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מעמד הפתיחה כפוף להנחיות משרד הבריאות, מציע המעוניין  –פתיחת ההצעות תעשה במשרדי המועצה 

הנחיות למשלוח שאלות הבהרה. בכל מקרה, להשתתף במעמד הפתיחה יעדכן את המועצה בהתאם ל

 יבוצע צילום של מעמד הפתיחה ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו.

 כללי   .1

"(, מכריזה בזאת על רצונה המזמיןו/או " המועצה")להלן: "חבל מודיעין המועצה האזורית  .1.1

 בנושא המכרז. אליהם תפנה מנותני שירות לקבל הצעות 

עה, לא ותשומת לב המציעים עקב מגבלות התנ ("מרחוק"מסמכי המכרז, ניתן לרכוש  את .1.2

אשר לא יוחזרו.  ש"ח 500 מתקיימת קבלת קהל במשרדי המועצה. בתמורה לתשלום של

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות באתר האינטרנט של המועצה בכתובת 

region.muni.il-https://www.modiin/  למכרז בנוגעהבהרות /בשינויים להתעדכן יש ,

 . באתר

 

 

ות משרד הבריאות, את תנאי המכרז, בכפוף להנחי -רכישה מרחוק של מסמכי המכרז  .1.3

המסמכים הנלווים, ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת 

או  03-9722836שלא יוחזר לרוכש, במחלקת גזברות בטלפון ₪  500תשלום בסך של  

* בשעות העבודה הרגילות, כאשר לאחר הרכישה יש לשלוח מייל אליו תצורף הקבלה 3106

יל והקבלה המצורפת, עם קבלת המי ,einava@modiin-region.muni.ilבגין הרכישה, למייל 

  יישלחו מסמכי המכרז במייל חוזר לרוכש המכרז.

יש  -המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז  רכישת מסמכי -ומת לב המציעים תש

לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז 

 )בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

כוש את יר –מציע שמסיבה כלשהי לא יכול לבצע רכישה מרחוק של מסמכי המכרז 

 מסמכי המכרז במשרדי המועצה, בתיאום מראש. 

 נשוא המכרז .2

מתקני כושר, הצללה, ומשטח בלימה  ותחזוקת התקנת ה,אספקתכנון, מכרז זה הינו ל .2.1

הכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו )לעיל , בחטיבה עליונה "נחשון" ע"פ המפרט הטכני

 (.הציודו/או  רותיםיהשו/או  העבודות - ולהלן

)תכנית נדרש להגיש תכנון עקרוני של מראה המתחם ם תחילת ביצוע העבודות, הזוכה בטר .2.2

בציון  )המשחק וההצללה( על רכיביהם ומרכיביהםעם כלל המתקנים המוצעים העמדה( 

 האקולוגי המוטיב לרבותומחיריהם של אותם פריטים,  האלמנטים/ האביזרים/ מתקנים

 )להלן תקנים/מוצרים שיסופקו על ידולמ התקן ווית את וכן המוצעים הבלימה משטח ולרבות

 לאישור מנהל הפרוייקט.  (תכנית המתחם -

ימי עבודה ממועד קבלת  45 –יובהר, כי מועד סיום ביצוע העבודות ומסירתם למועצה הינו  .2.3

 . (מועד האספקה -)להלן צו התחלת עבודה

העובדים  - כך נדרש כיהעבודות יבוצעו בתוך מוסד חינוך, לפימובהר ומודגש בזאת כי  .2.4

שיועסקו ע"י המציע במוסדות החינוך יהיו עובדים שאין מניעה להעסקתם לחוק למניעת 

. למען הסר ספק, יובהר, כי 2001 –העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

 העובדים הנ"ל יתבקשו להציג אישור ממשטרת ישראל לפיו אין מניעה להעסקה כאמור.

 וצעו בהתאם להוראות ההסכם והמפרט הטכני. השירותים יב .2.5

https://www.modiin-region.muni.il/
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המציעים מתבקשים לעיין היטב בהוראות ההסכם והמפרט הטכני, לאחר חתימת הסכם  עם  .2.6

 הזוכה לא תתקבלנה טענות של חוסר הבנה.

 והשירותים עבור כל הציודהנחה לכתב כמויות,  המציעים להציעמתבקשים במסגרת המכרז,  .2.7

 כמויות המצורף כחלק בלתי נפרד ממסכי המכרז.במפרט הטכני / כתב ה ושנכלל

מוצר חודשים וכן אחריות  12תחזוקה לתקופה של יודגש, כי השירותים כוללים שירותי  .2.8

. שירותי תחזוקה בשנה הראשונה כולל תיקון לאחר ההתקנה חודשים  24לתקופה של 

הסר ספק,  למעןבדיקות ע"פ תקן בדיקה חודשית ובדיקה שנתית. ליקויים במתקנים וכן 

 תיקוני תחזוקה לא כוללים שבר /ונדליזם. 

הנ"ל יבוצע גם  –ככל שהמועצה תממש את זכותה להארכת ההסכם לתקופות נוספות 

 –בשנות התחזוקה הנוספות בתמורה למחיר המוצע ע"י הקבלן במכרז )מחיר המכרז 

 בהפחתת ההנחה המוצעת(.  

חתימת ביותר הקיים בשוק נכון למועד  , מן הדגם המתקדםהציוד שיסופק יהיה חדש בלבד .2.9

 הסכם עם הזוכה במכרז. 

מובהר בזאת כי עם תום ביצוע עבודות אספקת הציוד, יהיה על הספק הזוכה לבצע בדיקות  .2.10

תקינות של הציוד שסופק בהסתמך על תו התקן הרלבנטי. הבדיקה תבוצע, ע"ח הספק 

רת תוצאות הבדיקה ותעודת הזוכה, ע"י מהנדס או בודק מוסמך ותועבר למועצה. מסי

 תקינות ע"פ התקן הרלוונטי כאמור מהווה תנאי לביצוע התשלום לספק הזוכה. 

קיים ביקור אצל ל תרשאיתהא הבלעדי,  הפי שיקול דעת-, עלהמועצה או מי מטעמה .2.11

 הזוכה.  המציעים השונים בטרם קבלת החלטה על זהות המציע

צד ג' אחר לצורך ביצוע עבודות נוספות ו/או  המועצה תהא רשאית להתקשר עם כלכי , יודגש .2.12

כל טענה ו/או תהא לא  הולמציע הזוכ -מיוחדים, אשר אינם כלולים במכרז אספקת שירותים 

 דרישה ו/או תביעה בגין כך.

לחוברת ' בתזכה במכרז, ייחתם חוזה, אשר נוסחו מצ"ב כנספח  ו, שהצעתהמציעעם  .2.13

  .המכרז

 כל עת. המועצה רשאית לבטל את המכרז ב .2.14

 תנאי סף - תנאים להשתתפות במכרז .3

כדין בישראל, בכפוף יחיד, תאגיד או שותפות, הרשומים  מציעים, שהם רשאים להשתתף במכרז זה

 הבאים:  הסף בתנאילעמידה 

ועד למועד הגשת ההצעות במכרז  2015, במהלך השנים בעל ותק וניסיון מוכחהמציע הינו  .3.1

שלוש  רשויות , בשלושה מתחמי כושר לפחותשל  והתקנה , תחזוקהבאספקה הקמהזה, 

ו/או תאגיד של רשות מקומית ו/או משרד ממשלתי ו/או  הקרן הקיימת מקומיות לפחות 

כאשר באתר אחד לפחות לישראל ו/או רשות הטבע והגנים הלאומיים ו/או גוף ציבורי אחר, 

 ללא מע"מ.₪  200,000 לפחות בהיקף שלבוצעו עבודות 

  .4ה' , המציע ימלא את הטבלה המצורפת לנספחלהוכחת האמור

ש"ח  400,000בהיקף של  כושרלמציע מחזור כספי שנתי באספקה והתקנה של מתקני  .3.2

 .(2019-2017) לפחות לשנה, בכל אחת משלוש השנים שקדמו להגשת הצעתו במכרז

 למסמכי המכרז, מאומת  4ה'להוכחת האמור, המציע יצרף תצהיר בנוסח המצורף כנספח 

 ע"י רו"ח. 

 הישראלי התקנים מכון י"ע מוסמך בודק מתקני כושר)כשיר או פרילנסר(  מעסיקהמציע  .3.3

 . 1497 תקופתיות עפ"י תקן בדיקות לביצוע
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 להוכחת האמור, המציע יצרף תעודת בודק מוסמך וכן אישור רו"ח על העסקת העובד. 

 עומדים בדרישות המפרט הטכני.  –המתקנים המוצעים  .3.4

 קטלוג/ מפרט טכני של המתקנים המוצעים. יש לצרף 

 

 ובכלל זה את מראהו של המתקן )בתמונות/הדמיות(המציע במכרז נדרש לצרף להצעתו 

מספר  ,, תיאור של כל מתקן, התיאור הטכני ונתוניו, החומר ממנו עשויוככל הניתן

לדעת המשתמשים האפשרי בו זמנית בכל מתקן ובכל המתקנים באתר יחד וכל מידע אחר ש

. כך ייעשה גם ביחס למתקני ללמוד את המתקניםמועצה המציע יש בו כדי לאפשר ל

 דר ההפרדה המוצעים.ג\ההצללה ,משטח הבלימה ולמעקה

להלן להבטחת הצעתו מכרז, כנדרש ערבות בנקאית / המחאה המציע צירף להצעתו  .3.5

 במסמכי המכרז. 

 המציע, או מי מטעמו, רכש את מסמכי המכרז.  .3.6

הצעתו הצהרה להמציע יצרף  - דר זיקה לעובד המועצה ו/או חבר מליאת המועצהנעהמציע  .3.7

 בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

 למסמכי המכרז מצורף כתב כמויות.  .3.8

על המציע למלא את כתב הכמויות ולנקוב במחיר פאושלי סופי לכל אחד מרכיבי כתב  .3.9

 הכמויות.

לא כולל מע"מ ₪  197,000עלה על תלא  -מחיר פאושלי  –הצעת מחיר כלל כתב הכמויות  .3.10

 שנקבע כמחיר מירבי במכרז זה. 

   מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה  .4

את כל מסמכי המכרז על המציע לצרף להצעתו בנוסף לאמור ולמסמכים המבוקשים דלעיל,  .4.1

 ובנוסף להם את כל מסמכים/האישורים הבאים:, חתומים -

 ציע בתנאי הסף של המכרזכל המסמכים שנדרשו לעיל להוכחת עמידת המ .4.1.1

יש לכלול במסמך זה פירוט בנוגע למציע, כולל, תאור המציע, ותק  - פרופיל המציע .4.1.2

 .המציע, פרוט ניסיון המציע

 כמפורט בדרישות הסף. –ערבות בנקאית/המחאה   .4.1.3

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.1.4

 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו ק עסקאות גופים ציבורייםפי חו-אישור תקף על .4.1.5

 .או פטור מכך אישור ניכוי מס במקור .4.1.6

  יש לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת המכרז.  .4.1.7

למסמכי  1ה'תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח הנכלל במסגרת נספח  .4.1.8

 המכרז, כאשר הוא חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד. 

 :דתאגיבמידה והמציע הינו  .4.1.9

 התאגיד.תעודת התאגדות של  .4.1.9.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .4.1.9.2
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במסגרת סמכויות  נשוא המכרז הינםוההתקשרות  השירותיםכי ביצוע  (א)

 התאגיד.

 שמות המנהלים של התאגיד. (ב)

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. (ג)

 :שותפותבמידה והמציע הינו  .4.1.10

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. .4.1.10.1

 השותפות. ם שליחוז .4.1.10.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.1.10.3

אישור רו"ח כמפורט להלן וכן  יצרף להצעתו -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .4.1.11

 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה       

 עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או -"עסק בשליטת אישה" 

יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1)

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא  –"אישור" 

 התקיים אף אחד מאלה: 

זוג, אח,  וא אינו קרוב )בןה -(       אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)

 הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

ין הם קרובים של המחזיקה א -(      אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

 בשליטה;

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים  –"מחזיקה בשליטה" 

 של אמצעי השליטה בעסק; מכל סוג 50%-אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים  –"נושא משרה" 

 ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא  –"עסק" 

 ;הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל

 

 היה המועצה רשאית לפסלה.ת -הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור 

 

 ערבות בנקאית להצעה  .5

, אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי דרישה ערבות בנקאיתעל המציעים לצרף להצעה  .5.1

בנוסח   30/8/2020עד ליום לפחות ובתוקף ש"ח   0005,ך של וללא צורך בהצגתה, בס

 .(ערבות ההצעה - )להלן מכרזל 1ד'כנספח המצורף דוגמת הנוסח 

 לפקודת המועצה על סך של שיק של המציעאו  בנקאירשאים המציעים לצרף שיק  לחלופין,

מיידי ולא יאוחר  –, ועד פרעון ש"ח להבטחת התחייבות המציע להצעתו במכרז 5,000

 . מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז



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

 

                                                                                          

חתימה וחותמת המציע:  

__________________________ 

7 

אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית,  המועצה תקבל ערבות גם בנוסח .5.2

 לפירעון לפי דרישה של המועצה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות לעיל. 

נועדה להקל על המציעים לאור  –מובהר בזאת כי מתן אפשרות להגשת שיק חלף ערבות  .5.3

כלשהו.  המצב הקיים ולאפשר הגשת הצעות במועד גם במקרה של סגירה סניף בנק

להמיר בהמשך את השיק  –המועצה תהיה רשאית לדרוש ממציע שצירף להצעתו שיק 

לערבות בנקאית ובמקרה כזה יהיה מחויב המציע להעביר למועצה ערבות כנדרש לא יאוחר 

 ימים ממועד קבלת הדרישה.   7מתוך 

תתף או כל חלק ממנו כל אימת שהמש שיק /המועצה תהא רשאית לחלט את סכום הערבות .5.4

לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר 

 שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .5.4.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .5.4.2

הגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות הוא חזר בו מההצעה ש .5.4.3

 במכרז.

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי  .5.4.4

 מוקדם ליצירת ההתקשרות של המועצה עמו.

אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע  .5.4.5

לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה,  ע"י המועצה, תהא המועצה רשאית

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.

יום ימים מ 3תוך  המכרז תקבלה והוא לא יחתום על יתר חוזההמשתתף במכרז שהצעתו  .5.5

ערבות הבנקאית להצעה ה המזמין לחלט את מלוא סכום, רשאי המזמיןידי -ידרש לכך עליש

 למציע אחר. ותהעבודביצוע ולמסור את 

 הצעת המציע .6

סמכי המכרז, מצהיר, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו בחותמו על מ -המציע  .6.1

רף להצעה את מסמכי יש לצכוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז. 

 המכרז וכל המסמכים הנדרשים  כמפורט במסמכי המכרז. 

  –הצעת המחיר  .6.2

 למסמכי המכרז מצורף כתב כמויות.  .6.2.1

על המציע למלא את כתב הכמויות ולנקוב במחיר פאושלי סופי לכל אחד  .6.2.2

 מרכיבי כתב הכמויות.

₪  ,000197לא יעלה על  – כל כתב הכמויותסה"כ מחיר  –תשומת לב המציעים  .6.2.3

הצעה שתנקוב במחיר כולל  לא כולל מע"מ שנקבע כמחיר מירבי במכרז זה.

 תפסל על הסף ולא תובא לדיון. –העולה על המחיר המירבי 

את כלל הוצאות כולל  -והינו מחיר פאושלי סופי  – ללא מע"מ -ח בש"לכל רכיב המחיר  .6.3

סימונו, קת הציוד, במכרז, בביצוע אספ והכרוכות בהשתתפותאלו המציע, ובין השאר, 

פינוי , ב"אתרי הלקוח" )בהתאם לדרישת המועצה( התקנתופריקתו, הובלתו, מסירתו, 

האחריות על הציוד, העסקת העובדים, לרבות אנשי השירות וכל מי מטעמו של האריזות, 

  .תנאי המכרזכלל לצורך קיום  -המציע 
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ן לציין על מעטפת ההצעה את איה סגורה. על  המציע  להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפ .6.4

 שמו של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.

המצורף כחלק בלתי הצעת המציע, מובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך  .6.5

 נפרד ממסמכי המכרז.

 

 ותוקפהמועד להגשת הצעה ה .7

חתומים וביחד עם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים,  ,על נלוותיה ,את ההצעה .7.1

, כשהיא חתומה, מלאה ושלמה, בשפה העברית, בתוך באופן ידני יש להגישומלאים כנדרש, 

המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב מלא יאוחר , ולא מזוהה מעטפה סגורה היטב

 משרדי המועצה. בתיבת המכרזים המצויה במשרד מנכ"ל המועצה, בבעמוד הראשון. 

 

פקיד את ההצעה בתיבת המכרזים יש לה .א"לפקס' או דו/אין לשלוח את ההצעה בדואר

 בכתובת המצוינת לעיל, כשעליה רשום מספר המכרז. 

 

 הצעה אשר לא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנ"ל לא תידון.

טרם הכנסת ההצעה לתיבת המכרזים, יש להחתים את מעטפת ההצעה בחותמת 

 "נתקבל" במזכירות המועצה.

 .המועד להגשת הצעותיום מ 90לתקופה של  ,תוקפהההצעה תעמוד ב .7.2

למציע שיב תבלת הצעתו וק-ודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה על איתהמועצה  .7.3

המציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי  .במסגרת הצעתו ואת הערבות שנמסרה על יד

 כלשהם מהמועצה. 

 תהיהא יהשההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל, ו תמתחייב הננהמועצה אי .7.4

, לרבות אם הוגשה למכרז לפי שיקול דעתו הבלעדיבכל שלב לבטל מכרז זה  תרשאי

 . הצעה אחת בלבד

 שאלות ובירורים .8

לקבל הבהרות לגבי המכרז לפנות בשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או מציעים יוכלו  .8.1

מכרזים יועברו לידי מנהלת מחלקת שאלות ובקשות להבהרות הנספחים למסמכי המכרז. ו

עד למועד האחרון לשאלות הבהרה הקבוע בעמוד ,  עו"ד עינב אבוחצירה, במועצה

לא יתקבלו פניות בלבד.  ni.ilregion.mu-einava@modiinבדוא"ל  הראשון למסמכי המכרז.

 ו/או 03-9728979מס' הטל' לווידוא קבלת הודעת דוא"ל בלבד, הינו  טלפוניות או אחרות.

אמור, יהיה מנוע מלטעון בדבר אי כמי שלא יפנה  עות דוא"ל חוזר.ו/או באמצ 03-9722805

 סבירות או שגיאות או אי התאמות כלשהן וכיו"ב.

מכרז כדלקמן:  שם ומספר המכרזלמחלקת מכרזים תישא בכותרתה את  כל פנייהיובהר כי,  .8.2

התקנת ותחזוקת מתקני כושר, הצללה, ומשטח  ה,אספקתכנון, ל 17/2020מס'  פומבי

 ולאחר מכן נושא הפנייה. מה בחטיבה עליונה "נחשון" בלי

מציעים פונים / . התשובות לפניות תשלחנה לכל הענוילא יפניות שיגיעו אחרי המועד לעיל  .8.3

רט הבנה בקשר לפ-לא תתקבל כל טענה בדבר טעות ו/או אישרכשו את מסמכי המכרז. 

המועד האחרון להגשת אחר על נספחיהם, ל מפרט ו/או בחוזהכלשהו במסמכי המכרז ו/או ב

 ת.והצע
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ר שאלות ורימידע או לב תאחרת לקבלתהא כל זכות לא פרט למפורט לעיל, למציעים  .8.4

באופן ובמועד  ,שלא יפנה לקבלת הבהרות מציע. אחרות בנושאי המכרז/טכניות/מנהליות

 ו"ב.התאמות וכי-אי ,בהירות, שגיאות-אי ,סבירות-כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי

פרוטוקול מסודר בכתב, משתתפי המכרז בסמוך לאחר קבלת השאלות, תשלח המועצה לכל  .8.5

  הכולל את השאלות, התשובות וההבהרות הרלבנטיות.

הצעות למכרז, להכניס שינויים הלמועד האחרון להגשת עובר בכל עת,  המועצה  רשאית, .8.6

 , פרוטוקוליםהבהרות .לשאלות המשתתפיםבמענה או  הותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

חלק יחייבו ויהוו ( א"ל'/ דומכרז )בפקסהמשתתפי ידי המועצה ל-עלבכתב שיישלחו והודעות 

   .ידו-על יםחתומם להצעתו, כשהם ועל המציע לצרפ ,ממסמכי המכרזבלתי נפרד 

 ., לא תחייבנה את המועצהבאמצעות הטלפוןאו  פה-בעלוהודעות שתינתנה, הבהרות  .8.7

 

 חלקית הצעה הגשתואיסור  תיוהסתייגו .9

ם או ואין הוא רשאי לחלקמרכיבי השירותים על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל  .9.1

 .לפצלם

או כל שינוי או תוספת שייעשו  ,השלמת מקום הטעון מילוי-או איסטייה מהוראות המכרז  .9.2

 כיתוספת בגוף מסמאו ידי שינוי -במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 לגרום לפסילת ההצעה. יםעלול -מכתב לוואי או בכל דרך אחרת מסגרת ובין ב המכרז

את ממנה ולראות להתעלם  לדון בהסתייגות או תרשאיועדת המכרזים  אף האמור לעיל,-על .9.3

  הסתייגות.הללא אילו הוגשה כ ההצעה

הסכם  סרב לחתום עלהוא מההסתייגות והיא בחרה להתעלם כי ה המועצה למציע, הודיע

את לחלט  תרשאיייחשב הדבר כהפרת התחייבויות המציע במכרז והמועצה , ההתקשרות

בכל מקרה וכל עוד לא אישרה המועצה, בכתב ובמפורש, אחרת, יחייב  הערבות הבנקאית.

גם אם המציע ערך בו )ידי המועצה  -את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז כפי שנערך על

  שינויים או תיקונים כלשהם(.

 בחירת הזוכה / שונות  .10

שלהם היתה שווה המשוקללת היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר  .10.1

תבחר מבין ההצעות כאמור ההצעה של המציע עימו למועצה יש  –והינה הזולה ביותר 

ניסיון חיובי. בהעדר ניסיון חיובי ו/או במקרה בו קיימות מספר הצעות כאמור אשר 

רשאית המועצה לערוך ביניהם התמחרות ו/או  יון חיובי עם המציעניס למועצה 

התמחרויות נוספות בדרך כפי שתמצא לנכון, עד לקבלת הצעת מחיר שהינה הזולה 

 .ו/או לבצע הגרלה בין המציעים כאמור ביותר מבין כל ההצעות

  ,ביותר יהיו זהות והזולות יותר או הצעות ששתי ככל כי בזאת מובהר, לעיל האמור למרות .10.2

ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, 

 ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

רצון לשביעות את שירותיהם בעבר סיפקו לא  אשר ,המועצה רשאית לדחות הצעות מציעים .10.3

 -השירותים ם לביצוע או לשביעות רצונם של אחרים, או שכישוריהם אינם מספיקי המזמין

 .של המועצה להנחת דעתה

הרשות בידי המועצה לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק  .10.4

 ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון.

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. .10.5



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

 

                                                                                          

חתימה וחותמת המציע:  

__________________________ 

10 

, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון .10.6

 ציבוריים, רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל  .10.7

חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה 

ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע  המועצהעם 

 פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע  .10.8

המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות  ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת

 פנה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל  .10.9

חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת המועצה מונע 

 ה כנדרש. הערכת ההצע

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  .10.10

 תחולנה על המשתתף.

 בלת מימון חיצוניק -תנאי מתלה לביצוע העבודות  .10.11

מובהר בזאת לידיעת כל המשתתפים במכרז, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז  .10.11.1

מימון ה -החינוך  )להלן מותנה בקבלת מימון חיצוני והרשאה תקציבית ממשרד 

את המכרז ללא שיהיה בכך  לבטל( בהעדר תקציב, תהיה רשאית המועצה החיצוני

 כדי להוות עילה לתשלום ו/או דרישה של מי מהמציעים, לרבות הזוכה. 

חודשים ממועד  6בנוסף, בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור ו/או חלקו בתוך  .10.11.2

לא יתבצעו העבודות  -(  המועד הקובע -חתימת ההסכם עם הקבלן הזוכה )להלן 

 אוהיה רשאית המועצה לבטל את ההסכם ת -ובכל מקרה בו יתקבל מימון חלקי 

 לבצע רק חלק מהעבודות.  

למציע הזוכה לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד המועצה ככל  .10.11.3

 שלא יתקבל המימון החיצוני ו/או חלקו מכל סיבה שהיא. 

ימים  7ה תודיע לקבלן הזוכה על קבלת המימון החיצוני, ככל שיתקבל, ובתוך המועצ .10.11.4

ממועד מתן ההודעה ינתן צו לתחילת העבודות. במקרה בו יתקבל מימון חלקי 

דות הרלבנטיות, הביצוע יופחתו העבו -והחליטה המועצה לבצע חלק מהעבודות 

שולם ע"פ העבודות יהיה ע"פ העבודות שידרשו בפועל והתמורה לקבלן הזוכה, ת

 כל ע"פ החלטת המועצה בדבר צמצום העבודות.  ה -שיבוצעו בפועל בהתאמה 

ככל שהמימון החיצוני לא התקבל עד למועד הקובע, המועצה תהיה רשאית, לפי  .10.11.5

 שיקול דעתה להאריך את המועד הקובע האמור או ליתן הודעת ביטול. 

המועצה  -והמועד לא הוארך ככל שהמימון החיצוני לא יתקבל עד למועד הקובע  .10.11.6

תודיע על כך לקבלן הזוכה וכתוצאה מכך ההסכם יתבטל מעיקרו, העבודות לא 

תתבצענה ולא תהיינה לקבלן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך כנגד 

 המועצה, לרבות לעניין הוצאות / השקעות שביצע לצרכי המכרז ו/או החוזה.

 יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .10.12

 יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו אחת

 פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו במילוי

כלשהו,  'ג צד כל רז, אובמכ אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות דעתה שיקול

לטובתה,  כולה המכרז ערבות את לחלט רשאית המועצה  תהא לנכון. כן ככל שתמצא
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 של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי מוסכמים מראש, על כפיצויים

 המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור ייחשב לקניינה המכרז ערבות וסכום המועצה 

 או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז

 על המועצה  של מזכויותיה לפגוע, בזכות או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי

 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי

בהצעה  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .10.13

המסמכים  בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהםהזוכה, 

מבקשים שלא  נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם /

מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של  מבלי לגרוע לחשוף בפני משתתפים אחרים.

מובהר בזאת כי מסחרי או סוד עסקי.  המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד

. כן בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה ההחלטה לעניין זה הינה

יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים 

גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון 

 קים אלה של הצעות המציעים האחרים.בחל

כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או  .10.14

 לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.

 כללי .11

אם לא יפורט במפורש במסמכי המכרז סדר עדיפויות ספציפי ועל אף האמור לעיל, סדר  .11.1

כי המכרז השונים לצרכי פרשנות במקרה של סתירות ו/או אי העדיפויות של הנתונים במסמ

 התאמות הוא, כדלקמן:

 המפרט הטכני./כתב הכמויות .11.1.1

 תנאי המכרז. .11.1.2

 החוזה על נספחיו. .11.1.3

 שאר מסמכי המכרז. .11.1.4

 הם המסמכים, כדלקמן:מסמכי המכרז  .11.2

 .'ספח אנ -הודעת המועצה בדבר המכרז ותנאיו )מסמך זה(  .11.2.1

 .'בנספח  -החוזה  .11.2.2

 . 1נספח ב' -יוחד מפרט טכני מ .11.2.3

 נספח ג' –אישור קיום ביטוחים  .11.2.4

 .2נספח ג' -נוסח צו התחלת עבודות  .11.2.5

 .'1דנספח  -להצעה בנקאית נוסח ערבות  .11.2.6

 . 2'דפח נס -נוסח ערבות בנקאית לביצוע  .11.2.7

  .1'הנספח  -ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים  תצהיר .11.2.8

 . 2'הנספח  -הצהרה בדבר העדר זיקה  .11.2.9

 .3'הנספח  –הצעות במכרז  תצהיר בדבר אי תיאום .11.2.10

  .4'הנספח  –תצהיר בדבר ניסיון המציע  .11.2.11
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 .'ונספח   -כתב הצעה והתחייבות  .11.2.12

 ידי המציע.-כל הנספחים דלעיל ייחתמו על

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 ברכה,ב

 שמעון סוסן

 חבל מודיעין ראש המועצה האזורית      
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 'בנספח  

 

התקנת ותחזוקת מתקני כושר,  ה,אספקון, תכנל חוזה

 הצללה, ומשטח בלימה בחטיבה עליונה "נחשון" 

 _________מס'  כרז/חוזהמ

 חבל מודיעין נערך ונחתם במועצה האזורית ש

 שנת _________יום _________ לחודש _____________ב

 -ב  י  ן      -

 

 

 חבל מודיעין מועצה האזורית ה         

 73100ד.נ רמלה מרכז שהם, 

 03-9722816; פקס: 03-9722888טל:             
 (המזמין ו/אוהמועצה - )להלן 

  -לבין-

   _______________  __________________ 

 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   

 מרח' ______________  מרחוב _____________   

 המוסמכים לחתוםעל ידי מנהליה    מ________________   

 ולהתחייב בשמה כדין                (הספק- )להלן   

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (הספק- )להלן       

                              

התקנת ותחזוקת מתקני כושר, הצללה, ומשטח  ה,אספקבתכנון,  ינתמעוני המועצהו הואיל:

היקף כפי שיידרש ע"י המועצה ב -לרבות אחריות  מה בחטיבה עליונה "נחשון" בלי

 (;הציודו/או  רותיםיהשו/או  העבודות - להלן)ובהתאם למפרט הטכני 

והצעת הספק נקבעה  קבלת השירותיםל 17/2020מס'  פומבימכרז  מהפרסוהמועצה  והואיל:

 ;כזוכה במכרז

 

רותים במועדים הנקובים בחוזה זה יתו לספק את השספק עצמאי שביכול -והספק  והואיל:

במכרז ובחוזה זה, ולמלא את כל התחייבויותיו  הכהגדרת ,ולמשך כל תקופת החוזה
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 , הכל כמפורט בחוזה זה;מועצהכלפי ה

רותים ילקבל מהספק את הש מהמסכי ,על סמך הצעת הספק והצהרותיו מועצה,וה והואיל:

מלא את כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים והכל בכפוף להתחייבויות הספק ל

 בחוזה זה;

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה  והואיל:

 זה לעיל ולהלן;

 :כדלקמן ,לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים

 :המבוא והנספחים .1

מור בהם, מהווים חלק בלתי נפרד המבוא להסכם זה ונספחיו ומסמכי המכרז, על כל הא .1.1

מהסכם זה, לכל צורך וענין, בין אם צורפו בפועל ובין אם לאו, כאילו נכללו בגוף ההסכם, 

 .ומהווים את הבסיס להתקשרות הצדדים

להסרת ספק, מוסכם, כי הוראות הסכם זה הינן משלימות ובנוסף לכל האמור במסמכי  .1.2

 המכרז.

סכם זה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר בכל מקרה של סתירה בין הוראות ה .1.3

, בהתאם המועצה )כהגדרתו להלן בהסכם זה(כריע בה תמהמסמכים המהווים את ההסכם, 

 בעניין זה תהא סופית ומחייבת.  הוהחלטת ה,לשיקול דעת

 תנאי מתלה /מימון חיצוני .1.4

ת ידוע לספק כי ביצוע העבודות מותנה בקבלת מימון חיצוני והרשאה תקציבי .1.4.1

כי בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור ( והמימון החיצוני -ממשרד החינוך )להלן 

מועד ה -חודשים ממועד חתימת ההסכם עם הספק )להלן  6ו/או חלקו בתוך 

תהיה רשאית  -לא יתבצעו העבודות ובכל מקרה בו יתקבל מימון חלקי  -(  הקובע

  לבצע רק חלק מהעבודות.  אוהמועצה לבטל את ההסכם 

הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד  .1.4.2

 המועצה ככל שלא יתקבל המימון החיצוני ו/או חלקו מכל סיבה שהיא. 

ימים ממועד  7המועצה תודיע לספק על קבלת המימון החיצוני, ככל שיתקבל, ובתוך  .1.4.3

בל מימון חלקי והחליטה מתן ההודעה ינתן צו לתחילת העבודות. במקרה בו יתק

דות הרלבנטיות, הביצוע יהיה ע"פ יופחתו העבו -המועצה לבצע חלק מהעבודות 

העבודות שידרשו בפועל והתמורה לספק, תשולם ע"פ העבודות שיבוצעו בפועל 

 כל ע"פ החלטת המועצה בדבר צמצום העבודות.  ה -בהתאמה 

מועצה תהיה רשאית, לפי ככל שהמימון החיצוני לא התקבל עד למועד הקובע, ה .1.4.4

 שיקול דעתה להאריך את המועד הקובע האמור או ליתן הודעת ביטול. 

המועצה  -ככל שהמימון החיצוני לא יתקבל עד למועד הקובע והמועד לא הוארך  .1.4.5

תודיע על כך לספק וכתוצאה מכך ההסכם יתבטל מעיקרו, העבודות לא תתבצענה 

לן כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות והספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לקב

בגין כך כנגד המועצה, לרבות לעניין הוצאות / השקעות שביצע לצרכי המכרז ו/או 

 החוזה.

 מטרות החוזה .2

לתכנון, אספקה, התקנת ותחזוקת מתקני כושר, הצללה, ומשטח הסכם זה הינו  הסכם .2.1

 .מסמכי המכרז ובנספחיוכמפורט בכפי שיידרשו למועצה ו בלימה בחטיבה עליונה "נחשון"
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להתקשר עם כל צד ג' אחר לביצוע  תהיה רשאית מועצה, כי הבנוסף מוסכם, ידוע ומוצהר .2.2

הסכם וכן בהתייחס לשירותים רותים מיוחדים, אשר אינם כלולים ביעבודות ו/או לאספקת ש

ין , ולספק לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, בגהכלולים בהסכם זה

 כך. 

 פיקוח וביקורת .3

מנהל אגף חברת מבט קדימה ניהול ויזום בע"מ ו/או כל מי שימונה ע"י ממנה את  המועצה .3.1

 (.המפקח - להלןידי הספק )-רותים עליכמפקח על מתן השבמועצה מוניציפלי 

רותים בהתאם להוראות יאם אכן סופקו הש ,למניעת ספק יצוין, כי המפקח יקבע בלעדית .3.2

פי חוזה זה, אלא אם נתקבל -יו וכי הספק לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עלהחוזה ודרישות

 (.אישור המפקח - על כך אישור בכתב של המפקח ו/או מי מטעמו )להלן

רותים נשוא החוזה, לא יהוו יהנחיות והוראות המפקח לספק, אשר יינתנו במהלך אספקת הש .3.3

ם להצעתו המקורית של עילה לדרישה לתשלום נוסף של הספק והתשלום יהיה בהתא

 הספק.

רותים, טיבן וכיו"ב יהיו בסמכות המפקח ועל הספק להישמע יהביקורת על ביצוע הש .3.4

 להוראותיו ולתקן מיד את הטעון תיקון, בהתאם להנחיות המפקח. 

למען הסר ספק, אין באישור ו/או הנחיות ו/או הוראות המפקח משום אישור לתקינות, טיב  .3.5

משום פטירת הספק ממילוי כלל התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה  ואיכות הציוד ואין בו

 ובהתאם להוראות כל דין. 

 

  -תקופת ההסכם   .4

תקופת   - )להלן מיום חתימת החוזה חודשים 12עד לתקופה של זה יהיה בתוקף הסכם  .4.1

קרי מיום ______________ ועד ליום  (תקופת ההסכם אוההתקשרות 

 ._______________ 

, ובכפוף למגבלות תקציב יה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלטהמועצה תה .4.2

כולל לתקופות נוספות, ובלבד שסך תקופת ההתקשרות להאריך את תקופת ההסכם 

יום מראש. הוארכה  30, בכפוף למתן הודעה לספק של חודשים  60לא תעלה על אופציות 

ת הארכה והספק מחויב למסור חולו הוראות ההסכם גם בתקופי -תקופה ההסכם כאמור 

למועצה הארכה של כתב הערבות ואישור קיום הביטוחים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם 

 זה. 

, כולו או חלקו, בהודעה ההסכםלבטל את  תרשאיהמועצה מבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  .4.3

עט לא תהיה כל טענה או תביעה בגין הביטול כאמור, למולספק  לספקימים  30מראש של 

למועד ביטול עד וזאת  - עבודות שביצע בפועל עבור המזמיןזכותו לקבל את התמורה בגין 

  י הוראות ההסכם.  פ-ההסכם, בכפוף לעמידה במלוא התחייבויותיו בעניין זה על

אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין לבטל את ההסכם במקרה של הפרת ההסכם ובמקרה 

כום התמורה של הספק כל נזק או הוצאה או עלות כזה תהא המועצה רשאית לקזז מס

  שנגרמו למזמין.

 

 אספקה והתקנת הציוד  .5

)תכנית נדרש להגיש תכנון עקרוני של מראה המתחם בטרם תחילת ביצוע העבודות, הזוכה  .5.1

בציון  )המשחק וההצללה( על רכיביהם ומרכיביהםעם כלל המתקנים המוצעים העמדה( 
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 האקולוגי המוטיב לרבותומחיריהם של אותם פריטים,  האלמנטים/ האביזרים/ מתקנים

 )להלן תקנים/מוצרים שיסופקו על ידולמ התקן תווי את וכן המוצעים הבלימה משטח ולרבות

 לאישור מנהל הפרוייקט.  (תכנית המתחם -

 45בכתב הכמויות ובמפרט הטכני לא יאוחר מתוך הספק מתחייב לספק את הציוד הכלול  .5.2

 הודעת צו התחלת עבודות.  ממועדימי עבודה 

 עבודות אספקת והתקנת הציוד ייעשו בהתאם להוראות הסכם זה והמפרט הטכני.   .5.3

בטרם התקנת מתקני המשחק וההצללה יציג הספק בפני המועצה את תכנון המתקנים  .5.4

 המתוכננים להתקנה ויקבל את אישורה המוקדם.

)כושר, תקין את המתקנים ימובהר בזאת כי חלק בלתי נפרד משהירותים, הספק יספק ו .5.5

באתר בהתאם לתכנון שאושר על ידי הצללה ,משטח בלימה, מעקה בטיחות ושילוט  ( 

 .ובהתאם ללוח הזמנים לו התחייב המועצה 

הספק יספק ויתקין את משטח הדשא הסינטטי אשר ישמש בנוסף כמשטח בטיחות בהתאם  .5.6

 .1497למוגדר בת"י 

 פרטי הציוד.  הספק יספק אחריות כנדרש במפרט לכל .5.7

חודשים וכן אחריות מוצר  12יודגש, כי השירותים כוללים שירותי תחזוקה לתקופה של  .5.8

חודשים  לאחר ההתקנה. שירותי תחזוקה בשנה הראשונה כולל תיקון  24לתקופה של 

ליקויים במתקנים וכן בדיקות ע"פ תקן, בדיקה חודשית ובדיקה שנתית. למען הסר ספק, 

 כוללים שבר /ונדליזם. תיקוני תחזוקה לא 

הספק מתחייב לספק למועצה בשנת התחזוקה  תעודות ואישורים בהתאם לתקן, כולל 

 אישורי בטיחות.  כן יסופקו שירות של תיקונים במסגרת האחריות. 

 לת"יקף אישור תע"י הספק על חשבונו ובאחריותו ינתן י -התחזוקה מדי כל שנה משנות 

1497. 

ועם המפקח את מועד  מועצההספק יתאם עם הק, כאמור לעיל, מבלי לגרוע מחובת הספ .5.9

האספקה, את מקום/ות הפריקה וההתקנה ואת סוגי וכמויות הציוד שיפורקו, הכל בהתאם 

 .מועצהלקביעת ה

ימי  3במועד שנקבע לאספקה, יודיע על כך הספק  שירצה לבצע הספקבכל מקרה של שינוי  .5.10

לא יודיע על שינוי, כאמור לעיל, יראו ל שהספק ככמראש למפקח. מובהר בזאת, כי  עבודה

 בו כמו שאיחר בביצוע האספקה. 

 - הו/או מי מטעמהמועצה לו  וכפי שיור -לבי"ס נחשון הספק יספק את הציוד נשוא המכרז  .5.11

 .תשלום נוסף בגין כךוזאת ללא כל 

 .את כלל המרכיבים הנדרשים לשם הפעלת הציוד שסופק במסגרתוויתקין הספק יספק   .5.12

הספק הרלבנטי. לתקינות פרטי הציוד בדיקות סופיות עם השלמת ההתקנה, יבצע הספק  .5.13

והמפקח יאשרו בחתימתם את ביצוע הבדיקות הסופיות ויהיו רשאים לדרוש מהספק ציוד 

חדש אחר תחת הציוד שהותקן/סופק בשל אי התאמה להזמנה ו/או אי תקינות ו/או פגם ו/או 

 ימים.  7וך פרק זמן שאינו עולה על ת -ל חשבונו ע -עשות כן חוסר אחרים, והספק מתחייב ל

הציוד יהא במצב עבודה תקין, שלם וראוי לתפעול  ,הספק מתחייב, כי לאחר ההתקנה .5.14

 .ושימוש יום יומי שוטף, וכן יהיה חופשי מכל פגם, תקלה, אי התאמה בציוד

דיקות תקינות של מובהר בזאת כי עם תום ביצוע עבודות אספקת הציוד, יבצע הספק ב

. הבדיקה 1497ת"י מתקני הספורט בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך ובהסתמך על 

, ותועבר למועצה. מסירת תוצאות הבדיקה ע"י מהנדס או בודק מוסמך תבוצע, ע"ח הספק
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מהווה תנאי לביצוע התשלום לספק. כל ותעודת תקינות ע"פ התקן הרלוונטי כאמור כאמור 

 בדיקה יתוקן במיידי ע"י הספק. ליקוי בתוצאות ה

מועצה, ימסור  את ביצוע העבודה לשביעות רצונם המלאה של המפקח וה ספקהשלים ה .5.15

לכך ימסור  ףובכפו - 1497לדרישות ת"י נים למפקח אישורים בדבר התאמת המתקהספק 

 . / קבלה תעודת סיוםהמפקח לספק 

  1497 מתקני הכושר ת"י טיחותתו תקן של מכון התקנים הישראלי לבהספק יידרש להציג  .5.16

על חשבונו, אישור מכון התקנים עבור כתנאי לאישור חשבון סופי. הספק יעמיד למתקנים 

על  הספק יעמיד  ( באתר.תו תקן/התאמה לתו תקן) המוצרים עצמם  התקנת המוצרים ועבור

תכנון חשבונו, אישור של יועץ נגישות )בכל הקשור למתקנים לשימוש בעלי מוגבלויות( ל

על חשבונו, אישור של יועץ בטיחות, על עמידת הספק יעמיד  .הכושר ולהצבת מתקני

 כמו כן לאחר התקנת מתקני בתקני איכות ובטיחות.)מתקני כושר  והצללה( המתקנים 

תיק נתונים ואישורים הנדרשים  as made, תכניות יעמיד הספק אישור קונסטרוקציה הכושר 

בקשר עם כל המתקנים  ים סטטים חתומים על ידי קונסטרוקטורע"פ כל דין, לרבות חישוב

 -ככל שיהיה צורך בהוצאת היתר בניה ביחס למתקני המשחק  .אשר הותקנו על ידו באתר

 יהיה על הספק להגיש את התכנון הנדרש למועצה. 

 

5.17.  

 1497היתר תקף לסמן מוצריו בתו תקן לפי תקן ישראלי ת"י  ספקככל שיש ל .5.17.1

למסור למפקח אישור ממכון התקנים  ספקתנה בתנאים, על הוההיתר אינו מו

נים על התאמת המתק ספקשההיתר כאמור אינו מותנה בתנאים וכן אישור של ה

 . 1497חל התקן לדרישות ת"י  הםעלי

היתר  ספקאו שיש ל 1497היתר תקף לסימון מוצריו בתו תקן ספק ככל שאין ל .5.17.2

המתקנים על ידי מכון התקנים, על  כאמור המותנה בתנאים, אזי תיערך בדיקה של

למסור למפקח תעודת בדיקה של מכון  ספק, ועל הספקחשבונו והוצאותיו של ה

 .1497עליהם חל התקן לדרישות ת"י נים התקנים המאשרת את התאמת המתק

מתחייב לא לאפשר שימוש כלשהו במתקנים עד לקבלת תעודת סיום כאמור לעיל.  ספקה .5.18

 מניעת אפשרות לשימוש במתקנים לפני קבלת האישור גידור או ספקבאחריות ה

מובהר בזאת כי ככל שהליקויים שיפורטו בתעודת הבדיקה ממכון התקנים כאמור, הינם בגין  .5.19

במסגרת חוזה זה, אזי המפקח יהיה  ספקולא הוזמנו מהמועצה עבודות שהינו באחריות ה

ור החשבון שיוגש על ידי תעודת סיום ולא יהיה בכן כדי לעכב את איש ספקרשאי ליתן ל

 ואת התשלום בגין העבודה שבוצעה על ידו .  ספקה

מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאי המפקח לדרוש מן הספק את תיקונו של איזה פרט מפרטי  .5.20

על  -הציוד ו/או עריכת שינויים בו לצורך התאמתו למתחייב, והספק מתחייב לעשות כן 

 ימים ממועד הדרישה.  7עולה על  תוך פרק זמן שאינו -חשבונו 

תהא המועצה , ןוכלשונ ןזה, ככתבלפרק ככל שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם  .5.21

לתקן את הציוד הפגום בעצמו או באמצעות אחר ובמקרה זה תוטלנה כלל ההוצאות  תרשאי

חוב ת, לקזז הוצאות אלו מכל סכום שתהא רשאית מועצהוה ,שתיגרמנה בשל כך על הספק

 פק.לסאו חבה 

, תיחתם תעודת המועצהשל  הלשביעות רצונ ,עם ביצוע אספקתו והתקנתו של הציוד  .5.22

מועצה, שם המקבל, תפקיד המקבל, תאריך קבלת הציוד, הידו, בחותמת -המשלוח על

  מספר סידורי של הציוד וחתימת המקבל. 

 העתקים המסמכים הבאים:  בשנייועברו למועצה כאמור לאחר ההתקנה  .5.23
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 לעיל. , כמפורט ואישורים הסופית טופסי הבדיקה 

 .חשבונות התשלום, כשהם מלאים וחתומים כנדרש 

  .גבי-לא יבוצעו שינויים עלכן, -כמותעודת המשלוח, כשהן מלאות וחתומות כנדרש 

  תעודות המשלוח.  

 

 מובהר בזאת, כי לא תתקבלנה תעודות משלוח ו/או חשבונות לתשלום ללא     

גבי תעודות -עלן, לא יבוצעו שינויים כ-המועצה, כמו וחותמתות הנדרשות חתימה

 . המשלוח

  כתב התחייבות לאחריות מאת יצרני מתקני הכושר, ההצללות ומשטח הבלימה. אם

    לצרף בנוסף גם אישור תרגום מאושר ומאומת.                ספק מדובר ביצרנים זרים, על ה

 אחריות, שירות ותחזוקה  .6

ול המועצה, אשר יעמוד בקשר רציף מול המועצה לשם טיפול הספק ימנה איש קשר מ .6.1

 בנושאים הקשורים לקיום מחויבות הספק ע"פ הסכם זה.

: _____________________, נייד שם איש הקשר ___________________, טלפון

 .תפקיד אצל הספק _____________________כתובת דוא"ל :_________________ 

  –לתקופות הבאות הציוד כל אחד מרכיבי ו של הספק יהא אחראי לטיב .6.2

תקופת אחריות של  –מתקני הכושר )על כל חלקיהם(, משטח הבלימה וההצללות  .6.2.1

ע"י הספק על חשבונו ינתן י מדי כל שנה משנות האחזקה/אחריות, - חודשים.  24

 .1497 לת"יאישור תקף ובאחריותו 

 .נדליזםשבר כתוצאה מוו תכולללא האחריות למען הסר ספק,  .6.2.2

תקופת האחריות כאמור, שמתחייב לה הספק בגין הציוד, תחל ממועד מסירת הציוד 

המועצה ביעות רצון שוהתקנתו בפועל וקבלת אישור המפקח בדבר התקנתו של הציוד, ל

 (.תקופת האחריות - )להלן

ונחתם טופס הבדיקה הסופית  הציודשנמסר לאחר  ימים 60היה ונתגלה במשך תקופה של  .6.3

אי התאמה ו/או חוסר ו/או פגם ו/או קלקול כלשהו, על אף אישור המפקח,  -ש לעיל כנדר

מיד עם קבלת דרישה  -הדרוש תיקון או את החוסר הציוד את להחליף בחדש מתחייב הספק 

 -כאמור  60 -לכך מאת המפקח או המועצה ואפילו אם תתקבל דרישה זו לאחר תום היום ה

ותיו בהתאם לחוזה זה, בהתאם לתעודות האחריות ובהתאם וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבוי

 להוראות כל דין.

בתקופת האחריות יהא הספק אחראי לתיקון או להחלפה, בהתאמה, של כל פגם או קלקול  .6.4

ועל רותים, הכל בהתאם להוראות המפקח, יאו חלק פגום, שיתגלו בפרטי הציוד ו/או בש

 .ובאתר הלקוח חשבונו של הספק

ולא יאוחר  בכל ההקדם, כאמור לבצע את תיקוני תקופת האחריותלטפל ו/או  הספק מתחייב .6.5

 ימי עבודה. 3מתוך 

כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים, לרבות תיקוני תקופת האחריות, בגין תיקון,  .6.6

הציוד, העובדים, החלפת חלקים, הובלה ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, 

יסופקו  -כשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל האביזרים, הכלים, מ

 .בגין כךדי הספק, על חשבונו, והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף י-על

שנים מיום המסירה ולקיים רמת מלאי לכל  5הספק מתחייב להחזיק חלקי חילוף למשך  .6.7

 במהירות וביעילות.רכיבי הציוד שסופק, באופן סביר שיבטיח את ביצוע השירות 
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 האמור בפרק זה יחול בהתאמה על כל הזמנת עבודה ככל שתוצא לספק.  .6.8

  - ערבות / בטחונות .7

להבטחת התחייבות הספק לביצוע השירותים נשוא הסכם זה, לרבות ביחס לתקופת  .7.1

אשר תהיה בתוקף  ש"ח 00 10,000 מסור הספק למועצה ערבות ביצוע בסך שלי -האחריות 

 ההסכם.  למשך כל תקופת

והערבות תשמש כערבות טיב /  ש"ח  5,000 -בתום תקופת ההסכם, יופחת סכום הערבות ל .7.2

תיקונים בתקופת האחריות. תוקף הערבות כאמור בדק להבטחת התחייבות הספק לביצוע 

 חודשים ממועד תום ההסכם.  12 -יהיה ל

  .2ד'נוסח הערבות הינו בהתאם לנספח  .7.3

הערבות בכל מקרה בו יפר הספק את התחייבויותיו המועצה תהיה רשאית לממש את  .7.4

בהתאם להסכם זה. במידה והמועצה תעשה שימוש בערבות כאמור, ימסור הספק למועצה 

 ערבות זהה לערבות שחולטה, אשר תחליף את הערבות.  

 

 

 

 הצהרות והתחייבויות הספק .8

 הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן:

פיו -להתקשר בחוזה זה ולקיים את כל התחייבויותיו על כי בידיו הכושר והיכולת המשפטיים .8.1

וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום 

 פיו.-כל התחייבויותיו על

כי הוא יודע שהמועצה רשאית להסתייע בשירותי ספקים אחרים, לצורך אספקת השירותים  .8.2

 היה כל טענה ו/או דרישה ו/או טענה בעניין זה. נשוא חוזה זה, ולספק לא ת

רותים וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה יכי קיבל את כל המידע הנדרש לאספקת הש .8.3

 רותים במועדים, כמפורט בחוזה, באיכות ובטיב מעולים.ילספק את הש

 במתן השירותים נשוא הסכם זה. סיון ומיומנות רבים יכי הינו בעל ותק, נ .8.4

 .םו/או המפקח ו/או מי מטעמהמועצה לא בקפידה אחר כל הוראות כי ימ .8.5

כי הוא בעל כל הרישיונות, התעודות, הידע, הכישורים, המיומנות, הניסיון   והמקצועיות  .8.6

 הדרושים ליתן את השירות באיכות גבוהה ובאופן מקצועי.

 כי הוא בעל כל האישורים הנדרשים לייצור הציוד ואספקתו.  .8.7

בודה במחיר המוסכם, הכלול בכתב הכמויות,  אשר יכלול  שימוש בכל אמצעי יבצע את הע כי .8.8

עזר אשר יידרש לביצוע העבודה  כגון : כוח אדם,  כלי עבודה , חומרים , וכיוצ"ב, מבלי 

 שתידרש כל תמורה נוספת מאת המועצה.

הלך על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או שעלול לגרום לשיבוש מפקח למכי יודיע  .8.9

 העבודה ובכל מקרה מתחייב הספק  לסיים את  העבודה בשלמות.

הספק מתחייב לשמור על הוראות כל דין החל היום ואשר יחול בעתיד, לרבות הוראות  .8.10

 המועצה, בכל הנוגע לביצועו של הסכם זה.
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הרלבנטיים לצורך אספקת המועצה כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נציגי ו/או עובדי  .8.11

  .רותיםיהש

 כי יעמדו לרשותו הציוד, הכלים האביזרים וכח האדם הנחוצים לצורך מתן השירותים. .8.12

 .תשלום נוסף בגין כךוזאת ללא כל  - המועצה לו תורה כי יספק את הציוד כפי ש .8.13

ו/או המפקח  המועצהלדעת  ,ידו ואשר-כי יחליף ויספק באופן מיידי, את הציוד אשר סופק על .8.14

פי שיקול -מכל סיבה שהיא, והכל  על ,או פגום ו/או ראוי להחלפה/ו ןתקיאינו  ,ו/או מי מטעמם

 וללא כל תשלום נוסף בגין כך.ו/או המפקח  המועצההבלעדי של   הדעת

-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-כי הינו בעל אישור תקף על .8.15

1976. 

 1987-פי חוק שכר מינימום התשמ"זבדבר העסקת עובדים לההצהרות נוסח כי הוא עומד ב .8.16

   .לחוברת המכרזהמצורפות , ובדבר העסקת עובדים זרים

כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות  .8.17

 י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.פ-ורשימות שעליו לנהל על

 כי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לענין מע"מ. .8.18

אישורים תקפים כדין בדבר של המועצה,  הלהנחת דעת למועצה,כי הוא מתחייב להמציא  .8.19

 , ככל שיידרש.כשירותו, רישומו, קיומו, מטרותיו, זהות מנהליו וסמכויותיהם

כי כל המתקנים שיסופקו על ידו הינם מהדגמים האחרונים המיוצרים וכי כל מתקן משחקים  .8.20

התקף  1497תאם ויעמוד בדרישות התקן הישראלי ת"י שיסופק על ידו במסגרת חוזה זה, י

 מועצה. במועד מסירת המתקן ל

שתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ומתקנים או חומרים שלגביהם קיימים תקנים של כי י .8.21

מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים, אלא אם נקבע במפורש 

 כו לפי קביעה מפורשת זו.אחרת בחוזה זה או בנספחיו שאז יל

 ותנאי תשלום התמורה .9

כמפורט בהתאם למחיר המוצע  תמורה בגין ביצוע השירותיםהמועצה תשלם לספק את ה .9.1

 וזאת בהתייחס לרכיבים שסופקו בפועל.  –בטופס הצעת המחיר 

  . (התמורה -)להלן 

פק למועצה מסור הסי -לאחר התקנת ציוד כלשהו וקבלת אישור מפקח לביצוע ההתקנה      .9.2

 חשבון המפרט את הציוד שהותקן על ידו. 

לחשבון יצרף הספק את הזמנת העבודה, אישור המתייחס להיקף הציוד שסופק, מיקום 

 צוע השירותים.  ב

  1497 מתקני הכושר ת"י תו תקן של מכון התקנים הישראלי לבטיחותהספק יידרש להציג     .9.3

 כתנאי לאישור חשבון סופי. למתקנים 

תבוצע תחזוקה  –כל שהמועצה תממש את זכותה להארכת ההסכם לתקופות נוספות כ     .9.4

שנתית/ בדיקות חודשיות ע"פ המפרט ע"י הספק. הנ"ל יבוצע גם בשנות התחזוקה הנוספות 

 בהפחתת ההנחה המוצעת(.   –בתמורה למחיר המוצע ע"י הספק במכרז )מחיר המכרז 

 .45ישור החשבון בתנאי שוטף + לאחר אמועצה על ידי הספק התמורה תשולם ל .9.5

  –מימון חיצוני  .9.6
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תחייבויות הספק ההתמורה בגין ביצוע כל העבודות שנקבעו בחוזה זה וקיום כל  .9.6.1

בתנאים ובמועדים שנקבעו בהסכם זה, תשולם לקבלן באמצעות משרד החינוך  

 הגורם המממן(. -)להלן

יווח על גבי התמורה על כל שלביה תשולם  בהתאם לשלבי התקדמות הבניה וד .9.6.2

טופסי דיווח ובהתאם לאישור החשבון על ידי המפקח, ובמידת הצורך אף בהתאם 

 לנהלי הגורם המממן.

הספק מודע לכך כי המועצה לא תשא באחריות  בגין עיכוב התשלומים  על ידי  .9.6.3

 הגורם המממן ו/או בגין תשלומים חלקיים מהשיעורים שנקבעו.

 ב לתשלומי הגורם המממן. יתכנו שינויים בתנאי תשלום, בשים ל .9.6.4

לא לאחר קבלת אוסכם כי בכל מקרה לא ישולמו תשלומים כלשהם לקבלן מ .9.6.5

יכוב בהעברת עהתשלום הרלבנטי מן הגורם המממן וכי כל עיכוב בתשלום עקב 

 פיצוי כלשהו. בהתשלום מן הגורם המממן, לא יחשב כהפרה ולא יזכה את הספק 

 

ום, מובהר בזאת כי לאור העובדה כי ביצוע על אף האמור לעיל בנוגע למועדי תשל .9.6.6

תהיה רשאית המועצה לדחות את מועד  –העבודות הינו במימון הגורם המממן 

 –התשלום החלק היחסי מהתמורה שממומן באמצעות המימון החיצוני )בפסקה זו 

בכל מקרה  ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני.  10תשלום נדחה(, עד תום 

ום שבו הומצא ימים מהי 150-התשלום הנדחה ישולם לא יאוחר ממובהר בזאת כי 

 החשבון למועצה, אף אם היא לא קיבלה את המימון החיצוני;

רק כנגד הצגת חשבונית מס כדין והמועצה רשאית לשלם את המע"מ ספק תמורה תשולם לה .9.7

 במועד הקבוע בחוק להעברתו לרשויות המס.

חוזה זה ינוכה כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה על פי  ספקמכל התשלומים אשר ישולמו ל .9.8

 אחר אשר יחול על פי דין במועד התשלום.

מצהיר ומתחייב בזאת, כי התמורה המפורטת לעיל, הינה מלאה סופית וכוללת את ספק ה .9.9

ללא יוצא מן הכלל, כי התשלומים המפורטים בסעיף זה  ספקמלוא התשלומים להם זכאי ה

בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל  ספקלהם זכאי ההינם התשלומים היחידים 

התחייבויותיו המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי המועצה אינה חייבת בתשלומים נוספים 

 בגין ביצוע העבודות על פי חוזה זה. ספקכלשהם ל

החוזה לא יהווה הפרה של ימים  30, אשר לא יעלה על ספקכי איחור בתשלום ל ,מוסכם .9.10

 היה זכאי לכל פיצוי בגין איחור כאמור. לא י ספקוה

 העדר יחסי עובד מעביד .10

 . למועצההספק מצהיר בזאת, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השירות  .10.1

 הספק מצהיר בזה, כי אין בחוזה זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק  .10.2

או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד /והמועצה ו/או עובד מעובדיו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין 

פי חוזה זה -צוע התחייבויותיו עלידו לצורך בי-או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על

ו/או מי מטעמו יחסי המועצה יהיו וייחשבו כעובדי הספק בלבד ולא היו ו/או יהיו בינם לבין 

 עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא. 

ו/או מי מטעמו וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור כל התשלומים לעובדי הספק  .10.3

פי חוזה זה וכל יתר -ידו לצורך ביצוע התחייבויות הספק על-שכזה לגבי העובדים שיועסקו על

יחולו  -פי חוזה זה -ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק על
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לכך, בכל אופן  תהא אחראיתלא והמועצה , ידו במלואם ובמועדם-על הספק וישולמו על

 וצורה. 

או למפקח ו/או למי מטעמו כל חבות /למועצה למען הסר ספק, הספק מצהיר בזאת, כי אין  .10.4

 ו/או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני משנה מטעמו ואף לא למי מטעמם. 

ו קבלן כ"א הספק מצהיר ומאשר כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינ .10.5

-א אינו חל עליו ו/או על השירות עלידי קבלני כ"-כהגדרתו בחוק וכי חוק העסקת עובדים על

 פי חוזה זה. 

בגין כל תביעה שתופנה המועצה מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הספק מתחייב לשפות את  .10.6

אה י חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק ו/או הוצפ-עלהמועצה כנגד 

י החוק הנ"ל, בין אם תופנה פ-שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם כתוצאה מתביעה על

ידי -ספק ו/או עלהידי עובד של -ו עלידי הספק ו/א-עלהמועצה ו/או מי מטעם המועצה כלפי 

 צד ג' אחר כלשהו ו/או עזבונם ו/או יורשם ו/או צד ג' אחר כלשהו, הקשור איתם.

מצהיר הספק, כי ברור לו ומוסכם עליו, כי ההתקשרות עמו  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .10.7

)והתמורה המוסכמת במסגרתה( מתבססת, בין השאר, על הצהרותיו, לרבות התחייבויותיו 

אין המועצה , כי בינו ובין המועצהשל המועצה והנחתה בפרק זה לחוזה, המצג שיצר כלפי 

קת עובדים באמצעות קבלני כ"א אינן ולא מתקיימים יחסי עובד ומעביד וכי הוראות חוק העס

  חלות על התקשרות זאת. 

 הוראות פרק זה דלעיל מהוות תנאים עיקריים בחוזה זה. .10.8

 אחריות לנזיקין .11

הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק מכל מין וסוג  .11.1

, והוא מועצההציוד לשהוא, שייגרם לציוד מכל סיבה שהיא, עובר להעברת הבעלות על 

מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק כאמור ללא דיחוי, תוך שימוש בחומרים וחלקים 

בהתאם כל על מנת, להחזיר את הציוד למצב שלם, תקין ומתאים בכל פרטיו ה -חדשים 

 . ים הקיימיםלמפרט

ק רכוש, בין במהלך הספק יהיה אחראי לכל הנזקים מכל מין וסוג שהוא, בין לנזק גוף ובין לנז .11.2

ביצוע האספקה, לרבות תוך כדי העמסה, הובלה, פריקה ו/או ההתקנה ו/או האחזקה ובין 

לאחר מכן שייגרם למועצה או לכל עובד או לכל צד שלישי, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל  של 

ן די מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתוי-דו ובין אם נגרם עלי-ין אם נגרם עלב -הספק  

 רותים נשוא חוזה זה. יין שבמישרין ובין בעקיפין, הנובע ו/או הקשור לביצוע השב -למרותו 

בעקבות למועצה  ,באם יגרם ,יגרםיעל כל נזק כאמור שהמועצה הספק יהיה חייב לפצות את  .11.3

, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות המועצהפגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את 

או עלול לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן המועצה  מהם ששילבמלוא הסכו ,כן

לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן  הבהן או עלול הנשאשהמועצה בכל ההוצאות 

פי כל דין לכל -פי חוזה זה ו/או על-עלהמועצה או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות 

 תרופה או סעד אחרים.

 ביטוח .12

בחוזה זה, המועצה משמעותה המועצה האזורית חבל  12ו  11את כי לעניין סעיפים מוסכם בז

מודיעין ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או הועדים המקומיים 

  -ו/או אגש"חים שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

ספק מתחייב לבצע לכל פי כל דין, ה-או על/פי הסכם זה ו-ריות הספק עלמבלי לגרוע מאח .12.1

"(, ולהשאירם אישור עריכת ביטוח)" ג'נספח הפחות את כל הביטוחים הכלולים במסגרת 

 י דין.פ-בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת לו אחריות על
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אי לבצע ביטוחים נוספים הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והספק רש .12.2

 כראות עיניו, על מנת לכסות את אחריותו בהתאם להסכם זה ובהתאם להוראות כל דין.

המזמין לא ידי המזמין ו-מובהר, כי ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך על .12.3

 יידרש להפעיל את ביטוחיו. 

טוח רכוש נוסף או משלים כאמור הספק רשאי לבצע ביטוחים נוספים ו/או משלימים. בכל בי .12.4

ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה ומי מהבאים מטעמה, אולם הויתור 

כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. כמו כן, לעניין ביטוחי חבויות, יורחב שם 

יטוח כאילו המבוטח לכלול את המועצה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הב

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

על הספק להציג בפני המזמין את אישורי הביטוח, בהתאם לדרישות האמורות לעיל במעמד  .12.5

חודשים מסיום  3חתימת ההסכם וכן להמציא אישור חדש מעת לעת כל עוד לא חלפו 

 יום לפני תום תוקפו של כל אישור.   30ההסכם, לפחות 

 רת החוזהתוצאות הפ .13

 מוסכם בזאת, כי האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של החוזה: .13.1

נגד הספק ו/או ביחס אליו הוגשו התראה לפשיטת רגל ו/או בקשה לפשיטת רגל  .13.1.1

 ו/או צו כינוס נכסים ו/או בקשה לפירוק ו/או צו פירוק. 

מלא אחר רותים ו/או ליאין הוא יכול או רוצה לספק את השלמועצה, כי הספק הודיע  .13.1.2

 הוראות החוזה. 

 , כי הספק הסתלק מביצוע החוזה. המועצהשל  ההוכח להנחת דעת .13.1.3

הוטל עיקול על נכסי הספק ו/או ננקטו פעולות גבייה כנגד הספק ביחס לנכסי הספק,  .13.1.4

 ימים ממועד ביצועם.  7כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה לא הופסקו תוך 

 שפטית. הספק נהיה בלתי כשיר לעשיית פעולה מ .13.1.5

, כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה למועצההתברר  .13.1.6

הינה כוזבת ו/או בלתי נכונה, או שהספק לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה 

 כדי להשפיע על ההתקשרות נשוא חוזה זה ו/או על זכייתו של הספק במכרז.  

רות נפתח הליך משפטי לאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקש .13.1.7

שעניינו המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה על בסיס 

 הסכם זה ניתן לביטול וביטולו לא יהווה הפרה של מי מהצדדים. – מידע מוטעה

רשאית לבטל את החוזה ולקבל מהספק  מועצההפר הספק את החוזה הפרה יסודית, תהא ה .13.2

בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעור ריבית הפיגורים את כל הסכומים ששולמו לו, 

כלי במשרד האוצר, שתחושב מיום ידי החשב הכל-לית, המפורסמת עלאהחודשית המקסימ

הפרת החוזה ועד ליום התשלום בפועל, ובלבד שניתנה לספק הודעה על כך מראש והספק 

 ימים מיום הפניה אליו. 7לא תיקן את ההפרה תוך 

בשירותי ספק אחר לצורך אספקת ו/או התקנת הציוד, עקב הפרה יסודית המועצה  ההסתייע .13.3

לצורך השלמת המועצה  הכאמור של הספק, יחוב הספק בתשלום כלל ההוצאות שהוציא

 ביצוע השירותים כאמור. 
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דין, מוסכם, כי בגין  פי הוראות כל-ו עלפי ההסכם ו/א-על מועצהמבלי לפגוע מיתר זכויות ה .13.4

בתשלום פיצוי  ספקהזכות לחייב את ה מועצהורטות להלן, תעמוד לביצוע ההפרות המפ

 כספי מוסכם ומוערך מראש, כדלקמן: 

 מובהר בזאת, כי אין בהטלת קנס כאמור כדי לגרוע מכל זכות מזכויות המועצה. 

 

מס' 

 סעיף
 סכום הפיצוי בש"ח תיאור הפגם

 לכל יום₪  2,500 תריביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה/ה 1

2 
ככל  חברת חשמל ביצוע עבודה ללא אישור משטרה, בזק, הוט,

 שנדרש 
 לכל יום₪  2,500

 לכל שבוע ₪  1,000 אי שימוש ביומן עבודה חתום מאושר ע"י הפיקוח 3

 לכל מקרה/יום ₪ 500 שילוט להכוונת הולכי רגל וכו'.  , אביזרי בטיחות חסרים כגון: גדר  4

 לכל מקרה ₪ 1,000 המפקח אי ציות להוראות המנהל או  6

 אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ לו"ז שנקבע  7

ממחיר התיקון  15%י ופיצוי בשו

הנדרש מעבר לעלות לכל יום מעבר 

 ללו"ז שנקבע

 לכל יום ₪  500 אי ציות להוראות המנהל / המפקח בקשר למועדי תיקון  8

 לכל יום איחור ₪  1,000 יום עבודה אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר 9

10 

אי מילוי אחר הוראות המנהל בקשר לסילוק חומרים שאינם 

מתאימים לעבודה, או סילוקו של כל חלק מהעבודה שהוקם 

 בחומרים בלתי מתאימים 

  לכל מקרה₪  500

 לכל יום איחור  ₪   2,000 במועד הקבוע לסיום העבודה איחור במסירת העבודה 11

 לכל מקרה ₪ 5,000 תיקון נזק לתשתיות ציבוריות יא 13

 אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתקופת הבדק 14
ממחיר התיקון  30%י ופיצוי בשו

 הנדרש מעבר לעלות

 

לקזז ו/או לנכות מהתמורה המגיעה לספק כל סכום של קנס ו/או פיצוי  תרשאיהמועצה תהא  .13.5

וזאת ללא צורך במתן הודעה  -זה כאמור  ו/או כל סכום אחר המגיע לה בהתאם לחוזה

  מראש על כך לספק.



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

 

                                                                                          

חתימה וחותמת המציע:  

__________________________ 

25 

קיזוזים ו/או ניכויים כאמור לא ישחררו את הספק מקיום מלוא התחייבויותיו בהתאם לחוזה 

 זה.

ידה והספק -משום ביטול החוזה על ,בהתאם לחוזה זה ,בזכויותיההמועצה אין בשימוש של  .13.6

בדבר ביטול המועצה קבל הודעה בכתב מאת הוראות החוזה, עד שיהתאם לימשיך ויחוב ב

 החוזה.

 , בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לספק ומועדיהם.מכרעתספרי המועצה ישמשו ראיה  .13.7

לא יהווה ימים  14כי איחור בתשלום לספק, אשר לא יעלה על  ,על אף האמור לעיל מוסכם .13.8

 הפרה של החוזה והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין איחור כאמור. 

 עדר בלעדיותה .14

מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי לחייב את המועצה להיקף מסוים ו/או בכלל של ציוד  שיוזמנו על 

ידה בהתאם להוראות הסכם זה, והמועצה רשאית להתקשר גם עם גורמים נוספים לצורך אספקת 

 שירותים דומים לאלו הנכללים בהסכם זה. 

 איסור המחאת זכויות וחובות .15

פי חוזה זה, כולן או מקצתן, -שאי להעביר ו/או להסב את הזכויות ו/או החובות שלו עלראינו הספק 

 מראש ובכתב. -המועצה נתקבלה לכך הסכמת  ,לאחר/ים, אלא אם כן

 המועצה כמפעל חיוני  .16

הספק מצהיר כי כל עוד הסכם זה הינו בתוקף, ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל 

ם קיומיים" והספק מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים למתן שירותי

  -בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .16.1

 .1973-מיוחדות( תשל"ד

-לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א ג9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .16.2

1951. 

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .16.3

 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .16.4

 אזי, ימשיך לספק את השירותים נשוא הסכם זה למועצה. 

 קיזוז .17

לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהי, כנגד כל סכום המגיע  תיבלבד רשאהמועצה  .17.1

פי חוזה אחר וכן כל -פי חוזה זה או על-פי חוזה זה לספק, כל חוב המגיע לו על-עלהימנה 

 לספק. המועצה המגיע מן  ,חוב קצוב אחר

רת לגבות את החוב האמור בכל דרך אחהמועצה של  ההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות .17.2

כלפי הספק המועצה ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי אחר, העומד לרשות 

 מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין. 

 שתקה -מניעות   -ויתור  .18
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כל הנחה, שינוי, ביטול ותוספת, ויתור או ארכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של חוזה  .18.1

ידי -ראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין עלזה, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מ

 הצדדים.

שאינם  ,הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג והתחייבות בכתב ובע"פ וכו' .18.2

 נכללים במפורש בחוזה זה.

 פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה.-לא תישמע כל טענה בעל .18.3

נאי חוזה זה במקרה מסוים, לא תהווה ו/או המפקח לסטות מתהמועצה הסכמה כלשהי מצד  .18.4

תקדים כלשהו, ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא 

 פי חוזה זה.-בזכויות המסורות לו עלהמועצה  ההשתמש

 תחולת חוק החוזים .19

 .1970 -על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,  התש"ל

 דיםכתובות הצד .20

או בפקס'/דוא"ל  כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום 

, תחשב כאילו הגיעה או בדואר עם אישור מסירה על פי הכתובת לאחד הצדדים)כולל וידוא קבלה( 

 שעות ממועד המשלוח. 72לצד המכותב בתוך 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 _____________________   _______________________ 

 הספק                           מועצהה                            

  

 אישור עו"ד במקרה שהספק תאגיד

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י 

ה של הספק, וחתימתם, מורשי החתימ - _______________________ת.ז __________________

     בצירוף חותמת הספק, מחייבת את נותן השירות לכל דבר ועניין.

          

 _________________ 

 ____________, עו"ד       

  1נספח ב'

 מפרט טכני מיוחד

  -להלן הוראות כלליות לכל אחד מרכיבי השירותים 

 סכם. הוראות נספח זה הן בנוסף להוראות הה
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  מתחם כושר הכולל משטח בלימה ,הצללה ומעקה בטיחות. להקמת תכנון 1

 .חטיבה עליונה במועצה אזורית חבל מודיעין :כתובת

 

 -הנחיות לתכנון  1.1

 

 מתחם כושר עם מתקני כושר המיועדים לגלאי חטיבות ביניים ומעלה. .א

 הצללה ל מתחם הכושר. .ב

 משטח בלימה . .ג

 בטיחות.\מעקה הפרדה .ד

 יהיו מונגשים לבעלי צרכים מיוחדים.  הכושר ממתקני לפחות   30%

 

נים, קירוי, של המתק בבחירת הצבעיםלמועצה על המציע לאפשר גמישות  -ועיצוב  צבעוניות 1.2

 משטח הבלימה ומעקה בטיחות והפרדה.

 

 .לפני ביצוע לאישור והקמה עבודה ה תכניתמועצל הספק יגיש 1.3

 

וככל  ובכלל זה ו של המתקן )בתמונות/הדמיות(את מראההמציע במכרז נדרש לצרף להצעתו   1.4

מספר המשתמשים  ,, תיאור של כל מתקן, התיאור הטכני ונתוניו, החומר ממנו עשויהניתן

האפשרי בו זמנית בכל מתקן ובכל המתקנים באתר יחד וכל מידע אחר שלדעת המציע יש בו 

ההצללה ,משטח  . כך ייעשה גם ביחס למתקניללמוד את המתקניםמועצה כדי לאפשר ל

 גדר ההפרדה המוצעים.\הבלימה ולמעקה

 

 הקמת המועצה וקבלת צו התחלת עבודה מהמועצה, יחל בביצוע אישור לאחר לספק כי רק ידוע 1.5
 מתחם הכושר.

 

-לא תפחת ממשטח הבלימה והצללות  {,כל החלקיםהכושר }ופת האחריות על כל מתקני תק 1.6

הכושר, ההצללות ומשטח מתקני  נית מאת יצרכתב התחייבות לאחריוהזוכה ידרש ל .שנתיים

                          לצרף בנוסף גם אישור תרגום מאושר ומאומת.             הזוכה, על יםזר נים. אם מדובר ביצרהבלימה

 

 התקן בתוהכושר מתקני  עמידת אישור הספק, על חשבונו, ימציאהכושר התקנת מתקני  לאחר 1.7
, אישור , כמו גם אישור יועץ בטיחותלמועצה אותו ויגיש הישראלי התקנים ממכון הישראלי

 ואישור יועץ נגישות ביחס למתקנים לבעלי מוגבלויות.ולהצללה למתקנים  קונסטרוקטור

 

יעמיד הספק אישור קונסטרוקציה ותיק נתונים ואישורים ההצללה כמו כן לאחר התקנת מתקני  1.8

בקשר עם כל  ים חתומים על ידי קונסטרוקטורהנדרשים ע"פ כל דין, לרבות חישובים סטט

 המתקנים וההצללה אשר הותקנו על ידו. 
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לדרישות  בהתאם שלא בוצעה העבודה כי יסתבר הכושרהקמה והצבת מתקני  בסיוםאם  1.9

 את מיידי, באופן, הספק יבצעהכושר למתקני  הפעלה אישור ניתן לא או אם הרלבנטיים התקנים

 תמורה כל כנדרש וזאת ללא הפעלה אישור ולקבלת הכושרתקני מ את להשמיש מ"ע הנדרש כל
 המועצה. מצד נוספת

 

 היה על הזוכה לעשותי -ו/או הצללההכושר ככל שיהיה צורך בהוצאת היתר בניה ביחס למתקני  1.10

 . לשתף פעולה ולהעביר נתונים למועצה 

 

 .1497פרדה בהתאם לדרישות ת"י ה\באחריות ומימון הספק התקנת מעקה בטיחות  1.11

 

 אופן ביצוע העבודות 2

הכושר ובכלל זה, תכנון, אספקה והתקנה של מתקני הפעולות הספק יידרש לבצע את מכלול  2.1

, על הספק להעמיד את כ"א המועצהעל פי הצעתו שאושרה ודרישות  ההצללה ומשטח בלימה

והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של העבודות, באופן שוטף בהתאם לתוכנית העבודה 

 . המועצהאות והור

 

 מקבלת צו התחלת עבודה ימים 7 תוך הכושרמתקני  להקמת המיועד בשטח סיור יערוך הספק 2.2
 .מהמועצה

 

לאחר קבלת אישור התוכניות מהמועצה על הספק לבדוק באופן יסודי את טיב הקרקע  2.3

בין אם סומנו קווים עיליים רקעיים, ק-הקיימת, כולל אפשרות להימצאותם של קווים תת

 יות ובין אם לא.בתוכנ

 

לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מכאניים או  2.4

בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, יחולו כל ההוצאות 

 של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הספק.

 

יהיה לסלקה מהשטח לאתר סילוק  כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הספק ועליו 2.5

מורשה על חשבונו לרבות הוצאות ההובלה ותשלום האגרות המתחייבות , בהתאם לאמור 

 במפרט המיוחד.

 

 עבודות ההצבה וההתקנה 3

 כללי
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 משטח הבלימה, הכושר,עבודות ההצבה וההתקנה תכלולנה את עבודות התקנת מתקני  3.1

 בהתאם לתכנון, שאושר על ידי המועצה. באתר ותבוצענה אך ורקוההצללה  מעקב בטיחות

 

של מכון התקנים עבור  םומסירתו למזמין מותנת בין היתר בהצגת אישורי הספקעבודות  סיום 3.2

)כושר, הצללה ומשטח המתקנים )המוצר( ואישור מכון התקנים עבור התקנת המתקנים 

 .אתרבבלימה ( 

 

( 1497בהתאם להנחיות בת"י לאחר השלמת העבודות יתקין הזוכה במכרז שלט )שלט אתר  3.3

  המכיל את כללי ההתנהגות במתחם.

 

 לאחר השלמת העבודות יתקין הזוכה במכרז שלט תחזוקת האתר. 3.4

 

 וא יידרש לעשות כן.ה -ככל שהמועצה תדרוש מהזוכה להתקין מעקה באתר 3.5

 

 ביצוע העבודה ולוח זמנים 3.6

 

תוכניות לביצוע, הספק מתחייב לבצע את העבודה בהתאם להוראות מסמכי החוזה, ה 3.6.1

 הפרטים והמפרטים שימסרו לו על ידי המועצה.

מובהר בזאת כי חתימת חוזה זה כשלעצמה אין בה משום אישור להתחלת ביצוע העבודה  3.6.2

 ורק קבלת צו התחלת עבודה, על פי המפורט להלן, מהווה הרשאה לתחילת ביצוע העבודה.

, מתחייב הספק להמציא לידי "(ההזמנהימים ממועד צו התחלת עבודה )להלן: " 7תוך  3.6.3

המועצה, על חשבונו והוצאותיו, תוכנית עבודה מגובה בלוח זמנים יחד עם כל מסמך אחר 

 אותו תדרוש המועצה והנחוץ לדעתה לביצוע העבודה.

ולהשלים והצללה מיום צו התחלת העבודה לספק את מתקני המשחק  מי עבודה י 45תוך  3.6.4

לשימוש במתקני את כל האישורים ק להעמיד התקנתם באתר. עד אותו מועד על הספ

 . הכושר  וכל האישורים הנדרשים לשימוש במתקני ההצללה, ע"פ כל דין

 

 בדיקות מוקדמות 3.7

 

ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה, לבדוק את אתר העבודה  7הספק מתחייב, בתוך  3.7.1

ל הגורמים וסביבתו, את טיב הקרקע, את דרכי הגישה, מיקומם של מערכות התשתית ואת כ

 המשפיעים או עלולים להשפיע, על תחילת עבודתו ו/או  על התחייבויותיו ולהעבירן לחברה.
 

הספק מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת גז, דלק,  3.7.2

חשמל, מים וביוב, ניקוז, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל, תקשורת וטלפון 

 שתית מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או חלקם.וכן מערכות ת

 

 סימון ומדידות 3.8
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הספק יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונות הגבהים, הממדים וההכוונה  3.8.1

של חלקי העבודה בהתחשב עם נקודות הקבע, בין אם כל אלה בוצעו על ידו ובין אם בוצעו 

הסימון תחולנה על הספק, וכל מדידה טעונה אישור של המודד  על ידי אחרים. הוצאות

 מטעם המועצה.

הספק ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע. ניזוקו, נעלמו או טושטשו נקודות הקבע,  3.8.2

על הספק לחדשן על חשבונו הוא. כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח, יאפשר הספק 

 העבודה.למפקח להשתמש בנקודות הקבע לביקורת 

במהלך כל העבודה יהיה ציוד המדידה של הספק תקין וזמין לשימוש המפקח כדי לבדוק כל  3.8.3

 סימון או ביצוע כפי שימצא לנכון.

 מודד מטעם הספק ילווה את העבודה באופן קבוע. 3.8.4

כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הספק או על חשבונו, ואם נעשו כבר על ידי  3.8.5

 ייבדקו או יושלמו על ידו, לפי העניין והנסיבות. גורמים אחרים,

 

 ביצוע לפי תכנון 3.9

 

 ידוע לספק כי לפני ובמהלך העבודה יגיש לחברה תוכניות עבודה מפורטות לאישור ביצוע. 3.9.1

 מובהר ומוסכם בזה כי הספק יבצע את העבודה אך ורק לפי תוכניות שמצוין עליהן "לביצוע". 3.9.2

 ומראש, לכל סטייה מתוכניות העבודה המאושרות.ש לקבל את אישור המועצה, בכתב י 3.9.3

 

 

 

 רישיונות ואישורים 3.10

לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הספק לכל הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. 

הספק מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות והאישורים כמתחייב מהחוזה ועל פי כל דין 

והכרוכות בכך לצורך קבלת רישיונות מאת הרשויות המוסמכות  ולשאת בכל ההוצאות הדרושות

)משרדי הממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", חברות הכבלים, מע"צ, משטרת 

ישראל, שירותי כבאות, רשויות מקומיות, מקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגוד ערים וכל 

 רשות נוספת אחרת(.

 

 זמניםדרכי ביצוע ולוח  3.11

 

ממועד ההזמנה, בכתב  מיםי 7הספק מתחייב להגיש לאישור המועצה, לא יאוחר מאשר תוך  3.11.1

בדבר דרכי הביצוע של העבודה, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את 

 העבודה, לרבות המועדים להוצאת האישורים הנדרשים.

ממועד ימים  10מאשר תוך  , לא יאוחרמנהל הפרויקט כמו כן ימציא הספק לחברה/ ל 3.11.2

ההזמנה, לוח זמנים בשיטת "גאנט" או תכנית אחרת לזמני ביצוע העבודה מאושרת על ידי 

לפחות, כשהוא  לשבוע, אחת למנהל הפרויקט. לוח הזמנים יעודכן ויועבר מנהל הפרויקט

הקרוב. לוח הזמנים שבוע הקרוב מפרט את התקדמות הביצוע ואת העבודה המתוכננת ל

 ל פירוט מלא של הציוד שבדעת הספק להשתמש בו.יכלו
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עדכון לוח הזמנים אינו גורע מחובה כלשהי של הספק על פי החוזה, לרבות החובה להשלים  3.11.3

 את ביצוע העבודה וכן כל שלב של העבודה במועד שנקבע בחוזה זה.

חייב את לא המציא הספק את לוח הזמנים יוכן לוח הזמנים על ידי המועצה, ולוח הזמנים זה י 3.11.4

 הספק. הוצאות ההכנה יחולו על הספק.

המועצה רשאית , בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין  3.11.5

מסיבה אחרת בהתאם להוראות החוזה, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר. 

מזמן אישורו על ידי חייב לוח הזמנים את הספק י -שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים 

 המועצה.

את כל מסמך, תכנית, או חומר לפי הוראות סעיף זה לחברה, בין שאושר על ידה ובין שלא  3.11.6

 אושר, אינה פוטרת את הספק מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי חוזה זה ולפי כל דין.

 

 התחלת ביצוע העבודה 3.12

 

בצו התחלת עבודה, בהתאם הספק יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המועצה  3.12.1

ללוח הזמנים בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בהזמנה ובהתאם 

 ללוח הזמנים הנזכר בהזמנה. 

תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינתן לספק כל דחייה של המועד  3.12.2

 רגנות לעבודה.הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת ההתא

 

 העמדת אתר העבודה לרשות הספק 3.13

במועד שנקבע להתחלת העבודה, יועמד לרשות הספק אתר העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש 

להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר. לאחר מכן יועמדו 

רש, לביצוע העבודה לרשות הספק, מזמן לזמן, חלקים נוספים מאתר העבודה, הכול כפי שייד

 בהתאם ללוח הזמנים.

 

 שילוט על ביצוע עבודות 3.14

מתאריך תחילת עבודות ההקמה יספק ויציב הספק, על חשבונו שלט בכניסה  ימים  3תוך   3.14.1

 מ'.  x 1.50 1.00לאתר במידות 

 השלט יהיה מחומרים במידות ובצורת עיצוב גרפי, שיאושרו על ידי המועצה.  3.14.2

ככל  יקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהספק לספק ולהציב שלטיםהמועצה רשאית, על פי ש  3.14.3

 , כאמור, טרם תחילת ביצוע העבודות באתר העבודה. שיידרש

 . מנהל הפרויקטהשלט יכלול: שם המועצה, שם הספק וכתובתו, פירוט העבודה המתבצעת,   3.14.4

ו אם במהלך תקופת החוזה ידאג הספק לשלמותו ולניקיונו של השלט, לחידושו או להחלפת  3.14.5

או ישאירו באתר הכול לפי הנחיות המתחם ניזוק, ובתום העבודה ידאג לפירוקו ולסילוקו מ

והוראות המפקח. הספק, קבלני משנה שלו או מי מטעמו לא יעמידו שילוט בנוסף לשלטים 

 האמורים לעיל. שילוט נוסף יוסר מיד וכל ההוצאות שייגרמו בשל כך יחולו על הספק.

 

 "לביצוע"ביצוע לפי תכניות  3.15

 

 מובהר ומוסכם בזה כי הספק יבצע את העבודה אך ורק לפי תוכניות שמצוין עליהן "לביצוע".   3.15.1
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לקראת ביצוע העבודה, או במהלכו, יעביר הספק לחברה תוכניות אשר מצוין עליהן   3.15.2

 "לביצוע", ואשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות, ביחס לתוכניות שהועברו.

 

 המועד השלמת העבוד 3.16

 הספק מתחייב להשלים את ביצוע העבודה במועדים שנקבעו במכרז ובמפרט זה.  3.16.1

המועדים שנקבעו כוללים את הזמן הדרוש לקבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים, ביצוע   3.16.2

 העבודה ומסירתה כשהיא מושלמת ומוכנה לשימוש מיידי.

אלא באישור, מראש  למען הסר ספק מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה  3.16.3

 ובכתב של המועצה וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של חוזה זה.

סבור נציג המועצה כי יש מקום להארכת המועד להשלמת העבודה, מחמת שינויים או   3.16.4

תוספות לעבודה, או מחמת כוח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המנהל, מתן 

לתת, לפי שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הספק, ארכה הארכה, רשאי המנהל 

 להשלמת העבודה לתקופה המתאימה, לפי שיקול דעתו.

 

 הפסקת העבודה 3.17

על הספק להפסיק את ביצוע העבודה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת  3.17.1

לו על ידי  המועצה, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא אם ניתנה

 המועצה הוראה בכתב על כך.

הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, ינקוט הספק באמצעים להבטחת אתר העבודה  3.17.2

 והעבודה ולהגנה עליהם לפי הצורך, לשביעות רצונו של המנהל.

 30הספק לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי כלשהו בגין הפסקת עבודה לתקופה שאינה עולה על   3.17.3

זכאי להחזר הוצאות שנגרמו לו כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודה לתקופה  יום. הספק יהא

יום בלבד. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל, לאחר שתינתן לספק  30שעולה על 

 הזדמנות להשמיע טענותיו בכתב.

נגרמה הפסקת העבודה, באשמת הספק, תחולנה ההוצאות שנגרמו לספק תוך כדי מילוי   3.17.4

 סעיף זה על הספק.הוראות המנהל לפי 

תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הספק, ולספק לא תהיינה כל תביעות ו/או   3.17.5

טענות כלשהן כלפי המועצה, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות 

לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה 

 נה.וכתוצאה ממ
 

 

 

 

 פיקוח וניהול 3.18

 

המועצה תהא רשאית לבדוק את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את   3.18.1

טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על 

 ידי הספק בביצוע העבודה. 
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היכנס בכל עת לאתר הספק יאפשר ויעזור לנציג המועצה ולכל בא כוח מורשה על ידו, ל  3.18.2

העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו 

 מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע   3.18.3

ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של החוזה בכל שלביו על ידי הספק, 

סחורות הן במידה והמדובר הוא באחריות  לגבי כל צד שלישי והן מבחינת אחריות הספק 

לאופן ביצוע התחייבויותיו כלפי המועצה ולתוצאות הביצוע, והפיקוח הנ"ל לא ישחרר את 

 הספק מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי החוזה.

 

 ציוד חומרים ומתקנים באתר העבודה 3.19

 

הספק אחראי, על חשבונו, לשמירתם הבטוחה של הציוד, החומרים, המבנים והמתקנים   3.19.1

 הארעיים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה.

המועצה תהא רשאית לתת לספק, בכל זמן שהוא, הוראות שונות, לפי שיקול דעתה, בכל   3.19.2

ים מלשמש בביצוע העבודה, הוראות בדבר החלפת וסילוק ציוד הנוגע לפסילת ציוד וחומר

וחומרים שנפסלו וכיו"ב הוראות. הספק ינהג על פי הוראות המועצה וההוצאות יהיו על 

 חשבונו.

כל העבודות תבוצענה בכפוף לאישורים הנדרשים לגבי טיבם של החומרים, התאמתם   3.19.3

שראלי, והתאמתם לשימוש במתקני לדרישת התקן הישראלי או כל תקן אחר בהעדר תקן י

 משחק לפי דרישות התקן הישראלי.  
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  כושר מפרט טכני לעבודות אחזקת מתקני 

  – כללי .1

, מתחייב הספק לבצע גם את מכלול עבודות כושרבמסגרת ביצוע עבודות ההתקנה של מתקני ה .1.1

 24וזאת לתקופה של  במסגרת עבודות נשוא מכרז זהכושר האחזקה )הבדק( של מתקני ה

של מת"י  1497חודשים מיום קבלת תעודת השלמה, לרבות בדיקה שנתית בהתאם לתקן 

 .ולרבות המצאת כל האישורים הנדרשים

, אופיין, תכיפותן ובכלל זה טיב העבודה והחומרים תעשנה כושרביצוע עבודות אחזקת מתקני ה .1.2

 .  ולהוראות הסכם ההתקשרות בהתאם להוראות מסמך זה

  – הות העבודהמ .2

אחזקה שוטפת וסדירה במסגרת אחריות שנת הבדק ו/או האחזקה השנתית של כל מתקני  .2.1

 מכון התקנים הישראלי.ב המפורסם  1497 לת"יבהתאם  גניםב כושרה

ביקורת שבועית וחודשית בהתאם להנחיות מכון התקנים הישראלי, הגשת טפסים חתומים על  .2.2

 ידי בודק מוסמך.

מתקנים שיתגלה במשך תקופת החוזה בין אם נתגלה ע"י הספק בביקורת יזומה תיקון כל ליקוי ב .2.3

 שלו ו/או ע"י המועצה או מפקח מטעמה.

 דחופים המתגלים במשך היממה. מקריםהיענות לכל קריאה לצורך טיפול ותיקון  .2.4

 48-לא דחופים ע"פ הגדרת המועצה או המפקח מטעמה לא יאוחר מ במקריםביצוע תיקונים  .2.5

 עד דיווחה או גילוייה )לפי העניין(.שעות ממו

 מכון התקנים הישראלי.ב המפורסם 1497 כושרמתקני  ת"יכל התיקונים יבוצעו עפ"י  .2.6

אחר ומופיע ברשימת  מוסמךהספק ימציא אישור מטעם מכון התקנים הישראלי או ע"י גוף  .2.7

 פולו.בדבר תקינות כל המתקנים שבטיהמעבדות המוסמכות כפי שנקבע ע"י משרד הכלכלה 

 

 שילוט .3

 את שיפרט ואזהרה הוראות הפעלה, בטיחות שלט יהיה מתקן כל עם סיום עבודות ההקמה, ליד .3.1
 .דין כל לדרישות בהתאם וכו' במתקנים להשתמש המורשים השימוש במתקנים, גילאי אופן

 או כל שפה אחרת שתידרש ע"פ התקן. עברית ואנגלית :בשפות יכתבו השלטים .3.2

 .הדין י"ועפ התקנים י"עפ יהיו השלטים מידות .3.3

 השלט יהיה מחומרים ובצורת עיצוב גרפי, שיאושרו על ידי המועצה. .3.4

 ההתקשרות ושעות דרכי המתחזקת המועצה פרטי יופיעו שבו שלט לאתר יוצב בכניסה .3.5
 .ההתקשרות

 המועצה. מצד נוספת תמורה כל וללא בהתאם לדרישותיה נוסף שילוט המועצה רשאית לדרוש .3.6

 תנהגות במתחם. בדבר כללי ה חייב  להתקין בכניסה למתחם שלט מתבמכרז  הזוכה .3.7
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  – אופן ביצוע העבודה .4

פירוק מתקן פגום,  ביצוע העבודה במלואה בין אם מדובר על תיקון מקומי, החלפת חלקים, .4.1

החלפת מתקן בודד או רכיב בתוך מתקן משולב וכל עבודה הנדרשת לצורך החזקה מלאה של כל 

 די הספק ועל חשבונו במסגרת חוזה זה.המתקנים תבוצע על י

 כל החלקים והחומרים הדרושים לביצוע התיקונים יסופקו ע"י הספק ועל חשבונו. .4.2

 כל הכלים והציוד הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ללא יוצא מהכלל: .4.3

סולמות, מכשירי ריתוך, מקדחות, כלי עבודה שונים וכו' לצורך ביצוע העבודה יסופקו ע"י הספק  .4.4

 שבונו במסגרת החוזה.ועל ח

 הובלת החומרים, הכלים, הציוד והחלפים למיניהם הינם על חשבון הספק. .4.5

 פירוט העבודות: .5

 

אישור ממכון ימציא במהלך שנת אחזקה הראשונה )בדק( הספק יערוך סקר תקינות המתקנים ו 5.1

 . הנתונים יינתנו הן על גבימתחם התקנים הכולל צילום המתקנים, רישום כל המתקנים ב

 דיסקט והן בנייר.

 

 תקן ומקוריים.ל התאמההחלפים חייבים להיות בעלי  5.2

 

להנחיות יצרן המתקן ומאושרות ע"י  בהתאםחייבת להיות  ועיגון המתקנים יציקת הבסיסים 5.3

 .1497הישראלי כל זאת ההתאמה לת"י  מכון התקניםקונסטרוקטור וע"י 

 

 חם ללא השגחת הספק.לא יושארו מתקנים מסוכנים או חלקי מתקנים בשטח המת 5.4

 

 מתקן פסול יסולק ישירות למזבלה. 5.5

 

מתקני  1497 ת"ימתקן או תיקון שאיננו מוזכר בתיאור העבודות יתוחזק בהתאם לנדרש על פי  5.6

 . כושר
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 תעודת גמר/תעודת השלמת מבנה )סופית/חלקית/מותנית(

 חוזה מס' _________)"החוזה"(

  17/2020)מכרז מס'  

 כושר, הצללה ומשטח בלימה בחטיבה עליונה "נחשון" מתקני  ותחזוקת התקנה ,אספקה לתכנון,

 

 

 פרטי זיהוי של המבנה

 

 הערות* שם הקבלן אתר שכונה/אזור מחלקה

     

     

* במסגרת ההערות יש לציין במפורש האם התעודה היא סופית, או שמא היא חלקית )ואז לציין את חלק  

 תעודה(, או שמא היא מותנית )ואז לציין את התנאים למתן התעודה(.המבנה בגינו נתנה ה

 

 תיאור המבנה וייעודו: _________________________________________________.

 

 –כמפורט לעיל/בתנאים  –בהתאם להוראות החוזה, הרינו לאשר את השלמת המבנה )במלואו/באופן חלקי 

ר התחייבויות הקבלן שלפי החוזה ו/או האחריות המלאה המוטלת עליו כמפורט לעיל(, ומבלי לגרוע מכל ית

להשלמת הפרויקט )כהגדרתו במסמכי המכרז( באופן מלא ולשביעות רצונה של המועצה, ניתן בזה אישור 

 להשלמת המבנה בהתאם לאמור לעיל.

 

____ )תאריך מתן תעודה זו מעיד על תחילת תקופת הבדק כהגדרתה בחוזה, החל מיום ____________

 השלמת המבנה באופן סופי/חלקי/בתנאים הנקובים לעיל(.

 

 הערות מנהל הפרויקט: 

  ._____________________________________________________________________ 

 

 הערות המפקח: 
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  ._____________________________________________________________________ 

 

 

ת מוסר המבנה שם + חתימ

 מטעם הקבלן

שם + חתימת מקבל המבנה  

 מטעם המועצה

 תאריך: ________________  תאריך: ______________

   

 חתימת המפקח  חתימת מנהל הפרויקט

 

 

 

 

 

 

 



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

 

                                                                                          

חתימה וחותמת המציע:  

__________________________ 

39 

 תעודת סיום מבנה

 חוזה מס' _________)"החוזה"(

 

 

 

   17/2020 )מכרז מס'

 ושר, הצללה ומשטח בלימה בחטיבה עליונה "נחשון" כמתקני  ותחזוקת התקנה ,לתכנון, אספקה

) 

 

 פרטי זיהוי של המבנה

 

 תאריך ביקורת בדק שם הקבלן אתר שכונה/אזור מחלקה

     

     

 

תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקת בהתאם להוראות החוזה, הריני לאשר כי העבודה כמפורט בחוזה, שעניינה 

בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות  יבה עליונה "נחשון" מתקני כושר, הצללה ומשטח בלימה בחט

 הבדק לתיקון ליקויים ו/או פגמים ו/או נזקים בוצעו לשביעות רצוני המלאה. 

 

 ניתן להשיב לקבלן את ערבות הבדק. 
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 נספח "ג"

 אישור קיום ביטוחים

 

 מצ"ב בנפרד.
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נספח 

 2ג'

 

 

 

 

   נוסח צו התחלת עבודה 

 לכבוד 

______ 

______ 

 

 

 נוסח צו התחלת ביצוע העבודות

 

מתקני כושר בבי"ס לאספקה והתקנה של בהמשך להזמנת עבודה מיום ____________________,  .1

 . ההסכם נשוא הזמנת העבודה בהתאם להוראותהנכם מתבקשים להתחיל בביצוע הפרויקט נחשון 

  

 .מועד התחלת ביצוע העבודות יהיה ביום ________ וביצוע העבודות יסתיים לא יאוחר מיום _______  .2
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ביצוע הפרויקט לפי צו זה יהיה כפוף לכל תנאי החוזה, על כל מסמכיו, נספחיו וצרופותיו, לתנאי כל דין  .3

 ולהוראות של כל רשות מוסמכת. 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

__________________ 

   חבל מודיעין מועצה אזורית 

 

 הנני מאשר קבלת מסמך זה :

 ___________________   :ספקשם ה

  ___________________ :ספקחתימה וחותמת של ה

 ___________________ שם / שמות החותם / החותמים:
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  1'דנספח 

 ערבות הצעה

 בנק: ________________        ,לכבוד

 סניף: _______________                  חבל מודיעין ורית המועצה האז

 מיקוד: ______________   

 תאריך: ______________        

 נ.,א.ג.

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:  

 

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים "המבקשים"____ )להלן ____________________על פי בקשת ____

לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקת מתקני כושר, הצללה ומשטח בלימה בחטיבה  17/2020' מס פומבילמכרז 

 5,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של, ולקיום התחייבויות המבקשיםעליונה "נחשון" 

  .₪  

ע אלינו, אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגי

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.

תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 30/8/2020ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.  30/8/2020 יום  לינו אחרידרישה שתגיע א

 .רבותנו זו בטלה ומבוטלתע 30/8/2020לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

        

 

 בכבוד רב,

 בנק : _____________________       
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  2'דנספח 

    

   

 ביצוע, בדק, טיב ואחריות -ערבות בנקאית 

 

 בנק: ________________        ,לכבוד

 סניף:_______________                    חבל מודיעין המועצה האזורית  

 מיקוד: ______________        נ.,א.ג. 

 תאריך: ______________        

 ___ערבות בנקאית צמודה מס' __________הנדון:   

לביצוע יבויותינו ( בנוגע להבטחת  התחיהמבקשים -____ )להלן _____פי בקשת _____-על .1

בתקופת הבדק והאחריות לפי חוזה שביניכם לבין המבקשים מיום השירותים נשוא ההסכם, לרבות  

ש"ח  ______________________,  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

הפרשי  -צמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן בתוספת הפרשי ה

 (.הצמדה

מיד עם דרישתכם  ,בתוספת הפרשי הצמדה ,אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל .2

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או 

את המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון לדרוש את הסכום תחילה מ

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  .3

שותיכם לא יעלה על הסך הכולל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרי

 הנ"ל.

 במכתבנו זה : .4

די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר י-שמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם עלמ -"מדד" 

 כלכלי.

 כדלקמן: ,הפרשי הצמדה יחושבו

המדד  -י ערבות זו )להלן פ-אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על

 -מדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____/___ שפורסם ביום _______ )להלן כי ה ,(החדש

יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין  ,(המדד היסודי

 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

 בתוקפה עד ________ ועד בכלל. ערבות זו תישאר .6

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 א.ושהאופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 
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 בכבוד רב,  

 בנק : _____________________                 
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 1'הפח נס

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

אני משמש כ  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן

להלן: _______________________________ )עמצי___________________________ אצל ה

ומוסמך ליתן של המועצה האזורית חבל מודיעין.  17/2020מס'  פומבימגיש הצעה במכרז (,  אשר "מציע"ה

 מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 

 בתצהיר זה: .1

 ם בעל  ג -י שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם מ - "בעל זיקה"

 או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד  השליטה בו  

 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  

  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-הגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"אכ      -    "שליטה"

 

]יש כי וכל בעל זיקה למציע: זה,  אנוגשת הצעה במכרז הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ה .2

 במשבצת המתאימה [ Xלסמן 

  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 

 ;1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז/ו 1991-התשנ"א

  לפי 2002 באוקטובר 31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

י חוק ו/או לפ 1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות בהליך, חלפה שנה אחת לפחות  1987-שכר מינימום, התשמ"ז

 מועד ההרשעה האחרונה;מ

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  הריני להצהיר כי .3

  לא חלות על המציע . 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

  חלות על המציע והוא מקיים 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

   אותן.

חלות  9981 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9סעיף )במקרה שהוראות  .4

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  על המציע 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100מעסיק  המציע 

 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .5

  למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשםהמציע מתחייב כי יפנה 
 ובמקרה ,1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך 
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 ברתיים לשם המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים הח

, הוא פנה 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו בחינת יישום

כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע  התחייב בעבר לבצע פנייה 

 זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה להעביר  המציע מתחייב

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה אשר 

על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

  יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

____________________              ____________________         _____________ 

 חתימה                           חותמת ומספר רישיון                                   תאריך
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 2'הנספח 

 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 לכבוד 

 המועצה(  -)להלןבל מודיעין חמועצה אזורית 

( במסגרת הצעתי במכרז מציעה -הצהרה זו מוגשת על ידי ________________________ )להלן .1

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   17/2020מספר  פומבי

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 הקובע:  1958 -)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח ב׳ 89סעיף  .א

"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 

ה, בן או בן זוג, הור -״ יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב

 בת, אח או אחות״.

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות   12כלל  .ב

 המקומיות הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, 

 בו בעלי שליטה בו.בר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרוח  -״חבר מועצה״ 

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .ג

זוגו, -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  

סוכנו או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה 

שלו או בהסכם הכללי למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה 

של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה 

 מספקת״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

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

 סוכן או שותף.

ו שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו א .ג

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 אחראי בו.

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

אם מסרתי  ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או .4

 הצהרה לא נכונה.

 אני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

( לצו המועצות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

ישור שר הפנים, מחבריה ובא 2/3המקומיות )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברוב של 

א' )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד  89רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________
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 אישור עו"ד

 עו"ד : _________________אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי : אישור 

 

 3'הנספח 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

_______________ מציע אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה ב

(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי מציעה - )שם המציע( )להלן

 ר בזאת כי:מצהילעונשים הקבועים בחוק, 

 מציע ומנהליו. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1
 במכרז זה. מציעה להצעה המוגשת מטעם המציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2
שפורסם ע"י מועצה אזורית  – 17/2020מס'   פומביתצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז  .3

 חבל מודיעין. 
באופן עצמאי, ללא מציע בהצעה זו הוחלטו על ידי ה המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים .4

 התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .5

או בפני כל גוף או אדם  במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

 הקשורים עימם.
 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .6
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .7
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .8
צעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה ה .9

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על התצהיר ועד  .10

 מועד הגשת ההצעות.
 .ול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועלאני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכ .11

 

 _____________מציע ______________ חותמת ה מציע תאריך _________ שם ה

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי ________________ 

ישיון מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום _____________ הופיע בפני מר/גב' והנושא ר

____________ שזיהה/תה לפי ת.ז. מס' _________________ / המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על 

 תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה המשפטית של חתימתם.
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_________________  ______________  _________________ 

 חתימה   מספר רישיון   שם עורך הדין

 

 

 

  4נספח ה'

 

 

 פרטי המציע 

 

 

 לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:

 

 שם המציע: _____________________________________ .1

 

 מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: __________________

 

 רד הרשום: _____________________________________________.כתובת המש

 

 מספר טלפון קווי: __________________  טלפון סלולארי:_________________

 

 מספר פקסימיליה: _______________________________

 

 : ____________________________________________E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני )

 

 

 ____________________________________________________   מי עיסוק המציע:תחו .2

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 אנשי המפתח אצל המציע: .3

 

 שנות ותק                                תחום התמחות                                                 שם

 

3.1 _______            __________________________      __________________________ 

3.2 _______           __________________________       __________________________ 

3.3 _______________________           __________________________       __________ 

3.4 _______           __________________________        __________________________ 

__________________________________________,   איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב'/מר .4

ת, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה מס'  סלולארי: _______________  ופניו

 לו תחייבנה אותנו.

 

 בדיקות לביצוע הישראלי התקנים מכון י"ע מוסמך בודק מתקני כושר)כשכיר או פרילנסר(  מעסיקהריני  .5

 . שם הבודק ________________________________ מס' הסמכה1497 תקופתיות עפ"י תקן

 _______________ 

עם כלל המתקנים המוצעים )תכנית העמדה( תכנון עקרוני של מראה המתחם  ילהצעת ני לצרףהרי .6

ומחיריהם של אותם  בציון האלמנטים/ האביזרים/ מתקנים )המשחק וההצללה( על רכיביהם ומרכיביהם

תקנים/מוצרים למ התקן תווי את וכן המוצעים הבלימה משטח ולרבות האקולוגי המוטיב לרבותפריטים, 

 (.תכנית המתחם - )להלן יסופקו על ידוש

 

 

 טבלת פרויקטים 

 

 

 :  עבור הגופים הרלבנטים למכרז זה שבוצעו פרויקטים להלן פירוט 
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 כבוד  רב,ב                                                                                                                                    

                                                                                        _________________________ 

 עותמת וחתימת המציח                                                                                    

 

 

 מס"ד

שם רשות   

 הגוף/מקומית

 

 העבודות   תיאור

 והיקפן הכספי

תאריך תחילת 

 עבודה

 פרטי איש קשר  

)תפקיד, שם, 

 טלפון(   

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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 חובה למילוי 

                                                                                                                                                  

 ממליצה בנפרד גוף /לכל רשות

ניתן ו                                                                                                                                        

 .לצלם מסמך זה לצורך כך

 לכבוד:

 מועצה אזורית חבל מודיעין 

 

 ג.א.נ.

 

 בלימה ומשטח  הצללה כושר אישור ביצוע  אספקה וההתקנה של מתקני  הנדון:

 

__________________________ )שם מלא( ח.פ. ___________ אני החתום מטה באשר בזה כי 

"(, סיפק עבורנו  _____________________________)שם הרשות/הגוף הציבורי(, המציע)להלן: "

 במהלך החודשים_____________. בשנת____________כושר של מתקני  התקנהשירותי אספקה ו

 

 פירוט השירותים: .1

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 : היקף השירותים .2
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 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 :__________ הכושרמתקני  הותקנו בהם האתריםכמות              

 :__________עבורכםאשר הוקמו  הכושרכמות מתקני              

              

 יותר( : כן  /  לא.)או ₪  150,000ההיקף העבודות באתר אחד לפחות היה              

 

 :חוות דעת על ביצוע .3

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 פרטי המאשר

 המועצה שם הרשות /    תפקיד      טלפון       השם ושם משפח

____________ _________ __________  _______________ 

 

 תאריך: __________

                    ____________________ 

 חתימת אישור מנכ"ל / גזבר / מנהל אגף    )חובה(                  

 .הכולל את כל הפרטים הרלבנטים ום עם הגוף המאשרבמקום אישור זה ניתן לצרף חוזה חת * 

 

 'ונספח 

 לכבוד 

  חבל מודיעין מועצה אזורית 

 ג.א.נ;
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מתקני כושר, הצללה, ומשטח בלימה  ותחזוקת התקנת, לאספקתהנדון: כתב  הצעה והתחייבות 

 17/2020  פומבימכרז  - בחטיבה עליונה "נחשון"

 

היא  שכתובתנו ,חברה/זהות _________________אנו הח"מ, ____________________ מס' 

 ________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

 

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו  .1

 "(.מסמכי המכרז)להלן: "

יהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות באספקת כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרט ,הננו מצהירים .2

רותים הדרושים נשוא המכרז, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על יהש

 קיום כל התחייבויותינו.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז  .3

ותנאי התשלום, הננו מגישים רותים יהקצר לאספקת השם והחוזה האמורים, לרבות לוח הזמני

רותים  נשוא מסמכי המכרז יהצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לספק במועדים הנדרשים את הש

התמורה ותנאי ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים )להלן: "

 "(.התשלום

לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע אספקת  אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית .4

כמפורט  ,הציוד לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

 במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה.הודעה למשתתפים ובהוראות ב

 דלקמן:במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כ .5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .5.1

 אחר, כפי שייקבע על ידכם.

 לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז. .5.2

 -פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר -להתחיל באופן מיידי בביצוע התחייבויותינו על .5.3

 לבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.ו -ל כפי שייקבע על ידכם הכ

הננו מצהירים ומתחייבים בזה, כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל המסמכים  .6

ם לא נחתום על החוזה בכלל, תחשב הצעתנו ידינו, וגם א-המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

בר יגרע מזכויותיה של המועצה בכתב, כחוזה מחייב בין המועצה לביננו, מבלי שהדידי -וקבלתה על

 המועצה כמפורט במסמכי המכרז.

דרש להתחיל בביצוע אספקת השירותים נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל הודעה על זכייתנו יאם נ

 י הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.פ-במכרז, נפעל בהתאם לדרישה על

הרינו מצרפים  ,החוזה(הוראות לקיום התחייבות שבהצעתנו זו )להבדיל מהערבות לקיום  כערבות .7

הכלול דוגמת  פי הנוסח-על לפקודתכםכנדרש המחאה בנקאית /בזאת ערבות בנקאית אוטונומית

 -כולן או מקצתן  -נו יבמכרז, ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר, כי במקרה ולא נקיים התחייבויות

שלח אלינו ו/או תוך ישתה ימים ממועד הדרישה ו/או הודע 3נו זו ולא נחתום על החוזה תוך שבהצעת

זאת  ,המועצה, הרי הזכות בידכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאיתשתורה כפי  ,כל מועד אחר

מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג  בזאתכל הודעה מראש או התראה כלשהי ואנו מוותרים ללא 

 זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.על כל 
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מהמועד האחרון ימים  90אנו מתחייבים בזה, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  .8

די המועצה. במידה ובמהלך תקופה זו י-שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

 חייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי.דרש על  ידכם  לקיים את כל התינ

מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של  .9

אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על כל 

 טענות אלה.

יב ובאיכות מעולים וכי ידנו הינם בט-רותים שיסופקו עליהציוד והשאנו מצהירים בזאת, כי כלל  .10

 התאם לדרישות המכרז והחוזה. ב -ביכולתנו לספקם, ולספק חלקי חילוף 

סיון ובעלי יכולת מקצועית וכספית לשם אספקת השירותים יהננו מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע ונ .11

ן המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו סיוינשוא החוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הנ

 לצורך ביצוע החוזה כל הציוד הנדרש ובאיכות מעולה.

 על המציע למלא את כתב הכמויות ולנקוב במחיר פאושלי סופי לכל אחד מרכיבי כתב הכמויות.

 לא כולל מע"מ₪  197,000לא יעלה על  – כל כתב הכמויותסה"כ מחיר  –תשומת לב המציעים 

תפסל  –הצעה שתנקוב במחיר כולל העולה על המחיר המירבי  שנקבע כמחיר מירבי במכרז זה.

 על הסף ולא תובא לדיון.

  

 מפרט  מס'

 

מפרט כולל מידות )יחידות/ 

 שטח( 

הערות למפרט 

ואישורים 

 נדרשים 

לא כולל  –מחיר פאושלי מוצע 

  מע"מ 

1  

 

 

מתקני 

 כושר 

 

א. מתקן כושר לאימונים 

 12ציונליים המותאמים פונק

 משתמשים ומעלה

 

ב. מולטיטריינר סקווט בישיבה 

 משתתפים. 4ל

 ג. מתקן חתירה 

ד. מתקן הרקולס לחיצת 

 כתפיים משולב פולי 

ה. מתקן הרקולס דחיקת חזה 

 לשני משתמשים –ויד אחורית 

 ו. אופני ספינינג

 הערות 

הקבלן יספק 

שילוט מידע 

ושילוט תחזוקה 

 בכניסה למתחם. 

בכל מתקן כושר 

יותקן שילוט מידע 

 קשיח כנדרש 

נדרשים אישורים 

-  

אישור בתוקף -1

של מכון התקנים 

  1497לפי תקן 

 ישור נגישותא-2

  .א

 _ .א

מתקן כושר לאימונים  .א

 12פונקציונליים המותאמים 

, דגם משתמשים ומעלה

 ___________ תוצרת

_________      מחיר 

____________ 

  4ישיבה למולטיטריינר סקווט ב .ב

דגם___________  משתתפים.

תוצרת 

      ___________________

 מחיר _______________

דגם  .מתקן חתירה .ג

___________ תוצרת 

      ___________________

 מחיר _______________

מתקן הרקולס לחיצת  .ד

דגם  .כתפיים משולב פולי

_______ תוצרת 

      ___________________

 __________מחיר _____
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מתקן הרקולס דחיקת חזה  .ה

 .לשני משתמשים– ויד אחורית

דגם ______ תוצרת 

______________      מחיר 

_______________ 

דגם  .אופני ספינינג .ו

___________ תוצרת 

      ___________________

 מחיר _______________

 

 מפרט  מס'

 

מפרט כולל מידות )יחידות/ 

 שטח( 

הערות למפרט 

ואישורים 

 נדרשים 

לא כולל  –מחיר פאושלי מוצע 

 מע"מ  

משטח  2

 בלימה 

 

 

יציקת משטח גומי 

TPV-E   על משטח

אספלט קיים וללא 

יישום חומר מקשר 

למתקני כושר 

המורכב משכבה 

 100%עליונה 

 EPDMגרגירי 

צבעוני, לפחות שני 

צבעים במשטח, 

בעובי ממוצע  של 

ממ' ופתיתי  15

 1-3.5הגומי בגודל 

ממ', ללא חומר 

שחור בשכבה 

העליונה, שכבה 

תחתונה גרגירי 

SBR  בעובי

 30מינימאלי של 

ממ' או בכל עובי 

שיידרש בהתאם 

למתקני הכושר 

ולהוראות יצרן 

המתקנים וטבלת 

גובה נפילה 

מאושרת ע"י מכון 

התקנים וגודל 

ממ'  1-5הפתיתים 

. 

 הערות  מ"ר  128

הקבלן יספק מגוון 

צבעים לבחירת 

מועצה , ה

במשטח יבוצעו 

לפחות שני 

 צבעים שונים 

 אישורים 

אישור בתוקף של 

מכון התקנים 

דרישות בטיחות 

כלליות ושיטות 

בדיקה הגנה מפני 

פציעה במרחב 

 נפילה 

 1497לפי תקן 

 ______________ _ -מחיר      

 אבן גננית  3

סה"כ מחיר 

מירבי לפרק 

עם פינה 

טומה ק\מעוגלת

 20גובה במידות 

 סמ'  10סמ', רוחב 

  –הערות  מ"א 46

האבן תותקן 

בתוך האספלט 

הקיים וקצוותיו 

 

 _______________ -מחיר      
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  –זה 

 

 

סמ' מעל  4יהיו כ

 פני האספלט

פינה  4

חיצונית 

תואמת 

 לאבן גננית

 

 

תואמת לאבן גננית 

עם פינה 

קטומה \מעוגלת

סמ'  20במידות 

 שלתי הפינות

 _______________ -חירמ       ---- יחידות 4
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 מפרט  מס'

 

מפרט כולל מידות )יחידות/ 

 שטח( 

הערות למפרט 

ואישורים 

 נדרשים 

לא כולל  –מחיר פאושלי מוצע 

 מע"מ  

 הצללה  5

 

מפרשי הצללה 

 70%בשיעור 

לפחות עם עמודי 

קירוי מגלוונים 

 וצבועים 

בהתאם 

לתכנון 

של 

 היצרן 

 הערות 

הקבלן יספק מגוון 

של צבעים  

האריג \הקירוי 

לבחירת המועצה 

, במשטח יבוצו 

לפחות שני 

 צבעים שונים

 אישורים 

ישור א-1

 קונסטרוקטור 

אישור בתוקף -2

לאריג ההצללה 

 חומרים יכיל

 בעירה מעכבי

 5093 תקן י"עפ

ויהיה לו אישור 

 התקנים. מכון של

 

 

 

 

 

 _______________ -מחיר      

מעקה  6

בטיחות 

הפרדה \

 1.1גובה 

 מטר 

 

מעקה הפרדה 

מברזל מגלוון וצבוע 

גם סער מושחל  ד\

דרות יהודה או ג\

שווא ערך  ישר 

סמ'   110בגובה 

 סמ' 200ובגובה 

מ"א  12

גדר 

 2בגובה 

מטרים 

בצד 

הדרומי 

של 

המתחם

מ"א  23

גדר 

בגובה 

1.1 

בשאר 

 הצדדים

  –הערות 

הקבלן יספק מגוון 

צבעים של צבע 

הגדר לבחירת 

 המועצה

  –אישורים 

אישור 

 קונסטרוקטור

 _______________ -מחיר      

תחזוקה  7

 שנתית 

בדיקה חודשית 

אחת לחודש 

  –אישורים  

באחריות הקבלן 
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 12ובדיקה בסיום 

חודשים לתקן 

1497 

לספק אישור 

תקינות למתחם 

 1497לפי תקן 

 _______________ -מחיר      

₪  197,000  -יר מירבי לא יעלה על מח – פאושלי  סה"כ כתב כמויות

  לא כולל מע"מ

 

  מע"מ

  סה"כ כתב כמויות כולל מע"מ כולל מע"מ 

 

 לא תתקבלנה הצעות הגבוהות ממחיר המקסימום.

סופי ופאושלי לכל עבודות בניית המגרש המצוינות בכל רכיב הכלול בכתב הכמויות הינו המחיר 

 במפרט הטכני.

ת חבל מודיעין אינה מתחייבת ואינה מתחייבת לבצע כלל את ידוע לי ואני מסכים כי מועצה אזורי

 העבודה, והדבר מסור לשיקול דעתה הבלעדי. לקבלן לא תהיה כל עילה לדרוש כל פיצוי  בגין ביצוע

 חלקי או אי ביצוע כלל של העבודה.

 

 את כל ידוע ומוסכם עלינו כי התמורה, בצירוף מע"מ כשיעורו כחוק במועד כל תשלום, כוללת 

הובלתו, סימונו, הכרוכות בהשתתפות במכרז, בביצוע אספקת הציוד, אלו , ובין השאר, ינוהוצאות

האחריות פינוי האריזות, , ב"אתרי הלקוח" )בהתאם לדרישת המועצה( התקנתופריקתו, מסירתו, 

  .תנאי המכרזכלל לצורך קיום  -ו נעל הציוד, העסקת העובדים, לרבות אנשי השירות וכל מי מטעמ

 

 __________________________________ שם  המציע: 

 __________________________________          כתובת:

 __________________________________          טלפון: 

 __________________________________ פקסימיליה:

 __________________________________        תאריך:  

 :___________________________ חותמת המציע חתימה +


