעל בביצוע העבודות בהתאם וכמתחייב להוראות
ונהלים אלו ,לרבות ע"פ התקנים הנדרשים.

.13.6

הקבלן מצהיר כי הוא בחן את אופי העבודות הנדרש לביצוע על פי הסכם זה וכי הוא מכיר את
התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים בו וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו או ביצועו
לרבות כוח האדם והציוד הדרושים לשם כך או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי הסכם
זה.

.13.7

הקבלן מצהיר כי הוא ביקר בכל מוסדות החינוך ובגנים הציבוריים שבתחום המועצה ובדק
את כל התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהן ,ובכלל זה,
ערך בדיקה אילו מבין כלל מתקני המשחקים הקיימים בגני המשחקים השונים אינם עומדים
בתקן ת"י  1498של מכון התקנים ואת היקף העבודות הנדרש על מנת שיעמדו בתקן והוא
מתחייב לבצע את העבודות כאמור במלואן.

.13.8

הקבלן מצהיר כי הוא בעל הכישורים ,האמצעים והיכולת ,לרבות כוח אדם מיומן ,ציוד וכלים
הדרושים לביצוע השירות ,והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית גבוהה
ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בהסכם זה ,בעצמו ובאמצעות עובדיו.

.13.9

בכלל זה מצהיר הקבלן ,כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודות,
וכי מספרם ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות הקבלן ברמה המקצועית ובתנאים
המפורטים בהסכם.

.13.10

הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו את הוראות כל דין בקשר למתן השירות על פי הסכם
זה.

.13.11

הקבלן מצהיר כי אין מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע
התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי הסכם
או על פי כל דין.
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.13.12

כי בידיו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על פיו
וכי אין כל מניעה חוקית ,חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה ,ומילוי וקיום
כל התחייבויותיו על פיו.

.13.13

כי יישא במלוא התשלומים לעובדים אשר יועסקו על ידו.

.13.14

כי ימלא בקפידה אחר כל הוראות המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.

.13.15

כי יקיים ,מעת לעת ,לפי דרישת המזמין ו/או המפקח ו/או מי מטעמם סיור משותף בגני
המשחקים נשוא המכרז בהם מבוצעות על ידו עבודות.

.13.16

כי יתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך במסמכי המכרז ו/או
לפי הוראות המפקח.

.13.17

כי ידאג לקיום ביטוחים מקיפים אשר יכסו כל נזק העלול להיגרם למזמין ו/או לקבלן ו/או
לעובדיו ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע עבודות האחזקה בגני המשחקים נשוא המכרז
כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע או אי ביצוע העבודות נשוא המכרז.

.13.18

כי ככל שהקבלן הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם הוא מתחייב להמציא למזמין
להנחת דעתו אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו ,רישומו ,קיומו ,זהות מנהליו וסמכויותיהם.

.13.19

כי הינו בעל אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו-
.1976

.13.20

כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות
ורשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

.13.21

כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לעניין מע"מ.

.13.22

כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976-בעניין שכר מינימום וכי
במקביל לחתימתו על ההסכם ימסור תצהיר בדבר שכר מינימום בהתאם למצוין בנספח
שצורף למכרז.

.13.23

כי לא יעסיק בעבודות עובדים זרים .עובדים זרים משמעם עובדים שאינם אזרחי מדינת
ישראל והינם תושבי  /אזרחים מחו"ל.

.13.24

כי כל עובד שיועסק בביצוע העבודות במוסדות חינוך יהיה לגביו אישור תקף ממשטרת ישראל
בדבר העדר מניעה להעסקתו לפי חוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות ,תשס"א.2001-

.13.25

הקבלן מצהיר כי עבודות האחזקה במוסדות החינוך תתבצענה בשעות אחה"צ ,שעות בהן לא
שוהים תלמידים במוסדות החינוך .בתקופת החופשות העבודות יכולות להתבצע גם בשעות
הבוקר תוך תיאום עם המפקח.

.13.26

כי לא ישתמש במפתחות שיימסרו לו אלא רק לצרכי העבודות ולא ימסרם לכל גורם  /צד
שלישי.

.13.27

כי יחזיק משרד מאוייש ,כולל טלפון ומכשיר סלולארי באמצעותם ניתן ליצור עימו קשר מדי
יום בין השעות .20:00-06:00

.13.28

כי ידוע לו שלגבי כל מידע  /מסמך שמגיע לידיו  /לעיניו ו/או לעובדיו חלה חובת סודיות והוא
יפעל בהתאם.

.13.29

כי יהיה ברשותו כל אישור  /רישיון הנדרש לביצוע פעולותיו לפי הסכם זה.
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.13.30

כי בכל מקרה לא יעסיק עובדים כלשהם שהינם בגיל שמתחת לגיל .18

.13.31

כי ידוע לו כי רק בהסתמך על הצהרותיו היסודיות בסעיף זה הסכים המזמין להתקשר עמו.

.14

התמורה
.14.1

בתמורה לקיום התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה ,יהיה הקבלן זכאי לסך של
______________________  ₪לחודש לא כולל מע"מ עבור תחזוקת גן משחקים (בגן שצ"פ
או בבתי ספר /גנ"י).

.14.2

מובהר כי התמורה תשולם עבור כל גן משחקים ,ללא תלות במספר המתקנים הנמצאים באותו
גן.

.14.3
 .14.3.1במקרה בו נקרעה רשת הצללה בגן (גם אם הקבלן לא התקין את הרשת בעצמו )
תהיה רשאית המועצה לדרוש מהקבלן התקנת רשת הצללה חדשה  /תיקון רשת
הצללה קיימת ולעניין זה תשלם המועצה לקבלן סך של  65ש"ח עבור כל מ"ר
רשת שתותקן .ביצוע האמור הינו ע"פ דרישה נפרדת של המועצה בהזמנת עבודה
נפרדת שתוצא לקבלן.
 .14.3.2במקרה בו נדרש הקבלן לבצע סינון חול בגן בהיקף העולה על פעם בשנה בכל גן -
תשלם המועצה לקבלן עבור סינון החול הנוסף סך של  480ש"ח בצירוף מע"מ
עבור כל גן בגין סינון חול נוסף .למען הסר ספק ,סינון חול אחת לשנה בכל גן
נכלל בתשלום לקבלן ולא תשולם תוספת כלשהי .כמו כן תשלום ע"פ סעיף זה
יהיה בהתאם להזמנת עבודה שתוצא לקבלן.
.14.4

התמורה כאמור הינה סופית וכוללת עבור קיום מלוא התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם
ולמען הסר ספק כולל כל הפעולות הנדרשות לצורך עמידת המתקן בדרישות התקן ,ולא
תשתנה מכל סיבה שהיא ,לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים מטעם הקבלן ו/או שינויים
במיסוי ו/או שינויים בשיעורי המדד.

.14.5

התמורה כוללת את מחירי החומרים ,הציוד ,העבודה ,רווח הקבלן וכל סכום ו/או הוצאות
אחרות הקשורות לביצוע העבודה ,לרבות מימון פעולות שיטור משטרת ישראל וחברת חשמל
ולרבות ביצוע העבודה בשעות הערב והלילה על פי הנחיות המועצה ו/או משטרת ישראל.
מוסכם בזאת כי ככל שהקבלן יידרש לבצע עבודות נוספות עבור המועצה ובכפוף לקבלת
אישור מראש של המועצה והזמנת עבודה ספציפית עבור ביצוע התיקון ,תשלם המועצה לקבלן
תמורה עבור חומרים וחלקים שיסופקו על ידו על פי דרישת המועצה וזאת בהתאם למחירים
הנקובים בהזמנת העבודה.
למען הסר ספק ,המועצה לא תחויב בתשלום כלשהו ע"פ סעיף זה  -זולת ככל שהוצאה לקבלן
הזמנת עבודה ספציפית ביחס לעבודות נוספות ובכפוף לביצוע ההזמנה בפועל והמצאת דו"ח
ביחס לעבודה שבוצעה ,כולל פירוט של העבודות שבוצעו ,מיקום ושעות העבודה ,מאושרות
ע"י המפקח מטעם המועצה.

.14.6

לתמורה כאמור יתווסף מע"מ ,בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד
המצאת חשבונית מס כדין.

.14.7

אחת לחודש בין ה 1-ל 15-בכל חודש יגיש הקבלן למזמין חשבון כספי מפורט בשלושה עותקים
בגין עבודות האחזקה אשר בוצעו בפועל על ידי הקבלן בחודש שקדם לו .הרשימה תכלול
פילוח לפי שני סוגי הגנים  -גנים שצ"פ וגנים בבתי ספר  /גנ"י.
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.14.8

לפני אישור החשבון על ידי המזמין מעת לעת ,יערך סיור בהשתתפות הקבלן והמפקח ו/או
האחראי ו/או מי מטעמם על מנת לבדוק כי הקבלן מבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם
להוראות החוזה ולשביעות רצון המזמין.

.14.9

התמורה תשולם לקבלן בגין ביצוע מושלם וראוי של עבודות האחזקה נשוא ההסכם אשר
בוצעו על ידי הקבלן בפועל בחודש הקודם ואשר אושרו על ידי המפקח ו/או האחראי ו/או מי
מטעמם .התמורה תשולם לאחר הגשת דו"ח ביצוע הכולל תמונות מפורטות בגין ממצאים
שטופלו בשטח.

.14.10

התמורה תשולם לקבלן על ידי המזמין לאחר אישור החשבון בתנאי שוטף .45 +

.14.11

התמורה תשולם לקבלן רק כנגד הצגת חשבונית מס כדין והמועצה רשאית לשלם את המע"מ
במועד הקבוע בחוק להעברתו לרשויות המס.

.14.12

מכל התשלומים אשר ישולמו לקבלן על פי חוזה זה ינוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה
אחר אשר יחול על פי דין במועד התשלום.

.14.13

הקבלן ימסור חשבון הכולל חלוקה נפרדת לכל אוגדן של גנים  -גני שצ"פ או ילדים.

.14.14

ככל שמדובר בהזמנת עבודה לתיקון ליקוי קריטי/חמור במוסדות החינוך ,הזמנת העבודה
תיעשה במישרין מול המועצה .ככל שמדובר בהזמנת עבודה לתיקון ליקוי קריטי/חמור בישובי
המועצה הזמנת העבודה תיעשה במישרין מול הישוב בו נמצא גן המשחקים.

.14.15

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת ,כי התמורה המפורטת לעיל ,הינה מלאה סופית וכוללת את
מלוא התשלומים להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל ,כי התשלומים המפורטים בסעיף זה
הינם התשלומים היחידים להם זכאי הקבלן בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל
התחייבויותיו המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי המועצה אינה חייבת בתשלומים נוספים
כלשהם לקבלן בגין ביצוע העבודות על פי חוזה זה.

.15

בטחונות
להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה ,ימסור הקבלן למזמין במעמד חתימת
החוזה ערבות בנקאית ,כמפורט להלן:
.15.1

ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה ובלתי מותנית בסך של  ₪ 10,000אשר תהיה ערוכה לטובת
המזמין ,בנוסח שמצורף למסמכי המכרז והמהווה כחלק בלתי נפרד מחוזה זה (להלן:
"ערבות הביצוע").

.15.2

ערבות הביצוע תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,כאשר המדד הבסיסי יהיה המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז.

.15.3

הערבות תהיה תקפה למשך כל תקופת החוזה בתוספת תקופה של  3חודשים.

.15.4

מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימה על חוזה המכרז
עם הקבלן.

.15.5

בכל מקר ה שהמזמין יעשה שימוש בערבות הבנקאית ו/או שפג תוקפה של הערבות הנ"ל
מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ 7 -ימים מיום עשיית השימוש בערבות
הבנקאית ,ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות הבנקאית בה נעשה שימוש
או שפג תוקפה.
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.15.6

.16

הערבות הבנקאית תוחזר לקבלן עם תום תקופת החוזה בכפוף לאישור המפקח כי הקבלן
מילא באופן מושלם את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ולאחר חתימת הקבלן על מסמך
העדר תביעות בנספח המצורף למכרז (נספח ה').
העדר יחסי עובד מעביד

 .16.1הקבלן מצהיר כי אין בחוזה או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בין הקבלן ו/או עובד מעובדיו ו/או
כל אדם אחר מטעמו לבין המזמין (או מי מטעמו) יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות ,וכי כל
העובדים שיועסקו על-ידי הקבלן לצורך ביצוע הוראות החוזה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן
בלבד ואין בינם לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד ,מכל מין וסוג שהוא.
 .16.2הקבלן מצהיר כי אין למזמין ו/או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני
משנה מטעמו ואף לא למי מטעמם.
 .16.3כל התשלומים לעובדי הקבלן וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה כל יתר
ההוצאות ,הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן  -יחולו על הקבלן
וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם והמועצה לא תהא אחראית לכך ,בכל אופן וצורה.
 .16.4הקבלן מצהיר ,כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א ,כהגדרתו
בחוק ,וכי חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-פי החוזה.
 .16.5הקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כל תובענה שתופנה כנגד המועצה על-פי חוק העסקת
עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם
כתוצאה מתובענה על-פי החוק הנ"ל ,בין אם תופנה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה על-ידי
הקבלן ו/או על-ידי עובד של הקבלן או על-ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או כל גורם הקשור
איתם.
 .16.6הקבלן מצהיר כי ידוע לו שההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתה ,מתבססות ,בין
השאר ,על נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו אלה.
 .16.7הקבלן ישפה את המועצה בגין כל תביעה שתוגש נגדה ואשר נושאה הינו מדיני עבודה.
.17

אחריות לנזיקין
.17.1

הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם למועצה ,או למי מטעמה או לכל גוף מטעמם ו/או לכל צד
שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן ,הנובעים ,במישרין או בעקיפין,
מביצוע העבודות או בקשר אליהן ,בין במהלך ביצוע העבודות ,בין בתקופת הבדק והאחריות
ובין לאחר מכן ,בין אם נגרם על-ידו ובין אם נגרם על-ידי עובדיו ,שלוחיו או כל הנתון למרותו.

.17.2

הקבלן יישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור ובהשבת המצב לקדמותו.

.17.3

הקבלן יהיה חייב לשפות את המועצה בגין כל נזק שייגרם או עלול להיגרם כאמור ,מיד עם
דרישתה הראשונה של המועצה לכך  -וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין על-פי החוזה או על-
פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.

.17.4

הוגשה תובענה בקשר להסכם כנגד המזמין והקבלן ,ביחד או לחוד ,הרי שהקבלן לא יהיה
רשאי להסדיר או להתפשר  -ללא אישור מראש ובכתב של המזמין.
כלל ההוצאות המשפטיות בגין ייצוג המועצה או הקבלן בעניין זה יחולו על הקבלן והקבלן
מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם יועמ"ש המזמין בעניין זה .בנוסף ,הקבלן מתחייב לשאת
בכל תשלום שייפסק כנגד המועצה בגין תובענה כאמור.
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.18

ביטוח
.18.1

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ,הקבלן מתחייב לבצע את
הביטוחים הבאים ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת החוזה החל ממועד תחילת עבודתו,
ולפחות עד לתום  3חודשים מהמועד הצפוי לסיום העבודות נשוא חוזה זה.
 .18.1.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות  4,000,000ש"ח למקרה
ו -4,000,000ש"ח לתקופה ,הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי
הפוליסה הידועה בשם "ביט".
 .18.1.2ביטוח אחריות מעבידים ,בגבולות אחריות של לפחות:
 1,500,000$לעובד ו $-5,000,000למקרה ולתקופה.
[מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים
כחוק ,עבור העובדים].
הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם
"ביט".
 .18.1.3לכל הציוד המכני הנדסי ולכל כלי הרכב – ביטוח "חובה" וביטוח צד שלישי
רכוש.
 .18.1.4בטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  1,000,000ש"ח
לאירוע ולתקופת הבטוח
 .18.1.5בטוח חבות מוצרים בגין העבודות המבוצעות במתקנים בגבול אחריות שלא
יפחת מסך של  2,000,000.-ש"ח לאירוע ולתקופת הבטוח

.18.2

לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח" :המועצה האזורית חבל מודיעין ו/או החברות
הכלכליות שלה ו/או תאגידים עירוניים ו/או גופי סמך ו/או ועדים מקומיים ו/או אגשח"ים
שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם" ( +סעיף אחריות
צולבת).

.18.3

במעמד חתימת החוזה הקבלן ימציא למועצה האזורית חבל מודיעין אישור מחברת הביטוח,
עפ"י הדוגמא המצ"ב ,אשר יכלול בין השאר:
(א) אישור שכל הפרמיות שולמו.
(ב) אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות  -הצמצום  /הביטול לא ייכנס
לתוקף בטרם חלפו  60יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם למועצה
האזורית חבל מודיעין .
הקבלן ימציא אישור חדש לפחות  15יום לפני תום תוקפו של כל אישור ,כל עוד
החוזה וכל הארכה שלו תקפים.

.18.4

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים
כראות עיניו ,על מנת לכסות את אחריותו ,כנזכר לעיל.

.18.5

הקבלן יישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית עפ"י הפוליסות הנ"ל.
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.19

איסור המחאת זכויות וחובות
הקבלן איננו רשאי בשום צורה ואופן להעביר את הזכויות ו/או החובות על פי חוזה זה כולן או
מקצתן לקבלן משנה כלשהו ו/או לאחרים ,אלא אם כן נתקבלה לכך הסכמת המזמין מראש
ובכתב.

.20

קיזוז
.20.1

המזמין רשאי לקזז ,ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא ,כנגד כל סכום המגיע ממנו על
פי חוזה זה לקבלן ,כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו לבין הקבלן וכן
כל חוב קצוב אחר המגיע מן המזמין לקבלן.

.20.2

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת
ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר העומד לרשות המזמין כלפי הקבלן מכוח
חוזה זה ו/או הוראות כל דין.

.21

סיום החוזה
המזמין יהיה רשאי לסיים את החוזה עם הקבלן בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:
.21.1

במידה והקבלן לא עמד בהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו במכרז ובחוזה ,למרות התראה
 /דרישה שנשלחה אליו בעניין כאמור.

.21.2

במידה והקבלן פשט רגל ו/או פורק ו/או נכנס לכינוס נכסים ו/או הוגשה כנגדו בקשה לאחד
מהנ"ל.

.21.3

כאשר פג תוקפו של אישור תו התקן לתקן ישראלי  1498חלק  7לקבלן

.21.4

כשהקבלן הפר הפרה יסודית את ההסכם או הפרה שלא תוקנה תוך  7ימים ממועד דרישה.

.21.5

בקרות אחד מהמקרים שפורטו בס"ק  1-3לעיל ,המזמין יהיה רשאי לבטל חוזה זה ולקבלן
לא תהיינה דרישות ו/או תביעות ו/או זכאות לפיצויים כלשהם בשל כך.

.21.6

ניתנה הודעה כאמור יהיה רשאי המזמין להזמין את ביצוע העבודות מכל אדם ו/או תאגיד
אחר מלבד הקבלן ,ולקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך.

.21.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ככל שהקבלן לא יבצע את העבודות לשביעות רצון המזמין,
המזמין יהיה רשאי להטיל על הקבלן קנס ,בהתאם לשיקול דעת המזמין ,בגין אי ביצוע
העבודות לשביעות רצונו.

.22

ויתור  -מניעות  -השתק
.22.1

כל הנחה ,שינוי ,ביטול ותוספת ,ויתור או ארכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של חוזה
זה ,לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש ,בכתב ,במפורש ונחתמו כדין על ידי הצדדים.

.22.2

הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה ,מיצג והתחייבות בכתב ובע"פ וכיו"ב שאינם
נכללים במפורש בחוזה זה.

.22.3

לא תשמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה.

.22.4

הסכמה כלשהיא מצד המזמין לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסויים ,לא תהווה תקדים
כלשהו ,ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר ,והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמש
המזמין בזכויות המסורות לו על פי חוזה זה.
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.23

המועצה כמפעל חיוני
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים"
והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות
אחד או יותר מהחוקים הבאים -
.23.1

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום (סמכויות
מיוחדות) תשל"ד.1973-

.23.2

הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף 9ג לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א-
.1951

.23.3

הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה (נוסח חדש),
תשל"א.1971-

הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  38לחוק יסוד הממשלה.
.23.4
אזי ,תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום ,תשכ"ז 1967-ו/או הוראת
כל דין רלבנטי אחר ,גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות
נשוא חוזה זה.
.24

תחולת חוק החוזים
על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל"א.1970-

.25

שונות
.25.1

אין בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת
ההסכם ,ואין בהסכם כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין.

.25.2

הקבלן יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים ,האגרות ,ההיטלים ושאר תשלומי חובה
מכל מין וסוג שהוא ,בין ממשלתיים ובין מקומיים ,בין אחרים שהוטלו או יוטלו על
השירות נשוא הסכם זה ,או כל חלק ממנו ,או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של
הקבלן לפי ההסכם.

.25.3

שום ויתור ,אורכה ,הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף
אלא אם יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

.25.4

איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כויתור ו/או
שיהוי מצדו לגבי אותה זכות.

.25.5

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו
בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור  3ימים מיום השליחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_______________________

_________________

הקבלן

המועצה
אם הקבלן הוא חברה/שותפות
אישור עו"ד

אני הח"מ ______________ ,עו"ד מאשר כי ה"ה ______________________________ הינם
מורשי חתימה מטעם החברה/שותפות ______________________ ,וכי חתימתם על ההסכם מחייבת
את החברה/שותפות והתבצעה על פי החלטת החברה/שותפות.
___________________
_____________________
_________________
חתימה
שם
תאריך
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נספח ג'
אישור לקיום ביטוחים
( תיקונים אחזקה– מתקני משחקים )
לכבוד:
מועצה האזורית חבל מודיעין ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או הועדים המקומיים בהן
מתבצעות העבודות ו/או האגודות החקלאיות בהן מתבצעות העבודות ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או
עובדיהם
רח' מודיעים 10
שהם
(להלן" :המועצה")
אנו הח"מ ___________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפקנו עבור
(להלן" :הקבלן") פוליסות ביטוח צד שלישי ,חבות
_____________________ ח.פ.
מעבידים ,אחריות מקצועית וחבות המוצר אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן במלואם
והמתייחסות לעבודות נשוא ההסכם ההתקשרורת (להלן" :העבודות").
מהות העבודות  :ביצוע ותיקונים אחזקה של מתקני משחקים בתחום המועצה.
תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט.
הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המועצה,הקבלן ,קבלני המשנה וכל אלה הבאים מכוחם ,מפני
אובדן ,נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.
הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן:
 .1מבוטל
.2

ביטוח צד שלישי:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של 4,000,000.-
ש"ח לאירוע ולא פחות מסכום של  ₪ 4,000,0000.-לתקופה ( 12חודשים).
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .2.1בפוליסה יצויין במפורש שכל מי שאינו מופיע ברשימת מקבלי השכר אצל
הקבלן ייחשב כצד שלישי.
 .2.2יצויין במפורש בפוליסה כי המועצה ,כמופיע ברישא למסמך זה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד
שלישי.
 .2.3הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקי זיהום סביבתי תאונתי.
 .2.4הפוליסה מכסה ,בין היתר ,נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילות של הקבלן.
 .2.5כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'.
 .2.6הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המועצה
 .2.7מוסכם בזאת כי סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף.
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 .2.8הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד
המועצה ,ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

.3

ביטוח חבות מעבידים:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות,
בגבולות אחריות של  $ 1,500,000.-לתובע ולסך של  $ 5,000,000.-לאירוע אחד ולתקופת ביטוח
של ( 12שנים עשר) חודשים.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 .3.1לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.
 .3.2הביטוח חל על כל עובד של הקבלן ,קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור ,בין אם
קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.
 .3.3כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'.
 .3.4הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המועצה  ,ולמעט כלפי מי
שגרם לנזק בכוונת זדון.
.4

ביטוח אחריות מקצועית

מס' פוליסה_____________________ :

תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :
ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה בכל דרגה שהיא ,בגבול אחריות
שלא יפחת מסך  1,000,000.-ש"ח למקרה ולתקופת ביטוח שנתית ,בגין היפר חובה מקצועית,
שמקורה במעשה או מחדל רשלני ,טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח.
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות ,הפרת זכויות פטנט ,פגיעה
.4.1
בזכויות סימנים רשומים ,אבדן מסמכים ואמצעי מידע אחרים ,מעשה מרמה על ידי עובד של
המבוטח ,אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.
הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו/או למחדלי הפועלים מטעמו ,במשותף עמו או
.4.2
עבורו.
הביטוח מורחב לשפות את הרשות בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או
.4.3
הפועלים מטעמו .לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המועצה כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף
"אחריות צולבת".
תאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר מממועצה תחילת מתן השירותים.
.4.4
במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל ,מוסכם כי תחול תקופת גילוי
נזקים ותביעות למשך  6חודשים נוספים מהממועצה בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח
בחברתנו ,וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי
זו ,ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.
.5

ביטוח חבות המוצר.

מס' פוליסה_____________________ :

תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :
הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו ,אשר
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נגרם על ידי או עקב מוצרי הקבלן ,בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא
יפחת מסך  2,000,000ש"ח
התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר מממועצה תחילת ביצוע העבודה ,ללא זיקה
.5.1
לממועצה תחילת הביטוח או ממועצה חתימת ההסכם.
הרשות נכללת בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן ,בכפוף לסעיף
.5.2
אחריות צולבת.
הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי הרשות ,ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחיה
.5.3
בגין נזק המכוסה בביטוח זה.
במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל ,והסיבה אינה אי תשלום
.5.4
הפרמיות ו/או נסיון הונאה של המבוטח ,מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 6
חודשים נוספים מהממועצה בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו ,וכל אירוע שאירע
בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו ,ייחשב כאירוע עליו נמסרה
הודעה במהלך תקופת הביטוח.

.6

הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
 .6.1כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).
 .6.2המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה ,למעט בביטוחי חובה של כלי
רכב ,הורחב כך שהוא כולל גם את המועצה ,עובדיה ,נבחריה ,המפקח ( למעט אחריותו
המקצועית ) ,קבלנים וקבלני משנה של הקבלן בכל דרגה שהיא.
 .6.3מבוטל
 .6.4במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים
בהתאם ובאופן אוטומטי ,ע"פ הודעת המבוטח וגם או המועצה ,אלא אם כן נודיע למועצה על
כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום ,לפחות ( 60שישים) יום לפני כניסת הביטול
או אי החידוש לתוקף.
.6.5הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם
היקפם ו/או שלא לחדשם ,אלא אם כן מסר המבטח למועצה הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על
כוונתו לעשות כן ,לפחות ( 60שישים) יום מראש.
בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה
.6.6
בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי,
כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות ,בניינים ,דרכים ,כל חריג המתייחס למנופים ,מעליות,
מכשירי הרמה ,טעינה ופריקה מכלי רכב ,חפירות ,אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה,
חומרים רעילים או מזיקים ,מכשירים סניטריים פגומים ,זיהום מכל סוג ותאור ,קבלנים,
קבלני משנה ועובדיהם ,עבודות נוער כחוק ,או רכוש של המועצה ,תושביה ,יישוביה או בעלי
העסקים שבתחום שיפוטה שבו פועל הקבלן.
.6.7

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

המבטח על זכותו לתחלוף ( )SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף
שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור לעבודות.
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כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו
.6.8
זכויות המועצה מחמת אי מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם
המקרה היה ידוע למועצה ,שלעניין זה מוגדר כראש המועצה או גזבר המועצה או הממונה על
הביטוחים במועצה.
כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה
.6.9
ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא
תופעל כלפי המועצה .כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למועצה הינו
"ביטוח ראשוני" ,המזכה את המועצה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו ,מבלי
שמבטחי המועצה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת
לפי החוזה.
.6.10

לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות ,שביתות או השבתות.

חובות ה"מבוטח" על פי תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה
.6.11
לתשלום פרמיות והשתתפויות עצמיות.
המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי
.6.12
מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן למועצה ,ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים המועצה
לא היתה מתקשרת עם הקבלן ,אף במחירים אחרים.
.6.13

הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.

ולראייה באנו על החתום:
_______________
שם המבטח

_________
תאריך

_______________
שם החותם
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ערבות הצעה
נספח ד'1
בנק________________ :
סניף_______________ :
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

לכבוד
המועצה האזורית חבל מודיעין
___________________________________
ג.א.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________
.1

על פי בקשת _________ (להלן "המבקשים") בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז פומבי מס'
 27/2019לאחזקת גני משחקים במוסדות חינוך ובגנים ציבוריים במועצה ,אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של  10,000ש"ח.

.2

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

.3

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

.4

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31/12/2019ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי יום  31/12/2019לא תענה.
לאחר יום  31/12/2019ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ד'2
בנק________________ :
סניף_______________ :
מיקוד______________ :
תאריך______________ :

לכבוד
המועצה האזורית חבל מודיעין
___________________________________
ג.א .נ,.

הנדון :ערבות בנקאית צמודה מס' _____________
.1

על פי בקשת _________ (להלן "המבקשים") בנוגע לחתימת הסכם מיום ______ לביצוע
עבודות שיפוץ/התאמה ואחזקה בגני משחקים במוסדות חינוך ובגנים ציבוריים במועצה ,אנו
ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  20,000ש"ח (עשרים אלף ש"ח) בתוספת הפרשי
הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן (להלן "הפרשי הצמדה").

.2

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

.3

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

.4

במכתבנו זה :
"מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ולמחקר כלכלי.

.5

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן "המדד
החדש") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  __/19שפורסם ביום _____ היינו
_________ נקודות (להלן "המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת
המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.
לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק _____________________ :
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נספח ה'

הצהרה בדבר חיסול תביעות

אני הח"מ ___________________ ,מצהיר בזאת כי בהתייחס להסכם שביני לבין המועצה האזורית
חבל מודיעין (להלן" :המועצה") ,מיום __________ (להלן" :ההסכם") ,אין לי כל תביעות כספיות ו/או
אחרות מהמועצה ,כי התמורה שבהסכם שולמה לי במלואה וכי המועצה משוחררת מכל חובה ו/או
התחייבות כלפי.

לראיה באתי על החתום:

____________________________

______________

שם  +חותמת (במקרה הצורך) וחתימה

תאריך
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נספח ו'

אישור על ביקור בגני המשחקים

אני החתום מטה מאשר בזאת שבקרתי במוסדות החינוך ובגנים הציבוריים המיועדים לביצוע עבודות
אחזקת גני משחקים במוסדות חינוך וגנים ציבוריים במועצה נשוא המכרז.
לאחר שעיינתי במסמכי החוזה ובכלל מסמכי המכרז ובדקתי היטב את שטח גני המשחקים בו יבוצעו
העבודות נשוא המכרז האמור – אני מצהיר בזאת כי מובן לי בהחלט תיאור השטחים וגני המשחקים בו
יבוצעו העבודות וכן מובנת לי היטב מהות ואופן ביצוע העבודות נשוא המכרז.

תאריך______________ :
חתימת הקבלן וחותמתו_______________ :
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נספח ז'1

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו 1976 -
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
.1

אני משמש כ _________________________________________-אצל המציע
____________________________ (להלן  -המציע) ,שהגיש הצעה למכרז פומבי מס'
 27/2019אשר פרסמה המועצה האזורית חבל מודיעין  ,לביצוע העבודות נשוא המכרז
(להלן  -המכרז) ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

.2

הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .

.3

בתצהיר זה:
"בעל זיקה" -

"שליטה" -
.4

מי שנשלט על ידי המציע .אם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל
השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע ,או תאגיד
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע ,או מי מאחראי
מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
כהגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א.1981-

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל זיקה
למציע [יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה ]:

 לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 31 -
באוקטובר  ,2002לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  31 -באוקטובר  ,2002לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק
שכר מינימום ,התשמ"ז, 1987-אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,חלפה שנה אחת
לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
.5
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -לא חלות על המציע.
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
.6



.7



.8

(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -חלות
על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998 -ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח-
 ,1998הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע
התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
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.9

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד

35

© כל הזכויות שמורות לבראש סומך ,עו"ד  -אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב

נספח ז'2

הצהרת המשתתף ואישור רו"ח
שם המשתתף ______________________________________ :תאריך______________:
הרינו להצהיר כדלקמן:
הרינו להצהיר כי למשתתף מחזור הכנסות מביצוע עבודות תיקון ואחזקת מתקני משחק בסך שאינו נמוך
מחצי מיליון  ₪לשנה (לא כולל מע"מ) ,בשנת  2017ו2018 -
(ימולא ביחס לשנים הרלבנטיות)
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2017היה בסך של ____________________ ( ₪לא כולל מע"מ).
המחזור הכספי של המשתתף בשנת  2018היה בסך של ____________________ ( ₪לא כולל מע"מ).
חתימת המשתתף____________________ :

=======================================================

אישור רואה חשבון
לבקשת _______________________ (להלן" :המשתתף") וכרואי החשבון שלו ,ביקרנו את הצהרת
המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף .אחריותנו
היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה
מהותית .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת
המשתתף בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנים לעיל.
תאריך__________ :
_________________
בכבוד רב,
רואי חשבון
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נספח ז'3

הצהרה לעניין ציוד
אני הח"מ ________________ת.ז ,______________.לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת ,כדלקמן:
 .1אני משמש כ _________________________________________-אצל המציע
____________________________ (להלן  -המציע) ,שהגיש הצעה למכרז פומבי מס'
 27/2019אשר פרסמה המועצה האזורית חבל מודיעין  ,לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן -
המכרז) ,ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.
 .2הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .
 .3הריני להצהיר בזאת כי לרשות המציע עומד הציוד הדרוש לביצוע השירותים נשוא המכרז.
 .4זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
_________
חתימה

אישור
הריני לאשר ,כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________ ,ה"ה ____________,
ת.ז ,__________.ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק ,אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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נספח ז'4

הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
לכבוד
מועצה אזורית חבל מודיעין (להלן -המועצה)
ג.א .נ,.
.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) במסגרת הצעתי
במכרז מספר  27/2019שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.

.2

הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
.I

סעיף  89ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח  1958 -הקובע
כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי
בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה,
בן או בת ,אח או אחות״.

.II

כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה,
״חבר מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.

.III

סעיף  59לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
" לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו,
סוכנו או שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה
למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי
של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה
מספקת״.

.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :
.I

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

.II

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

.III

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

.4

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

.5

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

.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  89ב׳( )3לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,לפיהן מליאת המועצה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים,
רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  89א' (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,ובלבד
שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:
אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי
אישור עו"ד _________________ :
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נספח ח' 1

מועצה אזורית חבל מודיעין
מכרז מס' 27 /2019
תחזוקת מתקני משחקים בתחום המועצה
רשימת גני משחק ציבוריים  -כ  56גנים .המועצה רשאית להקטין או להגדיל את הכמות

מספר
סידור
י

כתובת

שם הגן

ישוב

.1

שצ"פ בכניסה למושב

בכניסה למושב אחיסמך

אחיסמך

.2

שצ"פ ליד גני ילדים

אחיסמך

אחיסמך

.3

שצ"פ ליד כדורסל

רחוב הרימון ,ליד כדורסל

.4

שצ"פ הרחבה גינתון

גינתון הרחבה

ליד מגרש כדורסל בסוף הכפר

כפר הנוער בן שמן ליד מגרש כדור סל

ליד רחבת ילדים והכניסה לרפת

כפר הנוער בן שמן ליד רחבת ילדים
כפר הנוער בן שמן ליד המקלט במגורי
עובדים

.8

שצ"פ גן משחקים בהרחבה

כפר דניאל

כפר דניאל

.9

גן משחקים ליד גן ילדים

כפר דניאל

כפר דניאל

כפר דניאל

כפר דניאל

.5
.6
.7
ליד המקלט במגורי עובדים

 .10גן משחקים ליד הדואר
 .11גן משחקים בהרחבה
 .12מבוא מודיעים ליד הדואר
 .13מבוא מודיעים מרכז הישוב ליד בית כנסת
 .14שצ"פ ליד המזכירת
 .15גן משחקים ליד גנ"י
 .16גן ברח' הזית
 .17גן ברח' הדקל(מול בית )92
 .18גן משחקים ליד המשטרה
 .19שצ"פ גליל עליון
 .20שצ"פ גליל תחתון
 .21גן משחקים ליד בית בית הספר
 .22גן משחקים ליד גני ילדים
 .23גן משחקים ליד מגרש כדורסל
 .24גן משחקים הרחבה
 .25גן משחקים במרכז היישוב
 .26כלנית
 .27גן משחקים מזכירות

גימזו

גנתון
גנתון
כפר הנוער בן
שמן
כפר הנוער בן
שמן
כפר הנוער בן
שמן

גימזו

מבוא מודיעים

מבוא מודיעים

מבוא מודיעים

מבוא מודיעים
כפר רות

כפר רות
סמטת הערבה

שילת

רח' הזית לפיד

לפיד

רחוב הדקל מול בית  92לפיד

לפיד

רח' השקמה 19

לפיד

לפיד

רח' גליל עליון גליל  2לפיד

לפיד

רח' גליל תחתון גליל  2לפיד

לפיד

רח' השקמה 69

לפיד

חדיד

חדיד

רח' טוריאנסקי חדיד

חדיד

בית נחמיה

בית נחמיה

רח' החרצית פינת הכלנית בית נחמיה

בית נחמיה

כלנית ,בית נחמיה

בית נחמיה

בית נחמיה

בית נחמיה
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 .28גן משחקים ליד גן ילדים
 .29גן משחקים ליד בית  30בית עריף
 .30שצ"פ בהרחבה
 .31גן משחקים ליד האנדרטה
 .32גן משחקים בהרחבה
 .33גן משחקים ליד המזכירות
 .34גן משחקים ליד גן ילדים
 .35גן משחקים ליד משק 275
 .36גן משחקים ליד משק 84
 .37גן משחקים ליד גן ילדים
 .38שצ"פ ליד משק  42ברקת
 .39שצ"פ גן משחקים שדרות הפרחים
 .40גן משחקים הרחבה
 .41גן משחקים ליד חדר אוכל
 .42שצ"פ בין בתי הקיבוץ
 .43שצ"פ מאחורי גנ"י
 .44שצ"פ ליד מגרש כדור סל
 .45גן משחקים ליד איציק וייס
 .46שצ"פ גן משחקים ליד צרכניה
 .47שצ"פ מגרש בהרחבה
 .48שצ"פ גן משחקים ליד מגרש כדורסל
 .49שצ"פ דרך רימונים מול בית 37
 .50שצ"פ גן משחקים ליד הפיל מול בית מס'
60
 .51גן משחקים רקפת
 .52שצ"פ ליד מגרש כדורסל
 .53שצ"פ אחרי רחוב גמלא

בית עריף

בית עריף

בית עריף

בית עריף

בית עריף

בית עריף

כפר טרומן

כפר טרומן

גבעת כח

גבעת כח

גבעת כח

גבעת כח

מאחורי גני ילדים

טירת יהודה

ליד משק  275טירת יהודה

טירת יהודה

ליד משק  ,84טירת יהודה

טירת יהודה

ברקת

ברקת

ברקת

ברקת

ברקת

ברקת

בני עטרות

בני עטרות

בארות יצחק

בארות יצחק

בארות יצחק

בארות יצחק

קיבוץ בארות יצחק

בארות יצחק

נופך

נופך

רח' היוגב פינת הנוטע מזור

מזור

רחוב המייסדים מזור

מזור

רח' הרימון (סימטת הפרדס)מזור

מזור

מזור

מזור

רינתיה

רינתיה

רינתיה

רינתיה

רח' רקפת פינת כלנית רינתיה

רינתיה

רחוב לשם נחלים

נחלים

אחרי רחוב גמלא נחלים

נחלים

 .54גן ציבורי מרכזי א'  -מתחם אקסטרים
 .55גן ציבורי מרכזי ב'  -ליד מגרש כדורסל

דרך רימון פינת שבעת המינים

מושב בן שמן

דרך רימון פינת שבעת המינים

מושב בן שמן

 .56גן ציבורי מאחורי בית עם

רח' מבואות פינת אורנים

סה"כ

רינתיה

56
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מועצה אזורית חבל מודיעין
מכרז מס' 27/ 2019
תחזוקת מתקני משחקים בתחום המועצה
רשימת גני ילדים  -כ 47 -גנים .המועצה רשאית להקטין או להגדיל את הכמות כאמור

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

יישוב
אחיסמך
אחיסמך
בית נחמיה
בית נחמיה
בית עריף
בית עריף
בן שמן כפר הנוער
בן שמן
בן שמן
בני עטרות
בני עטרות
ברקת
ברקת
ברקת
גבעת כח
גבעת כח
גינתון
גינתון
גמזו
גמזו
גמזו
גמזו
חדיד
חדיד
טירת יהודה

שם הגן
דליות
תפוח
זית
תות
רימון שפתי
יובל
דובדבן
שקד
חצב
פשוש
צבר
חרצית
דקל
גפן
אביב
ברושים
לילך
רימון
ענבל
רימון
רויזי
סימה
סביון
שלום
רימון
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

טירת יהודה
טירת יהודה
כפר דניאל
כפר טרומן
כפר טרומן
כפר רות
לפיד
לפיד
לפיד
מזור
מזור
מזור
נופך
נחלים
נחלים
נחלים
נחלים
רינתיה
רינתיה
רינתיה
שילת
שילת

פרחים
יונים
ניצנים
ניצנים
אורנים
קשת
אנקור
פשוש
שקמה
דובדבן
אהבה
תות
פשוש שפתי
מעיין
אפיקים
ניצנים
יובלים
רימון
פיקוס
זית
שקד
צופית

42

שם
הגן

סמל

הגדרת

גן

גן

שם הגננת

טלפון בגן
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מס' תל'
אחיסמך

דליות

500918

אחיסמך

תפוח

403469

חובה

08-9243401

דליה מעטוף

ט.חוב
ה
חובה

1532408-92

שולי טרב

ט.חוב
ה
אחיסמך

דוכיפת

419465

ט.ט.
חובה

08-9154732

אביטל לוי

בית נחמיה

תות

403055

חובה

03-9712821

עדי
שלומוביץ

בית נחמיה

זית

146118

בית-עריף

רימון

319491

ט.חוב
ה

בית עריף

יובל

403451

חובה

בן-שמן

דובדבן

403568

רב
גילאי

ב.שמן-מושב

חצב

403022

חובה

ב.שמן-מושב

שקד

180414

ט.חוב
ה
ט.ט.

03-9732451

חובה

טיפולי
שפתי

03-9772021

רובינרויט
עירית

1179503-97

אודליה שמש

ט.חוב
ה

כפר-הנוער

08-6341526

08-9251356

גלית מויאל

ורדה פלג

ט.חוב
ה

ט.חוב
ה
+ט.ט.
חובה

43
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ענת סולימני
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בני עטרות

פשוש

בני עטרות

צבר

403550

ברקת

דקל

403436

ברקת

חרצית

403337

149146

ט.ט.

03-9712744

נעמה שריקי

חובה

חובה

03-9795811

ט.חובה
חובה

ברנדס
03-9711952

מרגלית
כלפה

9132103-97

שרה פרץ

ט.חובה
ט.חובה

אורנית

ט.ט.חובה
ברקת

גפן

524199

רב גילאי

03-6487644

תמר
איפרגון

גבעת -כח

אביב

357178

ט.ט.
חובה

03-9792561

יפעת
אבידן

גבעת -כח

ברושים

501031

חובה

03-9731279

גלית
דהמן

גינתון

רימון

403543

08-9230084

רויטל
ראובן

גינתון

לילך

160937

08-9241350

אביטל
אשכנזי

גמזו

סימה

405449

חובה

08-9285088

רוחי כהן

גמזו

ענבל

403428

ט.ט.חובה

08-9285091

חזקיה
יפית

גמזו

רויזי

283978

ט.חובה

974387108-

ריבקי

ט.חובה
ט.חובה
חובה
ט.חובה
ט.ט.חובה

חובה
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דנציגר
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גמזו

רימון

372557

חדיד

סביון

900605

ט.ט.חובה

08-9745697

גיטי סגל

ט.חובה
ט.חובה

08-9246176

חיה חיבי

ט.ט.חובה

חדיד

שלום

900597

חובה

08-9246153

מירב
עובדיה

ט  .יהודה

יונים

403360

חובה

03-9721762

רמית צור

ט  .יהודה

פרחים

403378

ט.חובה

03-9712852

פנינה
קשקש

ט  .יהודה

רימון

317156

ט.ט.חובה

03-9772715

דורית
מהלל

כ .דניאל

ניצנים

403527

חובה

08-9285329

אורנה
שובל

כ  .דניאל

פרח

336966

ט.ט.חובה

08-9799183

כריסטינה

כ  .טרומן

אורנים

403535

חובה

03-9721771

לילך בן-
נון

כ .טרומן

ניצנים

193565

ט.ט.
חובה

03-9792643

לירון
יעקובסון

כפר רות

קשת

403519

רב גילאי

08-9765850

ט.חובה

צ'ובר

ט.חובה

בכר

45

יאירה
איזנברג
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לפיד

אנקור

110387

לפיד

שקמה

110403

לפיד

פשוש

110395

ט.חובה

08-9743875

עדינה
דניאל

08-6466423

ריקי
צרפתי

08-9766275

עידית
ברוך

ט.ט.חובה
חובה
ט.חובה
חובה
ט.חובה

לפיד
תור

שושי

110429

חובה

08-9766013

מזור

דובדבן

127340

ט.ט.חובה

03-6248092

מיכל דור

מזור

תות

170795

חובה

03-9334079

גליה ערד

מזור

אהבה

403501

ט.חובה

03-9332526

נחמה

נופך

פשוש
טיפולי

222646

חובה

03-9074119

שטיינברג

שעיה
נטע גלנץ

ט.חובה
שפתי 10
נחלים

אפיקים

237974

ט.חובה

03-9336297

בשמת
סרי לוי

נחלים

ניצנים

403394

חובה

03-9329856

שפרה

נחלים

מעיין

356691

ט.ט.

03-7364334

יצחק

חובה
46

יהודית
לדאני
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חובה

03-9334311

תמי
זילברנגל

נחלים

יובלים

403402

03-9329784

ליליאן

רינתיה

זית

403493

חובה

לימור
לביא

רינתיה

פיקוס

407528

ט.חובה

03-9333529

רינתיה

רימון

334870

ט.ט.
חובה

03-9339341

ויקי יונה

שילת

שקד

403485

רב גילאי

08-6730862

לאורה

שילת

"צופית"

446096

ט.ט.
חובה

08-9761280

נילי
פלורנס

קיבוץ

"חרוב"

402941

רב גילאי

03-9371708

רותי
אלידע

ט.חובה

סביקה

פוארטה

ב.יצחק
בית-עריף
מוכר שאינו

עץ
הדעת

194464

רב גילאי

תמי חיון
03-9721197
נספח ח' 2

רישמי
ברקת
מוכר שאינו רישמי
לפיד

הגן –
הקסום

אלון

243410

466979

אנטרופוסופי

רב גילאי

ט.ט.חובה
ט.חובה
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03-9795712

חני
חדריה

08-9245774

אילה
רוזנטל
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נספח ט'
נספח טכני מיוחד
.1

כללי
א.

מפרט זה כולל תיאור לעבודות תחזוקת מתקני משחק בגני משחק .מתקן או תיקון
שאיננו מוזכר בתיאור העבודות יתוחזק בהתאם לנדרש על פי התקן הישראלי למתקני
משחק ,ת"י מס' .1498

ב.

ביצוע אחזקת מתקני משחק שוטפת ,תוך התאמת כל מתקני המשחק בגנים כמפורט
בנספחי ח' לדרישות התקן הישראלי  1498על כל חלקיו.

ג.

כל הגנים הקיימים מותאמים לדרישות התקן .ככל שיתווספו גנים נוספים  -על הקבלן
יהיה לערוך סקר מתקנים בגנים החדשים הכולל צילום המתקנים ,מיפוי המתקנים
בכל גן ,מצבם ורשימתם .הנתונים ימסרו למועצה הן על גבי דיסקט והן כחלק מתיקי
הגן ולהביא את הגן הרלבנטי לא יאוחר מתוך  90יום ממועד צירופו לרשימה להתאמה
מלאה לדרישות התקן.

ד.

החלפת אלמנטים בלויים ושחוקים לחדשים ,באם יידרשו ,הנם חלק אינטגרלי מביצוע
העבודה.

ה.

תיקון כל נזק שנגרם למתקנים ,הנובע מכל סיבה שהיא ,לרבות פגעי טבע ,ונדליזם ,בלאי
סביר ,מעשה  /מחדל של הקבלן בביצוע עבודות אחזקה  -למעט במקרה של שריפה בגן -
מהווה חלק בלתי נפרד משירותי הקבלן.

ו.

תיקון והתקנת רשת הצללה במקרה שרשת בגן נקרעה (גם אם לא הותקנה בפועל ע"י
הקבלן) ,בהתאם לדרישת המועצה בהזמנת עבודה נפרדת וכנגד תשלום נפרד ע"פ הצעת
הקבלן .רשת ההצללה תעמוד בדרישות התקן והקבלן יגיש אישור מכון תקנים ,וחישובים
סטטיים בהתייחס לביצוע.

ז.

סינון ותיחוח החול – יבוצע אחת לחצי שנת לימודים קלנדרית ,בתיאום מול המפקח
ובכפוף לקבלת אישורו ,יבצע הקבלן על חשבונו וכחלק מעבודות האחזקה  -סינון חול בכל
מתחמי הגנים .דיווח על ביצוע סינון החול יימסר למפקח ויקבל אישור בגין כל מוסד
חינוך אשר בוצעה בו עבודת סינון החול.
ככל שיידרש בגן כלשהו סינון חול בהיקף העולה על אחת לחצי שנה  -המועצה תשלם
לקבלן תשלום נוסף בגין כך ,כמפורט בהסכם.
סינון חול פעמיים בשנה חודש מרץ סבב א' וסבב ב' חודש אוגוסט -על הקבלן יהיה
למסור למפקח אישור על ביצוע ושביעות רצון נציג מטעם המוסד/ישוב

.2

ח.

פעם בחודש ,במועד אחיד מדי חודש ,הקבלן מחויב לבצע בדיקת כל המתקנים שבגנים
אשר עליהם חל מכרז זה כמפורט בתקן  1498חלק  ,7ולהגיש דו"ח תקינות לכל מתקני
המשחק .הדו"ח יצורף לתיקי הגן.

ט.

למען הסר ספק ,האמור בנספח טכני זה הינו בנוסף לאמור בהסכם.

ניהול יומן
א.

הקבלן ימלא יומן עבודה על גבי טופס הנהוג במועצה או לחלופין טופס שלו אשר יאושר
ע"י נציג המועצה  /מפקח מטעם המועצה (להלן – "היומן"  -ראה דוגמא מצורפת בעמוד
הבא) וירשום בו ,מדי יום ביומו ,פרטים המשקפים לדעתו ,את המצב העובדתי במהלך
ביצוע העבודה.
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ב.

היומן ייחתם ,אחת לחודש ,ע"י המפקח מטעם המועצה והקבלן .הסתייג הקבלן מפרט
כלשהו מהפרטים שנרשמו על ידי המפקח ביומן ,ירשום ביומן את דבר הסתייגותו
המנומקת ,אולם הסתייגותו לא תחייב את המועצה.
לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור ,הרי אישר הקבלן את נכונות הפרטים
הרשומים ביומן ,לרבות הפרטים שנרשמו ע"י המפקח .לא חתם הקבלן על היומן בתוך
שלושה ימים לאחר שנדרש לכך ע"י המפקח ,ייחשב הדבר כי אין לו הסתייגות כלשהי
לפרטים הרשומים כיומן.

ג.

רישומים ביומן ,פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם  -ואשר כאמור אינם מחייבים את
המועצה ,ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם ,אולם לא ישמשו
כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

דוגמא  -בדיקה חזותית חודשית של מתקני משחקים
שם הגן ___________

תאריך הבדיקה _____________

כתובת הגן _________

שם הבודק_________________

 . 1סוגי המתקנים הקיימים בגן:

__________________________________________________________________
 . 2תאור המתקנים:
______________________________________
 . 3תאור ליקויים קיימים ,תאור פעילות התיקון:
______________________________________
סיכום והערות:
______________________________________
חתימת ב"כ הקבלן

חתימת המפקח  /נציג המועצה

ד.

פעם בשנה בסוף הרבעון השני הקבלן ימציא ,על חשבונו ,אישור בדבר תקינות המתקנים
ע"י מכון התקנים הישראלי או ע"י גוף מוסמך אחר .הכל לפי כללי והנחיות מכון
התקנים התקפים באותה עת.

ה.

כל הציוד ,החומרים והכלים יסופקו על ידי הקבלן.

ו.

החלפים חייבים להיות בעלי תו תקן ומקוריים.
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.3

ז.

יציקת בסיסים למתקני משחק חייבת להיות לפי הנחיות קונסטרוקטור מטעמו ועל
חשבונו של הקבלן.

ח.

צביעה  -ניקוי הישן ,צביעה בפעמיים גלזוריט ופעמיים צבע עליון גלזוריט .צביעת עץ
כנ"ל .את הצביעה יש לבצע פעם בשנת לימודים קלנדרית ,בחודשי האביב ,לכל
המתקנים ,ללא יוצא מן הכלל וללא קשר למצב המתקן או לשאלת הצורך בביצוע
הצביעה .צביעת מתקנים תעשה פעם בשנה במסגרת הכנה לשנה"ל החדשה ,חודש
אוגוסט.

ט.

על הקבלן להיות זמין במשך כל שעות היממה .זמני הגעת הקבלן ממועד קריאתו על ידי
המנהל או בא כוחו למתקן המסכן את הציבור  4 -שעות ,למתקן שאיננו מסכן את
הציבור 48-שעות .הקבלן או נציגו ומנהל העבודה שלו בשטח יחזיקו ברשותם מכשיר
מירס  /טלפון סלולרי ויהיו זמינים כל שעות היממה.

י.

מתקן שפורק ,באישור המפקח  /נציג המועצה ,יפונה מיד משטח הגן לתיקון או לאחסון
זמני במחסן המועצה ,תוך החזרת פני השטח לקדמותם ללא סיכון בטיחותי.

יא.

מתקן המיועד לשיפוץ או פירוק יש לפרק את בסיס המתקן כדי שלא יהווה מפגע בשטח.

יב.

מתקן פסול יפונה ישירות ע"י הקבלן לאתר אשפה ,לאחר קבלת אישור המפקח  /נציג
המועצה.

יג.

לא יושארו מתקנים מסוכנים או חלקי מתקנים בשטח הגן ללא השגחת הקבלן.

יד.

המתקנים יסומנו בתוויות סימון "גיל המשתמש המותר במתקן" כמפורט בדרישות
התקן.

תיאור העבודות
באחריות הקבלן טיפול בכל הפגמים האפשריים כגון :היעדר חלקי מבנה ,סדקים ,שברים,
חדויות ,תיקון משטחי גומי ,טיפול באמצעי חיבור ,טיפול בחלקים נעים ,שרשראות ,יסודות,
טיפול בצבע וחלודה וכו' .כל התיקונים יבוצעו לפי דרישות ובהתאמה לתקן הישראלי 1498
לתיקון ואחזקת מתקני משחק.
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נספח י'
תאריך_________ :

לכבוד
המועצה האזורית חבל מודיעין
א.ג.נ,.

הנדון :כתב הצעה והתחייבות – מכרז פומבי מס'  - 27/2019אחזקת מתקני משחק

אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________,
מצהירים ,מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:
.1

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז ,את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו
(להלן" :מסמכי המכרז").

.2

הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם ,השתתפנו בישיבת הבהרות שנערכה
ביקרנו במוסדות בהם תבוצענה עבודות שיפוץ/התאמה ואחזקת גני המשחקים נשוא המכרז
(להלן" :העבודות") ,ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים
מהם ,לרבות בדיקה ובחינה מיוחדים של סביבתם ,כמותם ,איכותם ,טיבם ,את שיטת ביצוע
העבודות ,וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.

.3

בהתאם לכל האמור לעיל ,ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז
וההסכם האמורים ,לרבות תנאי התשלום ,הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לבצע
את ה עבודות נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו ,כולן ביחד ,במחירים שהננו
מציעים להלן (להלן" :התמורה ותנאי התשלום").

.4

אנו מסכימים כי המועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו ,ולמסור את ביצוע
העבודות לבעלי הצעה אחרת כפי שיראה לה ,הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט
בהוראות למשתתפים במכרז ,ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.

.5

במידה והצעתנו תתקבל ,הרינו מתחייבים בזה כלפיכם ,כדלקמן:

.6

.5.1

לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  7ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן
אחר ,כפי שיקבע על-ידכם.

.5.2

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין
הקטנת היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן.

.5.3

להתחיל בביצוע העבודות ,בהיקפן המלא או בהיקף אחר  -הכל כפי שיקבע על-ידכם  -לא
יאוחר משבעה ימים לאחר חתימה על החוזה ,ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי
המכרז והחוזה.

.5.4

להפקיד בידיכם  -במועד חתימת החוזה או במועד התחלת ביצוע העבודות ,לפי המוקדם
שביניהם  -העתקי כל פוליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח לכך וכן
העתקי כל האישורים והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכרז והחוזה.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו ,מחייב אותנו החוזה על כל
המסמכים המצורפים אליו ,כאילו היה חתום על-ידינו ,וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל,
תיחשב הצעתנו וקבלתה על-ידי המועצה בכתב ,כחוזה מחייב בין המועצה לבינינו ,מבלי שהדבר
יגרע מזכויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז.
אם נידרש להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז לפני חתימת החוזה ,נפעל בהתאם לדרישה על-
פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.
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.7
.7.1

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית,
של בנק ___________________ סניף _________ בתוקף עד יום  31/12/2019לפחות
על סך של  10,000ש"ח ,לטובתכם על-פי הנוסח דוגמת הנוסח הכלול במכרז ומייפים את
כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  -כולן או מקצתן -
שבהצעתנו זו ולא נחתום על החוזה תוך  7ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכייה
שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע המועצה ,הרי הזכות בידיכם לממש
ולחלט את הערבות הבנקאית ,זאת בלי כל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים
בזה מראש ,ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי
לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

.7.2

להבטחת קיום הצעתנו ,במידה ונזכה במכרז ,אנו נמסור לכם ,במועד חתימת החוזה,
ערבות בנקאית אוטונומית ,צמודה ובלתי מותנית לפקודתכם ,בסך של ₪ 20,000
שתעמוד בתקופה לכל תקופת ביצוע העבודות בתוספת של  3חודשים ואתם תהיו רשאים
לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם.

.8

אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים מהמועד
האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על-ידי המועצה .במידה ובמהלך
תקופה זו נידרש על-ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו ,נעשה זאת ללא כל דיחוי.

.9

(במקרה של תאגיד)  -אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות ,הכוחות והמטרות
שלנו על-פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.

.10

מוצהר ומוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות
של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש
על כל טענות אלה.

.11

הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית ,מקצועית וכספית לשם ביצוע
העבודות נשוא החוזה ,וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי
עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה כל הציוד ,הכלים והחומרים הנדרשים ובמצב תקין וכן
מנהל עבודה ועובדים מקצועיים ,מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע העבודות נשוא המכרז ובמספר
מתאים ומספיק.
כמו כן מצורפות בזה המלצות ואישורים כנדרש בתנאי המכרז.
_____________________________________________________________________
____________ _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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.12

ידוע לנו כי התמורה עבור כל גן תשולם ללא קשר למספר מתקני המשחק בכל גן.
כמו כן ידוע לנו כי ככל שנזכה במכרז ,עלינו לבצע תחזוקה של כל מתקני המשחק של המועצה או
שבאחריותה ,בגני ילדים ובאתרים אחרים ,המפורטים בנספח ח-'1ח ,'2לדרישות התקן
הישראלי מס'  1498 -על כל חלקיו.

.13

להלן הצעתנו הכספית לביצוע השירותים נשוא המכרז -
על המציע לנקוב בהנחה באחוזים ביחס למחיר מירבי שנקבע במכרז  190ש"ח לגן לחודש ,לא
כולל מע"מ.
הצעה הגבוהה מהמחיר המירבי  -תפסל ולא תובא לדיון.
הנחה  = 0משמע מחיר מירבי ( 190ש"ח)
במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה למחיר שיירשם לאחר ההנחה  -ייקבע המחיר ע"פ שיעור
ההנחה שניתן.
המחיר אינו כולל מע"מ( .המע"מ בשיעורו כחוק יתווסף לתשלום בפועל).

רכיב

שיעור ההנחה המוצע
ביחס למחיר כתב
הכמויות

מחיר מירבי
ליחידה

תחזוקת גן משחקים לחודש בגן  ₪ 190לחודש לגן
שצ"פ (כמפורט בנספח ח'  )1וכן (שצ"פ או גנ"י).
תחזוקת גן משחקים לחודש
בבתי ספר וגני ילדים (כמפורט לא כולל מע"מ
בנספח ח' )2
חתימת המציע  /חותמת _________________________________:
כתובת המציע_________________________________:
תאריך_______________________________________:
דוא"ל ______________________________
טלפון_________________________ :
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מחיר בש"ח לגן
לאחר ההנחה

