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 13/2017מס'  פומבימכרז 

 
 פארקי כושר בעיר באר שבע

 הקמת פארקים חדשים, התאמות לתקן עבור פארקים קיימים ואחזקה
 
 

 9/11/2017 ח,"יום רביעי, כ' חשון תשע :מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז
 . 12:00עד השעה , חתשע"

 
 לאחר מועד ההגשה לא תתקבל.מעטפה שתגיע 

 
 

 העיר העתיקה  82ההסתדרות  ובברח כיוונים במשרדי ידנית תיעשה המסירה
 .16:00 – 9:00 השעות בין ראשון עד חמישי בימים 15קומה ב' חדר  ,שבע באר

 
העומדים תאגידים הרשומים כדין בישראל, יחידים ורשאים להשתתף במכרז 

 המפורטים במסמכי המכרז. תנאיםה בכלבמועד הגשת ההצעות 
 

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. כיוונים
מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד 
רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף 

 המכרזים.כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני 
 
 

  בשעה , 25/10/2017ח, "יום רביעי, ה' חשון תשעביתקיים סיור קבלנים
 שבע.באר  82ההסתדרות רחוב במשרדי כיוונים,  14:00

  בסיור חובה.ההשתתפות  
 

 
 
 
 

 2017 אוקטובר
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 הזמנה
 

 13/2017מס'  פומבימכרז 
פארקי כושר בעיר באר שבע, הקמת פארקים חדשים, התאמות לתקן עבור 

 פארקים קיימים ואחזקה

מכריזה על "[ החברה" ו/או "כיוונים]להלן: "החברה לתרבות הפנאי באר שבע  כיווניםחברת 

מתקני פארקי כושר ברחבי העיר באר אחזקת הקמה, התאמה וקבלת הצעות מגופים שונים, ל
 "[.מתן השירותים" :]להלן בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרזשבע 

חתומות כדין ובהתאם  תבוצע באמצעות הזמנותפארקי כושר  אספקה, התקנה והחלפת מתקני
לפי הוראות מסמכי המכרז והחוזה המצורפות כחלק בלתי נפרד ממסמכים אלה, ועל הזוכה 

 הציוד כנדרש.במכרז יהיה לספק את 
 

תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים, ביום הגשת יחידים ורשאים להשתתף במכרז 
 ההצעות, בכל הקריטריונים הבאים:

 
בהיקף  2014-2016בשנים  ,פארקי כושרמתקני  אחזקתהקמה, התאמה ובעלי ניסיון ב .1

להוכחת העמידה בתנאי זה יציג  כולל מע"מ. ,לכל שנה ₪ 400,000 - כספי שלא יפחת מ
פירוט הזמנות  בצירוף, להוראות כלליות )ה( 2בסעיף כאמור ועו"ד המציע אישור רו"ח 

 .עבודה מאת המזמינים אשר יירשמו להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה

כאשר במהיתר מופיעים המתקנים  1חלק  1498בעלי תו תקן להתקנת מתקני משחק  .2
נשוא מכרז זה. או לחילופין היתר להתקנת מתקני פעילות גופנית באתרים נטולי השגחה 

1497 . 

 להוראות הכלליות. (ב)י2בסעיף צירפו ערבות בנקאית כנדרש  .3

 אישור השתתפות בסיור קבלנים. .4

 בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.
כל המעוניין להשתתף יגיש הצעתו בשני העתקים על גבי הטפסים שהומצאו לו וימסור אותם 

  השעות בין' ה –' א בימים ,שבע באר 82 סתדרותהה ברחובמחלקת התקשרויות ב חברהל ידנית
במעטפה אשר הומצאה לו בדיוק,  12:00בשעה , זתשע" 9/11/2017וזאת עד ליום  .16:00 –9:00

"מועד ההגשה"(. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, לא תובא  -)להלן 
 מעטפה שלא באמצעות מסירה ידנית. לדיון. לא תתקבל כל

יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה, עלול לגרום  את ההצעה
 למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם. לפסילת ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים

 ישויות מספר ידי על הצעה הגשת על איסור חל. אחת משפטית שותיי ידי על תוגש ההצעה
ישות , הינה ההמשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז הישות. משפטיות

המשפטית החתומה על כתב ההצעה. הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה 
 ומההסכם הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע . 

את  כלל לבצע שלא ואף מנהמ חלקלעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או  שומרת החברה
 רק נועד המכרז. מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי ההזמנה

"י עפ"הצעה"  לכדי כלשהו מציע ידי על שיוגשו המכרז מסמכי את להכשיר בא ואינו, נוחות לצרכי
 .מכרזים  דיני
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 הוראות כלליות: -חלק א' 
     מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים:  .1

 עמ'            

 2 ........................................................................................הזמנה .............. 

 3 ......................................................................................... הוראות כלליות א.

 5 ................................................. הוראות למשתתפים ותנאי המכרז הכלליים ב.

 ג.

 .1ג'

 .......רז, שיצורף להצעת המשתתף ..נוסח כתב ערבות בנקאית למשתתפים במכ

 .........................................וע........................נוסח כתב ערבות בנקאית לביצ

11 

12 

 13 …………………………..………………….......... התחייבות מח' ביטוח ד.

 1ד'

 2ד'

 ............................................................. נוסח אישור רו"ח לניסיון המשתתף

 ...........................................בלנים.....................הוראות בטיחות לעבודות ק

20 

21 

 ה.

 1ה'

 ............................הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים .......

 ................................ת.........................תצהיר המשתתף בדבר היעדר הרשעו

25 

26 

 27 ..................................................................... כתב הצהרת המשתתף במכרז .ו

 29 ............................................................................תיאור העבודה............... .ז

 38 ................................................................................................ כתב הצעה ח'

 ט'

 נספח א'

  .....................................................................נוסח החוזה..........................

 ...................................................................SLA –טבלת פיצויים מוסכמים 

40 

55 

 

 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: .2

אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  )א(

חתומה ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. 

 האישור הנ"ל חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.

 

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על  -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  )ב( 

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 

 , והתקנות שהותקנו על פיו.1976 -חשבונות(, תשל"ו 

 

 .על ניכוי מס הכנסה במקוראישור  )ג( 

 

 .אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה (ד) 

 

בהקמה,  המציעבדבר ניסיון  - לתנאי הסף 1ף יכאמור בסע ועו"ד אישור רו"ח (ה)

א יפחת בהיקף כספי של 2014-2016בשנים , מתקני פארקי כושר אחזקתהתאמה ו

פירוט הזמנות עבודה מאת  יצורףלחלק זה  .לכל שנה כולל מע"מ ₪ 400,000 -מ

 המזמינים אשר יירשמו להוכחת עמידת המציע בתנאי זה.

 למסמכי המכרז. 1כחלק ד'האישור יהיה בנוסח המצורף 

 

 :ד מאושרים ומעודכניםימסמכי תאג (ו)
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 תעודת האגד מאת רשם החברות )או השותפויות או האגודות השיתופיות(; (1)

המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל אישור עו"ד המפרט את בעלי  (2)

שליטה או בעל מניות כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי 

מניותיו או שותפיו או בעלי השליטה בו, וכך הלאה, עד לזיהוי כל היחידים 

 העומדים מאחרי המשתתף במכרז.

יד, ואת היותו תמצית מידע מרשם החברות, המפרטת את בעלי המניות בתאג (3)

של המשתתף תאגיד פעיל. האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות 

 למכרז.

 תקנון התאגדות. (4)

 

עסקאות גופים  חוקל, בהתאם מינימוםדבר תשלום שכר ב, הצהרת המשתתף (ז)

 .למסמכי המכרז 'הבחלק , בהתאם לנוסח התצהיר המפורט 1976-ציבוריים, תשל"ו

 

המעידות על , /פרטייםמרשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים -המלצות  (ט)

ההמלצות יהיו בנוסח המצורף מן הסוג הנדרש במסמכי המכרז,  רכישותביצוע 

 למסמכי המכרז. 2כחלק ד'

 

 .1497, או לחילופין תקן 1498להתקנת מתקני משחק תקן  אישור מכון התקנים (י)

 

 משתתף.הת של צילום תעודת זהו - אם המשתתף הינו יחיד (יא)
 

, המעיד כי המציע השתתף בסיור חתום על ידי המציע -פרוטוקול סיור קבלנים  (יב)

 .הקבלנים

 

בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן )לוח מס' אוטונומית ו -ערבות בנקאית  (יג)

 15/10/2017כפי שהתפרסם ביום  09/2017, כללי(, כשמדד הבסיס הוא מדד חודש 13

 (אלף שקלים חדשים מאה וחמישים)במילים: ₪ 150,000או בסמוך לכך, בסך 

כחלק ג'  , לפי נוסח הערבות המצורף בזה01/12/2017שתהא בתוקף עד ליום 

על המשתתף יהיה  .המשתתףהשם המופיע בערבות יהיה שם . למסמכי המכרז

להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת בהתאם 

. משתתף שיידרש לעשות כן ולא יעמוד בדרישה זו תיחשב החברהלדרישתה של 

 . כפסולה במידה ותוקף הערבות יפוג הצעתו
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 תנאים מיוחדים, והליכי המכרז, הוראות למשתתפים -חלק ב' 
 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .1

 בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:

 המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. -המציע

 שיזכה במכרז. המציע -הספק

בהתאם לתנאי המכרז מתקני פארקי כושר, אחזקת ו התאמה ,הקמה -מתן השירותים

 .מנהל ועל פי הזמנות עבודה חתומות כדיןוהחוזה, בהתאם להוראות ה

 מנהל אגף הספורט, או מי מטעמו. -המנהל

 

למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על  ציעעל המ (א)

, ולחתום באופן מלאהמשתתף לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו, בראשי תיבות, 

על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש 

 הצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.למלא פרטים בדיו, וביניהם על תנאי המכרז ו

בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות  כיווניםלחתום על כל מסמך שקיבל מאת  המציעעל 

 לחוברת המכרז שתוגש על ידו. ולצרפםהוראות נוספות, הבהרות וכד', 

להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו,  משתתףעל ה (ב)

באופן ברור,  שתתף, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המשתתףחותמת של המ בתוספת

במקום שבו נדרשת חתימה, יש לציין את שמו המלא של החותם, בכתב בנוסף על חתימה. 

 .ברור

רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, 

ועלול להביא לפסילת מסמכי  כיווניםי, לא יחייב את אם בגוף המסמכים ואם במכתב לווא

 המכרז של המשתתף.

 כתב ההצעה.על המציע להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה, והמציע חייב למלא את כל פרטי  (ג)

 שיקול "פע שונים מציעים שני בין העבודות את לפצל רשאית תהא כיוונים כי בזאת מובהר

האחד בגוף החוברת בשני העתקים גש תוהמשתתף הצעה שתוגש על ידי  כל .הבלעדי דעתה

 עצמה, שתוגש על ידו לכיוונים, והשני בעותק נוסף הנפרד מהחוברת.

רשם בכתב ברור, בעט דיו. משתתף שלא ירשום מאומה בשדה זה, יחשב יהצעת המחיר ת

ירשום בשדה כמי שלא הגיש כל הצעה למכרז. משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה, 

 ".0המתאים את הספרה "

יקח בחשבון את כל חובותיו של הספק ואת כל ההוצאות, מכל מין ת המשתתף, המחיר בהצע (ד)

, והספק לא יהא זכאי לכל תשלום והספק ההזמנות והעבודותוסוג שהוא, הכרוכות בביצוע 

 .כיווניםאו מימון נוסף מאת 

 ההזמנות, בהצעתו, יהיה נכון לביצוע שיצויין על ידי המשתתף לאספקת המוצריםהמחיר  (ה)

 לא תשולם הצמדה על המחירים האמורים. .תקופת ההתקשרות למשך כל

 הזמנהאינה מתחייבת לבצע שיעור מסויים של סוג  כיווניםכי  ,למען הסר ספק, מובהר בזאת (ו)

או כל שיעור שהוא, וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות 

. לזוכה  לא תהא כל עילה לטענה , ובהתאם לצורךכיווניםציביות ותזרימיות הקיימות בתק

 . שבוצעו ע"י כיווניםלהיקפי רכישות 
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באם ימצא משתתף כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן  (ז)

ה תישלח המדוייק של איזה סעיף או פרט, עליו לפנות למחלקת ההתקשרויות בכתב ותשוב

נתנו בעל יאינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שי כיווניםלכל המשתתפים במכרז. 

 פה.

רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  כיוונים (ח)

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, 

 נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל  יהיו חלק בלתי

 מסמכי המכרז.קבלת ידם בעת  מסמכי המכרז לפי הכתובות שנמסרו על מקבלי

המשתתף יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו  (ט)

ת בעת כדי לחקור את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלו ,כנחוצים

ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז 

ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק )ח( לעיל, וכן בישיבת 

 ההבהרות.

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

, באיכות ההצעה שתתףלהתחשב ביכולתו הכספית של המ כיווניםבעת דיון במכרז, רשאית  (א)

נשוא המכרז, כפי  זמנהלבצע את ה שתתףלהתחשב בכושרו של המ כיווניםובטיבה. כן רשאית 

 קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף. הזמנותשהדבר נבחן מ

כן . פליליתועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה 

תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי משתתף הנמצא על 

 שבע, שלא כדין.-שטח ציבורי בתחום העיר באר

תהא רשאית, לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין,  כיוונים (ב)

 ובהתאם לאמור להלן.

וע מציע אשר הצעתו תהיה ההצעה המיטבית, כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לזמן לשימ (ג)

וזאת לאור ניסיון שלילי. כמו כן, כיוונים תהא רשאית לשקול את פסילתו של המציע לאור 

 הניסיון האמור.

על הזמנות  נוספיםרשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  כיוונים (ד)

תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש  והמלצות ממזמינים שעבורם ביצעו המציעים הזמנות. כן

יהיה חייב למסור  ציעבמהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח של מחיר היחידה, והמ ציעמהמ

 את ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.

רשאית  כיווניםמתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, ו כיווניםאין  (ה)

בעבר, לרבות במסגרת  אספקתםנסיונם של המציעים, כשירותם, ואופן  לבחון גם את

 הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.

 אספקת המוצריםככל שיוגשו הצעות זהות, ייבחר המציע אשר יש לו ניסיון רב יותר בביצוע  (ו)

בלי לפגוע באמור מניסיונה בעבר עם המציע, ככל שקיים. מ כיווניםנשוא המכרז ובהתרשמות 

להביא בכלל שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את תהא רשאית  כיווניםלעיל, 

 החוזה, ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, לרבות מקום עסקיו ופנייה לממליצים.
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שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא  כיוונים (ז)

שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל  לבצעו. במקרה

 .תסוג שהוא, למעט ההוצאות בגין הערבות הבנקאי

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז,  כיוונים 

בבחינת ההליך וכיו"ב הוצאות הכרוכות  המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות ולרבות הבדיקות

 או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.

את  ספקשומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או ל כיווניםכי  ,מובהר בזאת במפורש (ח)

בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד,  הזמנותה

 במכרז.

י ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו השלמת מקום הטעון מילו הגשת הצעת מחיר ו/או אי אי (ט)

במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

 לגרום לפסילת ההצעה. יםובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול

רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  כיוונים (י)

 כיווניםאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת ההצעה ותנ

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.

חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה  כיווניםאין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על  (י)

 בהיקף כלשהו. כיווניםאת הזכות, להתקשרות עם 

רטים בכתב הכמויות וההצעה, תקבע באם תמצא הועדה שגיאה בחישוב הסכומים המפו (יא)

מחיר הועדה את שיעור ההצעה בהתאם לשיעור שנרשם על ידי המציע בכתב הכמויות לגבי 

 .ליחידה

שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא,  כיוונים (יב)

 עקרונות השוויון., בכיווניםולא יפגע, לדעת  לכיווניםבמידה שויתור שכזה לא יגרום כל נזק 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה  כיווניםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  (יג)

הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות, למכרז, להשלים מידע ו/או 

המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או חברי 

את, בין היתר לצורך עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי הצוות מטעמו וז

 הסף שפורטו לעיל.

 

 הודעה על הזכיה והתקשרות: .3

שייקבע כזוכה במכרז מתחייב  המציעעם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה.  (א)

 להלן, 4בסעיף את אישורי הביטוח והמסמכים הנקובים  לכיווניםלחתום על החוזה ולהמציא 

, והכל להלן 8כמפורט בסעיף  להבטחת ביצוע התחייבויותיו נשוא החוזה, ערבות בנקאיתוכן 

 .כיווניםימים מיום שנדרש לעשות כן ע"י  7בתוך 

נמנע הזוכה מלחתום על החוזה במועד ו/או לא המציא את כל המסמכים הנדרשים כיאות,  (ב)

לבטל  רשאית כיווניםתהא  מראש ובכתב, כיווניםמכל סיבה שהיא ומבלי שיינתן לכך אישור 

את זכייתו במכרז בהודעה בכתובים, מבלי ליתן כל התראה ו/או ארכה לתיקון הליקוי, 

עם  כיווניםלזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של ו

 .ו/או החלטתה לצאת במכרז חדש, ככל שתבחר לעשות כןמציע אחר במקומ
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רשאית, לפי  כיווניםלגרוע מהאמור לעיל, ומכל זכות לסעד ו/או לפיצוי אחרים, תהא  מבלי (ג)

שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מראש, לחלט את הערבות שצורפה ע"י הזוכה לצורך 

כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויות, שנוטל על  ,השתתפותו במכרז, וזאת

 צעתו במכרז. עצמו המציע בעצם הגשת ה

עקב מחדלו של הזוכה מלחתום על החוזה ו/או להמציא  עם מציע אחר כיווניםהתקשרה  (ד)

הסכום את  , לדרישתה,לכיווניםיהיה הזוכה חייב לשלם  - המסמכים הנדרשים במועד

, לבין המחירים שנקבעו בסופו של דבר בחוזה הוא הצעתו ביןשההפרש הכספי המבטא את 

 ."[תשלום ההפרש]להלן: " ות המפורטת בחוזהלמשך כל תקופת ההתקשר

רשאית, אך אינה חייבת, לגבות את תשלום ההפרש מסכום ערבות  כיווניםמובהר בזאת, כי 

המציע מתחייב בזאת, כי ככל שסכום  -המכרז, באמצעות חילוטה, וככל שבחרה לעשות כן 

ישלים את החסר. אין באמור לעיל לגרוע מזכותה של  -ההפרש יהא גבוה מערבות המכרז 

לגבות מאת המציע את תשלום ההפרש בנפרד ו/או לצד חילוט ערבות המכרז, והמציע  כיוונים

 את תשלום ההפרש במלואו. לכיווניםמתחייב בזאת כי במקרה זה ישלם 

גם במקרה  ,מכרז במלואההתהא רשאית לחלט את ערבות  כיווניםכי  ,למען הסר ספק יובהר

 ., כאמור בס"ק )ג( לעילבו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה

שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות  מציע (ה)

 שהוגשה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

עפ"י כל  ,הכנגד הזוכ ,כיווניםאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות  (ו)

 .דין

 :וביטוחים חתימת החוזה .4

ימים ממועד קבלת ההודעה על  7המציע מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך  (א)

"[. עם החתימה על החוזה על המציע להמציא את חוזהה"/"ההסכם" :זכייתו במכרז ]להלן

והאישורים  ,כמפורט ובהתאם לתנאי החוזה. הוראה זו הינה מהותית אישורי הביטוח

 ,הנ"ל על בסיסן הוצאו האישורים הפוליסותגם  – כיווניםלדרישת מנהל מחלקת הביטוח בו

אישורי הביטוח ו/או אשר יפסוק אם  ,בכיווניםיומצאו לבדיקת מנהל מחלקת הביטוח 

לאור הערות מנהל מחלקת  ,אחר תנאי החוזה. המציע הזוכה מתחייב יםהפוליסות ממלא

פוליסה או תיקונה על מנת לעמוד בתנאי  אישור ביטוח ו/או הביטוח, להמציא לאלתר כל

 החוזה.

אם המציע יסרב לחתום על ההסכם או לא ימלא כל תנאי מתנאי המכרז, ערבותו לא תוחזר  (ב)

זאת מבלי אית לגבות את הסכום הנקוב בערבות, ללא כל הודעה נוספת, ושתהא ר כיווניםלו ו

לתבוע דמי נזק נוספים ו/או  כיווניםלפגוע בזכותה של לעיל, ומבלי  3לגרוע מהאמור בסעיף 

 כל סעד אחר או נוסף.

  

 תקופת ההתקשרות והביצוע: .5

חודשים, שתחול  3-הינה ל החלפה והתקנת מתקני הכושרהקמה, לביצוע תקופת ההתקשרות  (א)

  החל ממועד חתימת חוזה זה על ידי שני הצדדים.

תקופה זו יכול ותהיה מוארכת בעוד  ,שנההינה ל ואחזקה שירותלמתן תקופת ההתקשרות  (ב)

שתחול החל ממועד  שנות אחריות 3-, סה"כ לתקופות נוספות 2חודשים, וזאת לעוד  12

 כאמור. השנים 3חוזה זה על ידי שני הצדדים ועד לתום חתימת 
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למועדים שייקבעו לפי הוראות  בהתאםאספקת הציוד הספק יתחיל ויסיים את מובהר כי  (ג)

 .ת עבודה חתומות כדיןהזמננהל והמ

 

 הזמנת העבודה: .6

ו/או חלקן לפי שיקול דעתה המוחלט  העבודותלהזמין מהספק את כל  כיווניםהרשות בידי  (א)

ועל פי תנאי  כיווניםבהתאם לדרישת  העבודהלבצע את ו כיווניםועל הספק להענות להזמנות 

יכולות  הזמנותה בעצמה.מהעבודה לבצע חלק  כיווניםהמכרז ובמועד, וכן הרשות בידי 

לביצוען לפי הנחיות  , ועל הספק להיות ערוךמנהל, במקביל או בדירוג, לפי הוראת הסופקושי

 אלה.

חלק  בצעשומרת לעצמה במפורש את הזכות ל כיווניםכי  ,מודגש בזאת במפורשומובהר  (ב)

שומרת  כיווניםו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות.  דותמהעבו

בלבד  מהעבודותנשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק  העבודותלעצמה הזכות, במפורש, לבצע 

רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות.  העבודותלבצע את יתרת  ולחייב את הספק

על אף כל האמור בחוזה, לבצע חלק והזכות במפורש לעצמה את  כיווניםכמו כן, שומרת 

יחוייבו את  הןאו ביטול חלקי מ העבודותנשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע  מהעבודותבלבד 

ק והספק מוותר בזאת על כל דרישה ו/או ספבתשלום פיצוי מכל סוג שהוא ל כיוונים

 ות נשוא המכרז.תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבוד

רשאית להגדיל את ההיקף הכללי של החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים  כיוונים (ג)

 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 7)3המירביים בהתאם להוראות תקנה 

 

 :ביצועערבות  .7

 ערבותבמועד החתימה על ההסכם,  לכיוונים הספקלהבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא 

 )במילים: ש"ח 200,000, בסך של 13, לוח מס' המחירים לצרכןבנקאית צמודה למדד 

' למסמכי המכרז, בהערבות תהא בנוסח המפורט בחלק . (אלף שקלים חדשים מאתיים

על הספק יהיה להאריכה מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ובשינויים המתחייבים, 

 .והשירות לאחר מועד סיום ההתקשרות חודשים 3, כך שבכל מקרה תהא בתוקף עד השירות

 

 שמירת זכויות: .8

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות לכיווניםכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  (א)

 שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז,  כיוונים (ב)

 בהתאם לתנאי החוזה.

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה  .9

 על המשתתף בלבד.

 

 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. .10
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 : המשפט לאחר זכייה במכרז ה של ביתקביעה שונ .11

, ולאחר מכן קבע בית משפט זוכה המקורי"( והחל בעבודתוה" :להלןנקבע זוכה במכרז ) 

מוסמך כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: "זוכה מאוחר"( , מתחייב הזוכה המקורי 

י המקורהזוכה , לא יהא זכאי ת שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר. במקרה שכזהלפנות א

, פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו כיווניםלשום פיצוי או תשלום מאת 

 . ל כפי שאושרה ע"י המנהלבפוע

 , בגין ההליך שבוצע . כיווניםלזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי 

 

 

 

 

 

 

 
 ___________________         .פ. ______________________________     מס' עסק מורשה/ח

 

 כתובת המציע                  שם המציע         

 ___________________  ________________________________    

 שמות מורשי החתימה        טל. פקס המציע      

 

 תאריך : _____________    חתימה וחותמת המציע: ________________
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 נוסח ערבות להשתתפות במכרז -חלק ג' 
 ____________לכבוד                                                                                     בנק _______

 ___________סניף _______  חברת כיוונים                                                          

 כתובת הסניף ____________  א.נ ,                                                                          

 ____________תאריך _____                                                                            

 

 13/2017הנדון: ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן מס' 

אנו ח.פ. ________________,  על פי בקשת ______________________ )להלן: "המבקש/ים"( .1

ש"ח( )להלן:  אלף מאה וחמישים)במילים: ש"ח  150,000 ערבים בזה כלפיכם לתשלום של סכום עד סך של

 "סכום הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר מכרז

  .מתקני פארקי כושר ברחבי העיר באר שבעאחזקת הקמה, התאמה ו /__2017מס'  פומבי

 בערבות זו: . 2

 .פני התשלום בפועל על פי ערבות זוהמדד שפורסם לאחרונה ל -"מדד חדש"  א. 

או בסמוך לכך והעומד על סך של  15/10/17ביום שפורסם  2017 ספטמבר מדד חודש -"מדד יסודי"  ב.

 ___נק'.

)כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  13מדד המחירים לצרכן, לוח  -"מדד"  ג.

ל מדד רשמי שיבוא כולל כ ,אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן ,כלכלי כולל אותו מדד

 במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי  .3

י. אם יתברר ה של המדד החדש לעומת המדד היסודינשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלי

כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום  ,ביום התשלום על פי דרישתכם

 הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה סכום הערבות.

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם  15 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, כל סכום הנקוב בדרישה 

מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

 תחילה מאת המבקש/ים.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל  בכלל,ועד  7201 שנת  12  בחודש1 יום עד ערבות זו תישאר בתוקף  . 5

שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה הודעה על 

הארכת התקופה כאמור ו/או במקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה הודעה על הארכות 

לעניין זה גם קבלת מסמך בפקס מהווה דרישה נוספות בהתאם לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת. 

 להארכת ערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 __בנק _____________                                                                                                              

_____________  ___________ 

 החתימה של הבנק. הטופס זה ייחתם בידי מורש
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 ערבות בנקאית לביצוע   - 1'חלק ג

 בנק ______________                              לכבוד                                                                       

 סניף _______________                                             חברת כיוונים                                               

 כתובת הסניף ____________ ,                                                                                                 .א.נ

 תאריך _______________                                                                                                 

 13/2017אוטונומית ובלתי מותנית מס' הנדון: ערבות בנקאית 

אנו ח.פ. ________________,  על פי בקשת ______________________ )להלן: "המבקש/ים"( .1

ש"ח( )להלן:  אלף מאתיים)במילים: ש"ח  200,000  לפיכם לתשלום של סכום עד סך שלכ בזה ערבים

הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר  "סכום הערבות"(, בתוספת

 .פארקי כושר ברחבי העיר באר שבע ואחזקת מתקניהקמה, התאמה  2017/13מס'  פומבי מכרז

 בערבות זו: .2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -חדש" "מדד  .א

או בסמוך לכך והעומד על  15/10/2017ביום שפורסם  2017 ספטמבר מדד חודש -"מדד יסודי"  .ב

 סך של ___ נק'.

)כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  13מדד המחירים לצרכן, לוח  -"מדד"  .ג

כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי ולמחקר כלכלי 

 שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד  .3

ת כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. היסודי נשלם את סכום הערבו

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את 

 לא יעלה סכום הערבות.שאותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי 

ישתכם על ידינו, אנו נשלם ימים מתאריך קבלת דר 15 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, 

כאמור לעיל, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש 

 את התשלום תחילה מאת המבקש/ים.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות  בכלל,ועד  2018 שנת       בחודש      ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  .5

ככל שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה 

הודעה על הארכת התקופה כאמור ו/או במקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה 

זה, תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת. לעניין זה גם קבלת הודעה על הארכות נוספות בהתאם לסעיף 

 מסמך בפקס מהווה דרישה להארכת ערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 בכבוד רב ,         

 בנק _______________                                                                                                                      

           ___________                         

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק.
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 התחייבות למחלקת הביטוח -חלק ד' 
 

 לכבוד
 כיונים החברה לתרבות ופנאי בע"מ

 
 13/2017חוזה מס' הנדון:  

 מתקני פארקי כושר ברחבי העיר באר שבעאחזקת התאמה והקמה, 

לצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא לכם בסמוך לפני חתימת החוזה ולאחר מכן  .1
ים על קיום ביטוחים, בנוסח יבתוקף, אישורכיוונים כל עוד החוזה ביני לבין  מדי שנה בשנה,

חתום על ידי הביטוח המבטחת  יהיהמצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, אשר ה
 . בהתאם למועדים הנקובים בחוזה אותי

 
 בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים :  .2

 .כיווניםתבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כנגד א. 
 יכללו בשם המבוטח. כיווניםהספק וב. 
 בכל הפוליסות יכלל סעיף אחריות צולבת.ג. 

, המבטח , בין על פי רצון הספק ובין על פי רצון הסעיף הקובע כי ביטול הפוליסה לליכד.        
ביטול הביטוח  לפחות לפני מועד יום 60 לכיווניםיעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם 

 המבוקש.
 
הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כספק לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי  .3

יסות הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את בלבד, בין אם פול
 גובה הנזק.

 
למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי צורך וסוג  .4

 העבודה שאבצע לפי החוזה.
 
 
 
 

 ________________שם הספק __________________, חתימת הספק _______
 

 החותמים: _______________________________________________שמות 
 

 ____________________________________________:כתובת ומספר טלפון
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 העבודות / הקמה  אישור על קיום ביטוחי - 1נספח ביטוח  
 לכבוד

 כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע 
 ("החברהו/או " "המזמינה""המזמין" ו/או  –)להלן  

 
 

 א.ג.נ.,
 

 אישור על קיום ביטוחים של ______________________)להלן "הקבלן"(  הנדון:
ו/או  מתקני פארקי כושר ברחבי העיר באר שבעאחזקת הקמה, התאמה ועבודות בגין 

עבודות נלוות ומתן שירותים נלווים עבור המזמינה, בקשר עם חוזה/מכרז מס' 
 "(העבודות": )להלן_________

 
 

 : בזאת כדלהלן ומאשרים אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים
            

 
 אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור המזמינה  כמפורט להלן: .1
 

רך כולל של ביטוח עבודות קבלניות/ ביטוח עבודות הקמה בגין העבודות בע א.
 :)פוליסה מספר ____________________ ( כלהלן________________ ₪ 

 
 60,000 – לא יותר מ,  בכפוף להשתתפות עצמית בסך __________ ש"ח ]רכושיטוח ב -פרק א' 

כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי סיכונים  הכולל גם(   ₪
 עבור: על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח כיסויוהרחבות  ,אלה

    
 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

אך לא   מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל רכוש סמוך (1)
  ₪ 250,000פחות מסך 

 
אך לא   מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל רכוש שעליו עובדים (2)

 ₪ 250,000פחות מסך 
 

אך לא  מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל פינוי הריסות (3)
 ₪ 250,000פחות מסך 

 
נזק ישיר כתוצאה   (4)

 לקוי, עבודה לקויה מתכנון
 וחומרים לקויים

מסכום ביטוח העבודות,  אך לא  10% -בסכום השווה ל
 ₪ 250,000פחות מסך 

 הוצאות תכנון, מדידה, (5)
 והשגחה לאחר נזק,פיקוח 

 והוצאות הכנת תביעה

אך לא  מסכום ביטוח העבודות, 10% -בסכום השווה ל
 ₪  100,000פחות מסך 

 
 

המכסה אחריות בגין  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין -פרק ב' 
י משנה ועובדיהם וכל מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלנ

 בסך  העבודות ו/או בקשר עם העבודות, בגבול אחריותבגין הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, 
לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה  ₪  3,000,000

 לכל מקרה ביטוח.  ₪ 40,000על סך 
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 מורחב לכסות גם:הבטוח 
 

 
 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי

אחריות לנזקים לרכוש 
המזמינה אשר הקבלן פועל 
בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש 

 אחר של המזמינה

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של רכוש 
סמוך ורכוש עליו עובדים, כמפורט לעיל, אולם גבול 
האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים כאמור לא 

 בול האחריות על פי פרק ב'.יעלה על ג
אחריות בגין נזקי גוף 
הנגרמים במישרין או 
בעקיפין על ידי שימוש בציוד 
מכני הנדסי שאין חובה 

 חוקית לבטחו

2,000,000 ₪  

תביעות תחלוף של המוסד 
 לביטוח לאומי

 ( גבול האחריות100%במלוא )

אחריות בגין רעד, ויברציה, 
 הסרת תמיכות

 מגבול האחריות הכולל בפוליסה  20%עד 

אחריות בגין נזק לכבלים, 
-צינורות ומתקנים תת

קרקעיים, ונזקים עקיפים 
 כתוצאה מכך

 מגבול האחריות הכולל בפוליסה. 20%עד 
  ₪ 400,000 –לגבי נזקים עקיפים 

 

  
 

עבודות, לרבות בגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בבצוע ה ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' 
למקרה  ₪ 20,000,000לתובע ובסך  ₪ 6,000,000 סךבגבולות אחריות ב קבלני משנה ועובדיהם

 ולתקופת הביטוח.
 המועסקים על ידיהביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמינה היה ותיחשב כמעביד של מי מ

 תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע. ןוזאת לעניי הקבלן
 לתאונת עבודה ולמחלת מקצוע. ₪  10,000להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך הביטוח כפוף 

 
 אחריות הקבלן )פוליסה מספר ________________ ( בקשר עם פי דין-ביטוח אחריות מוצר על .ב

יצרן ו/או ספק ו/או מרכיב המערכת/ציוד ו/או בקשר לעבודות בגבול אחריות מבצע העבודות /גם כ
לתובע, מקרה ותקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית בסך של   ₪ 1,000,000בסך 

 (.₪ 100,000)לא יותר מאשר __________ ₪ 
 

במקרה שביטוח חבות מוצר לא יחודש בחברתנו, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ו/או דיווח 
יטוח בחברתנו חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הב 12מוארכת של תביעות ו/או נזקים, למשך 

וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי והדיווח 
המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח ובתנאי שלא 

 קיים ביטוח  אחר בהיקף כיסוי דומה בתוקף בחברת ביטוח אחרת אשר מכסה את האירוע.
, למזמינהמתן שירותים העבודות ו/או מועד התחלת כולל תאריך רטרואקטיבי מיום הביטוח 

 .המוקדם  מביניהם
 

הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי  הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד  .2
 )למעט פוליסת אחריות מקצועית( ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים התחלת הביטוח

חודשים ממועד  12 בת  מורחבת לכלול כיסוי לתקופת תחזוקהת עבודות קבלניות פוליס באישור זה.
 מסירת העבודות למזמינה. 

 
לתקופה מתאריך ____________עד ___________)שני התאריכים נכללים( )___ הפוליסות יערכו  .3

 . חודשים 12בת  מורחבתתקופת תחזוקה פוליסת עבודות קבלניות תכלול חודשים( וכן 
 
דרישת הקבלן ו/או המזמינה שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הננו מאשרים כי על פי  .4

הביטוחים לתקופות נוספות כפי שיצוין בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות 
 הנובעות מהארכות אלה.

 
על תחלוף כנגד המזמינה, חברות בנות, וחברות  בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור .5

  . ויתור על תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון.מסונפות של המזמינה, עובדי המזמינה
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 אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: .6
 

יהיה הקבלן ו/או המזמינה ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או קבלני ות " בפוליסח"המבוט (א)
                    משנה ועובדים של הנ"ל

 ו/או עיריית באר שבע כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע ן אישור זה, י"המזמינה" לעני
 .ם ומנהלים של הנ"ללרבות חברות בנות עובדי

במהלך תקופת הביטוח  ולא לשינוי לרעה נכלל תנאי הקובע  כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול (ב)
במקרה כזה תימסר  .במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן הארכה, למעטותקופות ה

לפני שהביטול יכנס אולם תשלום יום מראש.  60לקבלן ולמזמינה הודעת ביטול בכתב לפחות 
 . ת הביטולתוקף הודעאת המזמינה יבטל  הקבלן ו/או על ידי על ידילתוקף 

 ורה בכתב לשלם. תלמזמינה או למי שהמזמינה  תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו (ג)
להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל חלקיהן  כוימשי יםהביטוח (ד)

אולם אם יחל שימוש בעבודות או בחלק מהן,  או תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהן. למזמינה
 לתקופת התחזוקה המורחבת.יחול כיסוי מלא לגבי אותו חלק בו החל השימוש בהתאם 

  סעיף אחריות צולבת.  (ה)
 

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית במקרה  .7
 נזק.

 
כל הננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי המזמינה, ו .8

מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או 
לא יופעל כלפי המזמינה, ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה  

זכות השתתפות בבטוחי המזמינה,  מבלי שתהיה לנואת המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו 
לחוק חוזה  59המזמינה לשאת בנטל החיוב על פי סעיף  זכות לדרוש ממבטחיומבלי שתהיה לנו 
 כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה. "ביטוח כפל", וכן אנו מוותרים על טענה של 1981 –הביטוח התשמ"א 

 אנו מאשרים כי יש לראות באמור בסעיף זה כנאמר גם כלפי מבטחי המזמינה.
 
הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי  .9

 .ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור זה
 

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע  .10
 מראש ובכתב.ללא הסכמתכם לרעה העבודות ולפיכך לא יחולו בו או בפוליסות שינויים 

 
 

 ____________________  ___________________        _____________ 
 המבטח ה וחותמתחתימ      שם החותם      תאריך  

 
 

 _________________ פקס:_____________ טלפון:: שם_____________ סוכן הביטוחפרטי 
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 עבודות  אישור על קיום ביטוח -  2נספח ביטוח 
 לכבוד

 כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע 
 (ו/או "כיוונים" "החברהו/או " "המזמינה""המזמין" ו/או  –)להלן  

 

  

 א.ג.נ.,

אישור על קיום ביטוחים של _________________________)להלן:  הנדון:

כושר  מתקני פארקיאחזקת עבודות הקמה, התאמה ובגין ( ו/או "הקבלן" "הספק"

לפי הסכם מיום ו/או עבודות נלוות ומתן שירותים נלווים  ברחבי העיר באר שבע

 (ו/או "העבודות" _______________ )להלן: השירותים"

 

 אנו הח"מ ______________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 

 תים,  כמפורט להלן:אנו ערכנו לבקשת הספק פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע השירו .1

  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( על פי דין( .א

 )פוליסה מספר _________________ (

 

 גבול אחריות: 

תובע, מקרה ותקופת ביטוח 

 שנתית

 השתתפות עצמית

 

 ש"ח 2,000,000

 

 ש"ח 00040,לא תעלה על סך 

 :אור כיסויית

 

 

המכסה אחריות על פי דין בגין מעשה  או מחדל של הספק  ו/או 

של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל 

הפועל בשמו ומטעמו של הספק, כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר 

 עם השירותים. 

 .כיווניםהביטוח מכסה גם נזקים הנגרמים לרכוש  .1 הרחבות נוספות

 .כיווניםתביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי  .2

הביטוח מורחב לכסות נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד  .3

 מכני הנדסי, שאין חובה חוקית לבטחו "בביטוח חובה".

     בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל  כיווניםכיסוי אחריותה של     . 4

 והפועלים מטעמו.ספק של ה         

 

 )פוליסה מספר _________________ ( חבות מעבידיםביטוח  .ב

 

 גבול אחריות: 

 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 השתתפות עצמית 

 

 ש"ח 6,000,000

 ש"ח 20,000,000

 ש"ח 00020,לא תעלה על סך 

 : אור כיסויית

 

לעובדי הספק קבלנים, קבלני  אחריות על פי כל דין בגין נזקי גוף

 המועסקים על ידי הספק בביצוע השירותים.משנה ועובדיהם 
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היה ותוטל עליה אחריות כיוונים הביטוח מורחב לכלול את  :הרחבה נוספות

 כמעביד לנזקי גוף הנגרמים לעובדי הספק.

 

 )פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות המוצר  ג. 

 

 

 ______________ )כולל(.-___________ ועד -.תקופת הביטוח הינה החל מ2

 

 .כיווניםהספק ו/או  –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  . 3

 ו/או עיריית באר שבע כיוונים החברה לתרבות הפנאי באר שבע  –לעניין אישור זה  "כיוונים" 

 .ם ומנהלים של הנ"ללרבות חברות בנות עובדי

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם  כיווניםב  ו/או התחלוף כלפי ביטול זכות השיבו א.

 לנזק במתכוון.

 סעיף אחריות צולבת. .ב

הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי  .ג

הודעה בכתב, במכתב רשום,  לכיווניםתנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור לספק ו

 ו השינוי המבוקש.יום לפחות לפני מועד הביטול ו/א 60

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של  .ד

 קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח .

 

הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות  .4

 העצמיות הקבועות בהן.

 

 

 

לרבות על פי חוק האחריות למוצרים פגומים  אחריות על פי דין תאור כיסוי:

בגין נזקים מכל סוג לגוף ו/או לרכוש העלולים להיגרם לכל אדם, 

, הנובעים המוצרים המסופקים ו/או המיוצרים כיווניםלרבות 

 . כיווניםו/או משווקים ו/או מורכבים על ידי הספק באתרי 

 גבול אחריות:

למקרה ולכל תקופת  לתובע,

 ביטוח שנתית

 השתתפות עצמית 

 ש"ח 1,000,000

 

 

ש"ח לכל מקרה ביטוח או סדרה של  000100,לא תעלה על סך 

 מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת

 חודשים  6תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  .1 תנאים מיוחדים

בגין ו/או בקשר עם  המוצרים ו/או  כיוונים. הביטוח מכסה את 2

שיוצרו ו/או שווקו ו/או סופקו ו/או הורכבו ע"י  הספק ו/או ע"י 

 .ו/או בקשר עם העבודות מי מטעמו
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כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו  .6

הביטוח על  כיווניםוכלפי מבטחיה, ולגבי  כיווניםכאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 

במלוא השיפוי  המגיע לפי  כיווניםפי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את 

מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי  כיווניםטוחי יות בבתנאיו, ללא זכות השתתפ

, 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  כיוונים

 וכלפי מבטחיה. כיווניםלמען הסר ספק אנו מוותרים על טענת "כפל ביטוח" כלפי 

 

ריות עד כמה הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקו  .7

 שלא שונו באישור זה.

 

 

_______________________          ______________________ 

 חתימת המבטח       תאריך  

 

 סוכן הביטוח:________________ כתובת ___________________טלפון ____________
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 רו"חנוסח אישור    - '1דחלק 
 לכבוד

_________________ 
 א.ג.נ.,

             2014-2016 הנדון: הכנסות בשנים
בהקמה, הנובעות המחזור הכספי של החברה  אי החשבון של חברתכם, ביקרנו אתלבקשתכם וכרו

, הכלולים בהצהרת החברה. אחריותנו 2016-2014 בשנים מתקני פארקי כושראחזקת התאמה ו
 בהתבסס על ביקורתנו.היא לחוות דעה על הצהרה זו 

מאתנו  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית 

סבורים מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו 
 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הצהרת החברה משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את היקף פעילות החברה 
 כאמור .

 
 
 

 
 בברכה

______________________ 
 רואי חשבון
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 כבודל

 כיוונים
 

 2014-2016בשנים  מתקני כושר בפארקי כושרבאספקה, התקנה והחלפת הכנסות 

 מתקני פארקי כושרואחזקת בהקמה, התאמה הריני להצהיר, כי המחזור הכספי של החברה 
 -כולל, הינו בהיקף כספי שאינו נמוך מ 2016ועד שנת  2014בשלוש השנים האחרונות, החל משנת 

 פרטי מקומית ו/או גוף ציבורי ו/או מוסד. לעניין זה גוף יהיה רשות לשנה )כולל מע"מ( ₪ 400,000
 ו/או תאגיד אחר.

בנוסף לאישור כאמור, להלן רשימה כוללת ומפורטת של מזמינים, היקף כספי ואנשי קשר, 
 להוכחת ההיקף הכספי, התואמת את האמור לעיל: 

 
 היקף כספי לשנה טלפון אנשי קשר  שם המזמין 

     2014שנת 
     
     

     2015שנת 
     
     

     2016 שנת
     
     
 

על המציע לצרף לטבלה זו את הזמנות העבודה מאת המזמינים הרשומים בטבלה זו חובה ** 
 להוכחת עמידותו בתנאי זה.

 
 
 

__________________ 
 שם המציע + חתימה

 

 

 אישור

)מ.ר ____________(,     ____ עו"ד בפני , ______ ה\_________הופיעהנני מאשר בזה כי ביום __

ת ת.ז שמספרה \גב' ___________________ נושא \במשרדי שברחוב __________________ מר 

עליה להצהיר את האמת בלבד וכי \ה כי עליו\ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו\________המוכר

תצהירה \נכונות תצהירו ה את\תעשה כן, אישר\ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה\תהיה צפוי\יהיה

 חתמה עליהם בפני.\דלעיל וחתם

__________________ 
 חותמת עו"ד                               

 מ.ר ______________
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  הוראות בטיחות לעבודת קבלנים - 2חלק ד'
 

 במכרז.המשתתף שזכה  -"הזוכה" 

העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הזוכה מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע  .1

הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע 

 העבודה.

הקבלן מצהיר כי ביקר במקום ביצוע העבודות וסביבותיו ובחן את דרכי הגישה אליו וכן את  .2

הכרוכים בהן, וכי כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, כולל טיבן והסיכונים 

בידיו הכלים , האמצעים, החומרים, הכישורים, הידע וכח האדם התאימים לביצוע העבודה, 

תוך שמירה מלאה על קיום אחר כל כללי הזהירות והבטיחות בעבודה , בין עפ"י דין , בין 

 עפ"י נוהלי הבטיחות של החברה ובין עפ"י הוראות הממונה על הבטיחות מטעם החברה.

מתחייב להישמע ולקיים וכן לגרום שעובדיו ישמעו ויקיימו אחר כל הוראותיו של  הקבלן .3

 ממונה הבטיחות מטעם החברה כפי שתינתנה מעת לעת .

הקבלן מתחייב לא להכניס עובדים חדשים למקום ביצוע העבודות וכן לא להעביר עובד  .4

עובד תדרוך  ממקום עבודה אחד למשנהו או סוג עבודה אחר למשנהו בטרם קיבל אותו

 ממנהל העבודה בדבר הסיכונים במקום העבודה החדש .

 הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו לא יעשו דבר העלול לסכן אותם או את זולתם .5

מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הזוכה, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את  .6

 הספקים וכל אדם אחר מטעמו

את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה  הזוכה מצהיר בזה שהוא מכיר .7

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( ,  1953חוק שעות עבודה מנוחה תשי"ג , 1954 -התשי"ד 

תקנות הבטיחות תקנות העבודה בגובה,  , והתקנות, הצווים וההנחיות לפיהם;1970 -תש"ל 

 -ת בעבודה )ציוד מגן אישי( התש"ז , תקנות הבטיחו-1988בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח

; חוק 1988; תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח 1997

ליון בטיחות, סיוג, אריזה, י; תקנות הבטיחות בעבודה )ג1993 -החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

ו לפיהן; הוא ; וכן כל התקנות והצווים שפורסמ1998 -תווי וסימון של אריזות(, התשנ"ח 

מתחייב לנהוג לפיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו 

 ונגד החברה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

בנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הזוכה, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל  .8

, משרד הכלכלהנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד ההוראות והה

 שבע.-ועיריית באר חברת כיוונים התחבורה, משרד איכות הסביבה, משטרת ישראל
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     יק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של ה יבצע את העבודות תוך מילוי מדוהזוכ

 העבודות  והוראות הדין בתחוםקנים ישראלים הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בת

 המבוצעות על ידו.

הזוכה מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו  .9

 הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. 

 הדרכת בטרם תחילת עבודתםכמו כן, מתחייב הזוכה כי קבלני משנה שיועסקו על ידו יעברו  .10

בטיחות, והכרת נהלי הבטיחות ויחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. 

בשום אופן לא יהיה הזוכה רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם 

 מקצועיים. 

מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הזוכה ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם, רשאית  .11

תנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים לפי שיקול דעתה החברה לאשר או לסרב או לה

 המוחלט.

שיונות והאישורים יהזוכה מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הר .12

שיונות הזוכה שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות יהדרושים וכי כל ר

כלי רכב, כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו', תקינים וכל מה שדורש 

בדיקות בודק מוסמך תקופתי אכן בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים 

 .בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק

 במידה וידרשו אמצעי הרמה מיוחדים לצורך ביצוע העבודה הם יסופקו ע"י הקבלן הזוכה. .13

הזוכה יספק לעובדיו, שלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש  .14

בהתאם להוראות החוק והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה 

עבודה, בגדי עבודה, אזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד'( ויוודא כי נשוא ההסכם )לרבות נעלי 

 נעשה שימוש בציוד זה.

הזוכה מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים  .15

לנפש ולרכוש בביצוע העבודה, כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, 

 המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו.  הציוד,

הרה, הזוכה יסמן, ישלט וגדר את השטח שבאחריותו באתרי עבודתו, כולל הצבת ציוד מגן, אז .16

הרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרורי ושלטי עפ"י החוק כגון: מחסומים, ז

תנועה ויסדר מעברים אזהרה, פנסים מהבהבים; ידאג לתאורה במשך הלילה; יכוון את ה

אופי הסימון והשילוט  זאת.דרשו יזמניים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור והעובדים 

 יאושר מראש ע"י המפקח מטעם החברה.

הזוכה ימנה מנהל עבודה מטעמו, שיהא אחראי, בין השאר, על קיום הוראות הבטיחות  .17

 אחר.שבתוקף, הנוגעות לביצוע העבודה והבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים וכל אדם 

כולל דיווח למפקח בטיחות  למפקח העבודהתאונות עבודה ומקרים חריגים יש לדווח במידית  .18

 ימים. 3תאונה שבגינה נעדר עובד מעל אזורי של משרד הכלכלה בדבר 
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ידי וברציפות עד לפתרון המלא של פל בו הקבלן באופן מטי, בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי .19

 המפגע.

אחזקה, שיפוצים בהם מאוחסן אש גלויה הקשורה לעבודות בינוי ,לא תיעשה כל עבודה ב .20

 ציוד רק לאחר אישור בכתב של ממונה הבטיחות.

תתבצע  , כיווניםכל עבודה ,לרבות עבודה ע"י קבלני משנה באם תאושר העסקתם ע"י הספק יוודא ש .21

 .17באופן בטיחותי תחת השגחתו הישירה והמתמדת של בא כוחו, אשר מינה כמפורט בתת סעיף 

 הספק מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה, מסודרת ובטוחה. .22

הנדרשים  הספק יכשיר את עובדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים  - עבודה בגובה .23

לתקנות  ,1970 -תש"ל (נוסח חדש)למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה 

התשס"ז  (עבודה בגובה), לתקנות הבטיחות בעבודה 1988 -התשמ"ח( עבודות בנייה)הבטיחות בעבודה 

 .קיום העבודה הזהירות המתחייבים בנסיבותלכללי ו 2007 –

 חפירה תתבצע בליווי היתר חפירה חתום ע"י גורמים הרלוונטיים ובהתאם לדרישות החוק. .24

הרה על הקבלן הזוכה לקבל תדריך על הוראות הבטיחות ממחלקת הבטיחות ולחתום על ההצ .25

 המצורפת.
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 לקבלן הזוכה הצהרה והתחייבות

 תאריך:______________         לכבוד

 חברת כיוונים

 

 א.נ.,

הנני מאשר בזאת שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, ואת הוראות  .1

חוק ארגון הפיקוח על העבודה והתקנות והצווים לפיו, וכן את הוראות הדין הנוגעות 

, הבנתי  /__2017 פומבי לעיסוק בחומרים מסוכנים הדרושים לביצוע העבודות לפי מכרז

 היטב את משמעות האמור בהן ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.

 הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה. .2

הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות  .3

 וא ההסכם.והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נש

הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג  .4

 לכך שיבצעו את ההוראות כלשונן.

הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות  .5

בטיחות העובדים  הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית,

 וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי ע"מ למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים,  ימהתחייבויותיבלי לגרוע מכל התחייבות  .6

להנחת דעתו של מנהל מחלקת הביטוח בחברה, שיכסה כל נזק שיגרם לחברה, לעובדיה 

 ידי ו/או מטעמי.-צאה מביצוע העבודה עלולצדדים שלישיים כלשהם כתו

העתקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו ויבדקו ע"י מנהל  .7

 מחלקת הביטוח בחברה עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות.

 _______________________________________________ שם הזוכה:
 שמות מורשי החתימה מטעם הזוכה:

 _________ ת.ז._________________ כתובת_____________שם______
 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת_____________
 כתובת הזוכה______________________________________________

 מס' פקס___________________ מס' טלפון__________________  
 מנהל העבודה מטעם הזוכה:

 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת_____________
 מס' פקס___________________ מס' טלפון__________________  

 חתימה וחותמת הזוכה: _______________
 חתימת מנהל העבודה: ________________ 
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 הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: - החלק 

 

 תתף בדבר שכר מינימוםהצהרת המש

 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 ("החוק")להלן:  1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף/ מנכ"ל המשתתף/שותף 

]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  ,במשתתף

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

 

 המשתתף ובעל זיקה** אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; .       א.1

כר מינימום, אך חלפה המשתתף או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק ש ב.

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

המשתתף או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום,  ג.

 אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 

 * ]על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 

 בחוק.ב' 2** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

 

 

 

 

____________ 

 אישור

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 

לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן יהא/תהא צפוי/ה 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

________________ 

 עו"ד                                                                                                                                
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעות -1ה' חלק

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות, כתבי אישום וחקירות פליליות

 2001-בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, ה'תשס"א  

 

בעל השליטה אני הח"מ, ________________________, נושא ת.ז. _________________, 

 _______________________.כתובתו _________________, שבמציע

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

אני מצהיר כי לא הורשעתי בפסק דין חלוט בשבע השנים האחרונות, לא עמדו כנגדי כתבי  .1

כנגדי כתבי אישום, וכן לא נחקרתי על  אישום בשבע השנים האחרונות ולא תלויים ועומדים

כל זאת באחת או  –ידי משטרה או רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה בשבע השנים האחרונות 

 יותר מן העבירות שלהלן:

 . 2001 –עבירות בשל החוק למניעת העסקה של עברייני מין, ה'תשס"א ( 1)

 .אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת  .2

 

 שם המצהיר _____________________     חתימת המצהיר _______________

 

 

 אישור

, אני הח"מ, ______________, 1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15בהתאם לסעיף 

__________( מרחוב __________________ מאשר/ת כי ביום ____ בחודש  עו"ד )מ.ר

ידי ת.ז. מס' -_____ שנת _____ הופיע בפניי במשרדי מר/גב' _____________, שזיהה עצמו על

___________, ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים 

 ן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפניי. הקבועים בחוק, אם לא יעשה כ

 

                     ______________      _________________ 

 חתימת עורך הדין          חותמת                             
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 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז -' וחלק 

 
 13/2017 מס'  פומבי מכרז

 

 מתקני פארקי כושר ברחבי העיר באר שבע  אחזקת הקמה, התאמה ו

אני הח"מ ____________________, לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם, 

, הוראות למשתתפים במכרז, תנאים מיוחדים, ומכשירי כושר ספורט ציודולרבות ההסכם, פירוט 

, לוח התשלומים, כשיריםהציוד/מ אספקתשיטת ביצוע העבודה, מחירים, לוח זמנים לביצוע 

תנאים מיוחדים לתשלום ההתייקרות, אופני חישוב התמורה, ערבויות, תקנים הנזכרים במסמכי 

 המכרז ו/או החוזה וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;

 

ובדקתי את כל הפרטים בקשר לאספקת ציוד/ מכשירי חדר כושר את מיקום ולאחר שבדקתי 

התברר לי כי כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה לעבודה, ולאחר ש

 ;הציוד/המכשיריםאספקת כוללים את כל הפרטים וכל הכמויות, וכל המידע הדרוש לשם ביצוע 

והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע הדרושים לביצוע 

 העבודה בשלמותה;

 

במכרז לאספקת ציוד/ מכשירי חדר כושר כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע הנני מצהיר בזה 

בשלמות וכי באפשרותי לבצע את כל הנדרש מהזוכה במכרז, כמפורט במכרז, מיד עם קבלת 

ולא ציוד/מכשירי הכושר , ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים בהקשר למחירי הזמנת העבודה

, אשר אינם צמודים למדדה מהם בקשר למחירים אבוא בתביעות כלשהן להפרשים איז

ובאפשרותי לבצע את העבודה, בכוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי, לפי לוח 

 הזמנים שבמכרז.

כמו כן, הנני מצהיר שמחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות 

, והיא לוקחת םובשלמות םבכל היקפחדר כושר  לאספקת ציוד/ מכשיריהעלולות להידרש 

בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת זו או אחרת, לרבות משטרת ישראל, 

 משרד איכות הסביבה, משרד התחבורה וכיוב'.

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל 

לאספקת ציוד/ מכשירי כושר לחדר המכרז, וכי אני מקבל על עצמי ומתחייב  הדרישות שבמסמכי

 בשלמות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.כושר 

 אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.

שים הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חוד

 מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים.

אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב 

 .םכלבניביני 

להבטחת קיום התחייבויותי לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות בנקאית על סך של 

ימים ממועד  7היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך  .______עד ליום , בתוקף ש"ח 150,000

וכן  הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה ואפקיד בידיכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה

. היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי אישורי ביטוח על פי דרישתכם
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ידכם לגבייה, וסכום -ידי בקשר עם השתתפותי במכרז, תוגש על-עלהערבות הבנקאית שנמסרה 

 הערבות יחולט על ידכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת 

ן או הסכם ההצעה, כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל די

 לחתימתי על הצעה זו.

 כן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים:

 בצד ימין( X -)לסימון המשתתף ב

לסימון 

 המשתתף

לסימון מחלקת  

 התקשרויות

 יש / אין / ______ התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( ____

 יש / אין / ______ החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( ____

 יש / אין / ______ כתב הצעה מלא בשני העתקים ____

 יש / אין / ______ ש"ח 150,000ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, ע"ס  ____

 יש / אין / ______ אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ____

 ______יש / אין /  אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ____

או גופים ציבוריים פרטים  בדבר עבודות קודמות מרשויות מקומיותהמלצות  ____

 / אחרים 

 יש / אין / ______

 יש / אין / ______ או צילום ת.ז. במקרה של יחידמסמכי תאגוד מאושרים  ____

 יש / אין / ______ אישור בדבר זכויות חתימה ____

____ 

____ 

 שכר מינימוםהצהרת משתתף בדבר 

 1497, או לחילופין תקן 1498אישור מכון התקנים לתקן 

 יש / אין / ______

 יש / אין / ______

לתנאי  2תצהיר חתום בפני עו"ד להוכחת עמידה בתנאי הסף כנדרש בסעיף  ____

 במכרז הסף

 יש / אין / ______

 יש / אין / ______ פרוטוקול סיור קבלנים  ____

 יש / אין / ______ תעודת עוסק מורשה מאת מע"מהעתק  ____

____ 

 

____ 

)ה( 2להוכחת עמידה בתנאי הסף כנדרש בסעיף  והזמנות עבודה אישור רו"ח

 למסמכי המכרז 1להוראות הכלליות בנוסח חלק ד'

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות

 יש / אין / ______

 

 יש / אין / ______

 

 ________________________שם המשתתף )באותיות דפוס( : 

 המשתתף:__________________________________ טלפון: ________________ כתובת

 תאריך : _______________

 חתימת המשתתף : _______________________

 שם מלא של החותם )מורשה החתימה(: ______________________
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 חלק ז' - תיאור עבודה : 

 :למידע בלבד הקיימים פארקי הכושררשימת  .1
 הערות אזור/רחוב שם הגן מס"ד

  דרך מצדה אוסטרלי 1
  7פלח  7פלח  2
  ליד המזרקה רמות ב' 3
  ביאליק מרכז חן 4
  צמוד לגרנד נאות לון 5
  ולבר נאות לון 6
  ג'ו אלון נאות לון 7
  ז'בוטינסקי נווה זאב 8
  אפרסמון נווה נוי 9

  רגר סיאטל 10
  נחל עשן רבקה 11
  וינגייט וינגייט 12
  נחל עשן טוביהו 13
  נחל עשן ביה"ס טוביהו 14
  הצנחנים נחל בקע 15
  שדרות רגר הראשונים 16
 פארק חדש נפתלי אימבר פארק נחל ב"ש 17
 פארק חדש GNF פארק נחל ב"ש 18
 פארק חדש 6הבוסתן  פארק נחל ב"ש 19
 פארק חדש נחל עשן  בעמותות 20
 פארק חדש שכונה ה' פארק ה' 21
 פארק חדש כיכר נווה נוי פארק נחל ב"ש 22
  סוקולוב שכונה ב' 23
  מרמלדה שכונה ג' 24
  6אורות ישראל  6פלח  25
  קרל נטר שכונת רמות 26

 

 

 :מחירון מתקנים ועבודות נוספות .2

מחיר בש״ח לא כולל  פירוט מוצר מס״ד
 מע״מ

מצע בולם הולם   .1
 גומי

שני צבעים עם שכבת  EPDMמשטח גומי 
SBR  2לתיקונים באתרים בסעיף תחתונה 

 )מחיר למ״ר(

 
230 ₪  

מצע בולם הולם   .2
 גומי

שני צבעים עם שכבת  EPDMמשטח גומי 
SBR  להקמת אתר בו כל תחתונה

 )מחיר למ״ר( 4המתקנים חדשים סעיף 

 
190 ₪  

מצע בולם הולם   .3
mulch 

 mulchמסוג  EPDMמשטח גומי משערות 
 משני גוונים ללא שילוב צבע שחור

450 ₪  

מתקן הליכה   .4
 זוגי באוויר

קורות מתכת אופקיות אליהן מחוברים 
מ״מ  32*8*8מדרכי רגליים עם מעצור של 

 ומאחזי ידיים

 
6,500 ₪  
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קורות מתכת אופקיות אליהן מחוברות   זוגימתקן מתח   .5
הניתנות לכוונון  קורות מתכת אופקיות

בגבהים שונים כאשר גובה מינ׳ של קורה 
 מטר 2.2כל הוא 

 
6,500 ₪ 

קורת מתכת אופקית אליה מחובר מנגנון  זוגי מתקן פרפר  .6
המרים את הכיסא כאשר המשתמש מקרב 
 את ידיו האחת אל רעותה או מרחיק אותן.

6,500 ₪ 

מתקן דחיקת   .7
 זוגי ידיים

קורת מתכת אופקית אליה מחובר מנגנון 
המרים את הכיסא כאשר המשתמש דוחק 

 את ידיו כלפי מעלה 

 
6,500 ₪ 

 משיכתמתקן   .8
 זוגי ידיים

קורת מתכת אופקית אליה מחובר מנגנון 
המרים את הכיסא כאשר המשתמש מושך 

 את ידיו כלפי מטה 

 
6,500 ₪ 

מתקן דחיקת   .9
 רגליים לארבעה

 זוגי

קורת מתכת אופקית אליה מחוברים בקצה 
מוטות אליהן  4מיסבים עם  4העליון 

 מחוברים מושבים

 
6,500 ₪ 

מתקן עמידה עם מדרכי רגליים ומאחזי  מתקן סקי   .10
ידיים המאפשר תנועת הרגליים קדימה 

 ואחורה

 
6,500 ₪ 

מתקן פושט   .11
 זוגי ברכיים

כורסת ישיבה עם משקולת ומעצור כאשר 
את ברכיו הוא מרים את  המשתמש פושט

 המשקולת

 
6,500 ₪ 

משטח שכיבה עשוי פיברגלס במצב אופקי  זוגיספת בטן   .12
 מקובע לקרקע 

6,500 ₪ 

חצי גובה דחיקה   .13
 זוגי או משיכה

קורת מתכת אופקית אליה מחובר מנגנון 
המרים את הכיסא כאשר המשתמש דוחק 

את ידיו כלפי מעלה מחצי גובה או לחילופין 
 מושך את ידיו. 

 
 
6,500 ₪ 

קורת מתכת אופקית המותקנת אנכית אל  זוגי מקבילים  .14
הקרקע אליה מחוברים מוטות מתכת 

המאפשרות למשתמש להרים את משקל 
 חלקים נעים( גופו )מתקן ללא 

 
6,500 ₪ 

מתקן אגן+   .15
 זוגי מקבילים

קורות מתכת אופקיות אליהן מחובר 
מ״מ  32*8*8באמצעות מיסב עם מעצור של 

שני מוטות על מדרכי רגליים )לשני רגליו( 
המאפשרים תנועה של המשתמש לשני 

כאשר למאחזי הידיים הללו  צידיו
מחוברים בדפנות הריקות מאחזים 

 ומשענות לידיים לביצוע הרמת משקל גוף 

 
 
 
6,500 ₪ 

מתקן ישיבה עם שני מאחזי ידיים מושב,  מתקן חתירה   .16
מאחזי רגליים, ומשענת משופעת המדמה  

 תנועה של חתירה

 
6,500 ₪ 

ומאחזי מבנה מתכת עם מושב ללא גב  אופניים בישיבה  .17
 ידיים ופדלים המדמה דיווש על אופניים

6,500 ₪ 

מבנה מתכת עם מושב משענת גב משופעת  אופניים בשכיבה  .18
ללא מאחזי ידיים ופדלים המדמה דיווש על 

 אופניים

 
6,500 ₪ 

עם עמודי מתכת מחיר ממברנה  מפרשי הצללה  .19
 למ״ר כולל אישור קונסטרוקטור

300 ₪ 

 מהמחיר 0.6חלקי    למתקן בודדמחיר  
 ₪ 400 מחיר פר יסוד כולל פינוי לאתר מורשה פירוק מתקן 
 ₪ 350  הוספת אוקולון 

mailto:liord@kivunim7.co.il
http://www.kivunim7.co.il/
http://www.kivunim7.co.il/


 
 כספים, משאבי אנוש ותפעול

 512759564ח.פ 

  32__________חתימת המציע :                    

 08-6290011: פקס, 08-6290010פון: טל 8415302באר שבע  5443"ד ת, 82רחוב ההסתדרות         

 www.kivunim7.co.ilאתר החברה:  liord@kivunim7.co.ilדוא"ל:         

 

לא תקניים, כוללת בתוכה ** יובהר כי עלות התקנת מתקן חדש בפארקים מהם הוסרו מתקנים 
 את עלות הרכבת המתקן.

 
 :1497לתקן  הוספת מתקנים בגנים המצריכים התאמה .3

 
 כמות פירוקים מתקן שם גן אתר מס"ד

 2 פנדלום צמוד לגרנד נאות לון  1
 מתח כפול

  פנדלום ז'בוטינסקי נווה זאב 2
 מתח כפול 4

 ספת בטן זוגית
 3 מתח כפול ולבר נאות לון 3

 ספת בטן זוגית
 2 סקי אפרסמון נווה נוי 4
 2 מתח כפול נחל עשן רבקה 5

 מתח כפול
 1 סקי ג'ו אלון נאות לון 6
 1 מתח כפול שדרות רגר גן סיאטל 7
  הליכה באוויר  הצנחנים נחל בקע 8

 מתח כפול 3
 מקבילים

 ₪ 800  מעלות( 70ית ו)זו  הוספת מעצור 20
 ₪ 300  מדרך פיברגלס 21
 ₪ 800 מחומר מתכתי כולל התקנה  שלט אתר  22
 ₪ 150 מחומר מתכתי ללא חדויות מדבקת משתמש  23
מצע בולם מסוג  24

דשא סיננטי 
מאושר לפי 

 1498דרישות תקן 

התקנה על גבי מצע גומי קיים )מחיר למטר 
 רבוע(

 
 
150 ₪ 

ידית למתקן או  25
 רגלית

 2,500 ₪ 

26 
 
 

התאמת 
הילכדויות אצבע 

 למתקן

  
800 ₪ 

 
 ₪ 500  משענת גב למושב 26
 ₪ 500  מושב 27
 ₪ 150   גליל גומי 28
 ₪ 75  מאחז יד מגומי  29
פלטת פיברגלס או חומר פלסטי למתקן  פלטה לספת בטן 30

 ספת בטן או למתקן דומה
800 ₪ 

משענת יד למתקן  31
 מקבילים+אגן

או לכל חלק נדרש במתקן המשמש להשענת 
 יד כגון פרפר וכו׳

200 ₪ 

 ₪ 200  פדל אופניים 32
 ₪ 1,500 וכו׳ למתקנים נדרשים כגון פושט ברכיים משקולת  33
מכסה למתקן  34

 פרפר
 750 ₪ 

 ₪ 150 למחיר למטר אורך שפהאבן  35
מחיר  ס״מ כולל פינוי  30חפירה לעומק  חפירה 36

 ליחידת מ״ק
200 ₪ 

מחיר  ס״מ עם רשת זיון 15גובה  30-בטון ב בטון 37
 למ״ר

250 ₪ 
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  הליכה באוויר צמוד לטוביהו נחל עשן 9
 סקי 3

 מקבילים
 3 הליכה באוויר ביה"ס טוביהו נחל עשן 10

 סקי
 מתח כפול

  הליכה באוויר וינגייט וינגייט 11
 
4 

 סקי
 מתח כפול
 מקבילים

 3 מקבילים שדרות רגר גן הראשונים 12
 מתח כפול

 2 מקבילים 6 קרל נטר 13
 מקבילים

 

 העבודה: .4
 למתקני הכושר 1497אספקה החלפת מתקני כושר התקנה והתאמה לתקן 

 ואישור מכון התקנים.   
 פארקי כושר 4 -מפרט טכני להחלפה והתקנת מתקנים חדשים ב

מס' מתקנים  כתובת הפארק שם הפארק
 להתקנה

 סוג מתקנים

דחיקת רגליים  1 דרך מצדה אוסטרלי
 לרביעייה

 חתירה יחיד 1  
 משיכה ודחיקה 1  
 זוגי רהליכה באווי 1  
 בישיבהאופני  1  
 + מקביליםאגן  1  
 תזוגי ספת בטן 1  
 מתח זוגי 1  

 סה"כ 8  
 חתירה  1 7פלח  7פלח 
 תזוגי ספת בטן 1  
 מתח זוגי 1  
 זוגי םמקבילי 1  
 בישיבהאופני    

 סה"כ 4  
דחיקת רגליים  1 ע"י המזרקה רמות ב'

 לרביעייה
 חתירה  1  
 משיכה ודחיקה 1  
 זוגי רהליכה באווי 1  
 מתח זוגי  1  
 ספת בטן זוגית 1  
 + מקביליםאגן  1  
 סה"כ 7  

דחיקת רגליים  1 ביאליק מרכז חן
 לרביעייה

 חתירה 1  
 משיכה ודחיקה 1  
 זוגי רהליכה באווי 1  
 מתח זוגי  1  
 + מקביליםאגן  1  
 סה"כ 6  
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 המחיר המוצע יכלול:  1497בהם תבוצע התאמה למתקנים לפי תקן  בכל הגנים .5
 פירוק המתקנים אשר לא ניתן להתאימם לתקן הנדרש. .5.1

 .1497השלמות מדבקות סימון על כל מתקן כנדרש בתקן  .5.2

 .1497שלט אתר כנדרש בתקן   .5.3

 מחסום במידה ונדרש.  .5.4

כלל הליקויים שאירעו בין זמן הוצאת המכרז והכנת הסקר ושאינם מופיעים בנספח א׳    .5.5
 .1497במכרז והינם נדרשים לקבלת תעודת התאמה לתקן 

 אישור מכון התקנים בלבד כאישור לסיום העבודה.  .5.6

 . חברת כיווניםצביעה לפי דרישת   .5.7

ח בולם הולם ע״י הזוכה המחירים המוצעים עבור התאמת כל אתר כוללים תיקונים  במשט .5.8
 ועל חשבונו

יובהר כי עלות התקנת מתקן חדש בפארקים מהם הוסרו מתקנים לא תקניים, כוללת  .5.9
 בתוכה את עלות הרכבת המתקן.

 לא כולל מע"מ ₪ 4000בעבור כל פארק :  1497עלות התאמה לתקן 
 ** יובהר כי ממחיר זה יידרש המציע לתת הנחה

 

 כושר חדשים. פארקי 10 -הקמת כ .6
 בכל הגנים בהם תבוצע הקמה של אתר חדש:

 .3מחירון מתקנים ועבודות המצורף לחלק זה כסעיף חברת כיוונים תבחר את המתקנים מ .6.1

 חברת כיוונים תאשר את המתקנים המוצעים.  .6.2
מחירי התמורה יהיה המחיר הנקוב לאחר הפחתת ההנחה הכללית שנתן הזוכה בטופס  .6.3

 הצעת המחיר

 יספק אישור מכון התקנים בלבד בעת המסירההזוכה  .6.4

 מחסום במידה ונדרש יותקן על ידי הזוכה ועל חשבונו .6.5

 

 .ימי עסקים מיום הוצאת ההזמנה 60ההקמה תסתיימנה תוך  כל עבודות .7

שנים  3-ואחריות על טיב העבודות תהיה למשך שנה מיום סיום התאמות למתקנים הקיימים  .8
  שנים על חלודה. 5 -ועל כלל הליקויים למעט וונדליזם למתקנים החדשים. האחריות תחול 

 
בכתב. לא  חברת כיווניםעל כל מתקן חדש שהזוכה תתקין עליה לקבל על כך את אישור  .9

חברת כיוונים רשאית לפסול יתקבלו מתקנים שאינם מותקנים בארץ מזה חמש שנים לפחות. 
באמות המידה הנדרשות לאיכות מתקנים מחברות או יצרנים שהותקנו בעבר בעיר ולא עמדו 

 לפי תפיסת חברת כיוונים.
 

במידה והיא רוצה לבצע עבודות נוספות  חברת כיווניםמחירון עבודות נוספות ישמש את  .10
 בגנים נוספים בעיר והוא אינו מהווה חלק מהתמורה עבור העבודות. 

 
מתקני הצעת המשתתף לאחזקה תשמש את חברת כיוונים במידה ותרצה לתחזק את  .11

 הפעילות הגופנית באמצעות הזוכה

 

 אחזקה  .12
 

 כללי .12.1
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טיים תשנתית ותיקונים של מתקני כושר ומשטחי בלימה הולם סינחודשית ותחזוקה  .א
 .באר שבעברחבי העיר  פארקי הכושרב

 על חלקיו השונים.  1498 -ו 1497תחזוקת מתקני הכושר ותיקונם יבוצע בהתאם לתקן  .ב

 התחזוקה כוללת: .ג

  או תקן ו 1497של בודק שאושר ע"י מכון התקנים )לפי תקן לכל אתר אישור חודשי
 (.ומיקום האתר הנכון למועד הבדיקה 1498

  או תקן  1497של בודק שאושר ע"י מכון התקנים )לפי תקן לכל אתר אישור שנתי
 (.ומיקום האתר הנכון למועד הבדיקה 1498

 כו'.תחזוקה מונעת של המתקן: גירוז, שימון, חיזוק ברגים ו .ד

 כל ויבצע המתקנים ושלמות תקינות לבדיקת אתר בכל לחודש אחת סיור יערוך הקבלן .ה
 .נדרש תיקון

 תיאור העבודות במסגרת הסיור החודשי: .ו

  הקבלן יוודא כי מסביב לכל מתקן משטח הבלימה מהולם במצב תקין ויתקנו במידת
 הצורך.

  כל המתקנים יבדקו בבדיקה חזותית במגמה לגלות פגמים אפשריים. הבדיקה תעשה
 לחלקיו השונים. 1498ואו  1497בהתאם לדרישות התקן הישראלי 

 הקבלן יבצע פעם בחודש תחזוקה מונעת לכל המתקנים )גירוז, שימון, חיזוק ברגים וכו'( .ז

 1498ו  1497קנים לפי תקן הקבלן יבצע בדיקה חודשית ע"י גורם שהוסמך ע"י מכון הת .ח
 .לחברת כיווניםויעביר דו"ח חודשי 

 

 אחריות כללית על העבודה .12.2

 שלוש שנים מיום סיום העבודות.הקבלן יספק אחריות על כלל העבודה והמתקנים למשך  .א

כל הכלים, הציוד, האביזרים הנלווים לחלפים, צבעים, ברגים וכו', לצורך ביצוע העבודה  .ב
 ועל חשבונו.יסופקו ע"י הקבלן 

 הובלת החומרים, הכלים והציוד והחלפים למיניהם הנם על חשבון הקבלן. .ג

ע"י הקבלן בזמן  יתגלוהקבלן יתקן כל ליקוי במתקנים ובמצע בלימת ההולם הסינתטי ש .ד
 ו/או פניית מוקד. חברת כיווניםהביקורת היזומה ו/או ע"י מפקח מטעם 

שעות  24להיות זמין בטלפון סלולארי הקבלן או מנהל העבודה או נציגו בשטח חייב  .ה
 שעות  12 עד, מנהל או בא כוחוי ביממה, זמני הגעת הקבלן ממועד קריאתו ע"

 

 אופן ביצוע העבודה .12.3

כל ליקוי במתקנים ו/או מצע בלימת הולם סינתטי שנתגלה הן ע"י הקבלן בסיור יזום  .א
לדרגות החומרה בהתאם ו/או על ידי מפקח מטעם העירייה ו/או פניית מוקד יטופל 

 1497בתקן 

יציקת בסיסים למתקן חדש חייבת להיות לפי הנחיות מכון התקנים ובהתאם לחישובי  .ב
וכן לפי דרישת קונסטרוקטור הישראלי ותיק המוצר  1497לפי תקן העומס הדרושים 

 המאושר על ידי המכון. 

דר את מתקן שפורק לשם תיקון ויפונה משטח פארק הכושר לתיקון, ידאג הקבלן לג .ג
 המקום למניעת סיכון בטיחותי.

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

 מתקן פסול יפונה מידית. .ה
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רשימת פארקי הכושר  .13
לביצוע בדיקות חודשי/שנתי באר 

 שבע
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .לא כולל מע"מ ₪ 200עלות אחזקת גן לחודש הינה 
 ** יובהר כי ממחיר זה יידרש המציע לתת הנחה.

 

 

 

 דרך מצדה אוסטרלי  .1

 7פלח   7פלח   .2

 ליד המזרקה רמות ב׳  .3

 ביאליק מרכז חן   .4

 צמוד לגרנד לוןנאות   .5

 ולבר נאות לון   .6

 ג׳ו אלון נאות לון   .7

 ז׳בוטינסקי  נווה זאב  .8

 אפרסמון נווה נוי  .9

 רגר סיאטל  .10

 נחל עשן רבקה  .11

 וינגייט וינגייט  .12

 נחל עשן טוביהו   .13

 נחל עשן בי״ס טוביהו  .14

 הצנחנים נחל בקע  .15

 שדרות רגר הראשונים  .16

 נפתלי אימבר פארק נחל ב״ש  .17

  GNF ב״ש פארק נחל  .18

  6הבוסתן  פארק נחל ב״ש  .19

 נחל עשן בעמותות   .20

 שכונה ה׳ פארק ה׳  .21

 כיכר נווה נוי פארק נחל ב״ש  .22

 סוקולוב שכונה ב׳  .23

 מרמלדה שכונה ג׳  .24

 6אורות ישראל  6פלח   .25

 קרל נטר  שכונת רמות   .26
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מתקני פארקי כושר ברחבי העיר אחזקת הקמה, התאמה ו –כתב הצעה  -חלק ח' 
 באר שבע  

לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון לרבות: הוראות למשתתפים, נוסח מסמכי 

הנדרשים מאת המשתתפים במכרז המכרז וההסכם המצורף, והבנתי את כל התנאים והדרישות 

 .זה, ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי

 ,בבחירת הזוכה במכרז כיווניםולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי 

 הנני מצהיר כדלקמן:

 כיווניםלפי הצורך ובהתאם לדרישות ולצרכי  תבוצע ייעודי, ההזמנהידוע לי, כי המכרז הינו   .1

לפי הכמויות  והמנכ"ל חשבובכפוף לתקציבים. ההזמנות תהיינה חתומות מראש על ידי ה

 והפריטים הנדרשים. 

. עבודה בכיווניםידוע לי, כי אין לבצע אספקה ללא הזמנה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה  .2

 , לא תאושר לתשלום.חשבוה םכיווני מנכ"לשתבוצע ללא הזמנה חתומה ע"י 

המוזמנים  לאחד ממחסני ציוד/מכשירי הכושר אני מתחייב לספק ולהוביל על חשבוני את כל  .3

הרשומים בהזמנה, או לכל מקום אחר הרשום שם ו/או כפי שיתבקש על ידי נציגי  כיוונים

המוקדם  ימים מיום קבלת ההזמנה, או על פי המועד הקבוע בהזמנה על פי 14, תוך כיוונים

 .יהם. תעודת משלוח תימסר לנציג הרלוונטי המקבל את הסחורהנמב

 מע"מ כחוק כנגד חשבונית.  כוללתתמורה הידוע לי כי  .4

ידוע לי, כי העדר הצעה בכלל, או תוספת על המחירים הגלויים, יגרום לפסילת מסמכי  .5

 ההצעה כולה. 

בות המכרז בשיעורים המרביים רשאית להגדיל את החוזה שייחתם בעק כיווניםידוע לי, כי  .6

 .1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 7)3בהתאם להוראות תקנה 

שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הטובה  כיווניםידוע לי, כי  .7

 ביותר ביותר, ואף לדחות ההצעות כולן. 

מור בכתבי הכמויות אלבצע את כל הידוע לי, כי כיוונים שומרת לעצמה את הזכות שלא  .8
 והדבר תלוי באופן ישיר בענייני תזרימיות כספים.

הנני מתחייב בזאת לספק את כל המוצרים הנקובים במחירונים המצורפים, ללא כל סייג,  .9
  ין כמפורט לעיל.בכפוף לקבלת הזמנות כד

מחירים כוללים המחירים המוצעים, בהתאם לאחוז ההנחה, כפי שינקוב המשתתף, יהיו  .10
המגלמים את כל העבודות, החומרים, ההוצאות והעלויות הכרוכים בביצוע העבודות, ומילוי 

 כל התחייבויות המשתתף לפי ההסכם.
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 ש״ח + מע״מ 4,000אתר הינו  לכל התאמה ביצועמחיר האומדן עבור  .א
 מע״מ+  ש״ח 200 לחודש גן אחזקת עבור האומדן מחיר .ב

 

תיאור ל 2בעבור מחירי המחירון הנקובים בסעיף אחידה להציע הנחה  משתתף נדרשה .ג
לתיאור העבודה, וכן למחיר אחזקת גן  5מחיר ההתאמה לתקן הנקוב בסעיף  ,העבודה

 לתיאור העבודה. 13חודשים הנקוב בסעיף 
 

על המשתתף לתת הנחה אחידה בעבור כלל העבודות ו/או המחירונים הנקובים בתיאור  .ד
 להלן חלק ז' למסמכי מכרז זה.העבודה, 

 
 סה״כ הנחה מוצעת  :______________% 

 
 :_______________________ובמילים

  

 

 שם המשתתף )באותיות דפוס( : ________________________

 המשתתף:__________________________________ טלפון: ________________ כתובת

 תאריך : _______________

 המשתתף : _______________________חתימת 

 שם מלא של החותם )מורשה החתימה(: ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:liord@kivunim7.co.il
http://www.kivunim7.co.il/
http://www.kivunim7.co.il/


 
 כספים, משאבי אנוש ותפעול

 512759564ח.פ 

  39__________חתימת המציע :                    

 08-6290011: פקס, 08-6290010פון: טל 8415302באר שבע  5443"ד ת, 82רחוב ההסתדרות         

 www.kivunim7.co.ilאתר החברה:  liord@kivunim7.co.ilדוא"ל:         

 

 

 חוזה -' טחלק 
 הסכם

 
 2017 __ ביום ______ לחודש __________ונחתם ב _______________ שנערך

 

 בין

 

 512759564החברה לתרבות ופנאי בע"מ ח.פ.  –חברת כיוונים 

 8415302באר שבע  5443ת"ד , 82 סתדרות הה' מרח

 ("המזמין" )להלן:

 מצד אחד;

 לבין

_______________________ 

_______________________ 

 ("נותן השירותים")להלן: 

 מצד שני;  

 

 אחראי לתחזוקתם ופעולתם התקינה של פארקי כושר ברחבי באר שבע והמזמין :הואיל

 שבע ; – באר תושבי ים לרווחתהמשמש

 

מתקני הכושר  ואחזקתהקמה, התאמה  מעוניין להתקשר בהסכם לצורך והמזמין :והואיל

כמפורט במפרט הטכני וכתב הכמויות ובהתאם  הכלהמצויים בפארקים השונים, 

 (;"העבודות"ו/או  "השירותים"להוראות הסכם זה )להלן: 

  

 "(;ההזמנה)להלן: "במכרז  הצעות להציע הזמנה המזמין ביצע כך ולשם :והואיל

 

, הידע בעל הוא כי, היתר בין, הצהיר במסגרתה זו להזמנה הצעתו הגיש והספק :והואיל

 על השירותים למתן והיכולות האמצעים, האישורים, הכישורים, המשאבים, הניסיון

 ;נספחיו על זה הסכם פי

 

הסכים בחתימתו על הסכם זה, להזמין מהספק והספק הסכים בחתימתו על  והמזמין :והואיל

הסכם זה לספק את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, כאשר התמורה 

בהתאם להוראות הסכם זה, לפי מחירי  .תשולם בגין כמות הציוד כפי שיסופק בפועל

 ; היחידה כמפורט בהצעת הספק, כפי שאושרה על ידי המזמין

 

בהתאם  הכלהצדדים להגדיר את יחסיהם, זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות,  וברצון : והואיל

 וכמפורט בהסכם זה; 
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 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 , הנספחים והגדרות  המבוא .1

 המבוא להסכם זה, והנספחים לו, מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה. 1.1

נועדו אך ורק לנוחיות הצדדים, ולא ישמשו לפרשנות תוכנם של כותרות הסעיפים  1.2

 הסעיפים בשום צורה ואופן.

התאמה בין ההסכם גופו לבין נספחיו, הרי שבכל הנוגע לסוגיות -במקרה של אי 1.3

משפטיות ומסחריות, יהא האמור בהסכם גופו עדיף על האמור בנספחים, בעוד 

האמור בנספחים עדיף על האמור שבכל הנוגע לסוגיות טכניות/יישומיות יהא 

 בהסכם גופו.   

הספק  יפנה, עצמם לבין בינםהתאמה בין הנספחים -במקרה של סתירה או אי

הנחיותיו. ככלל, האמור בנספח המאוחר יותר עדיף על האמור  לקבלת למזמין

אחרת ועמדתו תכריע בכל שאלה  המזמיןקבע  כןבנספח מוקדם יותר אלא אם 

 שתתעורר בעניין זה. 

בהסכם זה תהא לביטויים דלהלן המשמעות הרשומה בצדם, אלא אם הקשר  1.4

 הדברים והגיונם מחייב אחרת:

 

 .מצורפים שאינם ובין שמצורפים בין, נספחיו כל על זה הסכם

 

  "ההסכם"

 ההזמנה להציע הצעות, להסכם זה. מסמכי

 

 "ההזמנה"

 זה. מכרזל 'חחלק הספק כפי שאושרה על ידי המזמין,  הצעת

 

הכמויות כפי שצורף כחלק ממסמכי ההזמנה להציע  כתב

הצעות והמהווה חלק מהצעת הספק, בהתאם למחירי היחידה 

 שבהצעת הספק. 

 

 "כתב ההצעה"

 

 "הכמויות"כתב 

 .מסמכי המכרזל חלק ז' 

 

 "תיאור העבודה"

בעבור פארקי  כושר מכשירי ו/או המוצרים הכוללים הפריטים

כמפורט במפרט הטכני  הכלוציוד נלווה איכותיים,  כושר

 ובכתב הכמויות.

 "הציוד"

התקנה  כל הפעולות שנדרשות לצורך רכישה, אספקה, ביצוע

 מכשירי קתואספ ים השוניםשירות ואחריות לציוד באתר

האדם הנדרש כוח החומרים/ /הכושר בעבור פארקי הכושר

בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, לרבות  הכללשם כך, 

כאמור בהוראות המפרט הטכני ובתוך כך, בין היתר, הובלה, 

שינוע, אספקה, אחסנה ושמירה של הציוד באתר על אחריותו 

הבלעדית של הספק, התקנת הציוד באתר במקום המיועד לו 

ונטיים באתר, וביצוע עבודות תיאום מול כל הגורמים הרלו

 /אוו "העבודות"

 "השירותים"
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 ההתקשרות .2

את כל הפעולות  לבצע ומקבל בזאת על עצמ ספקוה הספקמוסר בזאת לידי  המזמין .2.1

השירותים והעבודות כאמור בהסכם זה,  בביצועבכל ההתחייבויות הכרוכות  ולעמוד

 הסכם זה, על נספחיו.  הוראותלפי  הכל

בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו, לרבות המפרט  הכל ,יבצע את העבודות הספק .2.2

תוך שיתוף פעולה תיאום מלא  הכלהטכני במטרה לספק ולהתקין את הציוד באתר, 

 ין ו/או כל גורם אחר רלוונטי באתר. בינו לבין המזמ

 התחייבות משום בכך ואין בלבד אומדן הן/מפרט הכמויות בכתב הנקובות הכמויות .2.3

/מפרט הכמויות בכתב הנקובות הכמויות/או ו הפריטים מלוא את להזמין המזמין של

 ידו על שידרשו הציוד פריטי כמות את להגדיל/או ו להקטין רשאי יהיה המזמין. טכני

 כרוך יהיה שהדבר מבלי, ציוד פריטי של ביטול/או ו השמטה דרך על לרבות, בפועל

 .היחידה מחיר בשינוי

-תשכ"חהחוק המכר,  הוראותהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לבלמען הסר ספק מו .2.4

 ממנו להסיר/או ו הספק על להקל מנת על בהן שיש ככלו/או חוק חוזה קבלנות,  1968

 במפורש לו הוענקו שלא זכויות לו להעניק או ההסכם להוראות ביחס כלשהי אחריות

 .זה הסכם להוראות סתירה בו שיש ככל/או ו זה בהסכם

 

 הספקהצהרות והתחייבויות  .3

 מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: ספקה

 בעל הוא כי, זה הסכם פי על התחייבויותיו לביצוע מספקת כלכלית יכולת בעל הוא כי 3.1

 המשאבים, הכישורים, האישורים, המיומנות המקצועית, היכולת, הניסיון, הידע

כמפורט במפרט הטכני ובהתאם  הכלמתן שירות ואחריות, 

, השירותיםלהוראות הסכם זה. למען הסר ספק יודגש, כי 

, גם כל עבודה ו/או שירות היתר בין, יכללו, לעיל כהגדרתם

אשר אינם נזכרים במפורש בהסכם זה, אך מהווים, מעצם 

, מהעבודותד טיבם וטבעם ו/או על פי הנוהג, חלק בלתי נפר

 יהא זכאי לתמורה נוספת בגין כך.   שהספקוזאת מבלי 

 

 .בתיאור העבודהפארקי כושר ברחבי באר שבע המפורטים 

 

 "האתר"

 .המזמין מטעם שימונה נציג כל

 

 "המפקח"

 ומורשיואשר נבחר כזוכה במכרז זה  לרבות נציגיו של הספק

משנה הפועל בשמו או בשבילו  קבלןהמוסמכים, לרבות כל 

 אושרה העסקתו אשר, מהםאו כל חלק  השירותיםבביצוע 

 .זה הסכם להוראות בכפוף

 

 "הספק"

 "המנהל" מנהל אגף הספורט או מי מטעמו.
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על פי הסכם זה ברמה מקצועית  ווהאמצעים הדרושים לשם ביצוע התחייבויותי

 ופעל למילוי התחייבויותייגבוהה, באופן ובמועדים כמתחייב מהוראות הסכם זה, וכי 

 כל דין.ועל פי הוראות  המזמיןכאמור, והכל לשביעות רצונו המלאה של 

שירותים מן הסוג הנדרש  שנים לפחות באספקת 3המציע הינו בעל ניסיון מוכח בן  3.2

 לסוג הטובין נשוא המכרז. 

תנאים העשויים להשפיע על ביצוע וה גורמיםבחן את כל ה כןכי ראה ובדק את האתר, ו 3.3

, ההסברים וההבהרות הכרוכים מידעהעבודות וקצב ההתקדמות וכי קיבל את כל ה

העבודות ומצא את העבודות תואמות את יכולותיו, משאביו ומקצועיותו והוא בביצוע 

 מתחייב לבצען לפי תנאי הסכם זה והוראות מטעם המזמין.

שיונות וההיתרים יבמהלך כל תקופת הסכם זה, כל האישורים, הר ויש ויהיו ל כי 3.4

 .על פי הסכם זה ווביצוע התחייבויותי והנדרשים על פי כל דין לצורך עיסוק

כל פעולה שמטרתה  -גם לא עתידה להינקט נגדו  ,ולמיטב ידיעתו -לא ננקטה נגדו  כי 3.5

או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול עסקיו, מחיקתו או תוצאה דומה אחרת וכי אין 

כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין או חוזה, להתקשרותו בהסכם זה 

 ולביצוע התחייבויותיו על פיו.

ימים ממועד חתימת הסכם זה יגיש הספק תוכנית עבודה ובה לוח זמנים  15תוך  יכ 3.6

מוצע שיאפשר לספק לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לאישור המפקח והמזמין 

מראש ובכתב ובכפוף לכל תיקון שיתבקש הספק לבצע בתוכנית העבודה כפי שיורה 

 המזמין ו/או המפקח. 

 הנדרש התיאום ביצוע על בלעדית אחראי הספק יהיה, עילל מהאמור לגרוע מבלי כי 3.7

 הציוד התקנת את לאפשר מנת על שידרשו ההכנה עבודות ביצוע לצורך המפקח מול

 .אלה הכנה עבודות על יפקח וכן לציוד ההתחברות מערכות תיאום לרבות, באתר

 גבוהה ביותר. הבצורה מיומנת, מקצועית וברמ עבודותבצע את היכי  3.8

למזמין כשהוא נקי מכל שעבוד, עיקול,  ספקעל ידי ה מסריויהציוד יסופק, יותקן  כי 3.9

 זכות אחרת של צד שלישי. 

, הכלים, המכונות אמצעי התובלה וכל החומריםח האדם, המוצרים, ויספק את כל כ כי 3.10

יתר הדברים הנדרשים לביצוע העבודות, ויהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגינם ו/או 

במהלך ביצוע העבודות על ידי הספק, אם יגרם, לרכוש המזמין, ו/או לרכוש מי 

 .רכיביהםו/או לכל רכיב מ הפארקים האמוריםמטעמו, לרבות 

 הסכם הוראות פי על/או ו דין כל פי על הנדרשים ישוריםהכ בעל, מטעמו מנהל ימנה כי 3.11

 הנדרשים במועדים באתר נוכח יהיה ואשר הספק מטעם הקשר כאיש ישמש אשר, זה

/או ו המזמין דרישת לפי לרבות זה הסכם פי על הספק התחייבויות קיום לצורך

 עם העבודות של מלא תיאום הבטחת, הציוד התקנת לצורך היתר ובין המפקח

 וביצוע התקנה לאחר/הבחינות/כיול הבדיקות על פיקוח, באתר הרלבנטיים הגורמים

 .ההדרכה

שיסופק על ידו והעבודות שיבוצעו על ידו יהיו איכותיים וברמה מעולה,  הציודכי  3.12

התקנים ובדרישות הבטיחות  בדרישות ,יעמדו בדרישות המפרט הטכני ובתוך כך

ן )לפי הדרישות המחמירות מבין השתיים(. כמפורט במפרט הטכני וכן על פי כל די
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 לציוד/או ו לעבודות ביחס ותמבלי לגרוע מהאמור לעיל יקפיד הספק על דרישות מיוחד

 .הטכני במפרט כמפורט העבודה לחומרי/או ו

ימסור על אחריותו ועל חשבונו כל מסמך ו/או נתון בנוגע לציוד כפי שיידרש על ידי  כי 3.13

 המפקח לרבות על פי הוראות המפרט הטכני. 

השירותים כוללים בין היתר גם את הובלת הציוד לאתר למקום המיועד לו, בהתאם  כי 3.14

בהתאם  להנחיות המזמין ו/או מטעמו, פילוסו, העמדתו, התקנתו, וקיבועו במקומו,

 .להוראות המפרט הטכני; תיאום העבודות עם הגורמים המקצועיים השונים באתר

שעל ביצוע העבודות/אספקת השירותים יפקח מפקח מטעם המזמין, אשר  ,ידוע לו כי 3.15

יהיה רשאי לשהות באתר בכל עת לפי שיקול דעת המזמין, לבדוק בין היתר גם את 

יצוען של העבודות. את כל ההוראות בקשר העבודות, טיב החומרים, הציוד ואת קצב ב

בקשר  הספק, והערות המפקחספק אך ורק באמצעות ה יקבל העבודותעם ביצוע 

 בהתאם יפעל הספק. המפקחיועברו למזמין אך ורק באמצעות  העבודותלביצוע 

 ידוע. שיתבקש והפרטים המסמכים, ההסברים כל את לו יספק, המפקח להוראות

 על כנדרש פועל ואינו במידה, עת בכל הספק עבודת את להפסיק יוכל המפקח כי לספק

 על למפקח שנתנה הפיקוח בזכות אין. מהאתר ידו את ולסלק, זה הסכם הוראות פי

 זה הסכם פי על לספק המפקח שיעניק אישור/או ו הנחיה בכל/או ו העבודות ביצוע

 הנחיה כל/או ו הפיקוח. שלביו בכל ההסכם את יקיים הספק כי להבטיח כאמצעי אלא

 ולמילוי המזמין כלפי מהתחייבויותיו הספק את ישחרר לא המזמין מטעם אישור/או ו

 הספק כלפי כלשהי אחריות מטעמו מי/או ו המזמין על יטיל ולא זה הסכם הוראות כל

 ן, כולהעבודותאת ביצוע  להפסיק רשאים יהיו המזמין/או ו המפקח. מטעמו מי/או ו

העבודות  ם, אם לפי דעתמסוימותעבודות  של ןאת ביצוע הפסיקל, או הןאו כל חלק מ

או שאינן לשביעות  ואינן מבוצעות בהתאם לתכניות ולהסכם זה או על פי הוראותי

רצונם ו/או אינם בטיב ובאיכות הנדרשים או בשיטת ביצוע מתאימה, ובלבד שתינתן 

לספק הזדמנות לתקן ו/או להשלים את כל הליקויים תוך פרק זמן סביר, וזאת מבלי 

לגרוע מאחריות הספק וממחויבותו לעמוד בלוחות הזמנים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

פקח רשאי להיעזר בבעלי מקצוע, אשר יהיו זכאים לשהות באתר מוסכם בזאת, כי המ

 ולהתעדכן בקשר לביצוע העבודות, ככל שידרוש המפקח ובאופן מיידי ושוטף.

לגרוע מהאמור לעיל, אין באישור ציוד כלשהו ו/או רכיב מרכיביו על ידי המזמין  מבלי 3.16

ו/או כדי לגרוע ו/או מטעמו משום ויתור על זכות כלשהי של המזמין כלפי הספק 

 מאחריותו של הספק כלפי המזמין על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה. 

 לרבות, זה הסכם פי על התחייבויותיו ביצוע לצורך ידו על שיועסק האדם כוח כי 3.17

 והכשרה ניסיון בעלי, מעולים מקצוע אנשי יכלול/הבדק האחריות תקופת במהלך

 לביצוע דין פי על הנדרשים האישורים /אוו ההיתרים, הרישיונות בעלי, מתאימים

 ובהתחייבויות הזמנים בלוח עמידה לצורך הנדרש ובהרכב, שנדרשים ככל, מלאכתם

 . זה הסכם פי על

עסיק עובדים בהתאם להוראות כל חוק ו/או דין ו/או הסכם קיבוצי כללי ו/או יכי  3.18

 הסכם קיבוצי אחר החל בקשר להעסקת עובדים מסוג זה. 

לא יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה לצורך קיום התחייבויותיו, אלא באישור  כי 3.19

כדי לגרוע מאחריותו של  ,מראש ובכתב של המזמין וכי לא יהיה במתן אישור כאמור
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דל של הספק לפעולותיו של קבלן המשנה וכי מלוא האחריות בגין כל מעשה ו/או מח

 קבלן המשנה מוטלת על הספק.

תוך שמירה מרבית על הוראות  העבודות בביצועת הכרוכות בצע את הפעולויכי  3.20

 יקפידו לבצע את עבודתם תוך זהירות מרבית. והבטיחות וכי עובדי

 האתרעל חשבונו את  ספק, יפנה הובסיום כל יום עבודהעבודות הבמהלך ביצוע  כי 3.21

 ידו ו/או שנוצרו עקב עבודתו עלמרים אחרים שהובאו למקום ווח םמכל פסולת, שיירי

 כי ומתחייב מצהיר הספקשל המזמין והמפקח.  םנקי לשביעות רצונ אתרוישאיר את ה

 .מורשה פסולת לאתר יסולקו והפסולת השיירים

לעבוד בשעות חריגות, וזאת על מנת להקטין  זמיןשיתכן ויידרש על ידי המ ,כי ידוע לו 3.22

מתחייב לעשות כן, כפי  ספק. ההמזמיןלמינימום את הפגיעה בפעילותו התקינה של 

 שיידרש, וידוע לו, כי לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בשל כך.

 

 העבודות לביצוע זמנים לוח .4

 יתאם את ביצוע העבודות עם המזמין המפקח.  הספק 4.1

מיום חתימת  שלושה חודשים תוך לאתר מכשירי הכושר את להתקין ערוך יהיה הספק 4.2

לפי מובהר כי למזמין הזכות לדחות את מועד זה בכל פרק זמן שהוא,  אולםהסכם זה,  

 .  שיקול דעתו הבלעדי של המזמין

רישא, הספק יוודא  4.2לגרוע מהתחייבות הספק למועד האספקה הנקוב בסעיף  מבלי 4.3

 4.2מול הספק את המועד הרצוי לאספקת הציוד בין היתר בהתחשב באמור בסעיף 

עם המפקח את מועדי האספקה של הציוד באתר, מראש לעיל ויתאם עם המזמין ו

ובכתב. המזמין יהיה רשאי להודיע לספק על אספקת הציוד בשלבים ו/או על התקנת 

נתנו על יהציוד בשלבים לפי שיקול דעתו של המזמין והאספקה תבוצע לפי הנחיות שי

  .ידי המפקח

וביצוע בשלבים לא יזכה  לספק לא יהיו טענות כלפי המזמין מכל מין וסוג בעניין זה

את הספק בזכות לקבלת פיצוי ו/או תמורה נוספת כלשהי מעבר לתמורה הנקובה 

 להלן. 5בהסכם זה כאמור בסעיף 

 ימי 30 תוךיסיים את התקנת הציוד באתר, במקומות המיועדים להתקנתו  הספק 4.4

 תקןממועד אספקתו באתר. למען הסר ספק התקנת הציוד משמע התקנה לפי  עבודה

 הנחיה מתאים. התקנת שילוטדרישות המפרט הטכני לרבות ו 1497

יורד ה, יסודי תנאי הוא באתר הציוד של ההתקנה לסיום לעיל המצוין הזמנים לוח 4.5

לשורשו של הסכם זה והספק מאשר כי לוח הזמנים לביצוע העבודות יתואם בהתחשב 

ספק בתוספת בעבודות הקבלן הראשי ולא יהיה בתיאום כאמור כדי לזכות את ה

 . בפיצוי/או ותשלום 

 עם לתאם הספק באחריות באתר/המוצרים הפריטים של ההתקנה ביצוע בטרם 4.6

 הנוגעות המזמין מטעם הנחיות מתן לצורך מוקדם סיור לקיום מועד המפקחו המזמין

. עדיפות סדרי לרבות, באתר הרלבנטיים במיקומים/המוצרים הפריטים להתקנת

 נתנוייש ולהנחיות הטכני המפרט לדרישותו 1497לתקן  בהתאם תעשה הציוד התקנת

חשוב מאוד שבדיקת העמידה בתקן תתבצע מיד עם סיום  הרצל: המפקח ידי על לספק
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בנוסף נדרש להנחות את  .ההתקנה בשל הקושי בסגירה מוחלטת של המקום לאזרחים

 הקבלן בדבר איסור השארת מתקן ספורט בשלבי התקנה זמניים בסוף יום עבודה.  

כאמור  מכון התקנים"גמר ביצוע העבודות" לצרכי הסכם זה משמעו מתן אישור  4.7

 להסכם זה.  4.8בסעיף 

סיים את התקנת מלוא הציוד שהוזמן על פי  כייודיע בכתב למזמין, למפקח  הספק 4.8

מועד למסירת  המפקחו למסירה למזמין ויתאם עם המזמין זה, וכי הן מוכנות הסכם

ימים ממועד סיום התקנת מלוא  7תוך  הכלהציוד באתר בהשתתפותו של נציג הספק, 

הציוד באתר. במועד המסירה יערך על ידי המפקח פרוטוקול, בו יפורטו הערות מטעם 

שור גמר ביצוע עבודות )להלן: המזמין. לא נתנו הערות ימסור המזמין לספק אי

 שעד אותו מועד, הספק: לכך בכפוף( "העבודות ביצוע גמר"אישור 

 ;הציוד לכל ביחס אחריות תעודת למזמין מסר 4.8.1

 ;1497מסר למזמין אישור מכון התקנים על פי תקן  4.8.2

קיים הספק את האמור לעיל בשלמותו ידחה מועד מסירת תעודת השלמה עד  לא

 .ינתן על ידי המפקחילקיום מלוא התחייבויותיו שלעיל לפי אישור ש

יבצע הספק את כל העבודות הנדרשות לצורך תיקון  ,הערות מטעם המזמין נתנו

החלפת כל הליקויים ו/או הפגמים בהתאם להערות שנתנו בפרוטוקול המסירה לרבות 

פריט ו/או מוצר לגביו ניתנו הערות המזמין ו/או מי מטעמו במסגרת הפרוטוקול 

 ולאחר השלמתן יתואם מועד מסירה נוסף ויחול האמור לעיל בשינויים המחויבים. 

לציוד/לפריט/מוצר ו/או לחומרים ו/או לעבודות ו/או באישור המזמין ו/או המפקח  אין 4.9

שחרר את הספק מאחריותו לכל פגם ו/או ליקוי למסמכים שהוגשו לאישור כדי ל

 בחומרים ו/או בציוד ו/או במסמכים שהוגשו ו/או בעבודות. 

ו/או אופן ביצוע העבודות תלוי במידה רבה בהתנהלותם ובפעילותם של צדדים  תחילת 4.10

וגופים מטעם  מבלי לגרוע, הקבלנים/אנשי מקצועשלישיים באתר ובסביבתו, לרבות ו

המזמין שומר על זכותו להורות על דחייה ו/או עיכוב ו/או השהייה ו/או המזמין. לפיכך 

הפסקה של העבודות, וזאת בכל עת וללא צורך לנמק החלטתו, מבלי שלספק תהיה כל 

טענה ו/או תביעה בקשר לכך והספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום נוסף, מעבר 

ודעה המזמין כאמור, בהתאם לתמורה בגין העבודות שבוצעו עד למועד מסירת ה

למסמכים ואסמכתאות שיוגשו על ידי הספק בעניין זה לאישור המפקח. המזמין יודיע 

בכתב לספק בדבר חידוש העבודות והמזמין יפעל בהתאם להודעת המזמין לצורך 

 חידוש ביצוען והשלמתן. 

 

 תמורהה .5

 אתלם לספק אינן אלא אומדן בלבד והמזמין יש במפרט הטכניהכמויות הנקובות  5.1

 התמורה בהתאם לכמויות שבוצעו הלכה למעשה ואושרו על ידי המזמין.

כאמור בהסכם זה לשביעות רצון המזמין, ישלם  העבודותתמורת ביצוען המושלם של  5.2

לספק תמורה, אשר תחושב ביחס לכל סוג ציוד שסופק/הותקן באתר, על פי  המזמין

הכמות של פריטי הציוד שסופקה/הותקנה באתר בפועל, במכפלת המחירים המפורטים 

 "(.התמורהלהלן )להלן: " 6 -ו 5בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור בסעיף 
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 זה להסכםהתמורה הסופית והמוחלטת עבור כל העבודות, בהתאם  היא התמורה 5.3

 מין מכל וההיטלים המיסים כל את הכוללת(, הטכני במפרט כאמור)לרבות  ולנספחיו

 הצמדה להפרשי זכאי יהיה לא הספק"מ( ומע)למעט  העתידיים/או ו הידועים וסוג

 סיבה מכל, לתמורה בתוספת כלשהי לריבית/או ו להתייקרויות/או ו וסוג מין מכל

נוספת ו/או תוספת שהיא, לרבות  תמורה. יובהר עוד כי, הספק לא יהא זכאי לכל שהיא

בגין פחת, הרכבה או שבר של חומרים המשמשים לביצוע העבודות ו/או בגין 

 '. בוכיו"התייקרויות של ציוד, ו/או חומרים ו/או שכר 

 את מחייבת אינה במפרט הטכני הכלולה הפריטים רשימת כי, מובהר ספק הסר למען 5.4

 הספק כלפי המזמין של התחייבות משום בה ואין צורה ובכל אופן בכל המזמין

 מלהעלות מנוע יהא והספק בפועל המזמין ידי על יידרשו, חלקם או כולם, שהפריטים

 .המזמין ידי על כאמור שינויים ביצוע בגין תמורה לתוספת דרישה/או ו טענה כל

מובהר ומוסכם, כי למזמין תעמוד הזכות לשנות את רשימת פריטי הציוד המצוינת 

, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לרבות כמויות של כל פריט ופריט. בתוך במפרט הטכני

כך, יוכל המזמין להוסיף פריטים לרשימה או לגרוע ממנה, לרבות על דרך השמטה של 

וביל לכל שינוי במחירי היחידה הנקובים פריטים ו/או הפחתת כמותם, והדבר לא י

 בכתב הכמויות. 

שאושרה על ידי המזמין, ישמשו  כפי הספק של המחיר בהצעתהמחירים הנקובים  5.5

על ידי המזמין במסגרת הוראת  ודרשיי/שינוי, אם תוספתכמחירים מחייבים לכל 

 "הוראתובכתב על ידי המזמין בחתימת המפקח )להלן:  מראששינויים שתינתן 

השינויים/עבודות נוספות תנקוב במחיר בגין אותה  הוראת(. "נוספות/עבודות שינויים

הוראה. לא נכללו במסגרת הצעת המחיר של הספק יחידות התואמות לעבודות 

הכרוכות במסגרת ביצוע ההוראה, יתבקש הספק להגיש מראש ובכתב לאישור המזמין 

ינויים/עבודות נוספות בטרם והמפקח את המחיר המבוקש על ידו בגין הוראת הש

ביצוע העבודות נשוא ההוראה והספק לא יחל בביצועה אלא רק לאחר שיקבל אישור 

 בכתב על ידי המפקח והמזמין בדבר התמורה שאושרה לספק בגינה. 

התשלום על ידי הספק על פי החשבון הסופי מהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט  קבלת 5.6

רישה ו/או זכות של הספק כלפי המזמין ולספק לא של כל תשלום ו/או תביעה ו/או ד

תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר עם ביצוע העבודות ויהיה 

 מנוע מלהעלות כל טענה כלפי המזמין. 

)לרבות מע"מ( כנגד קבלת חשבונית מס כחוק  מזמיןעל ידי ה ספקל תשולם תמורה 5.7

על ניהול ספרים לפי חוק עסקאות עם גופים ובכפוף להמצאת אישור  מזמיןלידי ה

 , ואישור על פטור מניכוי מס במקור.1976 -ציבוריים, התשל"ו 

 

 תשלום תנאי .6

ספק למזמין ה יגישלעיל,  4.8העבודות כאמור בסעיף  מלוא ביצועספק את ה השלים 6.1

כל המסמכים הקשורים אליו לרבות  יצורפוולמפקח חשבון סופי אליו 

תוך  ,וזאת"( הסופי החשבוןלעיל )להלן: " 4.8המסמכים/האישורים כמפורט בסעיף 

 הסופי החשבון. זה להסכם 4.8 -ו 4.7יום ממועד גמר העבודות כמפורט בסעיף  30

לא  ולספקספק כלפי המזמין בקשר לעבודות שבוצעו היכלול את כל התביעות של 
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שפורטו  לאלויעות ו/או דרישות נוספות כלשהן מכל מין וסוג מעבר תהיינה כל תב

 בחשבון הסופי. 

הסופי כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון, וזאת ככל  החשבוןיאשר את  המפקח 6.2

 ויעבירם לאישור ולחתימת המזמין. הגשתוימים מיום  45תוך  ,שניתן

על ידי המזמין, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו וכן  שיאושרהסופי, כפי  מהחשבון 6.3

מועד על חשבון תמורת ההסכם, כל סכום  לאותוכל סכום אחר ששולם לספק עד 

המגיע למזמין מהספק על פי הסכם זה  סכוםששולם ביתר ו/או עקב טעות ובניכוי כל 

ב למזמין כל ספק להשיהמחובתו של  לגרועו/או על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי 

של המזמין לגבות כל סכום המגיע  מזכותוסכום ששולם לו בטעות ו/או ביתר ו/או 

ספק הגם באמצעות חילוט ערבויות ש כאמורספק לרבות תשלומי יתר הלמזמין מ

 המציא במסגרת הסכם זה. 

 ואשרשאושרה על ידי המזמין במסגרת החשבון הסופי,  כפיתמורת ההסכם  יתרת 6.4

קבע כאמור יכויים ו/או לזכות עיכוב ו/או קיזוז על ידי המזמין, תאינה כפופה לני

יום מיום  45על ידי המזמין בלבד, ותשולם לספק לא יאוחר מתום שוטף +  סופית

 מותנה בתנאים שלהלן:  הנקובהחשבון הסופי. תשלום החשבון הסופי במועד  הגשת

 השלים את העבודות ונמסר לו אישור גמר ביצוע עבודות. הספק 6.4.1

 .יצועהפקיד בידי המזמין ערבות ב הספק 6.4.2

יום  30התקיימו מלוא התנאים שלעיל יידחה תשלום החשבון הסופי עד חלוף  לא 6.5

 התקיימותם של התנאים.  ממועד

או לגרוע מזכות המזמין לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/ כדיבהוראות הסכם זה  אין 6.6

 ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך תמורת ההסכם. זהלנכות בהתאם להוראות הסכם 

הסופי מהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תשלום  החשבוןהתשלום על פי  קבלת 6.7

ספק כלפי המזמין ולספק לא תהיה כל טענה ה/או זכות של וו/או תביעה ו/או דרישה 

/או תביעה כלפי המזמין בקשר עם ביצוע העבודות ויהיה מנוע מלהעלות וו/או דרישה 

 .המזמיןכל טענה כלפי 

          

 /בדקאחריות תקופת .7

ת הציוד ו/או לרבות לתקינו מתקנים הקיימיםלספק ה של/הבדק האחריות תקופת 7.1

 ו/או להחלפת כל פריט ו/או ציוד ו/או מוצר פגום ו/או לתיקון כללתקינות כל רכיביו 

, 12 -נקבעה לפגם בעבודות ובתוך כך כל פגם בציוד ו/או בחומרים ו/או בעבודות, 

ימנו החל ממועד הפעלת ציוד זה המועדים  חודשים תקופת האחריות של הספק ל

לראשונה לצורך שימוש שוטף )מועד ההפעלה של הציוד לראשונה, לצורך תחילת מניין 

שה חודשים ממתן אישור המזמין בדבר ישפת האחריות/הבדק לא יהיה מעבר לתקו

 הבדק"תקופת או  "למתקנים קיימים האחריות"תקופת גמר ביצוע העבודות( )להלן: 

 (."למתקנים קיימים

לרבות שיסופקו על ידי הספק  מתקנים החדשיםלספק ה של/הבדק האחריותתקופת  7.2

לתקינות הציוד ו/או לתקינות כל רכיביו ו/או להחלפת כל פריט ו/או ציוד ו/או מוצר 

פגום ו/או לתיקון כל פגם בעבודות ובתוך כך כל פגם בציוד ו/או בחומרים ו/או 

ימנו החל , תקופת האחריות של הספק ל חודשים המועדים 36 -נקבעה לבעבודות, 
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רך שימוש שוטף )מועד ההפעלה של הציוד ממועד הפעלת ציוד זה לראשונה לצו

שה חודשים ילראשונה, לצורך תחילת מניין תקופת האחריות/הבדק לא יהיה מעבר לש

למתקנים  האחריות"תקופת ממתן אישור המזמין בדבר גמר ביצוע העבודות( )להלן: 

 (."למתקנים חדשים הבדק"תקופת או  "חדשים

יותו ועל חשבונו שירותי תחזוקה תיקון הספק, על אחר יספקמהלך תקופת האחריות ב 7.3

באחריות הספק לערוך כמו כן, והחלפה, מעת לעת לפי הנדרש, ללא תמורה נוספת. 

בדיקה ולמסור אישור תקינות של כלל המכשירים אחת לשישה חודשים במשך תקופת 

 האחריות. 

 שנים על חלודה. 5 -על כלל המתקנים תחול אחריות ל 7.4

 הליקויים למעט ונדליזם.האחריות תחול על כלל  7.5

 :הספק מתחייב האחריות תקופת במהלך לעיל מהאמור לגרוע מבלי 7.6

/ליקוי/קלקול תקלה כל/או ו פגום/מוצר ציוד חשבונו על להחליף/או ו לתקן 7.6.1

 .בציוד

 שעות 24 תוך לעיל 7.3.1 בסעיף כאמור הציוד את יחליף/או ו יתקן הספק 7.6.2

 /פגם/קלקול.הליקוי על לו נמסר בו מהמועד

 .בלבד היצרן של מקוריים חילוף חלקי הם שימוש יעשה בהם החילוף חלקי 7.6.3

 .במוצרים ריפודים החלפת כוללת האחריות ספק הסר למען 7.6.4

והספק לא יהיה מסוגל לתקן את הליקוי/פגם באתר, יעמיד הספק  במידה 7.6.5

מכשיר חלופי למכשיר שהתקלקל וזאת עד להשלמת התיקון במכשיר בו 

 התגלתה התקלה. 

 טכנאי של הביקור את גם כולל האחריות בתקופת השירות, ספק הסר למען 7.6.6

/או ו מהאתר ציוד הובלת הצורך במידת וכן באתר הציוד בדיקת, באתר הספק

 של המלאה אחריותו על( חלופי ציוד/או ו תיקון לאחר/או ו מקולקל)ציוד  לאתר

 .חשבונו ועל הספק

עבור כל יום פיגור בתיקון או בהחלפה של  750₪ישלם למזמין סך של  הספק 7.6.7

 מכשיר מושבת/מקולקל.

המזמין רשאי,  יהאשל המזמין על פי הסכם זה או על פי כל דין,  ומבלי לגרוע מזכויותי 7.7

 הספקאם לא עמד  וזאת, בציודאת הליקוי או הפגם  ואך לא חייב, לתקן בעצמ

 ישאי הספק. לספקמראש  אף ללא כל הודעה ,בהתחייבויותיו על פי סעיף זה, וזאת

את המזמין בסכום  וישפהכתוצאה מכך  מזמיןגרמו לי/או הנזקים שובכל ההוצאות 

 . המזמין( ימים ממועד דרישת 7ההוצאות/הנזק בתוך שבעה )

והוראות סעיף זה באות  דין כל פי על הספק של מאחריותו לגרוע כדי לעיל באמור אין 7.8

 בהסכם זה ו/או על פי דין.  הספקלהוסיף ולא לגרוע מאיזו מהתחייבויות 

 

 וביטוח שיפויאחריות,  .8

אחראי לאחסון ושמירת הציוד שיסופק על ידו, הן במהלך שינועם לאתר והן  הספק 8.1

 שיתואם במיקום, הספק של והבלעדית המלאה אחריותו עלבזמן הימצאותם באתר, 

 אובדן כל כי ,בזאת מובהר, הבדק בתקופת הספק מאחריות לגרוע מבלי. מיןהמז עם

 לגמר המזמין אישור לקבלת עד, לו מחוצה או באתר, לעבודות/או ו לציוד נזק/או ו
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 באחריותו מצוי, גניבה לרבות, זה להסכם 4.8 בסעיף כאמור העבודות מלוא ביצוע

 .הספק של הבלעדית

 המזמין, עובדי המזמין, באי למזמין, ונזק שיגרם לעובדיהיה אחראי לכל י ולבד הספק 8.2

 אתראו של כל צד ג' כלשהו, הנמצא ב המזמיןו/או לכל אדם אחר ו/או לרכוש של 

ובסביבתו, ו/או לאתר ו/או לעבודות אחרות באתר/לבניין כתוצאה מביצוע העבודות 

 ביצועעם  ו/או התקנת הציוד ו/או כתוצאה ו/או תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר

, ו/או ע"י בצוע התחייבויות הספק מחוץ לאתר בכל מקום בשטח מדינת העבודות

היה חייב לשפות את יישראל, על ידי מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו ו

, לרבות הוצאות עבור כל תשלום, הוצאה או נזק, מכל מין וסוג שהוא המזמין

לעובדיו ו/או לרכושם, לכל צד שלישי ו/או משפטיות, שייגרמו למזמין ו/או לרכושו, 

לרכושו, במהלך ביצוע העבודות ו/או כתוצאה מחומרים לקויים ו/או ביצוע לקוי של 

, אם יישא, בגין כך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בהם יישא העבודות

 .המזמין

במצב בו על פי הסכם זה תחול גם  הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אחריותו של  8.3

קיימת אחריות מקבילה ו/או משותפת של גורם אחר כלשהו ובלבד שהמזמין לא יפרע 

 . ומכוח סעיף זה יותר ממלוא נזקי

כנגד הנזקים כנ"ל, ובכלל זה  ולבטח עצמ הספקמבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב בזה  8.4

. מסמכי המכרזל 'ד חלקאת הביטוחים הנדרשים באישור קיום הביטוחים  קייםל

, הספק של המבטחת ידי על חתום כשהוא הביטוחים קיום אישור את יציג הספק

 .זה הסכם לחתימת כתנאי

ת הביטוח המבססות את הכיסויים והוראות פוליס כל לקיום אחראי ספקה 8.5

 במלואן, בדייקנות ובקפדנות. ןמועדבהביטוחיים שלעיל, לרבות תשלומי הפרמיות, 

 , מיד עם קבלת דרישתו הראשונה, את פוליסות הביטוח האמורות. מזמיןציג לי ספקה 8.6

 לרכוש נזק כל על הודעה מיידי באופן למזמין ימסור כי ומתחייב בזה מצהיר הספק 8.7

 או בקשר שהתרחשו מטעמו מי או הספק של לעובד/או ו' ג לצד רעהישא תאונה/או ו

"(, לרבות מסירת פרטים מדויקים ו/או רועיהא)להלן: " העבודות ביצוע במסגרת

אישיים אודות המקרה ו/או  הנפגע/ים ככל שידוע לספק ו/או למי מטעמו. יובהר, כי 

חובה כאמור לעיל תחול על הספק ו/או מי מטעמו גם עקב חשד ו/או חשש בלבד לנזק 

 ו/או תאונה לכאורה. 

עיל ולהנחותו לשתף כמפורט בסעיף דל רועיאמתחייב להודיע למבטחו על כל  הספק 8.8

וכן למסור למזמין  רועיהאפעולה עם המזמין ו/או מבטחו בכל הקשור לבירור פרטי 

העתק מההודעה המקורית למבטח, הכוללת את פרטי סוכן הביטוח אליו הועברה 

 ההודעה. 

 או חשש/או ו תביעה כל על מטעמו למי/או ו למזמין לדווח ומתחייב בזה מצהיר הספק 8.9

 .המזמין כנגד/או ו כנגדו מוגשת להיות עשויה/או ו הוגשה אשר לתביעה חשד

מצהיר ומתחייב כי לא יסכים לכל פשרה ו/או הסדר ו/או הצעה אחרת לסילוק  הספק 8.10

התביעה כנגדו כאמור לעיל, אשר תהווה הטלת אחריות כלשהי על המזמין, וזאת מבלי 

להצעה האחרת שהמזמין נתן הסכמתו מראש ובכתב טרם לפשרה ו/או להסדר ו/או 

 כאמור. 
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 את פוטר והספק, מינימלייםכי הביטוחים האמורים בסעיף זה להסכם הינם  מובהר 8.11

 לביצוע בקשר לקיים נדרש שהוא הביטוחים להיקף/או ו לטיב אחריות מכל המזמין

 .זה הסכם לפי העבודות

 תחולנה זה סעיף לפי הספק התחייבות במילוי הכרוכות ההוצאות כל, ספק הסר למען 8.12

 .בלבד הספק על

 

 תחולת יחסי עובד ומעביד יא .9

הספק מצהיר בזה כי אין בהסכם זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הספק או אדם  9.1

מטעמו, בין אם הוא עובד של הספק ובין אם הוא קבלן משנה של הספק או עובד של 

הספק או  קבלן המשנה, לבין המזמין, יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו ע"י

בויותיו עפ"י הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו של יקבלן משנה שלו לצורך ביצוע התחי

/או מי מטעמו ולא יהיו בינם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג והספק 

 שהוא.

כל התשלומים לעובדי הספק )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שכר עבודה, מס  9.2

וכל תשלום סוציאלי אחר( וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים  הכנסה, ביטוח לאומי

והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות, יחולו על הספק וישולמו על ידו והמזמין לא יהא 

 אחראי לכך, בכל אופן וצורה.

ישפה את הארגון מיד עם דרישת הארגון בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כי 9.3

 עסקת עובד הספק. לתשלום כל סכום הנדרש בגין ה

 

 טחונותיב .10

פי הסכם זה ובכלל זאת להבטחת טיב -להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הספק על 10.1

בנקאית הערבות את העם חתימה על הסכם זה  מזמיןהספק לאריך העבודות י

, שתהווה ערבות העבודות מלוא לביצוע הספק צעתגשת הבהאשר הוגשה אוטונומית, 

  "(.ערבות הביצוע" או "איתהערבות הבנקביצוע )להלן: "

יהא רשאי לחלט את ערבות הביצוע בכל עת שהיא אם על פי שיקול דעתו  המזמין 10.2

הבלעדי הפר הספק את ההסכם ו/או באם גרם הספק ו/או מי מטעמו נזקים ו/או 

ולכל אדם אחר ו/או אם לא העמיד הספק ערבות בדק כאמור להלן.  למזמיןהוצאות 

אינו חייב להודיע לספק לפני חילוט ערבות הביצוע. במקרה בו חולטה ערבות  המזמין

 ערבות חליפית. מזמיןהביצוע ו/או חלקה יעמיד הספק ל

בכל מקרה בו נתגלה נזק ו/או פגם שעל  יצוע יהא רשאי לחלט את ערבות הב המזמין 10.3

ר הספק הספק לתקן במסגרת אחריות הבדק, והספק לא תיקנו, ו/או בכל מקרה בו הפ

אינו חייב להודיע לספק לפני  המזמיןאת הוראות ההסכם הנוגעות לתקופת הבדק. 

 למזמיןו/או חלקה יעמיד הספק  יצועחילוט ערבות הבדק. במקרה בו חולטה ערבות הב

 חליפית. ביצוע ערבות 

 עלויות, הוצאת הערבויות האמורות וכל הכרוך בהן יחולו במלואן על הספק. 10.4
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 /קנסותיצויים מוסכמיםפ .11

 1,000 ידי הספק ישלם הספק למזמין סך שליום איחור במסירת העבודות על  כל בגין 11.1

 כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.  ,₪

 לא ברור  שעות 72-בגין כל יום איחור בתיקון ו/או החלפה של מתקן מושבת מעבר ל 11.2

 כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. ,₪ 750ישלם הספק למזמין סך של 

שעות  48והספק לא מסוגל לתקן את הליקוי פגם באתר יעמיד הספק תוך  במידה 11.3

מכשיר חילופי שהתקלקל וזאת עד להשלמת התיקון במכשיר.)למען הסר ספק סעיף זה 

ככל שלא יתוקן הפגם/ליקוי ישלם הספק סך של . לעיל( 11.2הינו בנוסף לאמור בסעיף 

 לכל יום איחור בביצוע התיקון.  ₪ 1,000

יצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד המחירים, החל מיום חתימת הסכם זה, סכום הפ 11.4

 ויוגדל בשיעור עליית מדד המחירים עד לתשלום בפועל.

דלעיל מכל סכום  11.1 בסעיףהמזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים  11.5

 שיגיע לספק בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותו מהספק בכל דרך אחרת.

דלעיל, כדי לגרוע מזכותו של המזמין לדרוש ולקבל מהספק  11.1באמור בסעיף  אין 11.6

 זכויות ומיתר, מהאיחור כתוצאה לו שייגרם, וסוג מיןפיצוי מלא על כל נזק, מכל 

 .דין כל פי על/או ו וצרופותיו מסמכיו כל על זה הסכם פי על המזמין

 הסכם סיוםרה, תרופות הפ .12

זה או לפי כל דין, בקרות אחד או  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין לפי הסכם 12.1

 הא המזמין רשאי, אך לא חייב, לבטל את ההסכם:ייותר מן המקרים הבאים 

 הפר הסכם זה הפרה יסודית. שהספקבכל מקרה  12.1.1

הפר הסכם זה הפרה שאיננה הפרה יסודית ולא תיקן את  שהספקבכל מקרה  12.1.2

 ההפרה בתוך פרק זמן סביר שבו נדרש בידי המזמין לעשות כן.

, או שהוא קיבל החלטה על פירוק מרצון, או הוצא הספקהוצא צו פירוק נגד  12.1.3

נגדו צו כינוס נכסים, או שמונה לו כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו, או מונה 

להגיע להסדר נושים עם נושיו, בין אם  הספקלו מפרק או מפרק זמני, או הציע 

צו, החלטה, מינוי או והכל במקרה ש -במסגרת הקפאת הליכים ובין אם לאו 

 ( ימים ממועד הוצאתם.30הצעה כאמור, לפי העניין, לא בוטלו בתוך שלושים )

, כולו או מקצתו, או בוצעה פעולה כלשהי לגבי ספקאם הוטל עיקול על רכוש ה 12.1.4

/המוצרים, הפריטיםהרכוש, באופן המונע או עלול למנוע מבעדו את הספקת 

 ימים ממועד נקיטתם.  (45ולא בוטלו בתוך ארבעים וחמישה )

, אשר מעלה חשש לאי עמידת בספקבמידה וחל שינוי כלשהו במבנה האחזקות  12.1.5

למזמין דיווח בדבר כל שינוי במבנה  הספקבהסכם. לצורך כך יעביר  הספק

( ימים לפני הוצאתו 15עשר )-הארגוני שלו או במבנה אחזקותיו לפחות חמישה

תוך יממה ממועד  -לעשות כן  אל הפועל של השינוי, ובמקרה שנבצר ממנו

 שאירע. 

להסכם זה, ומבלי לגרוע מכל זכות  12.1במקרה של ביטול ההסכם בנסיבות סעיף  12.2

אחרת העומדת למזמין על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות זכותה לשיפוי ופיצוי 

בנסיבות העניין, רשאי המזמין לפעול לפי כל אחת  לוגרמו יבגין ההוצאות והנזקים ש

 מן החלופות הבאות:
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או  כולם, שהם כפי, כבר שסופקו ככל/המוצרים הפריטיםאת  לספקלהשיב  12.2.1

בצירוף הפרשי  לספקחלקם, ולקבל בחזרה את התמורה החוזית אשר שולמה 

 הצמדה וריבית.

קנו עד לאותו /המוצרים כפי שסופקו ו/או הותהפריטיםאת  ולהשאיר ברשות 12.2.2

את התמורה החוזית היחסית המגיעה לו בגין החלק היחסי  לספקמועד ולשלם 

 שסופקו כמויותאשר בוצע על ידו עד לאותו מועד, בהתאם ל עבודותשל ה

 הפרת נוכח למזמין שנגרמו נזקים, בניכוי ההיחידה מחירי ולפי בפועל והותקנו

 פיצוי כל בניכוי לרבות הספקשיו או מחדליו של מע/או ו ההסכם הוראות

 .למזמין המגיע מוסכם

הבלעדי  וורם אחר על פי שיקול דעתג כל באמצעות עבודותלהמשיך את ביצוע ה 12.2.3

 של המזמין. 

 

 ונותש .13

בכל מקום בהסכם זה המאזכר את "המזמין" בהקשר של קבלת אישורים והנחיות  13.1

 מי כל/או ו מזמיןה מאת בכתב שנתנו אישורים/או ו להנחיותוכיוצא בזה, הכוונה היא 

מתן כל אישור כאמור לא יטיל על  מען הסר ספק מובהר, כי מתן או אי. למטעמו

מאחריותו על פי הסכם זה  הספקהמזמין אחריות כלשהי, ולא יהיה בו כדי לשחרר את 

 או לגרוע ממנה. 

לאחר הסכם זה, כולו או מקצתו,  רשאי להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ואינ הספק 13.2

על פיו ו/או על פי כל דין, כולן או מקצתן, לרבות אך  ואו התחייבויותי ואו את זכויותי

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכות לקבלת תשלומים על פיו, ללא הסכמת 

 רשאי לשעבד ו/או למשכן כל זכות כאמור. ואינ ספקמראש ובכתב. בנוסף, ה מזמיןה

ישמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע של הארגון ו/או אודות הארגון  קספה 13.3

, לא יעבירנו לאחר ולא יעשה בו שימוש כלשהו העבודותשיגיע אליו במסגרת ביצוע 

 אלא לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

ם מוצהר בזאת כי תנאי הסכם זה משקפים את המותנה בין הצדדי ,למען הסר כל ספק 13.4

במלואו ומבטלים כל התקשרות, הבטחות, מצגים והתחייבויות קודמים שנעשו בין 

 הצדדים לפני חתימת הסכם זה, ככל שנעשו.

 כל שינוי של הסכם זה או נספחיו ייעשה בכתב בחתימת הצדדים.   13.5

שבבעלות הספק  ןמיטלטליבקשר לכל  עכבוןלגרוע מהאמור, תעמוד למזמין זכות  מבלי 13.6

 שימצאו באתר. 

יהא רשאי לנכות ולקזז כל חוב של הספק כלפיו מכל סכום אשר מגיע ו/או יגיע  המזמין 13.7

לספק בקשר עם ביצוע העבודות ו/או לגבותו מכל ערבות שהמציא הספק ו/או לגבותו 

בכל דרך אחרת, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות אחרים ו/או נוספים 

על פי דין והספק מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל  המוקנים למזמין על פי ההסכם או

 טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

ו/או  לקיזוזבזאת באופן מוחלט על כל זכות המוענקת לו בדין או בהסכם  מוותר הספק 13.8

מכל מין וסוג שהוא, לרבות עיכבון על הציוד ו/או על כל רכוש אחר של המזמין  ןכבוילע

 ך קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.שיימסר ו/או ימצא ברשותו לצור
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כתובות הצדדים הינם כנזכר ברישא של הסכם זה וכל הודעה אשר תישלח על ידי צד  13.9

שעות מעת מסירתה בדואר בתור  48אחד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 

 מכתב רשום.

 שבע . בבארהשיפוט הייחודית תוקנה לבית המשפט  סמכות 13.10

הסכם זה טעונות כתב, זולת אם נקבע במפורש אחרת. הודעות הטעונות הודעות על פי  13.11

מסר במען הצדדים או להינתן ביד, בפקסימיליה או בדואר רשום. יכתב יכולות לה

שעות  24הודעה כאמור תראה כמתקבלת עם קבלתה בפועל, או עם מסירתה ביד, או 

לוח בדואר רשום, שעות לאחר הפקדתה למש 72לאחר משלוח הודעת פקסימיליה, או 

 הכל לפי המוקדם.

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

______________________ ______________________________ 

 )חותמת +חתימה מלאה(                    הספק המזמין
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 SLA –טבלת פיצויים מוסכמים  -נספח א' 
 

 מוסכםסכום פיצוי  ליקוי

 לשעה ₪ 500 איחור בביצוע תיקון

 ₪ 2,500עד  אי מילוי הוראות מפקח/ רשות

 ₪ 500 עבודה ללא ציוד מגן אישי

 ₪ 2,500 סגירה לא תקנית של מתקן

 ₪ 2,500 עבודה לא לפי תקן או הוראות המכרז

 ליום ₪ 1,000 איחור בביצוע התקנה

 ₪ 1,000 עבירה על תקנות הבטיחות בעבודה

 ליום ₪ 1,000 ליקוי במניעת גישה למתקנים ללא אישור מת"י

 ליום ₪ 1,000 איחור במסירה

 ליום עד לסילוקו ₪ 1,000 התקנת מתקן לא מאושר או תואם להזמנה
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