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   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות אחזקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

 
  ספורט מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני    נשרעיריית  

. 

 דמי השתתפות במכרז: 

₪ )שש מאות ₪( שישולמו באמצעות העברה   600את מסמכי ההליך ניתן לרכוש בעד תשלום בסך  

 בנקאית לחשבון:

 עיריית נשר

 10בנק                               בנק לאומי 

 887סניף                               

 18060003חשבון                            

במייל:   חידרסקי  אורית  הגב'  אל  להעביר  יש  התשלום  ביצוע  על  האישור  את 

oritg@nesher.muni.il 

 תשלום זה לא יוחזר מכל טעם שהוא.      

 על המציע לצרף להצעתו את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז הנושאת את שמו בלבד. 

למסמכי המכרז, על סך    4על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בנוסח המצורף כמסמך א'

תהא רשאית לדרוש הארכת    העירייה  28.8.22בתוקף עד ליום  הערבות תהא    ₪,    5,000של  

 תוקף הערבות הבנקאית.

 דעתה. אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהיא, והיא רשאית לבטל את המכרז על פי שיקול  

וכל המסמכים  המכרז,  חוברת  את  המכילה  וחתומה  סגורה  במעטפה  את ההצעה  יגיש  המציע 

לביצוע   12/2022הנלווים כמפורט למכרז זה, ללא זיהוי חיצוני. על המעטפה ירשם  מכרז פומבי  

עד השעה   26.5.22לא יאוחר מתאריך    -  עבודות אחזקה ובדיקות תקופתיות של מתקני ספורט  

בדרך  12:00 נשר,  העירייה   נמצאת במשרדי  המכרזים  תיבת  לתוך  להגיש  יש  את המעטפה   .

 , נשר. 20השלום 

על המציע לוודא שהוטבעה על המעטפה חותמת "נתקבל" עם תאריך ושעת מסירה, על ידי מקבל  

 ההליך. 

 את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

 בכבוד רב,  

 רועי לוי  

   נשרראש העיר  

  

mailto:oritg@nesher.muni.il
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 נספח א' 

 נשר עיריית 

   12/2022 מכרז פומבי מס'  
   ספורט בדיקות תקופתיות של מתקני  עבודות אחזקה ולביצוע 

 

 הוראות כלליות ותנאים להשתתפות במכרז 

   

 כללי:  .1

 

לביצוע "( מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף למכרז להגיש הצעה העירייה )"  נשרעיריית 
 כמפורט להלן:  עבודות

 
כמפורט בכל מסמכי המכרז לרבות   ביצוע עבודות אחזקה ובדיקות תקופתיות של מתקני ספורט

  נספח ג' למסמכי המכרז –ההסכם ומפרט השירותים  
 

 המכרז:להלן לוח הזמנים נכון למועד פרסומו של 
 

 מועד  פעילות 

  

 מועד אחרון לשאלות הבהרה

 מועד למתן תשובות לשאלות 

 12:00שעה  12/5/22

 16:00שעה  19/5/22

 12:00שעה  26/5/22 מועד אחרון להגשת הצעות 

 26/8/22 תוקף ערבות המכרז

 

רשאית לערוך שינויים והבהרות במועדים המפורטים לעיל כמו גם ביתר תנאי המכרז וזאת   עירייהה
  תפורסם באתר העירייהטרם המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על דחיית מועדים במכרז 

   בהתאם להוראות כל דין.ו
 

 עיקרי ההתקשרות   .2
 

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

 כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת:

 
ובדיקות תקופתיות של   תחזוקהלביצוע עבודות מעוניינת להתקשר עם קבלן  עירייהה .2.1

 או" העבודות)להלן: " ושצפ"ים    מתקני ספורט במוסדות חינוך ואולמות ספורט
 "(: השירותים" 
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ו/או  בדיקות תקופתיות למתקני ספורט עבודות תחזוקה והעבודות כוללות, בין היתר, ביצוע 
עבור מתקני כדורסל,   בתקן 1הכולל גם את חלק  5517 -ו 5515ת על פי תקן ישראלי  וילונו

ווילונות, סלים ניידים, שערי קט רגל כנדרש  -סולמות שבדיים, טבעות התעמלות, מסכים
 בתקן.

ומתחמים ציבוריים ספורט , אולמות  , מגרשי ספורט הבדיקות יערכו במוסדות חינוך
העירייה  כי  תאם לצרהעירייה, בההפזורים ברחבי העיר אשר נמצאים תחת אחריותה של 

 והכל כמפורט במסמכי המכרז ומפרט השירותים.  דעתה ושיקול 
 

הזוכה במכרז ישמש כקבלן ראשי, וככזה יהיה אחראי על מכלול העבודות בהתאם לכל  .2.2
 התנאים וההתחייבויות הכלולים בהסכם ההתקשרות על נספחיו. 

 
וההסכם על נספחיו יספק המציע  לשם ביצוע השירותים והעבודות בהתאם לתנאי המכרז  .2.3

את כל כוח האדם, החומרים והציוד הדרושים לביצוע מושלם של השירותים ו/או העבודות 
 כאמור.

 
בנוסף, יהיה הזוכה אחראי על נושאי הבטיחות העבודות ועל התיאום בין עובדיו השונים  .2.4

רף למכרז זה. שיועסקו בו, ויבצע את התפקידים, המטלות והעבודות הקבועות בחוזה המצו
 . עירייההזוכה במכרז יבצע את העבודות בהתאם להנחיות ולהוראות ה

 
לזוכה תמורה בהתאם להצעת המציע וכמפורט   עירייהתמורת ביצוע העבודות תשלם ה .2.5

 בחוזה המצורף למכרז.
 

שמורה הזכות לשנות את היקף העבודות, להוסיף או להפחית, בכל עת, כפי   עירייהל .2.6
כל הגבלה שהיא, בהתאם לצרכיה, והתמורה בגין השינויים כאמור שתמצא לנכון וללא 

 תחושב בהתאם להוראות המפורטות לעניין זה בחוזה ההתקשרות. 
 

תקציבי והזמנת עבודה  לאישור כפופות זה מכרז נשוא העבודות והיקף העבודות ביצוע .2.7
 עירייהה  תהא כאמור יתקבל אישור ולא היה .עירייהמאושרת כדין וחתומה בידי גזבר ה

 לקבלן התמורה את ולקזז את העבודות להפחית ו/או להפסיק המכרז, את לבטל רשאית
 .כך בשל ו/או תביעות דרישות או/ ו טענות יהיו לא ולקבלן יחסי באופן

 
. המידע עירייהיודגש כי, האמור בפרק זה הוא לידיעה בלבד ואין בו כדי לחייב את ה .2.8

 רז ובחוזה המצורף לו.המחייב הוא זה המפורט בגוף המכ
 
 
 )תנאי סף(  תנאים להשתתפות במכרז .3

 
על המשתתף במכרז לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן במועד האחרון להגשת 

 ההצעות למכרז:  
 

 
 מתקני ספורט

 
מתקני   25 פחותל שלבביצוע תחזוקה  2015-2021, בין השנים משתתפים בעלי ניסיון מוכח 3.1

ושקיבלו תעודת בדיקה המאשרת את   במפרט השירותים, נספח ג', בשנה המפורטים  ספורט
 .הפעלת המתקן ממכון התקנים ו/או אישור הפעלה ממעבדה מוסמכת
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  5515על המשתתף לצרף תצהיר בדבר ניסיונו בביצוע תחזוקה למתקני ספורט  לפי ת''י 
 (2כמסמך א') המצורף לנוסח , בהתאם 5517ו/או ת''י 

 
המאשרות  2015-2021עבור כל שנה בין השנים תעודות בדיקה  25יש לצרף בנוסף 

ומוסמכת להוכחת הפעלת המתקן ממכון התקנים ו/או אישורי הפעלה ממעבדה מאושרת 
 ניסיונו בביצוע תחזוקה שוטפת. 

 
במידה ותעודות הבדיקה ניתנו מ"מעבדה מאושרת" )ולא ממכון התקנים(, יגיש המשתתף  

 במכרז את אישור הסמכה של המעבדה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות. 
 

היתר  ת/בעל / מעבדה מוסמכת המשתתף ו/או מועסק על ידי המשתתף, הינו בודק מוסמך 3.2
בדיקות   200לפחות   ה/, אשר ביצע5517ת''י   -ו  5515ת''י ל בהתאםלבדיקת מתקני ספורט 

 2021-2015בין השנים  בתקן, 1כולל חלק  5571 ו/או ת''י  5515למתקני ספורט לפי ת''י 
 . ההיתרעל המשתתף לצרף העתק תקף של 

 
  5515לצרף תצהיר בדבר ניסיונו בביצוע בדיקות למתקני ספורט  לפי ת''י על המשתתף 

 ( 3כמסמך א' )בהתאם לנוסח המצורף בתקן  1כולל חלק   5517ו/או ת''י 
 

מעביד, יש לצרף מלבד תצהיר המשתתף   –ככל שההתקשרות אינה במסגרת יחסי עובד 
מסמך/ים ו/או חוזה/י התקשרות בין   למסמכי המכרז גם (3א' ) כמסמךבמכרז מאומת 

המשתתף במכרז לבין נותן השירותים בפועל מטעמו, בתוקף במועד האחרון להגשת 
ההצעות, המעיד על כך כי נותן השירותים ייתן שירותים למשתתף במכרז בכל תקופת 

 ההתקשרות אם המשתתף במכרז יזכה במכרז. 
 
 

 מעמד המציע  .4

 
 .מ"מע  לצרכי מורשה עוסק המציע היות בדבר תקפה יצרף תעודה  -יחיד  .4.1

 
    –  תאגיד .4.2

יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם    .4.2.1
 התאגידים, לרבות רישום בעלי  המניות. 

אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים  לחתום  בשם המציע ולחייבו   .4.2.2
 המכרז.בחתימתם על מסמכי 

 ציבוריים  עסקאות גופים חוק בתנאי עמידה .5
 

 .חשבון מס או רואה יועץ או  שומה פקיד ספרים כדין מאת ניהול על תקף אישור .5.1
 

 בתוקף על ניהול ספרים  אישור להצעה לצרףעל המשתתף  
 

 .מכך פטור או/במקור  מס ניכוי על תקף אישור .5.2
 

 אישור בתוקף להצעה לצרף על המשתתף 
 

 .  1976-תצהיר על העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .5.3
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לשם הוכחת האמור לעיל יצורף להצעה תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר העדר 
 למכרז.  (7מסמך א')הרשעה בנוסח המצורף 

 
 המכרז מסמכי עבור תשלום .6

 
העירייה כמפורט לעיל בהודעת התשלום עבור מסמכי המכרז הינו באתר האינטרנט של  .6.1

 ראש העיר.
 מסמכי המכרז.  עבור תשלום על קבלה העתק על המשתתף לצרף להצעתו 

 
כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז,  .6.2

ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה 
 על המציע.  

 
 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .7

צמודת מדד, חתומה   מציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית לטובת העירייה, אוטונומית .7.1
לפי פניה חד צדדית של גזבר  ומבוילת כדין, וחייבת להיות על פי תנאיה ניתנת לגבייה

₪    5,000למסמכי המכרז, בסך  6א'המצורף כמסמך  העירייה. הערבות תהא בנוסח
 . שקלים חדשים( אלפים חמשת)במילים: 

 
לבקש את הארכת תוקף  העירייה רשאית   28.8.22בתוקפה עד ליום הערבות תעמוד  .7.2

יום והמציע יהיה חייב לעשות כן, על    90 הערבות הבנקאית למשך תקופה נוספת של עד
 חשבונו.

 
 הערבות תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל, לאחר שייחתם הסכם עם הזוכה במכרז. .7.3

 
 לא תידון כלל.  -הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית כנדרש  .7.4

 
 דרישת פרטים מהמציע:  .8

ייה תהא רשאית, במסגרת הצעתו של המציע, לפי שיקול דעתה, לפנות ו/או לדרוש  העיר
מהמציע ו/או ללקוחות לצורך אימות או השלמת או הבהרה מסמכים ו/או אסמכתאות ו/או  

פרטים נוספים המפורטים בהצעתו וכן לפנות למציע לצורך השלמת מסמכים, לשביעות 
ת גם לאחר פתיחת ההצעות והמציע יהא חייב  רצונה המלא ורשאית היא לעשות כן בכל ע

 לספק את הפרטים בתוך המועד שנקבע.

 בוטל  .9
 עיון במסמכי המכרז  .10

בכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי העירייה או באתר האינטרנט של העירייה 
 לשונית דרושים ומכרזים. הבית של האתר, תחת בעמוד  /https://www.nesher.muni.il   :האינטרנט

 
 הבהרות מסמכי המכרז  .11

 
מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי  של המכרז הענייניםבתוכן כל המסמכים המפורטים  .11.1

 תנאי להשתתפות בו.המכרז וקיום כל ההוראות המפורטות בהם מהווה 
 

 על המציע לקרוא בעיון רב את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז. .11.2
 

בשאלות ו/או בקשות להבהרה מ"מ מנהל מחלקת הספורט המציע רשאי לפנות בכתב ל .11.3
בכל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי המכרז, ועל 

https://www.nesher.muni.il/
https://www.nesher.muni.il/
https://www.nesher.muni.il/
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כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף, או פרט, או עניין כלשהו הכלול במסמכי 
שעה:  12.5.22יאוחר מיום  המכרז או הנוגע לפרט כלשהו במפרט המכרז וזאת לא 

12:00 .   
  

  alisa.b@nesher.muni.il בכתובת דוא"ל : אליסה בקרלגב' את הפניות הנ"ל יש לשלוח  .11.4
בלבד בפרמט שלהלן, כל זאת בציון שם הפונה וחברתו, כתובת, דוא"ל  wordבמסמכי 

 ומספר הטלפון של הפונה. 
 

 להלן דוגמה לתבנית לשאלות הבהרה: 

מס 
 סדורי

מספר  שם המסמך 
 עמוד

 שאלה/הסגה  מספר סעיף

 שאלת ההבהרה  14.1 8 חוזה 1
 

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

 חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. 

ההבהרות/תשובות/עדכונים ככל שיהיו יפורסמו באתר העירייה. על המציעים חלה חובה  
ינויים וההבהרות באתר העירייה  להתעדכן עד למועד האחרון להגשת ההצעות בדבר הש

 ולצרף את  התשובות/הבהרות שפורסמו להצעתם כחלק בלתי נפרד הימנה. 

העירייה אינה אחראית לפרטים או הסברים או הבהרות שניתנו בע"פ ולא יהיה להם כל  .11.5
 תוקף. 

 
 מבנה ההצעה  .12

 
המידע על המציע לצרף להצעת המחיר את המסמכים המפורטים בה. המציע יפרט את   .12.1

 הנדרש באופן מלא ומדויק. 
 

המציע אינו רשאי לצרף להצעתו כל חומר נוסף, שאינו נדרש במפורש. העירייה תתעלם  .12.2
 ולא תתחשב בצירוף כאמור. 

 
יש לתרגם לעברית ולצרף   –ההצעה תוגש בעברית. מסמכים שאינם בעברית או באנגלית  .12.3

 להצעה גם את המסמכים בשפת המקור.
 

 ון החלקים סודיים בה, אם ישנם כאלה. ההצעה תוגש תוך צי .12.4
 

 הנחיות למילוי הצעת המחיר .13
 

 תיפסלנה.  -למען הסר ספק מובהר כי הצעות אשר יציינו אחוז )%( תוספת בהצעתם 
המחיר המוצע יכלול את כל השירותים הנדרשים במכרז ואת כל העלויות, הישירות  .13.1

 והעקיפות, הכרוכות במתן השירותים. 
 

התניה או מציון בהצעת המחיר כי המחירים צמודים למדד כלשהו או על המציע להימנע מ .13.2
 שתיווסף עליהם ריבית כלשהי. התניה כאמור עלולה להביא לפסילת ההצעה. 

 
 הגשת ההצעה אופן  .14

 

mailto:alisa.b@nesher.muni.il
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מכרז את ההצעה יש להגיש במסירה אישית, במעטפה סגורה וחתומה, הנושאת את ציון: "  .14.1
" ללא סימן ו/או זיהוי חיצוני אחר, לאחר סיום הליך ההבהרות ולא  12/2022 פומבי מס'

בתיבת מכרזים הנמצאת במשרדי   ולהניחה ,  12:00בשעה   .22526.יאוחר מיום 
 נשר 20דרך השלום  העירייה,

 
 למיניהם והנספחים  הנלווים , כולל המסמכים(מקור) זהים עותקים 2-ב תוגש ההצעה .14.2

  .התפרקותה את שימנע באופן
 

ההצעה תוגש על ידי הנחתה  .חתומים נספחיהם וכל המכרז מסמכי כל יצורפו  להצעה .14.3
בתיבת המכרזים ולא באמצעות כל דרך אחרת. מובהר כי הצעות שלא תוגשנה באופן  

 תיפסלנה.  האמור
  

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבחן ותוחזר  .14.4
 לשולחה. 

 
מוד בחוברת ההצעה, לרבות המסמכים והנספחים הנלווים לו, ייחתם בחותמת המציע כל ע .14.5

 מורשי חתימה מטעמו.   ובחתימת מקור של מורשה/
 

החוזה, לרבות נספחיו, ייחתם בעמוד האחרון של החוזה בחותמת המציע ובחתימתו,  .14.6
תימת בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של המציע. מקום בו נדרשת ח –וביתר העמודים  

 מורשי חתימה מטעם המציע.   המציע, יחתום אך ורק מורשה/
 

 את הבין ,המכרז מסמכי כלל את קרא לכך, שהמציע ראיה מהווה חתומה הצעה הגשת .14.7
 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור

 
 אחד את להצעתו יצרף לא במקרה שמציע במפורש, כי בזה מובהר ספק כל הסר למען .14.8

 בדבר לעיל שפורטו ההוראות אחר ימלא לא או/ו לעיל במכרז זה המסמכים המפורטים
 ם/שאינו או /ו ים/מדויק כלא יתבררו אשר ים /בפרט או ינקוב/ו המסמכים הגשת אופן

 עליה שתהא  ומבלי והמוחלטת הבלעדית דעתה שיקול ים, רשאית העירייה, לפי/אמיתי
ההצעה בעלת המחיר הנמוך  זו תהיה אם גם את הצעתו,  לקבל שלא הנמקה,  חובת

 ביותר.
 

אי הגשת הצעת מחיר במקום בו נדרש ו/או מילוי מחיר שונה על ידי מציע, בכל אחת משתי  .14.9
חוברות המכרז ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי 

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין  
 דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה. במכתב לוואי או בכל 

 
הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע. הצעה שתוגש במועד מאוחר   .14.10

 יותר לא תיבחן ותוחזר לשולחה.
 

 בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. .14.11
 

משתתף אשר לא צירף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים,  
מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או  
לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או  

ת העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול הנתונים המפורטים בה וכן רשאי 
 דעתה הבלעדי.  
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 קניין מסמכי המכרז  .15
 

מחבר  הן של ,זה למכרז להסכם המצורפים המסמכים ובכל זה במכרז הקנייניות הזכויות
 אחרת מלבד מטרה לשום אלו במסמכים להשתמש רשאי אינו המציע .ועורך המכרז

 .זה למכרז הצעה עריכת

 ההצעה תוקף   .16
 

יום   90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה וצורפותיה למשך 
יום נוספים   90 -מהמועד האחרון להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש להאריכה ל

 והמציע חייב לעשות כן ולהאריך את תוקף הערבות בהתאם.

 
   בדיקה ודירוג ההצעות .17

 
בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים אשר  – שלב א' .17.1

 הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
 

בדיקת הצעת המחיר הכוללת של המשתתף. בכפוף להוראות כל דין, העירייה   – שלב ב'
בנוסף רשאית העירייה    .ביותרבשיעור אחוז ההנחה  הגבוה    תבחר בהצעה שתנקוב

גם את כושרו של המשתתף  ,לבחון במסגרת בחינת ההצעות, יחד עם ההצעה הכספית
כך שהצעת המחיר  מוניסיונה הקודם עאת ולבצע את השירותים בהתאם לחוזה המוצע 

 .לכשעצמה לא תהווה את המדד היחידי לבחינה

 
 למכרז. ה'כנספח המחיר הסופי של ההצעות יקבע בהתאם להצעת המציע המצורפת  .17.2

 
תזכה במכרז,  –ביותר והעומדת בתנאי הסף הגבוה שלה הוא ששיעור ההנחה ההצעה  .17.3

 ר בה. אלא אם כן נתקיימו נסיבות מיוחדות שלא לבחו
 

 לבחור או/ו לקבל לא או /לדון ו שלא להחליט דעתה, לשיקול רשאית, תהיה העירייה .17.4
 בכל הקשור עמו רע או כשל מהותי ניסיון היה עירייהל אם כלשהו, מציע של בהצעה

מעשה או מחדל הפוגם באופן ניכר, לדעת  בשל ו/או עם אחרים או ידו על שבוצעו לעבודות
 בביצוע העבודה מטרותיה או תוצאותיה, לרבות:ועדת המכרזים 

הערכת   מונע העירייה שלדעת באופן המכרז לתנאי כלכלית כדאיות חוסר .17.4.1
 כדבעי. ההצעה

 לביצוע איטי תגובה זמן לרבות הזמנים, ובלוח החוזה בדרישות עמידה אי .17.4.2
 .העירייה הוראות

 .העירייה לדרישות היענות אי .17.4.3
 .יד  סילוק וצ .17.4.4
 מטעם מקצוע אנשי של המנומקת לדעתם בהתאם העבודה בביצוע כשל .17.4.5

 .העירייה
 חוות של קיומה או הקבלן של מעבודתו משמעותית רצון שביעות אי של קיומה .17.4.6

 .עבודתו טיב העירייה על של שלילית דעת
 

העירייה שומרת את הזכות להזמין את כל השירות או חלקים ממנו, הכל על פי שיקול  .17.5
 דעתה הבלעדי ללא מתן הסברים או נימוקים כלשהם. 
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במקרה של הפחתה או פיצול השירותים בין מציעים שונים לא ישונו מחירי ההצעה של   .17.6
 המציע.

 
 בין העבודה של שווה לוקהמתחייבת לח אינה העירייה -מציעים העבודות בין מספר חולקו .17.7

 שייבחרו.  המציעים הזוכים  
 

הצעות הזוכות, במקרה של  ה, בין על זכותה לקיים הליך תחרותי נוסףהעירייה שומרת  .17.8
 הגשת הצעות זהות.

 
, לא  17.8 -ו  17.6,  17.5,  17.4,  17.3, 17.2למציע/לזוכה, לפי העניין האמור בסעיפים  .17.9

 טענה בגין כך. תהיה כל זכות תביעה וגם/או 
 

 חובת הזוכה במכרז  .18
 

ימים מתאריך הודעת   14זכה המציע במכרז יהא עליו  לבצע הפעולות הבאות וזאת תוך   .18.1
 העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז:

 
להמציא לעירייה במעמד מסירת ההסכם החתום על ידו ערבות בנקאית צמודה   .18.1.1

להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז, ₪  20,000למדד המחירים לצרכן בסך 
, יום לאחר תום תקופת ההסכם 60ועוד  שתוקפה עד לתום תקופת ההסכם

 הכל כמפורט בהסכם. -למסמכי המכרז  2בנוסח המפורט במסמך ב'

 למסמכי המכרז. 1שור קיום ביטוחים בנוסח מסמך ב'להמציא אי .18.1.2

להמציא כל אישור/מסמך בהתאם לדרישות העירייה לצורך השלמת  .18.1.3
 ההתקשרות בחוזה. 

לעיל כולם או חלקם, יחשב  כמי    18.1לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיף  .18.2
מצורפת  שהפר הפרה יסודית התחייבויותיו והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות ה

להצעתו, ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות שהזוכה היה אמור לבצע, וזאת לפי 
 שיקול דעתה הבלעדי. סכום הערבות במלואו ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש. 

 
לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד  18.2אין באמור בסעיף  .18.3

 נטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.הזוכה עקב הפרות ההתחייבויות ש
 

לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של  העירייה עם   .18.4
 מציע אחר במקומו. 

 
 ביטוחים .19

 
על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות, פוליסת ביטוח  .19.1

ידי  -למסמכי המכרז. הביטוחים ייערכו על (1ב')מסמך   –הביטוח דרישות  כמפורט בנספח
הקבלן באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר לעירייה כתנאי 

 לחתימת חוזה המכרז.
  

( שהינן דרישות מינימום. ככל 1דרישות ביטוח )מסמך ב'נספח למסמכי המכרז צורף  .19.2
טוח רלבנטי נוסף ותקף ביחס לכל המציע הזוכה מתחייב להצטייד בבי -שהדבר יידרש 
בהתאם לדרישות העירייה וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות. אין מתן  -עבודה מוזמנת 



 

 : __________________המציע חתימה + חותמת

12 

אישור העירייה לתקינת ביטוחי המציע מטיל כל אחריות על העירייה בגין תוכן הביטוחים  
 אלו.  ו/או גבולות האחריות בהן, ולא תבוא כל טענה ו/או תביעה לעירייה בגין ביטוחים

 
  יםביטוח אישור קיום כתנאי לחתימת הסכם עם הזוכה, הזוכה במכרז, יידרש להציג  .19.3

 למסמכי המכרז.  1מסמך ב' –המצורף למכרז  נספח דרישות הביטוחמתאים, על בסיס 
 

מובהר בזאת כי בשלב זה, לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו  .19.4
( בכפוף לאישור שינויים אלה 1מסמך ב'בהתאם לנדרש בבנוסח אישור עריכת ביטוחים )

ע"י יועץ הביטוח של העירייה. מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים  
כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי 

יסודית של התחייבויות הזוכה המכרז ואי המצאתו חתום לידי העירייה כנדרש, יהווה הפרה 
 כלפי העירייה והעירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולא לחתום עמו על הסכם. 

 
בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים של המציע הזוכה כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות  .19.5

אדם   תחלוף כלפי העיריה ומי מהבאים מטעמה, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן
שגרם לנזק בזדון. כמו כן, לעניין ביטוחי חבויות, יורחב שם המבוטח לכלול את העיריה,  

וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 
 מיחידי המבוטח. 

 
 ערבות לחוזה )ערבות ביצוע(  .20

 
ימים מיום קבלת ההודעה על   14מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה, מתחייב להגיש, תוך  .20.1

הזכיה, ערבות להבטחת התחייבויותיו ולביצוע החוזה ועמידה בתנאי המכרז. הערבות 
כמסמך ב'  יום לאחר תום תקופת ההסכם, בנוסח המצורף   60תהא לתקופת ההסכם ועוד 

 למסמכי המכרז.  (,2)
שהמציע זכה במכרז עליו להגיש הערבות הנ"ל היינו ערבות על סך מובהר כי ככל 

20,000   . ₪ 
 

היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה ולהאריך את  תקופת ההסכם לתקופה   .20.2
יב להאריך, את הערבות הבנקאית לתקופה המוארכת הנוספת ועוד  ינוספת המציע מתח

 ימים נוספים מעבר למועד סיום התקופה הנוספת, על חשבונו של המציע.  60
 

 הצעה תכסיסנית  .21

הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא   
הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי לדעת ועדת המכרזים, תיפסל. מובהר כי הצעות חריגות או  

 בלתי סבירות יכולות להיחשב כתכסיסניות.

 ביטול המכרז .22

מציעים מוותרים בזאת על העירייה תהא רשאית, בכל שלב של המכרז, לבטל את המכרז. ה
 סעד של אכיפה או פיצויים חיוביים בשל ביטול המכרז.
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 ( 1מסמך א')

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

 
 פרטי המציע 

 פרטי המציע: 

 

 ____________ 
 שם המציע 

 ____________ 
 כתובת המציע 

 ____________ 
 טלפון

 ____________ 
 נייד

 ____________ 
 פקס

 ____________ 
 מייל

 

 קשר מטעם המציע:  פרטי איש 

 

 ____________ 
 שם איש קשר 

 ____________ 
 נייד 

 ____________ 
 תפקיד 

 ____________ 
 טלפון

 ____________ 
 כתובת 

 ____________ 
 מייל

 

 מעמד המציע 

 אחר:__________*  /עוסק מורשה */   שותפות* /  עמותה*  / חברה*    : צורת ההתאגדות של המציע

 מספר מזהה )לפי הרישום במרשם הרלוונטי( _________________________

 

  החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע:  מורשי 

 ______שם: ____________ ת"ז: _______________ תפקיד בתאגיד: ____________________

 

_______ __ __ ___ ___ 

 חתימת המשתתף  
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 : __________________המציע חתימה + חותמת

 ( 2מסמך א')

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

 למתקני ספורט   תחזוקההצהרת המשתתף בביצוע עבודות 

מצהיר בזאת כי הנני בעל ניסיון מוכח בביצוע   (שם המשתתף במכרז ) הריני ______________________ 

בין  וזאת   מפרט השירותים - בנספח ג'לפחות כמפורט  בשנה  מתקני ספורט   25של   תחזוקהעבודות 

   2021-2015השנים 

התקנים לפי תקן   המאושרים על ידי מכון 2015-2021בין השניםלהלן רשימת מתקני הספורט שתוחזקו על ידי 

 : בתקן  1הכולל גם חלק    5517ו/או תקן  5515

 שם הלקוח  הדגם המאושר  מס'
שם איש הקשר של  

 הלקוח ותפקידו 

מס' טלפון של  

 איש הקשר 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     
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 : __________________המציע חתימה + חותמת

 שם הלקוח  הדגם המאושר  מס'
שם איש הקשר של  

 הלקוח ותפקידו 

מס' טלפון של  

 איש הקשר 

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת זה שמי, להלן חתימתי 

 חתימה וחותמת המשתתף במכרז _______________________

 אישור עורך דין 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי  

י עליו להצהיר  ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כ

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

 בפני. 

 

   ____________________ 

 חתימת עורך הדין 
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 : __________________המציע חתימה + חותמת

 ( 3מסמך א')

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

 

 הצהרת המשתתף בביצוע בדיקות למתקני ספורט  

 

ו/או מועסק  הנני ,מצהיר בזאת כי (שם המשתתף במכרזהריני ______________________  )

  -ו  5515על ידי, הינו בודק מוסמך / מעבדה מוסמכת בעל היתר לבדיקת מתקני ספורט בהתאם ת''י 

בין השנים  ,ו/או ת''י  5515בדיקות למתקני ספורט לפי ת''י   200, אשר ביצע לפחות 5517ת''י  

2021-2015 . 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 שתתף במכרז _______________________חתימה וחותמת המ 

 

 אישור עורך דין 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי  

ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

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

 בפני. 

   ____________________ 

 חתימת עורך הדין 
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 : __________________המציע חתימה + חותמת

 ( 4מסמך א')

 בוטל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 : __________________המציע חתימה + חותמת

 

 

 ( 5מסמך א')

 בוטל
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 : __________________המציע חתימה + חותמת

 ( 6מסמך א')

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

 

 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 

 

 לכבוד:

 נשרעיריית 

 

 א.ג.נ.,
 
 כתב ערבות מס' ..............................  הנדון:  

 

הננו ערבים    ______ "המבקש"( בקשר למכרז מס'  - על פי בקשת _________________ )להלן  .1

שקלים חדשים(  אלפים  חמשת ₪ )במילים:  5,000 בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  

 "סכום הערבות"(.  - )להלן   _______ דד האחרון הידוע ביום כשמדד הבסיס הוא המ

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה   10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .2

ע"י גזבר העירייה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם  

 ה את סכום הערבות מאת המבקש. ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחיל

 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .3

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד    28.8.22ליום תוקף ערבותנו זה יהיה עד  .4

 . על ידכם  הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם נתבקשנו להאריכה

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

 

 בכבוד רב,

 

  בנק.............................................
 ........................ ..סניף...............
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 : __________________המציע חתימה + חותמת

 ( 7מסמך א')

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

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

 נשר עיריית   לכבוד 
אני הח"מ, ____________________, נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת   .1

אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים  ____________________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

חוק עסקאות  )להלן: "  1976 – הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2
לביצוע עבודות אחזקה ובדיקות תקופתיות   12/2022"(, כחלק מהצעה במכרז פומבי מס' גופים ציבוריים 

, בהתאם למכרז האמור. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה  נשרעבור עיריית   ספורטמתקני של 
 המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות גופים ציבוריים. 

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו   .3
"( ו/או לפי חוק  חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 "(.  חוק עובדים זרים )להלן: " 1991 –עובדים זרים, התשנ"א 

מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק  לחילופין, אם אני הח" .4
 במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  - עובדים זרים 

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:  .5

"(  ק שוויון זכויותחו)להלן: "  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  . א
 אינן חלות עליי. 

( לחוק עסקאות  2)א()1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף   9הוראות סעיף  . ב
 גופים ציבוריים.  

אמת   שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי הנני מצהיר/ה כי זהו  .6

____________ 

 תאריך 

____________ 

  חתימת המציע 

 אישור 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי  

ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה  

'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש  באמצעות ת.ז. מס 

בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר  

שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה  

 ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/

  ___________________ 

  חתימה וחותמת עו"ד 
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 : __________________המציע חתימה + חותמת

 ( 8מסמך א')

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

 

 הצהרת המשתתף

 לכבוד 

 "( העירייה)להלן: "  נשרעיריית 
 

 12/2022מכרז מספר הנדון: 

 

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  
 

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו, ובדקנו   .1

 את כל הגורמים הקשורים בביצוע העבודות ו/או העלולים להשפיע עליה.  

ראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן  הננו מצהירים בזה כי ק .2

הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל 

הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו  

גים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצ

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, אלא על האמור במסמכי המכרז  עירייהשנעשו בעל פה על ידי ה

בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל 

ים בזאת מראש על תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותר

 טענות כאמור. 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע   .3

העבודות נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי 

 המכרז.

ל הדרישות אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כ .4

שבמסמכי המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא 

נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד  

ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש 

הציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו,  מאיתנו ל

 אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך

 כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.   .5

אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל  .6

 הסתייגות.   

יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן   .7

על מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים  

 במכרז.   לעשות כן אם נזכה
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תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות  עירייההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז וה .8

נשוא המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי  

 . עירייההמחירים הנקובים בהצעתנו להלן, לשביעות רצון ה

המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם  כן ידוע לנו כי כל התחייבות  .9

 אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה. 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.   .10

)מאה   120הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .11

תהא רשאית  עירייהחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי הועשרים( יום מהמועד הא

לדרוש הארכת תוקף ההצעה, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו  

פי המכרז  -על עירייהמהצעתו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

 פי כל דין.   -ו/או על

ייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל היה והצעתנו תתקבל, אנו מתח .12

המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ערבות הביצוע  

 והאישור על עריכת ביטוחים.  

הצעת אנו מציעים לבצע את העבודות/השירותים במחירים שבהצעתנו הנקובים בנספח  .13

בכל עת להפחית או להגדיל את השירותים  רשאית  עירייהלמכרז. ידוע לנו כי ה המציע

 בהתאם לתנאי ההסכם ותנאי שינוי התמורה שם.

כן מובהר לנו כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד   .14

  עירייהעל ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עלינו וישולמו על ידינו. לצורך כך, תנכה ה

לנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה  מהסכומים שיגיעו

  תשלום לנו.

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו   .15

פי דין  -מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על

 הצעה זו.   או הסכם לחתימתנו על

, אשר מהווה אינו  עירייהאנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד ה .16

סעד כספי, ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או בעקיפין,   

 מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי, מלבד סעד כספי.  

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: .17
 

 

 _____________שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: 

 כתובת )כולל מיקוד(: _________________ טל: ______________ פקס: _______________

 דוא"ל: ______________________  

 איש קשר: _______________ טל' נייד : _____________________

 

   חתימה:______________________  תאריך ________  
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   - אישור עו"ד 

___________________  ע.מ./ח.פ.   עו"ד של     אני הח"מ 

בשם ______  ____)להלן: "המשתתף"( מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה  

המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של  

דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו  וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את  המשתתף ועל פי כל  

 המשתתף. 

 ________________ 

 תאריך                               

 

 

 ________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד 
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 ( 9מסמך א')

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

 העירייה  בדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת הצהרה

אני הח"מ _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:  

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  נשרהנני מצהיר בזאת כי עיריית  .1

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:  122סעיף  .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 יהיה צד להסכם או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  -ין זה, "קרוב" יקה עם העירייה; לענלעס

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

 המקומיות הקובע:  
ין זה, "חבר מועצה" י"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית; לענ

מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל  חבר  -

 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:   174סעיף  .ג
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על  

וגו או שותפו או סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת ז-ידי בן

 למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .2

בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או   .א

 שותף.

חלק העולה על עשרה אחוזים  אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם   .ב

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד  

 אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.  –אין לי בן   .ג

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  .3

 מסרתי הצהרה לא נכונה.או אם 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4
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ובפרט מהוראות סעיף   .5 דין בכלל  לגרוע מהוראות כל  כדי  )ב()122אין באמור לעיל  ( לפקודת  3א 

להתיר התקשרות   מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב  

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 122לפי סעיף  

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 __________________ 

 המצהיר

 אישור עו"ד 

__________  אני הח"מ ________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום 

הופיע/ה בפני מר/גב' _______________ ת.ז. ____________ לאחר שהזהרתיו/ה כי  

עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 

 __________________ 

 עו"ד
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 נספח ב' 

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

 

 הסכם 

 _____________ ביום   ________שנערך ונחתם ב

 

 נשר ת עיריי  בין:

   "( "המזמינה או" עירייה ה )להלן: " 

   אחד;  מצד

 ______________________________  לבין:

 ______________________________ 

 ;שני מצד     "( הקבלן" )להלן:

  

 מצד שני; 

 

לביצוע עבודות אחזקה ובדיקות תקופתיות של   12/2022מכרז פומבי מס' פרסמה   עירייהוה  : הואיל

 "(; המכרז )להלן: "  נשרבעיר  ספורטמתקני 

 הצעתו למכרז זה;:  והקבלן הגיש והואיל

,  עבור לביצוע עבודות אחזקה ובדיקות תקופתיות החליטה לקבל הצעת הקבלן  עירייה: והוהואיל

נספח ג' למסמכי  –לרבות מפרט השירותים   נספחיועל  חוזה זה  ,בהתאם לתנאי המכרז

 "(; השירותים" או " העבודות )להלן: " המכרז

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

 נשוא  המכרז בהסכם זה;

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא  .1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו. 1.1
 

לפרשנות כותרות הסעיפים שבהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו בכל מקרה  1.2
 ההסכם. 

 
 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו יחד איתו ואלו הם:  1.3
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 הוראות כלליות ותנאים להשתתפות במכרז  - נספח א'
 פרטי המציע  -1מסמך א' 
 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -5מסמך א' 
 הצהרת המציע -6מסמך א' 
 לעובד הרשות ו/או לחבר מועצהתצהיר העדר קרבה  -7 מסמך א'

 נספח דרישות ביטוח  -1מסמך ב' 
 ערבות להסכם )ערבות ביצוע(  –  2מסמך ב' 

 מפרט השירותים  -נספח ג'
 בטיחות כללי –  נספח ד'
 הצעת המציע  –  נספח ה'

 

 הגדרות  .2
 

 נשרעיריית  -"העירייה /"הרשות
 

 מטעמו  מיאו /ו העיר מהנדס -"המנהל"
 

 משנה קבלן כל ולרבות ,המוסמכים מורשיו ,שליחיו ,עובדיו  ,הקבלן של נציגיו לרבות -"הקבלן"
 .עירייהה ידי על שאושר ,שלו

 
 הסכם זה על כל נספחיו -""ההסכם

 

פחתו כי הוא משלם וישלם לעובדיו המועסקים במסגרת הסכם זה תנאי עבודה שלא י 3.4
"מתנאי העבודה המוסכמים" כהגדרתם בחוק וכי מבדיקותיו שלו התמורה בהסכם זה 

כוללת את שכר עובדיו על פי חוקי העבודה ויתר הוצאותיו ואין מדובר בתמורה שבצידה 
 הפסד.

כל תשלום אשר עובדי הקבלן זכאים לו על פי ההוראות כאמור, יחול על הקבלן ולא 
 נם. תשולם לקבלן כל תוספת בגי

 
  ,הפרטיות שמירת ,סודיות שמירת מחייב השירותים  ביצוע כי  לו ידוע כי, מצהיר הקבלן 3.5

 הצהרות הקבלן  .3
   

 הספק מצהיר בזאת כדלקמן:
 

כי הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה, וכי הוא  3.1
בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת לבצע את 

 השירותים ברמה גבוהה, על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם.  
 

מתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על  כי אין מניעה להתקשרותו בהסכם זה, ובחתי 3.2
פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל  

 דין. 
 

 כי קרא את ההסכם, וכי כל תנאי ההסכם והנספחים לו נהירים וברורים לו.  3.3
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והוא   ומהימנות  אמינות של גבוהה רמה על שמירה וכן לרשותו שיגיע למידע הנוגע בכל
זה  חוזה פי על התחייבויותיו כל אחר  ולמלא המכרז הוראות ביצוע אחר למלא מתחייב

לצנעת  בנוגע הוראות לרבות דין כל הוראות על קפדנית שמירה תוך ,ובאמינות במהימנות
  .הפרט
 פי על  השירותים בביצוע שיועסקו מטעמו ומי עובדיו  כל כי לכך לגרום מתחייב הקבלן

של   גבוהה ברמה בו יטפלו ,לטיפולם שנמסר המידע סודיות על הם גם ישמרו זה חוזה
 והוא ,הפרט לצנעת הנוגע חוק כל הוראות על קפדנית שמירה תוך ומהימנות אמינות
 של ומוחלטת  קפדנית שמירה תוך תפקידם  שיבצעו  כך עובדיו את וינחה יידע ,יתדרך

 ופעולותיו שירותיו למתן הרלוונטיים כאמור והוראה הנחיה כל אחר דין וימלאו כל הוראות
 .זה פי חוזה על הקבלן של

 
החוקיות   הסמכויות בכל להחזיק ממשיכה עירייהה כי ,יובהר ספק כל הסר למען 3.6

 אשר יואצלו לסמכויות בהתאם ורק אך  ,ההסכם ביצוע והקבלן יפעל לצורך ,לה המוענקות
ש "היועמ הנחיות ,המנהל הנחיות לרבות ,דין כל להוראות ובהתאם במפורש, לו

 .עירייהה ולהוראות
 

 השירותים/העבודות  .4
 

את ביצוע העבודות  עירייהמוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו מה עירייהה 4.1
 בהתאם לאמור במסמכי המכרז, הצעתו והסכם זה על נספחיו. 

  
הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה על נספחיו ולקיים את  4.2

לשביעות   התחייבויותיו בדייקנות, ביעילות, בנאמנות, במיומנות וברמת איכות גבוהה,
 . עירייהרצונה המלאה של ה

 
 ולפעול על פיהן.  עירייההקבלן יישמע להוראות המנהל מטעם ה 4.3

 
לביצוע העבודות ביעילות וברמה מקצועית גבוהה והכל בהתאם  ידאגהקבלן  4.4

וכי חלה עליו חובת הניהול, הפיקוח  השירותים להתחייבויותיו במכרז ודרישות מפרט 
העבודה   לתוכניתוהאחריות לאיכות, כמות ולוח הזמנים לביצוע העבודה בהתאם 

 והוראות הסכם זה.השירותים ולדרישות מפרט 
 

שעות על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או ביכולתו לעמוד   24בכתב תוך  עירייההקבלן יודיע ל 4.5
חיו ו/או על כל ענין אחר אשר יש בו כדי להשפיע על  בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ונספ

 מתן השירותים. 
 

הוטל על הקבלן "עיצום כספי" או נמסרו לו "התראה מינהלית" או "כוונת חיוב" כאמור   4.6
בפרק ב' לחוק ההגברה על האכיפה, יודיע הקבלן מיד על דבר העיצום הכספי ו/או 

ערר על דבר העיצום או ההתראה   )גם אם בכוונתו להגיש  עירייהההתראה המנהלית ל
 כאמור(.

 

 תקופת החוזה  .5
 

תקופת )להלן: "  על ידי העירייה חודשים מיום חתימתו 12חוזה זה יהיה בתוקף למשך  5.1
 "(. החוזה 
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תקופות  לשמורה זכות הברירה )אופציה(, להאריך תוקפו של החוזה  עירייהבנוסף, ל 5.2
פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף  והכול על  בכל פעם שנה או חלק ממנה נוספות, של

, ובתנאי שכל תקופת ההתקשרות לרבות שנות לקיומו של תקציב ולהרשאה תקציבית
 שנים. 5האופציה לא תעלה על 

 "(. תקופת ההארכה )להלן: "  
 

להאריך את תקופת תוקפו של החוזה לתקופה נוספת יחולו כל  עירייההיה והחליטה ה 5.3
 ויים המתחייבים.תנאי חוזה זה  בתקופת הארכה בשינ

 
 ועפ"י שיקול דעתה המוחלט.  עירייההארכת תקופת החוזה הינה עפ"י החלטת ה 5.4

 
תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות נשוא החוזה, בכל עת עפ"י שיקול דעתה  עירייהה 5.5

יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום    30הבלעדי וזאת ע"י משלוח הודעה בכתב  
 פיצויים כלשהם עקב הפסקת ההתקשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 יחסי הצדדים  .6

 
הנו בגדר קבלן עצמאי וכי אין ולא ייווצרו  מוסכם ומוצהר  בין הצדדים מפורשות, כי הקבלן,  6.1

לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או   עירייהבעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעביד בין ה
שלוחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, לרבות  אחריות בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו   

ם עפ"י כל דין ו/או נוהג  לעובד  ואין הקבלן, זכאי לכל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעי 
 .  עירייהממעבידו, מאת ה

 
הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל  6.2

משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות 
דין הדן בחובות וזכויות של  סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל 

 עובד ומעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע"י מעבידים. 
 

בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל   עירייההיה ותחויב ה 6.3
בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות  עירייהלעובד ממעבידו יפצה וישפה הקבלן את ה

 הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
 

תהיה רשאית בכל עת, לדרוש מהקבלן החלפת עובדו/או נהגו/או מנהל עבודה  עירייהה 6.4
ו/או כול פועל אחר שיראה לה בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד ומעביד  

 . עירייהבין עובדי הקבלן לבין ה
 

 יה עירינציג ה  .7
 

השירותים לעניין חוזה זה, והוא יפעל לפקח על ביצוע  עירייהישמש כנציג ה המנהל 7.1
יהיה מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על התאמה, טיב ואיכות   המנהלעל ידי הקבלן.  הניתנים

 להוראות חוזה זה. השירותים
 

 כלפי מהתחייבויותיו הקבלן את לשחרר כדי עירייהה מטעם המנהל של בפיקוח אין 7.2
 וביקורתו ,ההסכם להוראות השירותים והתאמת איכות ,טיב בגין ומאחריותו עירייהה

והתאמתם  איכותם ,טיבם ,השירותים לביצוע הקבלן של אחריותו את אינה מקטינה
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 .ההסכם להוראות
 

  ,השירותים ביצוע סדרי את ,דעתו  שיקול לפי ,לעת מעת ,לשנות רשאי יהיה המנהל 7.3
 השירותים ביצוע לסדרי הנוגע בכל  המנהל להוראות ולהישמע לציית מתחייב והקבלן

 .ומכרעת סופית תהיה והחלטתו

 

 התמורה  .8
 

 מתקני ספורט  8.1
 

בתמורה לביצוע כלל העבודות והשירותים נשוא הסכם זה בהתאם להוראותיו ובמועדם  
 להלן ובתוספת מע"מ כחוק:כהגדרתם   - כדלקמןלקבלן תמורה  עירייהתשלם ה

 
ו/או   5515בדיקת מתקני ספורט לפי תקן -= מחירון "דקל"  לאחזקה ו בסיס המחירים

 15%בהנחה של   5517תקן  
 

בכל חודש חשבון מפורט ודו''ח   5 -בראשית כל חודש, עד היום ה עירייההקבלן יגיש ל 8.2
)ממנו נגזר התשלום(, בשני עותקים, בגין העבודה שבוצעה בחודש בגין ביצוע העבודות 

 הקודם, מאושרים על ידי המנהל. 
 

יום לאחר מועד הגשת החשבון  45כל חשבון שאושר ישולם בתנאי תשלום של שוטף+  8.3
 המאושר לגזברות. 

 
מובהר בזאת כי תנאי לביצוע התשלום היינו מתן חשבונית מס כדין בצרוף החשבון   8.4

 לעיל.  המפורט
 

 אחריות פיצוי ושיפוי  .9
 

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול אשר  עירייההקבלן יהיה אחראי בלעדית כלפי ה 9.1
ו/או עובדיה ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או  עירייהיגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או ציוד של ה

מחדל טעות או השמטה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי בצוע  
 העבודות או בקשר לעבודות. 

 
הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו  9.2

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא  עירייהבקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את ה
 בשירותיה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור. 

 
הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו, לקבלני  9.3

של הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך   משנה של הקבלן ועובדיהם, לשלוחיו
כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים בהם  

 ו/או יורשיהם. 
 

, עובדיו וכל הבא מטעמו מאחריות לגבי נזקים להם הוא אחראי עירייההקבלן פוטר את ה 9.4
ת תביעה שהייתה לו ו/או שיש לו ו/או שתהיה פי כל דין ומוותר על כל זכו-כאמור לעיל ועל

ומתחייב לשאת בעצמו   עירייהו/או כל מי שפועל מטעם ה עירייה, עובדי העירייהלו כנגד ה
ועל חשבונו )ו/או בעזרת ביטוחים שיערכו לשם כך( בתשלומי תביעות ונזקים אשר הוא 
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 אחראי להם כאמור לעיל.
 

את  עירייהעם קבלת דרישה בכתב מההקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא  9.5
ו/או את עובדיה ו/או מי מטעמה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או  עירייהה

הוצאה שתגרם למי מהם בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש הנובעים בקשר עם פעילותו  
ישה על פי הסכם זה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, לקבלן תימסר הודעה בדבר דר

 ו/או תביעה כאמור באופן שיאפשר לו להתגונן כנגדה על חשבונו.
 

רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  עירייהה 9.6
על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  עירייהסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מה

מחמת  עירייהנזקים שנגרמו למחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין 
 מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

 

 
 

 ביטוח .10

 
  לערוך הקבלן מתחייב דין כל פי  על או/ו זה הסכם פי על הקבלן מאחריות לגרוע מבלי 10.1

"( הביטוח דרישות נספח: " להלן) 1'ב  בנספח המפורטים הביטוחים את חשבונו על ולקיים
,  מוניטין ובעלת כדין מורשית ביטוח חברת אצל, זה מהסכם  נפרד בלתי כחלק המצורף
 . העבודות ביצוע תקופת משך לכל,  אלו בביטוחים כמבוטח המזמין את להוסיף ומתחייב

 
  על אישור העיריה לידי להמציא הקבלן מתחייב לכך מקדמי וכתנאי העבודות תחילת לפני 10.2

 1'ב  בנספח המופיעות הביטוח לדרישות בהתאם לעיל המפורטים הביטוחים עריכת
 .  מבטחיו ידי על  חתום כשהוא, זה להסכם

 
 זה בהסכם האמור לבין  הביטוח  עריכת באישור האמור בין  התאמה אי של מקרה בכל 10.3

 להוראות להתאימו מנת על האישור לשינוי לגרום הקבלן  מתחייב, העיריה ולדרישת
 . זה הסכם

 
  לביטוחים כלשהם משלימים או/ ו  נוספים ביטוחים  בעריכת צורך  יש הקבלן ולדעת היה 10.4

 יכלול כאמור ביטוח בכל כאשר ל" הנ הביטוחים את ולקיים לערוך הקבלן מתחייב ל" הנ
  רכוש ביטוחי לעניין מטעמה הפועלים או/ו העיריה כלפי תחלוף  זכות על ויתור  בדבר סעיף

,  חבויות ביטוחי לעניין מטעמה הפועלים או/ו העיריה את לכלול המבוטח שם יורחב או/ו
 .המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד הביטוח נערך כאילו צולבת אחריות לסעיף בכפוף

 
  העיריה ידי  על הנערך ביטוח לכל קודמים הינם לפיהם מפורש  תנאי יכללו הקבלן ביטוחי 10.5

 יכלל כן כמו. העיריה ביטוחי  לשיתוף תביעה או/ו דרישה כל על מוותר המבטח וכי
  אלא  ולא,  יבוטלו ולא,  יצומצמו לא הקבלן  ביטוחי כי המבטח מתחייב לפיו תנאי בביטוחים

 .מראש יום 30, העיריה לידי  רשום בדואר כך על כתובה הודעה תימסר אם
 

  מי או/ו העיריה כנגד תביעה או/ ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי, מצהיר הקבלן 10.6
 אלמלא עבורו  לשיפוי זכאי  שהיה או, עבורו לשיפוי זכאי שהוא נזק בגין מטעמה

  פוטר והוא, זה הסכם פי על ידו על הנערכות בפוליסות הנקובה העצמית ההשתתפות
 . לעיל כאמור נזק לכל מאחריות העיריה את בזאת
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 דמי את ובמועדם  במלואם ולשלם הביטוחים תנאי כל את בקפדנות לקיים מתחייב הקבלן 10.7
 . הביטוח

 
 של מקרה בכל. לעיל המפורטות הביטוח פוליסות של עותק הקבלן יעביר העיריה לבקשת 10.8

  לגרום הקבלן  מתחייב, זה בהסכם  האמור לבין הביטוח בפוליסות האמור בין התאמה אי
 .זה הסכם להוראות להתאימם מנת על הביטוחים לשינוי

 
 או /ו הביטוח אישור בהמצאת, הקבלן ביטוחי  בעריכת אין  כי בזאת ומוסכם מוצהר 10.9

 או/ ו העיריה על כלשהי אחריות להטיל כדי הקבלן ידי על הפוליסות העתקי בהמצאת
  פי על מאחריותו הקבלן את לפטור  כדי או/ו למוסכם התאמתם בדבר אישור להוות

 . דין כל פי על או/ו ההסכם
 

 העיריה  תהא, זה הסכם פי על  לערוך עליו אשר הביטוחים  את הקבלן יבצע לא אם 10.10
, הביטוח דמי את ולשלם הקבלן תחת הביטוחים את לערוך, חייבת לא אך, רשאית
 לנכות רשאית תהא והעיריה, הצמדה  הפרשי או /ו ריבית, השוטפות הפרמיות לרבות

 לגבותם רשאית תהא וכן שהוא זמן בכל לקבלן ממנה שיגיע סכום מכל אלה סכומים
 שהיא כל חבות העיריה על  להטיל כדי לעיל באמור אין. אחרת דרך בכל מהקבלן
 בדבר העיריה נגד טענה כל על בזה מוותר והקבלן, הקבלן עבור  הביטוחים לעריכת
 . והיקפם טיבם , כאמור הביטוחים עריכת אי או עריכת

 

 הינם העיריה לידי האישור והמצאת הביטוחים עריכת כי הצדדים  בין ומוסכם מותנה 10.11
  עריכת אישורי המצאת אי  או/ו הביטוחים  עריכת ואי זה בהסכם יסודיים תנאים

 .ההסכם של יסודית כהפרה יחשבו במועד הביטוח
 

 וקבלני, עובדיו, מנהליו לידיעת יובאו זה סעיף הוראות כי  לכך לגרום מתחייב הקבלן 10.12
 קבלנים עם שיערוך ההתקשרות בחוזי כי לכך לדאוג הקבלן מתחייב כן. שלו המשנה
 BACK TO לעיל ביטוח דרישות  יופיעו, זה הסכם ביצוע עם בקשר משנה וקבלני

BACK תחילת לפני לעיריה להמציא מתחייב הקבלן. זה הסכם פי על הדרישות לכל 
 מטעמו הפועלים המשנה  קבלני של הביטוח אישורי את זה הסכם לפי העבודות

 .זה הסכם בביצוע
 

 פיצויים מוסכמים:  .11



34 

 

 : __________________המציע חתימה + חותמת

מבלי לפגוע בכלל האמור במסמכי המכרז, המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים   11.1
)להלן: "פיצויים מוסכמים"(,  בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את התמורה החודשית, 

השירות נשוא הסכם זה במועד מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר 
 התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה כדלקמן:

  

 פיצוי מוסכם בש''ח הפרה  מס'

 ליום  300 אי ביצוע בדיקה למתקן  1

 למתקן  500 ביצוע בדיקה לקויה למתקן 2

 למתקן  1,000 ביצוע אחזקה לקויה  3

 לשעה 100 אי הגעה לפי קריאה  4
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הידוע ביום  הסכומים לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן, בין מדד הבסיס למדד  11.2

 ביצוע קיזוז הפיצויים המוסכמים.
 

 . בפני העירייה במקרה של הפרה חוזרת, הקבלן יזומן לשימוע 11.3
 

מובהר כי על החלטת המנהל באשר להשטת סכומי הקנס על הקבלן המהווים את הפיצוי   11.4
ימים והחלטתו  15תוך  עירייההמוסכם והקבוע דלעיל, הקבלן רשאי לערער בפני מנכ"ל ה

 נה סופית. בנושא הי
 

קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה  11.5
בשל כך ואין באמור בסעיף זה כדי לפגוע   עירייהו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד ה

 על פי הסכם זה ועל פי כל  דין.  עירייהבזכויותיה של ה
 

 ם הסבת ההסכם,  המחאת זכות והעסקת קבלנים אחרי .12
 

הקבלן אינו רשאי להסב ו/ או להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות את החוזה, כולו או חלקו,   12.1
או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ו/או לשעבד ו/או 

להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן , ללא אישור 
 בכתב ומראש. עירייהה
 

מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה    25%העברת  12.2
 לעיל , למעט  בחברה ציבורית. 12.1בחלקים, ירא אותה כהעברה המנוגדת לסעיף 

 
לפי חוזה זה  עירייההקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מה 12.3

תהא זכאית לסרב לכך  עירייהלכך ובכתב. ה עירייהלאחר, אלא אם כן קבל הסכמה של ה
 מבלי לנמק סירובה או להסכים לכך בתנאים שתמצא לנכון.

 
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוסכם ומוצהר כי אין הקבלן רשאי להעסיק קבלן משנה  12.4

בלן משנה כדי לגרוע מחובתו של שלא בהסכמת המנהל בכתב מראש. אין בהעסקת ק 
 הקבלן בכל האמור בהסכם זה.

 

 הפרה ובטלות החוזה  .13
 

הקבלן כל תנאי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יפצה   הפר 13.1
, מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב עירייההקבלן את ה

לכל סעד משפטי  עירייהוזאת מבלי לפגוע בזכויות ה ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין 
אחר, לרבות ביטול החוזה והתקשרות עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא חוזה זה או 

רשאית לבצע אחת או יותר    עירייהחלק מהן וזאת מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל  ה
 מאלה: 

  
דרשה הימנו בין בכתב ובין למלא   עירייהלבטל את ההסכם לאלתר לאחר שה 13.1.1

, והקבלן לא עשה עירייהאחר אותן הוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י ה
על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  לעכב  עירייהכן, זאת מבלי לגרוע מזכויות ה

כל תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו 
 של ההסכם.  
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 בלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך מתן השירות. להעסיק על חשבון הק 13.1.2

 
מבלי לגרוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם  13.2

 הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:  
 

שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו בביצוע   עירייה ניתנו לקבלן על ידי ה 13.2.1
 השירותים ואלה לא תוקנו.

ל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי  הוט 13.2.2
נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או  

 יום ממועד ביצועם.   30הוסרו לחלוטין תוך  
מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, מנהל מיוחד או נאמן או כונס זמני או   13.2.3

 ע.קבוע או מפרק זמני או קבו 
ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה ידו   13.2.4

החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו  
פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא  

  233י סעיף פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פ
 . 1983 -לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.  עירייההוכח להנחת דעתו של ה 13.2.5
הוכחות, להנחת דעתו, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו   עירייהכשיש בידי ה 13.2.6

נתן או הציע שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה 
 או ביצועו. 

הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה התברר כי  13.2.7
עובדה מהותית אשר, לדעת  עירייהאינה נכונה, או שהקבלן לא גילה ל

 , היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו. עירייהה
 

הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי  13.3
במקרה זה, הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה   לתשלום עבור נזק כלשהו.

 שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור. 
 

על פי הסכם   עירייהלעיל כדי לפגוע בזכויותיה של ה  13.3 -ו 13.2  13.1אין באמור בס"ק  13.4
 זה ו/או על פי כל דין.  

 

 ויתור והימנעות מפעולה .14
 

על זכויותיה, אלא אם    עירייהלא יחשבו כויתור ה עירייה מפעולה או מחדל מצד ה כל ויתור, הימנעות 

 על זכויותיה בכתב ומראש.   עירייהכן ויתרה ה

 שינוי ההסכם  .15
 

החתימה של הצדדים, ולא תשמע כל   אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ובחתימת מורשי

 טענה על שינוי בעל פה או מכללא. 

 שמירה על זכויות עובדים  .16
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.  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"בהקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי  16.1
 לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו.

 
חוק ל  24 הקבלן ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס' 16.2

. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של 1958-הגנת השכר, תשי"ח
 יום, ישלח לו אותו הקבלן בדואר מיד לאחר המועד האמור. 30

 
ובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם,  הקבלן מתחייב למלא כלפי כל ע 16.3

הוראות החוק הקיימות במועד חתימת חוזה זה וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק  
, חוק דמי מחלה 1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א 1987-שכר מינימום התשמ"ז

,  1954-, חוק עבודת נשים התשי"ד1950-, חוק חופשה שנתית התשי"א1976-תשל"ו
  -, חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשנ"ו

, חוק הביטוח  1983-, חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג1958-, חוק הגנת השכר תשי"ח1988
,  1994- , חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד1995 -הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה 

- , חוק עבודת הנוער התשי"ג1996-לני כוח אדם התשנ"וחוק העסקת עובדים על ידי קב
, חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מגבלות 1998 -, חוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח1953

, חוק שירות התעסוקה 1954 -, חוק ארגון הפקוח על העבודה תשי"ד1998 -התשנ"ח
קודת הבטיחות  , פ1945ופקודת התאונות ומחלות משלח יד )הודעה(,  1959 -תשי"ט 

, חוק 1949 -, חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט1946בעבודה, 
, חוק הסכמים 1967-, חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז1953-החניכות, תשי"ג
, חוק  1991-, חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א 1957-קיבוציים תשי"ז

לחוק מידע גנטי,   29, סעיף  2001-, התשס"אהודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
, חוק הגנה על 2002-, חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב2000-התשס"א

א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות  5, סעיף  2006-עובדים בשעת חירום, התשס"ו
)ב( לחוק למניעת 7, סעיף 1997- ופגיעה בטוהר המידות או במינהל  התקין(, התשנ"ז

, חוק הגנת 2000לחוק מידע גנטי התשס"א  29, סעיף 1998  -טרדה מינית, התשנ"ח ה
;  כל דין ו/או הוראה ו/או     2012 -השכר, חוק איסור קבלת בטחונות מעובד התשע"ב 

חוק ו/או צו ו/או איסור המפורטים בתוספת השניה ובתוספת השלישית לחוק להגברת 
כפי שיהיו מעת לעת( וכן כל דין, חוק, צו,  ) 2011האכיפה של דיני העבודה תשע"ב 

הוראה מרשות מוסמכת )לרבות הוראות החשב הכללי(, הסכמים קיבוציים החלים או  
 שיחולו על ענף הניקיון )לעיל ולהלן: "חוקי העבודה"(.

 

 ערבות בנקאית להבטחת ביצוע  .17
 

תן הקבלן לעירייה במעמד ילהבטחת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, י 17.1
 ₪    20,000למסמכי המכרז בסך של  2מסמך ב'בנוסח חתימת ההסכם ערבות בנקאית 

מובהר כי ככל שהקבלן זכה במכרז עליו להגיש הערבות הנ"ל היינו ערבות על סך 
20,000    ₪ 

 
הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית   17.2

 _________ יום לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס יהיה המדד הידוע ב
 

 הערבות תהא ניתנת לחילוט על פי פניה חד צדדית של גזבר העירייה.  17.3
 

 תוקפה של הערבות יהא למשך כל תקופת ההסכם.  17.4
 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1ABF40EB-A7D9-4751-94FC-8C0A19565AC9.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1ABF40EB-A7D9-4751-94FC-8C0A19565AC9.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/30CEE955-3E33-49B6-89D9-2C042FCC39EC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/30CEE955-3E33-49B6-89D9-2C042FCC39EC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/30CEE955-3E33-49B6-89D9-2C042FCC39EC.htm
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העירייה רשאית לחלט הערבות כולה או חלקה בכל מקרה בו המפעיל לא קיים הוראה  17.5
 שיקול דעתה.מהוראות ההסכם עפ"י 

 

 שונות  .18
 

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם  18.1
לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים  עירייהבמלואו, וכי ה

והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם  
לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם 

מלהעלות כל טענה בעניין שלא   נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והקבלן יהא מנוע 
 נעשה בדרך האמורה. 

 
כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב  18.2

רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב 
 ירתה.שעות לאחר הנשלחה מבית דואר בישראל. ואם נמסרה ביד, מעת מס 72נתקבלה 

 
מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור לחוזה זה ו/או  18.3

 הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז בלבד.
 

 ולראיה באו על החתום:

 ____________ 

 העירייה 

 ____________ 

לןהקב

 אישור )כשהקבלן הינו תאגיד(

 אני הח"מ עו"ד/רו"ח ...................... מאשר בזאת כי 

 ה"ה 

1. ......................................  2 ....................................... 

זה,   הסכם  על  הקבלן  בשם  לחתום  מורשים  בנוכחותי,  חתמו  בחתימתם. אשר   ולחייבו 

 ____________ 

 תאריך

 ____________ 

 עו"ד/רו"ח
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 (1מסמך ב')

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

 
 מצורף בנפרד  ביטוח דרישות נספח
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 (2מסמך ב')

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

 

 נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע 

 לכבוד

 נשרעיריית 

 

 א.ג.נ.,

 

 כתב ערבות מס' ..............................  הנדון: 

 

"המבקש"( בקשר להסכם בין המבקש לביניכם בדבר   - על פי בקשת _________________ )להלן  .1

, ולהבטחת התחייבות המבקש כלפי העירייה עפ"י ההסכם, הננו ערבים    12/2022מכרז פומבי מס' 

שקלים חדשים(. סכום    אלף עשרים ש"ח )במלים:   20,000בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

"סכום   - )להלן   _____מוד למדד יוקר המחיה כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום זה צ

 הערבות"(. 

)עשרה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,    10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

את    חתומה ע"י גזבר העירייה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. 

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .3

וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.    26.8.22תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום  .4

 על ידינו. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה 

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

 בכבוד רב,

 

 בנק ........................................... 

 

 סניף ......................................... 
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 נספח ג' 

 

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

 

 מפרט השירותים 

 מבוא

את  במלואן ויקיים דין כל הוראות פי על יפעל  העבודות / השירותים בביצוע כי מתחייב הקבלן .1
כל  קיום  ,לרבות ,לעת מעת שתעודכנה כפי ,מוסמכת רשות וכל דין  כל והוראות הנחיות

 כפי לחוזרי מנכ''ל משרד החינוך ומשרד הפנים בהתאםלביצוע השירותים  החלות ההוראות
 .לעת מעת  ,שיעודכנו

הציוד ומתקני הספורט יעמדו בתקני ו/או דגמים מאושרים של מכון התקנים, כמו גם עמידה   .2
 בדרישות הרשויות השונות .

  קריאה מזדמנתהקבלן יבצע את כל התיקונים והתחזוקה השוטפת של מתקני הספורט על פי  .3
לתיקון ליקויים ושבר שהתגלו במהלך השנה, וכן ביצוע תחזוקה מונעת של כל   או פניות מוקד 

המתקנים ותיקון הליקויים המתגלים בבדיקות השוטפות המתבצעות על ידי הקבלן, ביצוע  
 .תחזוקה מונעת של כל המתקנים ותיקון הליקויים המתגלים ע"י המנהל ו או/ מי מטעמו

 .הבאה לתקן של כל מקני הספורט כאמור במכרז זה אחת לשנהתיקון ו .4
 אחריות הקבלן לקבל את אישור ת''י לכל מתקני הספורט שבאחריותו, מדי שנה.  .5
 אישור של מעבדה מאושרת יהא תנאי הכרחי לאישור תום ביצוע.  .6
 על הקבלן להיות זמין במשך כל שעות היממה. .7
אחראי לתקינותם ושלמותם של כל מתקני הספורט שנמסרו לטיפולו לפי החוזה והוא  הקבלן .8

יחליף על חשבונו כל אביזר או רכיב במתקנים שייפגעו כתוצאה מבלאי או גניבה או וונדליזם  
 .ומכל סיבה אחרת, כפי שיפורט להלן

מדובר על במלואן בין אם  / מתקני הכושר כל העבודות לשיקום ותחזוקת מתקני הספורט .9
תיקון מקומי, החלפת חלקים או פירוק מתקן פגום, החלפת מתקן בודד או רכיב בתוך מתקן  
משולב וכל עבודה הנדרשת לצורך החזקה מלאה של כל המתקנים בהתאם להוראות התקן 

יבוצעו על ידי הקבלן ועל עבור מתקני כושר  1497ותקן ישראלי   5517-ו  5515הישראלי 
 חשבונו בלבד. 

ל ו/או מי מטעמו יקבע את לו''ז לתחילת ביצוע וסיום הסרת הליקויים ו/או התחזוקה של  המנה .10
 מתקן / ציוד הספורט. 

הקבלן ימסור למנהל הודעה בכתב בגין סיום הסרת הליקויים ו/או התחזוקה או יודע למנהל   .11
 בגין כל מניעה לסיום הטיפול.

או לתחזוקת המתקן / ציוד הספורט  /אי עמידת הקבלן בלו''ז כאמור לעיל להסרת הליקויים ו .12
 יהא רשאי המנהל להורות על הפסקת עבודת הקבלן ולהעבירה לאחר.

 כל החלפים בהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו מקוריים ובעלי תו תקן ישראלי. .13
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כל הכלים והציוד הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ללא יוצא מהכלל לרבות סולמות, במות  .14
ירי ריתוך, מקדחות, כלי עבודה שונים כולל שימוש במנוף, טרקטור או כלי אחר  הרמה, מכש

 .לצורך ביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בלבד 'במידת הצורך וכו
 הובלת החומרים, הכלים, הציוד והחלפים למיניהם תעשה על חשבון הקבלן בלבד. .15
מהאתר בו  –באישור המנהל מראש ובכתב אך  –מתקן או חלק ממנו שפורק, יפונה מיד  .16

פורק לתיקון או לאחסון זמני במחסני העירייה / מחסני הקבלן תוך החזרת פני השטח 
 .לקדמותם ללא סיכון בטיחותי, והכל ללא תשלום נוסף

 לא יושארו מתקנים מסוכנים או חלקי מתקנים באתר ללא השגחת הקבלן. .17
 גישת הציבור אליו. מתקן שאינו בטוח ימנע הקבלן את  .18
בהנחיית המנהל, מתקנים מסוכנים או כאלה האסורים לשימוש באופן זמני עד לתיקונם   .19

יגודרו בגדר באופן תקני באופן כזה שתמנע הגישה אליהם תוך התקנת שילוט  ,המלא
אזהרה מתאים המתריע על הסכנה והאוסר על השימוש במתקן. לאחר ביצוע התיקון וקבלת  

סלק הקבלן את הגידור והשילוט מהמקום. התקנת הגדר והשילוט וסילוקם  י ,אישור המנהל
תיעשה כחלק מתכולת העבודה של הסכם זה ותיעשה ללא כל תשלום נוסף. פעולות הגידור  

והשילוט המתוארות בסעיף זה יבוצעו כאמור ע"י הקבלן בתוך שעתיים ממועד קבלת הנחיית 
שעות ממועד קבלת ההנחיה בשבתות    4-יותר מ בימי חול ובתוך לא  מטעמוהמנהל ו/או מי 

 . וחגים
האתרים  גידור וסימון כנ"ל יעשה גם עבור אלמנטים שימצאו שבורים או פגועים בעת קבלת .20

 לאחזקת הקבלן.  
הדיגיטאליות  הפגומים הנ"ל ויעביר את התמונות מתקנים /הקבלן יצלם את האלמנטים .21

  למנהל
. 

  . לאחרהעירייהאו להחליף באתרים יסופקו ויותקנו ע"י /החליטה להוסיף ו שהעירייהמתקנים  .22
 .ההתקנה, יהיה הקבלן אחראי לתחזוקתם במסגרת האחזקה השוטפת 

המסכן את ספורט , למתקן ו/או מי מטעמוזמן הגעת הקבלן ממועד קריאתו על ידי המנהל  .23
 .שעות  48עד  -שעות. למתקן שאיננו מסכן את הציבור   24שלום הציבור יהא עד  

 
 מתקני ספורט 

 רשימת מתקני הספורט ומיקומם  .א

 הערה  סוג המתקן  מקום המגרש מספר 

 מגרשים ציבוריים  

 סלים +  2 מגרש חיצוני צמוד למתנ"ס הוורדים  1
 שערי קט רגל  2

 

 סלים +  2 מגרש חיצוני רחוב התמר  2
 שערי קט רגל  2

 

 סלים +  2 מגרש חיצוני רחוב הלילך  3
 שערי קט רגל  2

 

 סלים +  2 גן רוסלאן  – מגרש חיצוני  4
 שערי קט רגל  2

 

 סלים +  2 מגרש חיצוני רחוב קרן היסוד  5
 שערי קט רגל  2

 

 סלים +  2 מגרש חיצוני רחוב כליל החורש 6
 שערי קט רגל  2

 

 סלים +  2 מגרש חיצוני רחוב הדס  7
 שערי קט רגל  2
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 סלים +  2 מגרש חיצוני רחוב הכלניות  8
 רגל שערי קט  2

 

 רשת טניס+  מגרש חיצוני משולב:טניס+כדורגל רח' סיני  9
 שערי קט רגל  2

 

  שערי קט רגל  2 מגרש חיצוני בית לנדאו רח' אורח חיים  10

 מגרשים ואולמות בבתי ספר 

 סלים תלויים+  2 19רח' השיטה  –מגרש חיצוני חט"ב  11
 שערי קט רגל  2

 

יצחק ב'        רח'  מגרש חיצוני בי"ס יסודי רמות  12
 15השיטה 

  סלים  2

מגרש חיצוני בי"ס רמות יצחק א'                רח'   13
 12נתיב הארזים 

 סלים +  2
 שערי קט רגל  2

 

 מגרש חיצוני בי"ס תיכון מקיף  14
 1רח' צהל/הברוש 

 סלים +   2
 שערי קט רגל  2

 

 מגרש חיצוני בי"ס בית יהושוע.  15
 30רח' התשבי 

 סלים +   2
 שערי קט רגל  2

 

 מגרשים חיצוניים בי"ס גבעון    2 16
 32רח' פרץ 

 סלים +   2
 שערי קט רגל  2

 

 סלים +   2 מגרש חיצוני בי"ס גלילות  17
 שערי קט רגל  2

 

  קומפ'  אולם ספורט בי"ס בית יהושוע  18

  קומפ'  אולם ספורט בי"ס תיכון מקיף  19

  קומפ'  גלילות אולם ספורט בי"ס   20

  קומפ'  אולם ספורט בי"ס רמות יצחק א'   21

  קומפ'  אולם ספורט בי"ס חט"ב  22

ההצעה   יחידות  2 ווילון באולם ספורט בי"ס חט"ב –מחיצות  23
כוללת במת  

 הרמה

  קומפ'  חדר כושר בי"ס חט"ב  24

  קומפ'  חדר כושר בי"ס תיכון מקיף  25

 

 
 :תחזוקה כוללת

 
הנכון למועד   1497חודשי לכל אתר של בודק שאושר ע"י מכון התקנים לפי תקן  אישור  .א

 .הבדיקה ומיקום האתר
למועד הבדיקה  1497אישור שנתי לכל אתר של בודק שאושר ע"י מכון התקנים לפי תקן   .ב

 ומיקום האתר. 
ומיקום  למועד הבדיקה  1497שנתי לכל אתר של בודק שאושר ע"י מכון התקנים לפי תקן -אישור תלת  .ג

 האתר. 
 .'תחזוקה מונעת של המתקן: גירוז, שימון, חיזוק ברגים וכו .ד
הקבלן יערוך סיור אחת לחודש בכל אתר לבדיקת תקינות ושלמות המתקנים ויבצע כל תיקון   .ה

 .נדרש
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מתקן שפורק לשם תיקון ויפונה משטח פארק הכושר לתיקון, ידאג הקבלן לגדר את המקום  . ו
 .בטיחותילמניעת סיכון 

 .לא יושארו מתקנים מסוכנים או חלקי מתקנים בשטח ללא השגחת הקבלן .ז
 בהתאם להנחיות המנהל   -מתקן פסול יפונה  . ח

 מובהר כי, הפירוק והפינוי של מתקן יהיה ע''ח הקבלן. .ט

 
 

 
 אחריות כללית 

 
 .העבודותהקבלן יספק אחריות על כלל העבודה והמתקנים למשך שלוש שנים מיום סיום 

  
 

 חלקי חילוף / עבודות נוספות
 

המחירון הקובע הוא מחירון "משכ"ל" )לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק,  .1
"המחירונים"(  )להלן: מבניהםמתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות( ו/או מחירון "דקל"  הנמוך 

 ליום הגשת ההצעות למכרז זה, כאשר בסיס המחירים הנקובים בהם יהיה , כדלקמן:
 
עבור חלקי חילוף / עבודות נוספות למתקני כושר כמצוין במחירונים אשר יכלול הנחה  .א

 .  %25אחידה של 

 
 
לזוכה  הרשות תהא רשאית לבחור ביחס לכל פריט את הפריט/ים הזול מבין המחירונים,  .ב

 לא תהא כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד הרשות  בשל כך.
 

בכל הזמנת עבודה מהזוכה, על הזוכה לצרף לתמחור ההזמנה את פריטי המחירון   . ג
)שתקבע הרשות( עליו התבססה הזמנתו באופן הבא: מק''ט / סעיף , תיאור פריט / מחיר  

    מחיר לאחר הנחה. /
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   ד'נספח 

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט י  לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקנ 

 

 בטיחות כללי 

 הבטיחות כללי פי על זה מכרז נשוא ההתחייבויות כל את למלא ומתחייב מצהיר הקבלן .1
הבטיחות   ונספח עירייהב המפקח או/ו המנהל והוראות הנחיות ,הדין הוראות פי על ,והגהות

 כללי.

 הבטיחות בעבודה חוקי לכל בהתאם לפעול זה מכרז נשוא התחייבויותיו במסגרת הקבלן על .2
 הבטיחות ופקודת  -1954 ד(")תשי העבודה  על הפיקוח ארגון חוק פי על לרבות

 .פיהם על והתקנות - 1970 -ל("חדש[,)תש בעבודה]נוסח
 רווחתם שלומם לשמירת ,בטיחותי  באופן זה מכרז נשוא התחייבויותיו במילוי לפעול הקבלן על .3

ונהלי  כל הוראות את לקיים ,שהוא גוף  או /ו אדם וכל עירייה ה עובדי ,עובדיו של ובריאותם
   .עירייההמפקח ב או/ו המנהל להוראות ובהתאם כך לשם הנדרשים הבטיחות

 בולט ובשלטי באופן  לסמן ,פתחים לכסות החובה חלה הקבלן על ,לעיל באמור לפגוע מבלי .4
 ,העבודה הנוצרים במהלך או/ו הקיימים שונים וסיכונים מפגעים ומובנים מתאימים אזהרה

 ציוד ,חומרים ,מכונות לבטח  לגדר ,דהוא מאן של לרכושו או/ו לגופו סיכון להוות העלולים
 למניעת  ,חומרים התלקחות למניעת הדרושים האמצעים בכל מסוכנים ולנקוט עבודה ותהליכי

  .לכיבויה בערה וכן התפשטות
או  /ו בגופו לפגיעה לגרום היה עלול או /ו גרם  אשר מפגע או/ו תאונה התרחשה בו במקרה .5

למפקח  או/ו למנהל מיידי באופן המקרה על לדווח הקבלן מתחייב דהוא מאן של ברכושו
 דין( כל פי על נדרש והדבר העבודה)במידה משרד מטעם ולמפקח ,עירייהב

 עירייההבטיחות ב על הממונה ובתדריך ,זה נספח בהוראות אין כי יובהר ספק כל הסר למען .6
 על הקבלן החלים והגהות הבטיחות דרישות כל של ומוחלטת סופית רשימה להוות כדי

 .זה הסכם נשוא מילוי התחייבויותיו במסגרת
 אותו מן פוטרת או/ו משחררת אינה ל "הנ לדרישות בהתאם הקבלן פעולת כי יודגש ,כן כמו .7

 החברה הזוכה על החלות הספציפיות הדרישות פי  על וכן  דין כל פי על עליו החלות החובות
 .כפופה היא להם והארגונים זה במכרז

 
 עבודה בגובה .8

בהתאם  תקףביצוע עבודות בגובה יבוצע רק על ידי אדם הכשיר לעבודה בגובה, בעל אישור 
 . 2007-( לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס''ז2)5לתקנה 

הקבלן יספק על חשבונו את כל האמצעים הנדרשים לביצוע עבודה בכל גובה שהוא ובכלל זה  
שימוש באביזרים לעבודה בגובה, אישורי בטיחות, אישור קונסטרקטור /יועץ בטיחות /הדרכות  

 נדרש . והסמכות לעבודה בגובה וכל ש
הקבלן מצהיר בזאת כי, הוא ויתר מראש על כל תביעה ו/או טענה בגין ביצוע עבודה בגובה 

 המצריכה היערכות ו/או רישיונות ו/או ציוד ו/או הוצאות חריגות בשל תנאי שטח.
 

  
 שם המציע:_________________________ 
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 : __________________המציע חתימה + חותמת

 תאריך:____________________________ 
 

   +חותמת :____________________________ חתימה
 ה' נספח 

 נשר עיריית 

   12/2022מכרז פומבי מס'  
   ספורט לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני  

 

 הצעת המציע 

 לכבוד

 ועדת המכרזים 

 נשר

אני הח"מ __________________ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת  

לביצוע עבודות תחזוקה ובדיקות תקופתיות של מתקני ספורט במוסדות חינוך ואולמות  הצעתי 

 , הכל כמפורט במסמכי המכרז. ספורט

הודעה למציעים בעיתונות, כל  הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ה

מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, מפרט השירותים, תנאי העבודה וכל הגורמים האחרים המשפיעים  

על  השירותים, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני יודע את 

כל ההתחייבויות והתנאים   כל הפרטים הנוגעים לביצוע השירותים ואני מציע לקבל על עצמי את

הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השירותים ו/או כל חלק מהם 

 בהתאם להצעתי, לפי המחירים הנקובים להלן בניכוי שיעור ההפחתה שציינתי בהצעתי.   

 

 הצעת המציע  .1
 

 מתקני ספורט 

  5515בדיקת מתקני ספורט לפי תקן -וחזקה העבודות / השירותים יתומחרו על פי מחירון "דקל"  )לא

 "( בסיס המחירים"  )להלן: 15%בהנחה של  ( 5517ו/או תקן   

 מובהר כי, על המחירים יתווסף מע''מ כחוק

 :ולראיה באתי על החתום

 
  ______________ת.ז. או מס' ח.פ.: ___________________ שם המציע:

  _________________________________________________כתובת:
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 : __________________המציע חתימה + חותמת

  ___________________________פקסימיליה _______________טלפון:
   ______________________ חתימה + חותמת: ______________תאריך:

 

 אשור עו"ד/רו"ח 

 המסמך דלעיל, נחתם על ידי: אני הח"מ ........................... עו"ד/רו"ח, מאשר בזאת כי  

 

 ה"ה ................................ ת.ז. ..................... )ימולא כשהמציע הוא תאגיד( 

 

 ה"ה ............................... ת.ז. ......................  

 

 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ................. ולחייב את התאגיד. 

   עו"ד:__________________  ריך: ___________________תא 

 


