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 המועצה המקומית גדרה

  

  

  18/2022מכרז פומבי מס' 

  בגדרה משחק מתקני אתרי של נגישות התאמות לעבודות

  

  

בהתאם  בגדרה משחק מתקני אתרי של נגישות התאמות עבודות בדברמזמינה בזאת הצעות  המועצה המקומית גדרה

  . לתנאים המפורטים במסמכי מכרז זה

  

באתר האינטרנט ו ,גדרה 4 פינס שברחוב, המועצה במשרדיניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום 

  העירוני.

  

(המחאות פרטיות, שטרות וכיו"ב לא  המועצהעל מגיש ההצעה לצרף, ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת 

  .2023.1.31שתעמוד בתוקפה עד ליום  ) ₪אלף  שרים(ע ₪  00020,יתקבלו) בשיעור 

  

כשעליה מצוין מכרז פומבי , יש להכניס למעטפה סגורה ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציעאת 

 ובתיאום קהל קבלת בשעות, בגדרה 4 פינס ברחוב צהועהמ במשרדי, המחיר הצעות לתיבתולמסרם   18/2022מס' 

  .0041: שעה  202211.7., לא יאוחר מיום רביד רותי' הגב עם

  

  

  , הכל כקבוע בתנאי המכרז.המסמכים הנדרשיםכלל לעמוד בכל תנאי הסף ולספק את על המציע 
  מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון בוועדת המכרזים.

  ביותר או כל הצעה שהיא.  הנמוכהמתחייבת לקבל את ההצעה  המועצהאין 

  

  

  

  יואל גמליאל

  המועצהראש 
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 של נגישות התאמות לעבודות הצעות בזאת מזמינה )"המועצה" להלן( גדרה המקומית המועצה .1

   .נספחיהם לע זהמכר כיבמסמ לאמור בהתאם זאת כל  ,בגדרה משחק מתקני אתרי

 הפרויקט: תיאור .2

 עד בהדרגה ,זה למכרז 4 נספחכ המצורף הכמויות כתבל בהתאם ישותנג אמותלהת תעבודו .2.1
 .2025 שנת

 כל את ישקפו שהעבודות כך התקנים, מכון ידי מול מראש ויאושר הנדרשות העבודות .2.2
 1498 יישראל קןבת הלעמיד הקיימים המשחק מתקני את להביא מנת על מהמועצה הנדרש
 .הביצוע לאחר התקנים וןמכ אישור ולקבלת ,8 ו 1 חלקים

 לסיים ובאפשרותה, חלקן או כולן , העבודות את להזמין מתחייבת אינה המועצה כי מובהר .2.3
 .הבלעדי דעתה שיקול ע"פ שלב בכל זו התקשרות

  .דעתה שיקול פי על הזוכה בשירותי משלהשת רשאית והמועצה מסגרת מכרז הינו זה מכרז .2.4

 מסוגים משחק מתקני שרכ טובתל הזוכה בשירותי להשתמש המועצה רשאית כן כמו .2.5
 בין ושיסוכמ לתנאים בהתאם וזאת ,המחיר הצעת בכתב מופיעים םאינ אשר נוספים,

 הצדדים.

 :לשינויים ובקשות הבהרה לותאש .3

 מייל כתובת באמצעות ,פישמן לאמיר להפנות יש והבהרות שאלות .3.1
uni.ilamir.fishman@gedera.m, ורק אך וזאת .15:00-09:0 השעות בין ה' – א' בימים 
 .14:00 בשעה 2022/10/26 ג' מיום יאוחר לאו בכתב,

  המכרז. מסמכי רוכשי לכל תועברנה ,המועצה דעת שיקול פי על תינתנה, תשובות .3.2

 לפנות, יוכל המציע ת,בהירויו אי ו/או סתירות המכרז במסמכי יימותק המציע, שלדעת ככל .3.3
 ודואר פקס מספר ופרטי הותוז פירוט וךת לעיל, 33. בסעיף הנקוב דלמוע עד ב,בכת

 כלשהם ספקות או התאמות אי שגיאות,ה סתירות,ה ,הבהרותה פירוט לשם אלקטרוני
  .אשהו פרט כל או סעיף כל של המדויק מובנול בקשר שימצא

 אי אוו/ סבירות אי בדבר טענות מלטעון מנוע יהיה לעיל, 53. בסעיף כאמור יפנה שלא מי .3.4
  .וכיו"ב טעות ,התאמות יא שגיאות, בהירות,

 בדרך ןשתינת לתשובה תוקף כל ואין בלבד בכתב תהא נציגה של ו/או המועצה של תשובה כל .3.5
 בהקשר מטעמה מי כל ייד על שיינתנו בע"פ להסברים חראיתא היהת לא המועצה אחרת.
   .הלהצע ו/או המכרז לתנאי

 תהא וכן חלקן, או ,השגות ו/או להבהרות ת,לפניו להתייחס שלא רשאית תהא המועצה .3.6
 של הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם והכל המציעים לכלל התייחסותה להעביר איתרש

 ההצעות הגשת לצורך שנקבע למועד עד השגה ו/או לפניה המועצה התייחסה לא .המועצה
 לתנאי שינוי או הרההב תשובה, למשתתפים ועצהמה מסרה יע.המצ פניית דחיית בכך יראו

 המכרז למסמכי חתומים, כשהם ויצורפו, המכרז ממסמכי חלק אלה ויהו בכתב, המכרז,
 המשתתף. ידי על המוגשים

  :הצעותה והגשת המכרז במסמכי עיון .4

 הגב' אצל גדרה 4 פינס שברחוב ,המועצה משרדיב תשלום, ללא המכרז במסמכי לעיין ניתן .4.1
 .3028962-050 או 8593598-08 בטלפון מראש בתיאום ,דרבי רותי
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 הצעתו על להשפיע יכול ואשר לו הדרוש מידע כל את וקיבל מסמכיםה בכל יןשעי לאחר .4.2
 כל את שתכלול הצעתו את שיגלה המציע מתבקש פיו, על ההתחייבויות ומילוי זה במכרז
 עמוד בכל במכרז, המשתתף מטעם כדין המוסמכים ידי על חתומים כשכולם ,המכרז מסמכי

 .מודוע

 להיות יכול ואשר ידו על שייאסף מידע כל ו/או שיערוך בדיקות על הצעתו לבסס המציע על .4.3
 זה. ןבעניי כלשהי אחריות כל תחול לא המועצה ועל הצעתו למתן רלוונטי

 ההצעה. הגשת לאחר תתקבל לא המכרז, מפרטי פרט ןבעניי הבנה אי או טעות בדבר הטענ כל .4.4

 המכרז טיפר שכל הצהרהו כאישור כמוה במכרז, תווהשתתפו המציע של הצעתו שתהג .4.5
 במכרז המפורטות ההתחייבויות אחר למלא מסוגל הוא וכי לו, ונהירים ידועים סכםוהה

  ובהסכם.

 שינוי עריכת אלל המכרז להסכם המצורף הביטוחים יוםק סטופ בשולי לחתום המציע על .4.6
 אולם המציע של המבטח את םלהחתי צורך אין למכרז צעותהה הגשת בשלב גביו. על כלשהו

 ביכולתו כי ולאשר אותו המבטח לגורם הביטוחיות תדרישוה את העבירל המציע על
 תובא המבטח לש וו/א המציע של הסתייגות כל במכרז. ויזכה במידה כנדרש להתחייב

   לעיל. 53. בסעיף ורטהמפ נוהלה פי על מועצהה לידיעת

 את ותלרא אחרים המציעים של פניות ותהיינה במידה וכי לויהג הצעתו כי מצהיר המציע .4.7
 קבלת לאחר ,הצעתו את להראות מראש רשות נותן והוא לכך, התנגדות כל לו אין הצעתו

 אשמר לציין עליו לעיל, לאמור מתנגד יעהמצו במידה המכרזים. ועדת של סופית החלטה
 זאת עם לכך. הנימוקים ואת חסויים הינם לדעתו, סעיפים אלו הצעתו במסמכי ובמפורש

 רשאית והיא המכרזים לוועדת מסורה צעתוה את להראות דעתה שיקול כי למציע מובהר
 מסוימים יםחלק המציע ע"י שיסומנו ככל כי מודגש חסוי. אינו דעתה שלפי מסמך כל להציג

 ניו.מפ וייםחס יהיו אחרים מציעים של בהצעות קיםחל אותם כחסויים, בהצעתו

  : הצעה הגשת ומקום מועד .5

 האחרון המועד" להלן( 14:00 בשעה 2202.11.7 'ב וםיב הינו ההצעות להגשת האחרון המועד .5.1
  )."ההצעות להגשת

 המועצה במשרדי ,ירהמח הצעות לתיבת סגורה במעטפה להגיש יש החתומה ההצעה את .5.2
 8593598-08 בטלפון רביד רותי הגב' עם וםובתיא קהל קבלת בשעות בגדרה, 4 פינס ברחוב

 .3028962-050 או

  :ההצעה עריכת אופן .6

 השורות כלב למכרז, 4 מס' נספחכ המצורף הכמויות, כתב גבי על מולאת ספיתכה ההצעה .6.1
  לכך. יםהמיועד והמקומות

 סימוםמק מחיר מופיע המחיר הצעת בבכת שורה לכל זה זבמכר כי בזאת, ומודגש מובהר .6.2
 שלו המחיר צעתה ראש משתתף ").המקסימום מחיר "הצעת (להלן: ממנו לחרוג שאין

  תיפסל. הצעתו ום,קסימהמ מחיר הצעת על תעלה

  ז.המכר במסמכי האמור מכל הסתייגות ו/או שינוי כל לבצע אין כי מובהר .6.3
  

  :ההצעה תוקף .7

  .אחר עם חוזה לחתימת עד או םיו )90( תשעים למשך ףבתוק תהיה במכרז המציע הצעת .7.1
 וזאת נוספת לתקופה ההצעה תוקף הארכת את מהמציע רושלד רשאית תהיה המועצה .7.2

  .בכתב מתמוקד בהודעה

  :כלליים תנאים .8
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  שהיא. הצעה כל או ביותר, וכההנמ ההצעה את לקבל מתחייבת המועצה אין .8.1

 תהיה כן כמו .החוזב להתקשר המועצה של כלשהי ותהתחייב משום זה במכרז לראות אין .8.2
 (בין הזוכה עם זההחו לחתימת קודם שהיא, יבהס מכל המכרז, את לבטל רשאית המועצה

 םלמשתתפי ו/או ולזוכה ,שלא) ובין מועצהה של המכרזים ועדת ידי על זוכה הצעה שהוכרזה
  זה. ןיבעני תביעה או טענה, כל תהיה לא במכרז האחרים

 המכרז מסמכי ובהכנת למכרז ההצעה בהגשת הכרוכות שהם, וסוג מין כלמ צאותההו כל .8.3
 מקרה. בשום לו תוחזרנה ולא במכרז המשתתף על תחולנה

 ,המכרז במסמכי םשה וסוג מין מכל האחרות הזכויות וכל היוצרים זכויות הבעלות, זכויות .8.4
 לצורך אלא שהוכל שימוש בהם לעשות רשאים אינם במכרז המשתתפים .למועצה ייכותש

 .המועצה עם ותההתקשר ביצוע ורךלצ או ההצעה הגשת

 במכרז המשתתף של ההתאגדות םרישו תאריך ,רהכחב מאוגד זבמכר המשתתףו במידה .8.5
 תעודת המכרז למסמכי תצורף כן ההצעות. להגשת רוןהאח למועד קודם להיות ייבח כחברה,

 .דין יפ על המתנהל ממרשם כחברה, במכרז המשתתף של התאגדות

 סמכימ עם יחד מציאי  המציע ההצעה. על לחתום במכרז ציעמה של המוסמכים מנהליו על .8.6
 מסמכי פי לע הנדרש חרא מסמך כל או עו"ד, או רו"ח ידי-על רמאוש פרוטוקול רז,המכ

 וההצעה המכרז מסמכי על החותמים כי המאשר הדין, ו/או במכרז המשתתף של ההתאגדות
 המשתתף את בחתימתם בלחיי רשאים הם וכי במכרז המשתתף של המוסמכים מנהליו הם

  .בשמו מחייבות הצעות ולהגיש כרזבמ המשתתף חותמת פתבתוס במכרז

 יותר או אחת מילוי אי זה. במסמך טותהמפור ראותההו כל למילוי לדאוג המציע על .8.7
 ההצעה. לפסילת לגרום עלול מהדרישות,

 את בטלל או במכרז, ציעמ של הצעה לקבל לא הבלעדי, דעתה שיקול לפי זכות, למועצה .8.8
  רעאי אשר מהותי עאירו בעקבות במכרז, הזוכה כהצעה במכרז מציע של הצעה על זהההכר

 ידה. על החוזה חתימת למועד עד

 אפשרות להיעדר חשש משום בקיומו שיש אירוע משמעו, מהותי" "אירוע המונח זה, בסעיף .8.9
  זה.החו פי על התחייבויותיו כל ראח למלא הזוכה, לרבות במכרז, מציע מצד

 םהמשתתפי כלמ לדרוש הבלעדי, דעתה שיקול לפי חייבת, לא אך ,רשאית תהיה המועצה .8.10
 ו/או אישורים ו/או המלצות ו/או חסר מידע וו/א מסמכים השלמת חלקם, ו/או במכרז
 למציע. או להצעה הקשור בכל נוספות, הבהרות ו/או נוספים מסמכים ו/או נוספים פרטים

 במכרז: להשתתפות סף תנאי .9

 ןיד פי על בישראל המתנהל מרשםב הרשומים תאגיד או יחיד שהינו מציע רזבמכ ףלהשתת רשאי
  להלן: ישותהדר בכל בעצמו והעומד

 לפחות, מקומיות רשויות שלוש עבור הציבורי, במרחב משחק מתקני של בהקמה ניסיון לעב .9.1
 שקדמו השנים )חמש( 5 במהלך זאת כל לפחות, ₪ )מיליון שלושה( 000,0003, כולל בשווי

 למכרז. ההצעות גשתה למועד

 מפורטים חשבונות ת,חתומו המלצות ןכגו אסמכתאות לספק המציע על זה תנאי להוכחת
  ד'.וכ

 של והתקנה אספקה מתכנון הנובע לפחות, בשנה, ₪ 5,000,000 לש ספיכ מחזור למציע .9.2
 .20202021,,2019 מהשנים אחת בכל הציבורי במרחב משחק מתקני

 .הסף בתנאי מידתוע בדבר רו"ח דיי על חתום אישור לצרף יעהמצ על זה תנאי להוכחת
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 תקן ותדריש לפי הישראלי יםהתקנ מכון מטעם משחק מתקני להתקנת קףבתו היתר בעל .9.3
1498. 

 ו סינטטי דשא מסוג נפילה בולמי מצעים להתקנת הישראלי התקנים מכון מטעם היתר בעל   .9.4
MEPD השונים לסוגיו.  

 .המכרז כימסמ את רכש המציע .9.5

 ל עד ובתוקף ₪ 0020,0 של בסך להלן, 5 כנספח מצורףה בנוסח בנקאית, ערבות הגיש המציע .9.6
2023/01/31. 

  :במכרז משתתףה הצעת .10

 אשר לכך, המיועדים יםהטפס גבי על ,נספחיו על המכרז מסמכי את יגיש במכרז, משתתף לכ .10.1
   לו. שהומצאה במעטפה ,מועצהה ידי על לו נמסרו

 כל את שתכלול הצעתו את מועצהל גישולה המכרז מסמכי בכל היטב יןלעי ציעהמ על .10.2
 ציעהמ מטעם כדין מכיםהמוס ידי לע מיםחתו להלן, 610. בסעיף טיםהמפור המסמכים

  ועמוד. עמוד בכל במכרז

  מע"מ. יתווסף המוצע למחיר .חדשים בשקלים נקבית הכספית ההצעה .10.3

 ואין המכרז בנספחי ואחרים הכאל יםפרט לאלמ המציע  שעל אימת כל כי בזאת, מובהר .10.4
 נספחי בנוסח ומאומת, חתום נילווה סמךמ לצרף הוא רשאי מספיק, עבורם שהוקצה המקום
 .הדרושים הפרטים את יפרט אשר ,המכרז

 .המועצה לבין הזוכה בין יחתםיש חוזההמ נפרד בלתי חלק תהווה במכרז המציע הצעת .10.5

   מסמכים

 כשכל )המכרז" "מסמכי ולעיל: (להלן הבאים םהמסמכי כל את תכלול במכרז המציע הצעת .10.6
  זה: מכרז הוראות פי על חתומים, והם ממולאים פרטיהם

  ;למכרז א1 'מס כנספח המצורף ,במכרז ציעמה הרתצה  מסמך .10.6.1

 המצורף ,1976 – ו"התשל ,ציבוריים יםגופ עסקאות לחוק ב2 סעיף לפי תצהיר .10.6.2
  ;למכרז ב1 'מס כנספח

 אישור בצירוף ,למכרז 2 מס' כנספח המצורף שפטי,מ מעמד על הצהרה מסמך .10.6.3
 כבוהר מניותיו בעלי הרכב ,שמו על המעיד דין פי על המתנהל ממרשם

  לעיל; 8.5 לסעיף בהתאם פרוטוקול וכן, במכרז המשתתף של וריוןרקטהדי

 ,למכרז 3 מס' כנספח המצורף ,יםרז ועובדים מינימום שכר חוק בדבר תצהיר .10.6.4
 ;במכרז המשתתף ע"י חתום

ם הפרטי כשהוא ממולא בכל, 4כנספח מס'  המופיע ,צעההטופס להגשת ה .10.6.5
  .שיםהנדר

 המציע. ע"י חתומים כשהם המכרז מסמכי .10.6.6

 אם המכרז, משתתפי לכל שנמסרו לשאלות תותשובו הבהרות של חתום קובץ .10.6.7
 כאלה. תהיינה

 .5כנספח מס'  פיעהמו בנוסח הצעה ערבות .10.6.8

 המציע; יע" כדין חתומים כשכולם למכרז 6 מס' כנספח המצורפים ונספחיו חוזהה .10.6.9
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 מורשה; עוסק במכרז המשתתף היות על אישור .10.6.10

 מסמכי כל את להגיש יש בתוכה “18/2022 מס' מכרז" רשום ליהע מעטפה .10.6.11
 ;זהמכר

 :המכרז ערבות .11

 אלף) עשרים( 00020, סך על בנקאית, בותער להצעתו לצרף יבחי במכרז משתתף כל .11.1.1
 הצעתו להבטחת המכרז"), "ערבות (להלן: גדרה המקומית המועצה לפקודת ₪

  .המועצה ע"י לכך שיקבע ועדבמ החוזה על וחתימתו זבמכר

 המכרז, ערבות כתב טופס נוסח פי על יהיו וסכומה תנאיה המכרז, ערבות נוסח .11.1.2
  .כרזלמ 5 כנספח המצורף

 מספר הגשת של בדרך הערבות, את לפצל ו/או לחלק ניתן לא כי בזאת מובהר .11.1.3
 הערבות בגובה יהיה שתוגשנה, ויותהערב של המצטבר ומןסכ אם גם ערבויות,
 .הנדרשת

 להארכה ניתנת תהא והערבות 2023/01/31 יום עד יהיה המכרז ערבות תוקף .11.1.4
 יוארך כאמור, דרישה ניתנה .המועצה דרישת פי על נוספים חודשים )3( בשלושה

  בהתאם. המכרז ערבות תוקף

 המכרזים עדתו תדון לא לעיל, כנדרש זהמכר ערבות את יצרף שלא במכרז משתתף .11.1.5
   תפסל. והיא כלל בהצעתו

 למחול חייבת, לא אך רשאית, המכרזים ועדת תהא לעיל האמור אף על כי הרמוב .11.1.6
 תום בחוסר נגוע שאינו בפגם מדובר דעתה שיקול מיטב פי על אם בערבות, פגם על

 כדי או הוגן לתיב יתרון למציע להקנות כדי בו שאין כך במהותו, טכני והוא לב,
 תפים.המשת בין השיוויון עקרוןב לפגוע

 אימת כל ממנו חלק כל או הערבות סכום את לחלט שאיתר אתה המועצה .11.1.7
 אחד בו התקיים אם או המכרז תנאי פי על בהתחייבויותיו יעמוד לא שהמשתתף

 : טענותיו את להשמיע הזדמנות לו שתינתן לאחר וזאת מאלה,

 כפיים. ניקיון רבחוס או בתכסיסנות עורמה,ב המכרז במהלך נהג הוא .11.1.7.1

 מדויק. בלתי ימהות מידע או מטעה מידע המכרזים לועדת מסר הוא .11.1.7.2

 להגשת האחרון המועד חלוף לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .11.1.7.3
 במכרז. ההצעות

 תנאי שהן במכרז הקבועות ההוראות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר ריאח .11.1.8
 עמו. ההתקשרות ליצירת מוקדם

 ארבעה תוך צירףש המכרז ערבות לו תוחזר - זכתה לא הצעתוש במכרז משתתף .11.1.9
 הזוכה. עם החוזה על המועצה חתימת ממועד וםי )14( עשר

 במועד , זה למכרז 6 כנספח המצורף בנוסח החוזה על הזוכה יחתום לא אם .11.1.10
 שהפקיד הערבות סכום את לחלט רשאית המועצה תהא ,המועצה ע"י שייקבע

 אחרת תזכו בכל לפגוע מבלי וזאת מראש, ומוערך םמוסכ כפיצוי וזאת לטובתה,
 לה שייגרם נזק כל לתבוע ו/או ידו על ההסכם קיום את תבועל הזכות לרבות
 הערבות. סכום על העולה

  :ההצעה תקינות .12

 אחת מילוי אי המכרז. במסמכי המפורטות ההוראות כל למילוי לדאוג במכרז המשתתף לע .12.1
  ההצעה. ילתלפס לגרום עלול מהדרישות, יותר או
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 כל או חוזה,ה בתנאי לרבות המכרז, כיממסמ כלשהו סמךבמ שייעשו תוספת או שינוי כל .12.2
 אחרת, דרך בכל או ילווא במכתב ובין כיםהמסמ בגוף תוספת ידי על בין לגביהם, הסתייגות

  ההצעה. לפסילת לגרום יםעלול

  . תתקבל לא ,ההצעות להגשת האחרון המועד לאחר וגשתש ההצע .12.3

  רה.סבי תיבל היא הערכה במיט לפי אשר בהצעה כלל להתחשב שלא רשאית מועצהה .12.4

 הזוכה: ההצעה בחירת .13

   ביותר. וךהנמ המחיר הוצע שבמסגרתה זו היא הזוכה ההצעה ,ככלל .13.1

 כל או ביותר הנמוך המחיר בעלת ההצעה  את לקבל מתחייבת המועצה אין ,תאז עם יחד .13.2
   שהיא. הצעה

 לתת שרובכו  המציע של ביכולתו היתר בין להתחשב רשאית מועצהה תהא החלטתה קבלת .13.3
 .וכיו"ב העבודה להשלמת הנדרש הזמן במשך ,מעולה ברמה רותהשי את

 ההצעות בין התמחרות או לההגר ךלערו מועצהה באפשרות זהות, הצעות שתוגשנה ככל .13.4
 הזהות. הכשרות

  :וההתקשרות הזכייה על הודעה .14

 בזאת מובהר ההחלטה. על בכתב הודעה כרזבמ הצעה שהגיש משתתף לכל תמסור המועצה .14.1
 על לו שהודיעו למשתתף המועצה בין הסכם כריתת משום כאמור הודעהה במסירת אין יכ

 היתר, בין ותנית,מ הצדדים בין ההתקשרות כי מובהר האמור מן לגרוע מבלי זכייתו.
  כזה. הסכם לחתימת בתנאים ועמידתו שזכה, המשתתף ע"י כדין ההסכם בחתימת

 צאהכתו כאלה יהיו אם ם,המחויבי ייםבשינו חוזה,ה ייחתם המועצה לבין הזוכה ןבי .14.2
 מההחלטה.

 את למועצה הזוכה ציאימ חתימה,ל ונספחיו חוזהה קבלת מרגע עסקים ימי )5( חמישה תוך .14.3
 ,למועצה להגיש שעליו המסמכים כל צירוףב ,ידו על םמיחתו םכשה נספחיו על חוזהה

 .ההתקשרות בחוזה כמפורט ערבות  בותלר במכרז, זכייתו בעקבות

 השווה בסך פיצוי למועצה ישלם ובמועדן, לואןבמ התחייבויותיו, בביצוע כההזו איחר .14.4
 לו סעד בכל לפגוע מבלי זאת,ו איחור של םיו כל בגין ,שקלים 01,50 -ל חדשים בשקלים

 ערבות את לחלט רשאית תהיה המועצה דין. עפ"י ו/או זה מכרז פי על המועצה זכאית
  הפיצוי. סכום מלוא בשיעור ,החוזה

 או ,אחת יפר ו/או ממנה חלק מכל או מהצעתו בו וריחז ,הזוכה לרבות שמשתתף, רהבמק .14.5
 יעמוד לא או למלא יסרב ו/או החוזה נאית ו/או זהמכר נאית פי על תיומהתחייבויו יותר,

 עם להתקשר ,חייבת לא אך רשאית, המועצה תהא להצעה, בהתאם התחייבויותיו במילוי
  .בתור הבאה ההצעה

 ההתקשרות, חוזה ולרבות נספחיו לרבות ים,השונ המכרז מסמכי בין הסתיר של מקרה בכל .14.6
 של פירושה לפי המועצה עם יטיבההמ ההוראה תגבר אלה, שבמסמכים הוראות בין או
  .מועצהה

  :נוסף כשיר .15

 זה מציע ;לזכייה שני קוםבמ שהוא מציע על להחליט המועצה רשאית במכרז הזוכה על בהחלטתה
 של לידיעתו תובא ואשר המועצה בידי עשתיקב כפי התקופה תום עד אם ,רזבמכ לזוכה יהיה

  -הזוכה

  .ההתקשרות חוזה על הראשון הזוכה חתם לא .15.1
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  .ההתקשרות בחוזה שנדרשו מסמכים הראשון הזוכה המציא אל .15.2
  .מהצעתו הראשון הזוכה בו חזר .15.3
   .להתקשרות קדםמו תנאי קיים לא הראשון זוכהה .15.4
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  א למכרז1נספח מס' 

  זהמשתתף במכררת הצה

  18/2022מס'  פומבי מכרז

  לכבוד

  )המועצה(  המועצה המקומית גדרה

  ;בגדרה משחק מתקני אתרי של שותנגי התאמות ותעבוד  שם המכרז:

תחייבים בזה אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומ
  כדלקמן:

ור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים מאנו את כל האנו מצהירים בזה, כי הב .1

המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו  עות או דרישותולא נציג תבי לכל האמור במסמכי המכרז

ו/או תנאי מתנאיו מדרישות כל דין  בדבר אי התאמה ו/או חריגה, של המכרז הטענכל על  מוותרים מראש

 כאמור.

כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל  מצהירים,ו אנ .2

ים מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים המפורטמכרז וכי אנו שות שבמסמכי ההדרי

  במכרז ובחוזה ונספחיו.

 ם אחרים.שר או תיאום עם משתתפיצעה זו מוגשת ללא כל קאנו מצהירים בזה, כי ה .3

ה נוספת, תקופאו ליום  90למשך תנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עצה .4

 כאמור במסמכי המכרז. המועצהעל פי דרישת  ) חודשים3( שלושהשל 

חוזה על נספחיו, נמציא הסקים מיום קבלת ) ימי ע5אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים, כי בתוך חמישה ( .5

ומים על ידינו, לרבות כל המסמכים אותם אנו נדרשים להמציא על פי חיו כשהם חתחוזה על נספהאת 

המחאות בגין מלוא סכום התמורה ממועד  צהמועוזה וכי במועד זה אף נמציא לחהכולל ערבות  המכרז,

 ח.אישורי ביטוכן, ות החוזה, בצירוף מע"מ כחוק קבלת רשות השימוש ועד תום השנה הראשונה בתקופ

ה, הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעמים, כי אנו מסכי .6

וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על  התאגיד על הצעה זו,ים לחתום בשם כי אנו זכא

 הצעה זו.

 רז.דרשים על פי מסמכי המכהמסמכים והאישורים הנ אנו מצרפים להצעתנו את .7

 

  
_______________________________  

  חתימת וחותמת המשתתף במכרז
 

  
  ליכת דין בישראעו"ד בעל רשיון ער אישור

  
ביום מאשר בזאת כי ________________ מרחוב __________________________אני הח"מ, עו"ד 

 מס' תעודת זהות , שזיהה/תה עצמו/ה לפי_________________גב' _________, הופיע/ה לפני מר/
להצהיר  /ה, כי עליו/ההצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי אותועל  ם/מהחת/ המוכר/ת לי אישית, ו___________

  יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.כי מת, ואת הא
  
  

_______________________________  
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  ב למכרז1נספח מס' 

  

  :1976-תשל"וה ,יבורייםק עסקאות גופים צב לחו2סעיף לפי  תצהיר

  

י עלי לומר את האמת לאחר שהוזהרתי כחוק כ ____________,אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ____

  תב, כדלקמן:וכי אהיה צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכ

 נגישות התאמות לעבודותהמועצה המקומית סמה פרש 18/2022רז הנני עושה תצהירי זה כתמיכה למכ .1

 .בגדרה משחק מתקני אתרי של

_________________________ ומוסמך קיד _______________בתפ מכרזבמשתתף ב הנני מכהן .2

 ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף במכרז.

(להלן:  1976-ם, תשל"וחוק עסקאות גופים ציבורייכהגדרתו בהתקשרות עד מועד הלמיטב ידיעתי,  .3

משתי  הורשעו ביותר ביותר משתי עבירות, ואם וובעל זיקה אלי ו המשתתף במכרזלא הורשע "),החוק"

  ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. כי במועד - ות עביר

 ב(א) לחוק.2ותם בסעיף לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמע .4

  אמת.תוכן תצהירי שמי, זו חתימתי ו זה .5

  

____________________________________________  

  כרזחתימת המוסמך מטעם המשתתף במ

  

  

  בישראל בעל רשיון עריכת דין ו"דר עאישו

  

ם ביומאשר בזאת כי ___________________ מרחוב _______________________אני הח"מ, עו"ד 

 ה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס'זיה, ש_________________________, הופיע/ה לפני מר/גב' _

ה להצהיר את /ה, כי עליו/הזהרתי אותור זה לאחר שהיתצעל  ם/מהחת/ המוכר/ת לי אישית, ו___________

  האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

  

          

  , עו"ד
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  למכרז 2נספח מס'  

  זתתף במכרהמש פרטיהצהרה על 

  :הפרטים הבאיםעל המשתתף במכרז לציין במדויק את  .1

 ;___________________________          שם:

של החברה ממרשם המתנהל כדין ותעודת התאגדות של החברה פיס יש לצרף תדוא חברה ציע האם המ(

  ;)כמפורט במסמכי המכרז

  ;__________________________          כתובת

 ;__________________________        שם איש קשר

 _________;_________________          טלפון

 ;__________________________        פקסימיליה

 ;__________________________      כתובת דואר אלקטרוני

  ;__________________________      מספר עוסק מורשה

  ;__________________________        מספר החברה

  :ף במכרזשתתבמ ות החתימהשמות בעלי זכ

  

  

  

  

  

  

  

  דוגמת חותמת  אנו החתומים מטה מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו
  דכניים.מדויקים ועפטי בטופס זה על מעמדנו המש

  

  

  _______________  _________________  
  שם משפחה  שם פרטי  

  

  

  _______________  _________________  

  חתימה  תאריך  

    דוגמת חתימה  שם פרטי  שם משפחה  מספר זהות  
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  רזלמכ 3נספח מס'  

  ובדים זריםינימום ועחוק שכר מ

  תצהיר

  

את  כי עלי להצהיראחר שהוזהרתי אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה ________ ל
  וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:האמת, 

ם ולהצהיר בשמו י מוסמך לחתושמי/בשם הספק ______________ שאנצהירי זה באני עושה ת .1
  ). הספק –להלן (

הפסקה ק את ומחיש ליף זה (בספק מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסע .2
  ): תהמיותר

ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר  לא הורשעוהספק ובעל זיקה אליו  •
  ם.מינימו

ק שכר וק עובדים זרים או לפי חועבירות לפי חביותר משתי  הורשעוהספק ובעל זיקה אליו  •
  אחרונה. מועד ההרשעה המינימום אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות מ

 - לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  הגדרות המונחים .3
  אות להלן:, שחלק מהן מוב1976

 - (רישוי), תשמ"א בחוק הבנקאות כמשמעותם  - "שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" )א(
1981;  

  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" )ב(

  ;חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק .1

  דם, אחד מאלה:אם הספק הוא חבר בני א .2

  בעל השליטה בו; )א

הותו להרכב חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במ )ב
אדם דומים במהותם לתחומי של חבר בני הכאמור של הספק, ותחומי פעילותו 

  פעילותו של הספק;

  ל תשלום שכר העבודה;מי שאחראי מטעם הספק ע )ג

חבר בני אדם אחר, שנשלט  -יטה מהותית י אדם שנשלט שלוא חבר בנאם הספק ה .3
 שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק;

שס"ג כ"ה בחשון ת לוט, בעבירה שנעברה אחרי יוםרשע בפסק דין חהו -", בעבירה הורשע" )ג(
  ); 2002באוקטובר  31(

תנאים הוגנים), (איסור העסקה שלא כדין והבטחת חוק עובדים זרים  –" חוק עובדים זרים" )ד(
  ;1991 -תשנ"א 

  ; 1987 -חוק שכר מינימום, תשמ"ז  -" חוק שכר מינימום" )ה(
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   כרז;הגשת ההצעות במהמועד האחרון ל -" מועד התקשרות" )ו(

  ים או לפי חוק שכר מינימום;וק עובדים זרעבירה לפי ח –" עבירה" )ז(

י שליטה בחבר ים או יותר בסוג מסוים של אמצעהחזקה של שלושה רבע -" שליטה מהותית" )ח(
  בני האדם;

 אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

  

  

 המצהיר/ה 

  
  

  
  
  

  אישור
  

מ.ר. ___________), _____ עו"ד (________ הופיע/ה בפני, ______ה כי ביום __הנני מאשר בז
.ז. גב' ________________ נושא/ת תבמשרדי שברחוב _________________________ מר/

/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את  שמספרה ___________
שר/אישרה /תעשה כן, איפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשההאמת בלבד וכי יהיה/תהיה צ

  את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.
  
  
  
  

  ___________, עו"ד
  ________מ.ר. ___

  חותמת   
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  למכרז 4נספח מס' 

  

 כתב כמויות אתרי מתקני משחק:
 

 
 התאמת נגישות

 
 גנים

 
 יחידה

 
 כמות משוערת*

 
מחיר מקסימום 

 ליחידה

 
 מחיר מוצע**

      

 העברהמתקן 
למתקן משולב 

 80עד  60בגובה 
  ס"מ

 דולב
 שבטי ישראל
 בורג
 ברקת
 גמליאל
 רמון
 פארק רבין
 שבזי

יבבא  
 רותם
 יונתן
 אתרוג

ולוןזב  
 בילו

   ₪ 000,6 14 יח'
 
 

ש"ח. _______________  
 מתקן העברה

למתקן משולב 
עד  80בגובה 

  ס"מ 100

   ₪ 000,8 יח'
 
 

ח.ש" _______________  
 רהמתקן העב

למתקן משולב 
עד  100בגובה 

  ס"מ 120

   ₪ 000,9 יח'
 
 

ש"ח. _______________  

פירוק יחידה 
ממתקן  מתקיי

  משולב

אלשבטי ישר  
 בורג
 ברקת
 פארק רבין
 אביב
 רותם
 יונתן
 אתרוג
 בילו

   ₪ 000,1 9 יח'
 
 

ש"ח. _______________  

החלפת קיר 
במתקן  טיפוס
   משולב

0008, ₪   1 יח' דולב   
 
 

ש"ח. _______________  
מתקן קן 

 מידותב לציפור
 :160×270 
 לכול מ"ס

וכולל חצובה 
  והתקנה הובלה

יאללמג  
 רותם
 יונתן

   ₪ 005,17 3 קומפ'
 
 

ש"ח. _______________  

גבשושיות לקן 
  לציפור

 בורג
 רותם
 יונתן
 בילו

   ₪ 300 30 מ"ר
 
 

ש"ח. _______________  
 

נדנדת קן 
ור + לציפ

ורה התאמת ק
  עליונה

 דולב
 שבטי ישראל
 בורג
 זרקון
 שבזי
 אביב
 אתרוג

   ₪ 00010, 8 יח'
 
 

ש"ח. _______________  
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 בילו

משטח גומי  
  חזרממו

 רותם
 יונתן
 אתרוג 
 זבולון

   ₪ 320 940 מ"ר
 
 

ש"ח. _______________  
 

יישור והידוק 
ומי שטח לג
  :ממוחזר

  
/  אספלט מרצף
 יצוק 30-ב בטון

 15 בעובי באתר
, לשבילים מ"ס

, חפירה -לרבות
 הדרק צורת

 מצעים, תפרים
, דוקהי, מ"ס 20

 יריעת
 פוליאטלין

 רשת 3.0 כפולה
 מצולע ברזל

 מ"מ 8 בקוטר
 כל במרחקים

 לפי) מ"ס 20/20
 ג"ק 00.5

 הדוק). ר"למ
 סוג ומצע שתית

 20 בעובי' א
, תתבניו, מ"ס

 פני  החלקת
 עם הבטון

  .מלט תוספת

רמ" רותם  30 083 ₪   
 
 

ש"ח. _______________  

 

 חלק עבור המציע לש בשרותיו להשתמש רשאית המועצהלהזמנה בהיקף כלשהו וכי ין המועצה מתחייבת ר ומודגש כי אמובה*
  בכל מוקד עבודות הנדרשותוכן עבור חלק מה  מהמוקדים

 כדין. וסף מע"מ בשיעורומחירים הר"מ, יתוכל הל**

  

  

  

  _______________________________      שם המשתתף:

  

  _______________________________    כתובת המשתתף:

  

  _______________________________    טלפון של המשתתף:

  

  _______________________________  חתימת וחותמת המשתתף:
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  למכרז 5נספח מס' 

 נוסח ערבות מכרז 
 

 

  תאריך __________

  לכבוד

  רהית גדהמקומהמועצה 

  א.ג.נ.,

  

  כתב ערבות מס'________הנדון: 
  

  

") אנו  המציע. _____________ (להלן: "על פי בקשת _______________________________________  ח.פ

וזאת בקשר עם אלף ש"ח)  םעשרי: ש"ח (במילים  20,000 – ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל

ולהבטחת מילוי התנאים  בגדרה משחק מתקני אתרי של נגישות התאמות לעבודות 18/2022מס'  במכרז המציע ההשתתפות

  ודרישות המכרז.

  

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, שתגיע אלינו,  7עד לסך הנ"ל תוך מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים  אנו
ו באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע שהו, אליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלמבלי להטיל ע

ענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם ט
  יכם. כלפ

 

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

בלתי תלויה ולא מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ו
  ניתנת לביטול.

 

  ועד בכלל. 31/01/2022ערבותנו זו תישאר בתוקף  עד ליום 

  

  לא תענה. 31/01/2022דרישה שתגיע אלינו אחרי  

  

  רבותנו זו בטלה ומבוטלת.ע 31/01/2022לאחר יום 

  

  

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

  

  כתב ערבות זה.שה לעניין תיחשב כדרילא דרישה בפקסימיליה 

  

  

  _____________     _______       בנק   _תאריך _________
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  למכרז 5נספח מס' 

  חוזה
  

  דרהבג משחק מתקני אתרי של נגישות התאמות לעבודות
  
  
  .2022 בשנת __________  בחודש_________ ביום  בגדרה םחתונ שנערך  

  
  
  
  גדרה המקומית המועצה : ן י ב

   ,גדרה 4 פינס  במרחו 
          )המועצה"" ו/או "מזמין("ה – להלן

  ;אחד מצד                  
  
  
  __________________________________________________  בין:ל

    
  __________________________ ______ ח.פ.ה/מורש עוסק מס'  

  
  _____________________ ת"ז _________________, אמצעותב
                    הקבלן) - להלן( 

  ;שני מצד                
  

 משחק מתקני אתרי של נגישות התאמות לעבודות חסותמתיי זה בהסכם הכלולות ותהעבוד .1
 שנת סוף עד בהדרגה ,כרזהמ מסמכיל 4 מס' נספחכ המצורפים הכמויות יכתבל בהתאם  ,בגדרה

2025. 

  .דעתה שיקול פי על הזוכה בשירותי משלהשת רשאית והמועצה מסגרת מכרז הינו זה הסכם

 נוספים, מסוגים משחק מתקני שרכ תטובל הקבלן בשירותי להשתמש המועצה רשאית כן כמו
 הצדדים. בין וכמשיסו לתנאים בהתאם וזאת ,המחיר הצעת בכתב מופיעים םאינ אשר

 את ישקפו שהעבודות כך התקנים, וןמכ ידי מול מראש הקבלן ידי על ויאושר הנדרשות העבודות .2
 ישראלי קןבת לעמידה הקיימים המשחק מתקני אתרי את להביא מנת על מהמועצה הנדרש כל

 .הביצוע לאחר התקנים מכון אישור ולקבלת ,אחר רלוונטי חלק וכל 8 ו 1 חלקים 1498

 ומעביד עובד יחסי במסגרת שהיא דרך בכל משתלב ואינו עצמאי קבלן הינו כי תבזא מצהיר ןהקבל .3
  . מיןהמז עם

 מי כל או/ו הקבלן עובדי לבין המזמין בין יהיו ולא אין כי בזה ומוסכם מוצהר קספ הסר ןלמע .4
 חיובים או התחייבות כל או מעביד-עובד יחסי כל, העבודות לביצוע בקשר מטעמו שיועסק
  .כאמור מיחסים ועלנב היכולים

 לקיום זה ובכלל, המכרז מכימס לפי התחייבויותיו בביצוע ידו על למועסקים אחראי יהיה הקבלן .5
  .עובדיהם בגין מעבידים על החלים כלשהו הסכם או/ו דין כל הוראות פי על החובות כל

 על קושיועס ובדיםהע לגבי לקיים מתחייב הקבלן, לעיל זה בסעיף האמור מכלליות לגרוע מבלי .6
  .1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק הוראות אחר ,העבודות בביצוע ידו

 הנדרשים והאישורים הביטוחים ההיתרים הרישיונות, לכל לדאוג אחריותו לע כי מצהיר הקבלן .7
 .זה חוזה פי על התחייבויותיו מלוא ביצוע ולצורך השירותים ןמת לצורך

 והזכויות האישורים כל את בידו ויש המשחקים ימתקנ את לספק רשאי הוא כי מצהיר הקבלן .8
  הטובין. את לספק כדי  רושיםהד

 זכות כל או טנטיםבפ  םיוצרי בזכויות פגיעה כל זה חוזה עפ"י בהתקשרות יןא כי מצהיר קבלןה .9
 כל נגדו ואין כאמור זכויות הפרת על  תביעה  נגדו הוגשה לא וכי כלשהו, שלישי צד של אחרת

 .זה יןמע ייןבענ התראה
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 םשני 3 לש זמן פרק למשך בוונדליזם, מקורם שאין לנזקים ריותאח תעודת למועצה יספק הקבלן .10
 לפחות.

 המחירים לרבות  החוזה שכר כי המוקדמות בדיקותיו יסוד על שוכנע הוא כי מצהיר הקבלן .11
 .החוזה לפי התחייבויותיו לכל הוגנת רהתמו ומהווה דעתו את מניח מחירוןשב

 ,הכמויות בכתב ,רטבמפ ,בתוכניות ,המכרז במסמכי לאמור םבהתא העבודות את עיבצ הקבלן .12
 ידי על לו שיימסר ו/או נספחיהם על והחוזה המכרז למסמכי המצורף חרא ךמסמ ובכל בתרשימים

  .המזמין
   .מהם לגרוע ולא דין כל פי על למזמין הניתנים וסעד זכות כל על להוסיף בא אלו בתנאים וראמה .13

  .המזמין ןרצו ותולשביע במומחיות ,במיומנות העבודות את לבצע חייבמת ןהקבל .14

 הדרושים אחר דבר וכל החומרים ,המתקנים ,הציוד כל את ,חשבונו על ,לספק מתחייב הקבלן .15
  .הדרוש בקצב ותהעבוד של היעיל לביצוען

 תבובכ בתכניות ,במפרטים לאמור ובהתאם איכותיים בחומרים העבודות לביצוע ישתמש בלןהק .16
  .תהעבודו לביצוע מספיקות בכמויות וזאת ,הכמויות

 קיימים שלגביהם חומרים .השגחה סימן או תקן ות בעלי בחומרים העבודות לביצוע ישתמש לןהקב .17
  .האמורים לתקנים תיהםבתכונו יתאימו - הישראלי התקנים מכון מטעם תקנים

 לביצוע הקבלן בידי סופקושי םהחומרי טיב ואת העבודות טיב את לבדוק רשאי יהיה המזמין .18
 ולצורך ,עת בכל תהאמורו הבדיקות ביצוע את יאפשר הקבלן. עהביצו משלבי שלב בכל ,העבודות

 תמורה כל לאל ,יידרש אם ,ותהעבוד לביצוע שישמשו החומרים של דוגמאות למזמין ימציא אף כך
 לביצוע הקבלן של תלעדיהב מאחריותו לגרוע כדי המזמין ידי על הבדיקות בביצוע אין .נוספת

 חלק וכל 8 ו 1 חלקים 1498( הנגישות בתקן לעמידה םהתקני מכון אישור כי מודגש .העבודות
 ביצוע השלמת אישורל תנאי הינם בלן,הק מטעם יהקונסטרוקצ מהנדס אישור וכן ,)אחר רלוונטי

   העבודות.
 המכרז מסמכי פי על דרששנ אישור כל הקבלן ימציא הקבלן ידי על דותהעבו ביצוע גמר לאחר .19

 בוצעו העבודות כי המזמין מצא .המזמין בידי וייבדק והעבודות העבודות תקינות בדבר ונספחיהם
 עוד כל. העבודות ביצוע וםסי על בכתב אישור לקבלן ייתן רצונו ולשביעות המכרז אילתנ בהתאם

 יהיה לא והוא העבודות ביצוע  את יםשסי כמי הקבלן את יראו לא ,ורכאמ אישור המזמין נתן לא
   .כלשהי תמורה בגינן לקבל זכאי

 או/ו פגמים בדבר ןהמזמי של טענה בכל לפגוע כדי העבודות ביצוע סיום על ורהאיש במתן אין .20
 או פגמים על המזמין הודיע אם וזאת הבדיקה בעת לותםלג היה ניתן אם גם בעבודות ליקויים
 ביצוע סיום על האישור מתן מעת חודשים )עשר םשני( 12 של התקופ בתוך לקבלן אלו ליקויים

   .העבודות
 דרישות את אמותתו אינן אם מהן חלק או לןהקב בידי שבוצעו עבודות לפסול רשאי המזמין .21

 העבודות את לבצע הקבלן על יהיה העבודות את מיןהמז משפסל .המכרז במסמכי כקבוע המזמין
  .המזמין רצון לשביעות השלמתןל עד

 יהיה ,ונורצ ולשביעות המזמין לדרישות בהתאם העבודות יבוצעו לא אם ,לעיל באמור לפגוע מבלי .22
 אחר קבלן באמצעות העבודות את לבצע המזמין רשאי יהיה כן .זו תקשרותה לבטל המזמין רשאי

  .כך בשל למזמין רמושנג ,עקיף או ישיר ,נזק או תשלום, הוצאה ,הפרש בכל יישא והקבלן

 ידי על קבלתם תשמש ,העבודות ביצוע לצורך אביזרים או חומרים יןהמזמ מאת בלןלק נמסרו .23
 .העבודות לביצוע ומתאימים טובה כותאי בעלי הם החומרים כי הוכחה הקבלן

 מחירי ומיותר. חפור חומר אשפה, בניין, פסולת כל ומסביבתו מהאתר הקבלן יסלק העבודה בגמר .24
  בנפרד. ולמויש ולא חידההי במחירי כלולים קיוןיהנ עבודות כל

 וא עבודות לבטל להקטינן, או ןלהגדיל , הכמויות את לשנות הזכות את הלעצמ תשומר המועצה .25
  .למכרז המצורף הכמויות כתבב לנאמר בניגוד זהו שהוא, היקף בכל לשנותן

 בכתב נקבעו לא הכמויות. בכתב הנקובים ותהיחיד מחירי לפי ייקבע שבוצע שינוי כל לש רכוע .26
 צורךל עליו להתבסס שאפשר הכמויות בכתב הנקוב דומה יחידה מחיר כל בחשבון איוב הכמויות

 עליהם להתבסס שאפשר דומים יחידות מחירי בהעדר. החסרים חידותהי ממחירי אחד כל קביעת
 סעיפים של יחידה מחירי פי על השינוי של ערכו ייקבע - החסרים היחידות ממחירי אחד לקביעת
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 כוללים המחירים הגדולות. לכמויות המחירים פי על וזאת התקף, דקל רוןבמחי נקוביםה מתאימים,
  .הקבלן של כלליות והוצאות ווחר

 מי או המועצה מאת כך על הוראה תחילה קיבל אם אלא בעבודות,  שינויים יעשה לא קבלןה .27
 בעבודות יםשינוי לעשות לקבלן פה בעל הוראה המועצה הנתנ כלשהן מסיבות אם  בכתב. מטעמה

 לאחר אם ובין ייםהשינו ביצוע לפני אם בין ,המועצה ידי על בכתב מכן לאחר אושרה וההוראה
 בכתב. מלכתחילה ניתנה כאילו  המועצה יע" "פבע שניתנה ההוראה חשבתי ביצועם,

 ו/או מזכויותיו חלק כל לאחרים או לאחר לשעבד או להעביר או להסב למסור, זכאי יהיה לא הקבלן .28
 ובכתב. מראש המועצה אישור לכך שיינתן ובמידה בתנאים אלא זה חוזה פיל התחייבויותיו

  זמנים: לוחות  .29

 חתימת ממועד עבודה ימי 45 תוך ראשונהה הפעימה עבודות את להשלים מתחייב הקבלן .29.1
 אצל צההמוע של הזמנה קבלתמ עבודה ימי 60 וךת תבוצע נוספת פעימה כל ,וזההח

  .בלןקה

 של מקרה בכל ).הזמנים לוח - להלן( 129. בסעיף הקבועים יםבמועד לעמוד מתחייב הקבלן .29.2
 500 -ל השווה בסך מראש וקבוע מוסכם לפיצוי איזכ המזמין יהיה הזמנים בלוח עמידה אי

   .איחור של יום כל בגין  ₪ )מאות חמש(

 לתבוע המזמין של מזכותו לגרוע כדי לעיל 2.29 קטן שבסעיף המוסכמים בפיצויים אין .29.3
 אי בגין ,בעקיפין ובין במישרין בין ,לו שיגרם נזק כל בגין פיצויים עליהם בנוסף או במקומם

  .הזמנים בלוח הקבלן עמידת

 לפי לקבלן עהמגי תשלום כלמ זה סעיף פי על הפיצויים סכום את לקזז רשאי יהא המזמין .29.4
 ,לרבות אחרת דרך בכל לגבותם או, המזמין מאת לו המגיע אחר תשלום מכל או זה הסכם
  .קבלןה שהמציא הערבות לוטחי ,האמור מכלליות לגרוע מבלי

  :ההסכם תקופת .30

 מחתימת החל קלנדריים חודשים )12( עשר שנים למשך הינה זה הסכם של תוקפו תקופת .30.1
 )."ההסכם "תקופת להלן:ו ללעי(   _____  יוםל ועד החוזה

 שתי עדב הבלעדי, ודעת שיקול פי על ההסכם תקופת את להאריך רשאי האי ןהמזמי .30.2
  .אחת כל חודשים 12 נותב )ההארכה" "תקופות (להלן: נוספות תקופות

 כך על ודיעי ,ההסכם תקופת את להאריך ול שניתנה הרשות את לממש ןהמזמי החליט .30.3
 בתקופת/תקופות ההארכה. תקופת משך על לרבות ובכתב, מראש יום )60( שישים לחברה

 מחוייבים.ה בשינויים זה, חוזה תנאי כל יחולו ההארכה

 ויד על הנלקח במכרז, ויד על שהוצעה מורההת במסגרת כי מפורש,ב בזאת מצהיר הקבלן .30.4
 מלטעון מנוע היהי וכי ,יללע 130. בסעיף כמפורט הינה זה חוזה תקופת כי העובדה, שבוןבח
 חוזה של תוקפו תקופת את ןהמזמי אריךי לא אם רווח, /הפסד בגין לרבות שהיא, טענה כל

 החוזה. היקף ישונה אם ו/או שהיא יבהס מכל זה,

 של יסודית הפרה הווהי קבלןה ע"י חלקו, או כולו והפרתו, עיקרי כסעיף בייחש זה סעיף .30.5
 זה. חוזה

  :התמורה .31

 לשביעות ,נספחיו על המכרז במסמכי המפורט פי על הקבלן של התחייבויותיו ביצוע תמורת .31.1
 לןלקב המזמין ישלם ,זה בהסכם ורמכא התקנים מכון אישור המצאת חראלו ,המזמין רצון
  .דלהלן ובתנאים באופן ,למכרז 4 'מס נספח הכמויות בכתב תהמפורט התמורה את
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 מס חשבונית למזמין הקבלן גישי ,לעיל 19 ו 18 בסעיף כאמור המזמין אישור קבלת לאחר .31.2
  .התמורה סכום על

 סופית הינה ידו על שהוצעה כפי המוסכמת התמורה כי הקבלן בזאת מצהיר ספק הסר למען .31.3
 התחייבויותיו כל וביצוע השירותים מתן עבור לקבלן המגיע כל את כוללת והיא ומוחלטת

 צאותהו ,עובדיו שלו הקבלן של ונסיעה עבודה שעות ,האמור מכלליות לגרוע מבלי ,לרבות
 לביצוע הדרוש וכל וחומרים מתקנים ,ציוד אספקת ,ואחריות זמן ביטול ,והובלה נסיעה

 מס כל לרבות ,השירותים מתן במהלך ושיחולו םהידועי וההיטלים המסים וכל יםהשירות
  נוסף תשלום כל התמורה על יתווסף לא וכי ושיחולו החלים היטל או/ו אגרה או/ו

  .שהיא סיבה מכל וילשינ ניתנת האת לא והתמורה

 כל יהיו לא ולקבלן התשלום בביצוע לעיכוב יגרום לתשלום חשבונית בהמצאת איחור .31.4
  כך. עקב תביעות או טענות

 שהקבלן ובלבד ,כדין מ"מע יתווסף זה לחוזה בהתאם לקבלן המגיעים התשלומים כלל .31.5
  .כדין מס חשבונית הגיש

 בתנאי ,לו המגיעה התמורה לקבלן תשולם ,שתאושר ולאחר המזמין בידי תיבדק החשבונית .31.6
  ימים. 80שוטף+ תשלום

  .שהם  לכ הצמדה הפרשי ישאוי לא, ודותהעב בגין תשלומים כי בזאת ומובהר מוסכם .31.7

 ,בדין הקבוע השיעור לפי ,במקור מס לו המגיע תשלום מכל ינכה המזמין כי לקבלן ידוע .31.8
 מניכוי חלקי פטור על או פטור על המס תמשלטונו תקף כדין אישור הקבלן ימציא אם אלא

 .כאמור

 מס לחוק 42 מספר ןתיקו הוראות עליו שחלות עוסק הוא הקבלן אם לעיל האמור אף על .31.9
 הסכום על עסקה חשבון מס חשבונית להגשת הקבוע במועד למזמין מציאי מוסף, ערך

 הקבלן מציאי עסקה חשבון פי על התמורה שולמהש לאחר השירותים. מתן בגין לו המגיע
 בוצע בו מועדה ןמ יום עשר) (ארבעה 14-מ יאוחר ולא בתוך כדין מס ניתחשבו זמיןמל

 לקבלן מגיעיםה התשלומים כל עוכבוי לעיל, כאמור מס חשבונית צאההומ לא התשלום,
 ימציא התקשרות שנת כל בתחילתו זה חוזה על החתימה עם ס.המ חשבונית להמצאת עד

 לחוק 42 מספר תיקון הוראות עליו חלות יכ חשבון רואה מאת אישור למזמין הקבלן
 מע"מ.

 או כולן ,החוזה ילפ חובותיו או זכויותיו את חרלא לשעבד או להמחות או להעביר רשאי אינו הקבלן .32
 מאת מפורשת הסכמה לכך ניתנה כן אם אלא כאמור להפעו לכל תוקף יהיה לא כי מובהר .קןחל

  .ובכתב מראש ,המזמין

 חובה או ואחריות מהתחייבות הקבלן את לשחרר כדי בכך יהיה לא ,ורכאמ המזמין מתהסכ ניתנה .33
 .וותנאי המכרז כימסמ ולפי דין כל פי על כלשהי

  תבנקאי ערבות .34

 בזאת קבלןה מוסר ובמועדן, במלואן זה חוזה פי על והתחייבויותי כל מילוי להבטחת .34.1
 המצורף בנוסח חדשים) שקלים אלף ארבעים( ש"ח 00040, של בסך בנקאית ערבות מועצהל

 )."הביצוע "ערבות ולעיל: (להלן זה לחוזה 'ב כנספח

 רשאית תהיה המועצה .ההחוז סיום מועדמ יום )90( עיםתש תום עד בתוקף תהיה ערבותה .34.2
 על זכאית, אהי לו סעד לכל בנוסף וזאת מראש, מוערךו מוסכם כפיצוי תיוערבוה את לחלט

 המועצה בזכות לפגוע ומבלי והתחייבויותי את קבלןה פרי אם הדין, פי על ו/או זה חוזה פי
  ת.יוערבוה מיסכו על העולים בפועל הפסדים או נזקים להוכיח

 דשהח בנקאית ערבות מיד, ,המועצה לידי לןקבה מציאי חלקה או כולה  ערבותה מומשה .34.3
  משלימה. או
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  וביטוחים אחריות .35

 הפסד או/ו אובדן או/ו כושר נזק או/ו גוף נזק לכל מזמיןה כלפי יאחרא יהיה לבדו  הקבלן .35.1
 או/ו הוכלש ישליש לצד או/ו וממטע למי או/ו ולעובדי או/ו מזמיןל להיגרם העלולים

 ,מטעמם למי או/ו לעובדיהם או/ו  הקבלן מטעם משנה לקבלני או/ו  הקבלן לעובדי
 מי כל או/ו עובדיו או/ו הקבלן של השמטה או/ו טעות או/ו מחדל וא/ו ממעשה כתוצאה

  .ומתחזק שמתקין למוצרים בקשר או/ו מהעבודות הנובע אובדן או/ו נזק לכל או/ו מטעמו

 הנמצא רותאו סוג מכל לציוד קלקול או נזק ,לאבדן מזמיןה כלפי יאחרא יהיה לבדו הקבלן .35.2
  .ההסכם נשוא השירותים לצורך מטעמו מי ידי על או/ו ידו על שהובא או

 כאמור נזקים לגבי אחריות מכל ומטעמ הפועלים ואת מזמיןה את בזאת פוטר  בלןהק .35.3
 שתחויב סכום כל על םימי 7 תוך ומטעמ ועליםהפ את או/ו ולפצות או/ו ולשפות ומתחייב

 תביעה כל על לקבלן ודיעי מזמיןה .ד"עו ט"ושכ תהוצאו לרבות כאמור נזקים עקב לשלם
  .חשבונו על מפניה ונןלהתג לו ותאפשר ל"כנ ונגד שתוגש

 סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי  הקבלן אשר התשלומים מן זזלק רשאי מזמיןה .35.4
 שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על זמיןממה נתבעים אשר םסכומי אחרת

 מחדל או מעשה מחמת מזמיןל שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל כאמור הקבלן של באחריותו
 .לעיל כאמור הקבלן של חריותובא שהם

 ידי-על או/ו ידו-על המסופקים והחומרים השירותים ,העבודה לטיב בלעדית ראיאח הקבלן .35.5
 .מטעמו מי

 תקופת תחילת ממועד דין, כל פי ועל זה הסכם פי על הקבלן באחריות ועלפג מבלי .35.6
 תקופת כל ולמשך המוקדם לפי ,השירותים ביצוע תחילת ממועד או ההתקשרות

 בחברת חשבונו על ולקיים לערוך הקבלן מתחייב ),שלה הארכה כל (לרבות תקשרותהה
 ישורהא בטופס מפורטיםה הביטוחים את בישראל, ביטוחים לעריכת כחוק מורשת ביטוח

 ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה זה להסכם ורףהמצ א' כנספח מסומן - ביטוחים קיום על
 חבות חביטו ולעניין בישראל המורשית ביטוח רתחב אצל ),"ביטוחים קיום אישור" (להלן:
 דין. פי על אחריות לקבלן להיות עלולה עוד כל המוצר

 :הבאים התנאים את לכלול ןהקבל מתחייב הנזכרות הפוליסות בכל .35.7

  :מועצהה ו/או ןהקבל – הינו בפוליסות "המבוטח" שם .א
  הנ"ל. לש עובדים ו/או בת תוחבר לרבות :הביטוחי הכיסוי לעניין "מועצהה" .ב
 ו/או בגין הועובדי מועצהה את לשפות ורחבמ שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .ג

  .שירותיםה בביצוע מטעמו ומי  הקבלן של מחדל או מעשה עם בקשר
 אחריות העלי טלותו היה מועצהה את שפותל מורחב מעבידים חבות ביטוח .ד

 הקבלן דילעוב שיגרמו מקצוע מחלות ו/או עבודה תאונת בגין לנזקים הכמעביד
  השירותים. ביצוע עם בקשר

 עם בקשר ו/או בגין הועובדי מועצהה את לשפות מורחב המוצר חבות וחביט .ה
  .השירותים בביצוע מטעמו ומי הקבלן של םהמוצרי ו/או השירותים ביצוע

 התחלת ממועד יאוחר לא רטרואקטיבי תאריך יכלול – המוצר חבות ביטוח .ו
 .השירותים ביצוע

 . בפוליסות יחול לא ירבת רשלנות חריג .ז
 בשמו הפועל כל בגין ואחריותו דין פי על הקבלן של אחריותו את יכסה הביטוח .ח

  מטעמו. משנה קבלני יןבג אחריותו ולרבות הקבלן של ומטעמו
 מקרי של סדרה או אחד ביטוח רהמק בגין בפוליסות, עצמית השתתפות סכום .ט

  . ₪ 000001, סך על יעלה לא אחת מקורית מסיבה הנובעים ביטוח
 מי כלפי למעט ,העובדי ו/או מועצהה כלפי חלוףהת ו/או השיבוב זכות ביטול .י

  .בזדון לנזק שגרם
 לאחר אלא לרעה, תנאיהם לשנוי ו/או וללביט ניתנים יהיו לא הביטוחים .יא

 במכתב מטעמו, הביטוח חברת ו/או הקבלן ע"י כתב,ב הודעה מועצהל רשתימס
  .המבוקש השינוי ו/או ביטולה מועד לפני לפחות יום 60 רשום,

 בדרך מגביל או מקטין או המפקיע )כזה יש אם( הקבלן וליסותבפ סעיף כל .יב
 כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר  הקבלן מבטחי אחריות את כלשהי
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 הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח  מועצהה ולגבי ,מבטחיה וכלפי מועצהה
 ללא ,תנאיו לפי המגיע השיפוי אבמלו מועצהה את המזכה ",ראשוני ביטוח"

 זכות הקבלן של הביטוח לחברת שתהיה מבלי מועצהה בביטוחי שתתפותה זכות
 חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב נטלב להשתתף מועצהה ממבטחי תביעה

 של טענה על מוותרת  הקבלן מבטחת ,ספק הסר ןלמע .1981-א"תשמ הביטוח
   .המבטחי וכלפי מועצהה כלפי כפל ביטוח

 של "ביט" פוליסות פי על הכיסוי קףמהי יפחת לא בפוליסות הכיסוי יקףה .יג
  .הביטוח התחלת במועד התקפות ביטוח כלל קבוצת

 עבודות כוללות העבודות בגין גם היתר בין אחריותו את יכסו הקבלן ביטוחי .יד
 ופירוק. הקמה הרמה, מכשירי טעינה, ריקה,פ

 מועצהל הביטוח פוליסות את להמציא בלןמהק לדרוש חייבת, לא אך רשאית, מועצהה .35.8
 תיקון /אוו שינוי כל ולבצע כאמור הפוליסות את להמציא ויתבקש היה מתחייב והקבלן

 .ונספחיו ההסכם לתנאי בהתאם מועצהה תדרושש ההתאמ /אוו

 הסכם על החתימה עם מועצה לידי להמציא מתחייב הקבלן ,מועצהה מצד דרישה כל ללא .35.9
 המצאת כי לו ידוע כי ירמצה הקבלן מבטחו. ידי על חתום כשהוא חהביטו אישור את זה,

 השירותים ביצועל ומקדמי מתלה תנאי הינו המבטח ידי על חתום כשהוא הביטוח אישור
 פי על ו/או זה הסכם פי על הקבלן לש מהתחייבויותיו תגרע לא המצאתו אי ואולם ידו, על
 ידלהפק הקבלן מתחייב ,הקבלן ביטוחי קופתת תום מועד לפני יום 14- מ יאוחר לא דין. כל

 ,נוספות ביטוח לתקופות תוקפו הארכת בגין לעיל כאמור הביטוח אישור את מועצהה בידי
 .ביטוח לערוך התחייב בה התקופה כל ולמשך ביטוח ופתתק מידי

 או במישרין המשמש רכב כלי לכל ביטוח שנערך, יוודא או יערוך הקבלן -רכב יכל ביטוח .35.10
 חבות כל ימפנ ההתקשרות תקופת אורך ולכל העבודות ו/או השירותים לביצוע יןבעקיפ

 בלתי אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח לרבות דין פי על לבטחה שחובה
 אינם אשר גוף לנזקי כיסוי הכולל לרכוש נזק גיןב חבות מפני וכן חובה) (ביטוח מוגבלים
 מוסכם ספק למען .₪ 0001,000, -מ יפחת שלא אחריות גבול בסכום חובה בביטוח מכוסים

 םנעי כלים וכן גוררים מחפרים, טרקטורים, מלגזות, מנופים, כולל רכב" "כלי המונח כי
 סוג. מכל ממונעים

 יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר כאמור, הנדסי מכני וציוד רכב" "כלי .35.11
 0,0002,00-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות יוחדמ גוף נזקי מפני אחריות ביטוח גם עבורו
 למקרה. ש"ח

 מורכא הקבלן ידי על שיומצא הביטוח אישור את לבדוק חייבת, לא אך רשאית, מועצהה .35.12
 להתאים מנת על שיידרשו מההתא ו/או תיקון ו/או שינוי כל לבצע מתחייב הקבלןו לעיל,

 כי מצהיר הקבלן זה. הסכם פי על להתחייבויותיו הביטוח אישור נשוא הביטוחים את
 מועצהה על מטילה אינה לעיל כמפורט השינויים דרישתול הבדיקה לעריכת המועצה זכויות

 טיבם, הביטוח, אישור נשוא הביטוחים לגבי אחריות כל ו/או חובה כל מטעמה מי ו/או
 ןהקבל על המוטלת שהיא חובה מכל לגרוע כדי בהן ואין היעדרם, לגבי או ותוקפם, פם,היק

 ובין לעיל כמפורט שינויים עריכת נדרשה אם בין זאתו דין, כל פי על ו/או זה הסכם פי על
 לאו. אם ובין הביטוחים אישור נבדק אם בין לאו, אם

 ובמועדם במלואם הביטוח מיד את לשלם הביטוחים, תנאי כל אחר למלא מתחייב הקבלן .35.13
 את להפקיע ו/או לצמצם כדי בו שיש מעשה כל לעשות ולא הצורך לפי לעת מעת ולחדשם

 העצמיות ההשתתפויות בסכומי מקרה בכל יישא לןהקב כי יודגש, ים.הביטוח תוקף
 .הקבלן בביטוחי הנקובים

 שהיא כל בצורה לגרוע או לצמצם כדי הקבלן ידי על הביטוחים בעריכת אין כי, מובהר .35.14
 לפצות ו/או ותלשפ מחובתו הקבלן את לשחרר כדי או זה כםסלה בהתאם מהתחייבויותיו

 תשלום דין. כל פי על ו/או זה הסכם פי על לו אחראי קבלןהש נזק כל בגין מועצהה את
 יהיו לו הפיצוי ו/או השיפוי מסכום להפחית כדי אאל בהם יהיה לא כלשהם ביטוח תגמולי
 .הפסד או נזק בגין מטעמה מי ו/או המועצה זכאים

 עריכת באישור כמפורט הביטוחי כיסויה היקף או/ו האחריות גבולות קביעת כי מוסכם .35.15
 ממלוא אותו פוטרת שאינה הקבלן על המוטלת מינימום דרישת בבחינת נהיה יטוחיםהב
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 תהאחריו גבולות את ולקבוע לחבות חשיפתו את לבחון הקבלן על ה.ז הסכם לפי חבותו
 כלפי דרישה ו/או טענה כל מלהעלות מנוע הוא כי בזאת ומאשר מצהיר הקבלן בהתאם.

 הכיסוי היקף ו/או האמורים האחריות לותלגבו הקשור בכל מטעמה מי ו/או מועצהה
  .ידו על שהוצא הביטוחי

 על המובא לרכוש נזק ו/או אובדן לכל מאחריות מטעמה מי ו/או מועצהה את פוטר הקבלן .35.16
 כל לו תהיה ולא השירות, מתן לצורך המשמש ו/או מועצהה לחצרי מטעמו מי ו/או ידו

 כאמור; נזק ו/או אובדן בגין מטעמה מי ו/או מועצהה כלפי תביעה אוו/ דרישה וו/א טענה
 בזדון. נזק שגרם אדם לטובת יחול לא כאמור הפטור

 :כמיםמוס םפיצויי .36

 ליום ₪ 1,000 של סכום -ניםהמתק קנתוהת לאספקת הנדרשים הזמן בפרקי עמידה אי בגין .א

 עבודה.

 ודה.עב יוםל ל ₪ 1,500 של סכום - הסכםב אמורל בהתאם המועצה הנחיות מילוי אי בגין .ב

 תוהפר ועיקריים יסודיים תנאים הם לעיל 25,28,30-11,13,17-3 סעיפים כי ,בזה ומוסכם מוצהר .37

 .יסודית הפרה הנה מהם אחד

 שני ידי על חתום מסמך טעונים ,נספחיהם על והחוזה המכרז מסמכי של שינוי או יקוןת כל .38

  .תוקף להם היהי לא כן לא שאם ,הצדדים

 לא אלו תנאים פי על לעשותו רשאי שהמזמין מעשה בעשיית רואיח או מעשה מעשית הימנעות .39
  .בכתב מזמיןה ליוע ויתר כן אם אלא עליו כויתור ייחשב

  

  

  

  הצדדים על החתום:ולראיה באו 

  

  

 ________________________                          _________________________  

  הקבלן                                                                     המועצה  
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  לחוזה 'א נספח

 

  :נפקת האישורהתאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה בתוקף פוליסת ביטוחישנה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים ם זאת, כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד ע אינו

  מיטיב עם מבקש האישור. גבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זהבפוליסת הביטוח י
  מבקש האישור מעמד  העסקה אופי  מבוטחה  מבקש האישור

ו/או צה מקומית גדרה מוע
ות ו/או חברחברות בנות 

  בנות ועובדים של הנ"ל

  שם
  
  

  שירותים�

  אספקת מוצרים�

  אחזקה�
  

  אחר : �
של  עבודות התאמות נגישות

ו/או  מתקני משחק בגדרהתרי א
  ודות נלוות.עב

  רותיםמזמין שי☒

  מזמין מוצרים�

  זכיין�

  קבלני משנה�
  

אחר  �
________________  

  ת.ז./ח.פ.
  

  ת.ז./ח.פ.
  

  מען
  

  מען
  

  כיסויים
  הביטוח סוג

  
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
  ביטוח סכומיאו 

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
  הפוליסה

תאריך 
  תחילה

תאריך 
  סיום

גבול האחריות/ סכום 
  ביטוח

ים בתוקף וביטול כיסויים נוספ
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
  לנספח ד' 

  מטבע  סכום

  2,000,000      ביט     צד ג'
  

  ת צולבת אחריו 302   ₪
  הרחב שיפוי 304
  קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת  309

  האישור  מבקש
  תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח  318

  נוסף
  ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור  329

  יחשב כצד ג 
ויתור על תחלוף מבקש  309   ₪  20,000,000      ביט    אחריות מעבידים

  האישור 
וסף היה ויחשב מבוטח נ 319

  כמעבידם 
  ראשוניות  328

  ולבת אחריות צ 302   ₪  1,000,000    ת.רטרו:  ביט    חבות המוצר
  הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

  שור האי מבקש
  ראשוניות 328
  חודשים 12 –תקופת גילוי  332

שור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה תים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האיפירוט השירותים (בכפוף, לשירו
  )*:ג'המפורטת בנספח 

  מכירת/רכישת/השכרת ציוד 046
 שירותי התקנה 080

  ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור קשמב לרעת שינוי

  ל.השינוי או הביטו
  חתימת האישור

  המבטח:
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  לחוזה 'בספח נ

  ותנוסח ערב

  תאריך:____________  לכבוד
  מועצה")ה" (להלן גדרה קומיתהמ המועצה

___________________  
___________   

  ג.א.נ.,

  כתב ערבות מס'___________

  

ש"ח (   40,000 פן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך שלהננו ערבים בזאת כלפיכם באו .1
גיע ), המגיע או עשוי לההערבות" "סכוםחדשים) כולל מע"מ (להלן: שקלים  אלף ארבעים

מכרז ) בקשר עם "הקבלן"(להלן:         לכם מאת
  . )המועצה(המועצה המקומית גדרה מיום _______, עם   18/2022

ת בצירוף סקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבוימי ע שבעהאנו נשלם לכם, תוך  .2
ה עליכם לבסס את דרישתכם להלן וזאת, מבלי שיהי 3הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

ום הכולל שנשלם על לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הקבלן, בתנאי שהסכאו 
 3למדד הנקובים בסעיף עלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה פי ערבותנו זו, לא י

 להלן.

 בערבות זו: .3
ש, על ידי הלשכה משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חוד- "מדד המחירים לצרכן"

תפרסם טיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר שיהמרכזית לסט
  במקומו.

   2022 ספטמבר בגין חודשרים מדד המחי-  "מדד הבסיס"
  ני מועד תשלום סכום הערבות.דד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפמ-  "המדד החדש"

המדד החדש שונה  מועד תשלום סכום הערבות, כי אם יתברר, לפני-  "הפרשי הצמדה למדד"
ת המדד שהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כ

  החדש לעומת מדד הבסיס.

 ____________ ועד בכלל.בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  ערבות זו תישאר .4

תובת הרשומה הימסר בכתב לסניפנו על פי הככל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה ל .5
____, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ___________________________________

 בשעה_______. _____

  ניתנת להעברה או להסבה.התחייבותנו על פי כתב זה אינה  .6
    

  
  וד רב,בכב                  

  
  ________________בנק:

_______________ סניף:
  

  


