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 סמך א'מ

 
 20208/מכרז מס' 

 עומר -ושדרוג גני משחק  תהקמ
 
 

 המציעהצעת 
 לכבוד, 

 מועצה מקומית עומר,

הנני מתחייב בזאת לבצע העבודות המפורטות במסמכי המכרז/חוזה תמורת הסכום הכולל  .1

  ש"ח _______________של:______________

 ___________ שקלים חדשים( כולל מע"מ. ___________)במילים:_______________________

 המכרז/חוזה אינו צמוד ולא תשולמנה התייקרות. 

 , מצהיר בזאת כי:המציעהח"מ,  .2

 רכש, קיבל, בחן ולמד את כל מסמכי המכרז. .א

ביקר בישוב ובדק את כל תנאי העבודה המיוחדים כגון: דרכי גישה, שירותים ציבוריים, סוגי קרקע  .ב

 הקשורים לביצוע העבודה.וכל הגורמים האחרים 

בדק את כל הפרטים בקשר לעבודה ואת כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או  .ג

הכוללים את כל הפרטים וכל הכמויות, כל החומרים וכל פרטי העבודה הדרושים לביצועה  -מהחוזה 

 בשלמותה. 

 מידע הנחוץ.את מלוא ה קבלוניתנה לו ההזדמנות לם ימציעהוזמן להשתתף בסיור  .ד

אין לו ולא תהיינה לו תביעות כל שהן בגין הכרת חומר המכרז, הבנתו, הכרת תנאי המקום, המגרש  .ה

 והסביבה.

הצעתו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה שבמכרז ו/או בחוזה בשלמותה ובאפשרותו לבצע אותה   .ו

 באמצעות כוח האדם והציוד שברשותו. 

ח וכל ההוצאות הכלליות והאחרות העלולות להידרש לביצוע מחירי הצעתו כוללים את כל הרוו .ז

 העבודה בשלמותה.

 אם הצעתו תתקבל:  .ח

 הוא יתחיל בעבודה תוך שבעה ימים מיום קבלת הצו להתחלת העבודה.  .1 

יחתום על החוזה וימציא את הערבות הנדרשת לביצוע החוזה וזאת תוך שבעה ימים מהיום  .2 

 שנדרש לכך על ידי המועצה. 

 , בהתאם לדרישות המכרז.ש"ח 100,000להצעתי זו מצורפת ערבות בנקאית צמודה בסכום של:  .3

אני מייפה את כוחכם באופן בלתי חוזר, במקרה ולא אקיים התחייבות מהתחייבויותיי על פי תנאי המכרז  .4

ו/או ההצעה, לחלט ערבות זו מבלי שתשלח אלי כל הודעה או התראה ואני מוותר מראש על כל זכות 

 להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות. 
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ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהיו רשאים לבטל את ידוע לי שאין אתם חייבים לקבל את  .5

המכרז ו/או שלא לחתום על החוזה ו/או שלא לבצע את העבודה ו/או להקטין את היקפה, הכל על פי 

 שיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט. 

 להצעתי זו מצורפים כל מסמכי המכרז.  .6

 

 _________________________ וכתובתו:   _____________________ :המציעשם 

 

 __________________________  פקס': _____________________  טלפון:

 

 כתובת דוא"ל: _____________________________________________

 

 : המציעאיש הקשר מטעם 

 

 :_______________________ תפקיד_________________________________ : שם 

 

 :  ______________ פקס: ______________ טלפון נייד ______________ :  טלפון 

 

 כתובת דוא"ל: _____________________________________________

 

                                                                                                                

 :  ______________ תאריך

 
 
 

 אישור עו"ד
 

 
_________ מרחוב ___________________ רישיוןאני הח"מ, עו"ד ______________________ מס' 

ב_____________, המשמש כיועצו המשפטי של ________________ )המציע במכרז זה(, מאשר כי 

המוסמכים לחתום מטעם המציע הינם:___________________________________________ וכי הצעה 

 את המציע.  זו וכל מסמכיה נחתמה כדין על ידי מורשים אלו והיא מחייבת

 

______________ ______________                         ______________ 
 חתימה                                  חותמת  תאריך
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 מסמך ב'
 

 

 20208/מכרז מס' 
 עומר -ושדרוג גני משחק  הקמת

 
 

 הוראות ותנאי המכרז
 כללי -פרק א' 

יצרן ו/או ספק של מתקני משחקים בעל היתר תקף ממכון התקנים הישראלי לסימון במכרז רשאי להשתתף  .1

 .לפחות באספקת והתקנת מתקני משחק שנים 5יש לו ניסיון מוכח של ש 1498מוצרים לפי תקן ישראלי 

שהצעתו  המציעהמסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ומהחוזה שיחתם עם  .2

 "(: מסמכי  החוזהתבחר )יקראו להלן: "

 . המציעהצעת   -מסמך א' 

 הוראות ותנאי המכרז.  -מסמך ב' 

 ההסכם.   -מסמך ג' 

 מפרט טכני מיוחד.   -מסמך ד' 

 ערבות בנקאית  -מסמך ה' 

 לא קיים( -)בוטל    -' ומסמך 

 .כתב כמויות   -' זמסמך 

 שהוצאו בכתב במהלך הליכי המכרז.  קבלניםופרטיכל מסיור המסמכי הבהרה, תוספות   - ח'מסמך 

 על פי חוק עובדים זרים.  -    1תצהיר מס'   -' טמסמך 

 על פי חוק שכר מינימום .   -     2תצהיר מס'   

 .העסקת אנשים עם מוגבלות -על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  - 3תצהיר מס'   

 (נמסרו בעת רכישת המסמכים)  

( 2005אפריל  -)נוסח התשס"ה  3210החוזה הסטנדרטי הממשלתי לבצוע עבודות, מדף מס'   -' ימסמך 

"החוזה הממשלתי"(. בכל מקום שנאמר בו: "מדינת ישראל" יש לקרוא: "המועצה  -)להלן

 המקומית עומר" )לא מצורף(.

 צורף(. חתימת החוזה )לא )הספר הכחול(, ההוצאה אחרונה ליום משרדי-הביןהמפרט הכללי  -' אמסמך י

 

מכל סיבה  המציעמודגש בזאת במפורש שלמועצה זכות קיזוז מכל חשבון ו/או תשלום בגין כל סכום שחב לה  .3

זכאית גם להחזר של כל תשלום ששילמה  תהיה היא  המציעשהיא. לעניין זכויות המועצה לקבל החזרים מ

 לרבות תשלומי מע"מ.    מציעל

תכלול את סכום המע"מ, הקבוע אותה עת והחל על הסכום בגינו ניתנת הערבות  המציעכל ערבות הניתנת ע"י  .4

 למסמך א'. 1)הערבות תהיה בלתי מותנית( כמפורט בסעיף 

 בהוצאות ביולו וישלם למועצה את הוצאותיה  בקשר עם עריכתו.  יישאיחתום על החוזה,  המציע .5

הכלולות במסמכי החוזה השונים, יהא סדר במקרה שתתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות  .6

 (. 00מסמך י'(, בפרק המוקדמות )) משרדי-הביןהעדיפויות זה הקבוע במפרט הכללי 

 הוראות בדבר הגשת ההצעות  -פרק ב' 
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 תיק המכרז כולל מעטפה אחת. .7

 המציע יגיש  את הצעת מחירו במעטפה המצ"ב לתיק המכרז ויחתום את המעטפה.  .8

 כן יגיש המציע את המסמכים המפורטים להלן: -כמו .9

  המציעהצעת  מסמך א' : .9.1

 42, 41,40בכל דף, כולל מילוי טבלאות בסעיפים  המציעהוראות ותנאי המכרז חתומים ע"י מסמך ב' :  .9.2

 )עבודות דומות(.

 .המציעההסכם , כאשר הוא מלא וחתום ע"י מסמך ג'  :  .9.3

 בכל דף.  המציעם חתומים ע"י מפרט טכני מיוחד, כאשר ה :  מסמך ד' .9.4

הערבות צ"ב. המ , בנוסח2021.4.1 ש"ח, בתוקף עד לתאריך 000100,ערבות בנקאית על סך   :מסמך ה' .9.5

לאחר המועד האחרון  יום 80 -תוחזר ע"י המועצה למציעים שלא זכו במכרז, לא יאוחר מ

 להגשת ההצעות.

 .לא קיים( -)בוטל  : 'ומסמך  .9.6

החתום במעטפת כתב הכמויות  )יש להחזיר את תדפיס הנעילה האחרון של כתב כמויות, : ז'מסמך  .9.7

 (.המכרז

וכל התכתבות שהוצאה במהלך המכרז,  קבלנים: מסמכי הבהרה, תוספות, פרוטוקול מסיור  ח'מסמך  .9.8

 .המציעכאשר הם חתומים ע"י  

 על פי חוק עובדים זרים  - 1תצהיר מס'   :ט' מסמך .9.9

 .חוק שכר מינימום, חתומים ומאושרים כדיןעל פי  - 2תצהיר מס'       

 .העסקת אנשים עם מוגבלות - על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -3תצהיר מס'     

 )נמסרו בעת רכישת טפסי המכרז(.      

 אישור תקף לפי חוק ביצוע עסקאות עם גופים ציבוריים. .9.10

 אישור על שיעור ניכוי מס במקור. .9.11

אישור עו"ד  חתימה )במקרה שהמציע הוא תאגיד( וכן מורשהבדבר  דין מרואה חשבון או עורך אישור .9.12

  (.בטפסים אלו  4עמוד )שהחותם/ים על טופסי המכרז הינו/נם מורשה/ים אלו 

 
 צמצומופיצול העבודות או  -פרק ג' 

 
המועצה  .50%למרות המפורט בחוזה הממשלתי, רשאית המועצה להקטין ו/או להגדיל את היקף החוזה עד  .10

 רשאית להחליט למסור לזוכה לביצוע חלק מן העבודות בלבד, כמפורט בכתבי הכמויות.

המועצה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מהעבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים אחרים מן העבודות  .11

 לזוכה או זוכים אחרים.

פת הביצוע הכוללת לא תעלה המועצה רשאית לקבוע להחליט על פיצול העבודה למספר שלבים ובלבד שתקו .12

 עקב זאת למעלה מפי שלוש מן התקופה המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים בתנאי מכרז אלה.

החליטה המועצה כאמור לעיל לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את העבודות שהוחלט למסור  .13

 יבים על פי  העניין.לו את ביצוען, על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים המחו
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 תקופת ביצוע, פיצוי ופרס -פרק ד' 
 

14.  
לאחר התאריך שבו שלחה לו  ימי לוח  120 להשלים את ביצוע העבודות ולמסרן למועצה תוך המציעעל  .א

"(, אלא אם כן נקבעה בהודעה תקופה הודעת הזכייה" -המועצה את ההודעה בדבר זכייתו במכרז )להלן 

 ארוכה יותר.

 הזכייה תחשב כצו התחלת העבודה, אם לא נאמר בה כי צו התחלת עבודה יימסר בנפרד.הודעת  .ב

רשאי להתחיל בעבודה ולקבל את אתר העבודה עד שימציא למועצה  המציעלמרות האמור לעיל לא יהיה  .ג

את העתקי פוליסות הביטוח כמפורט במסמך זה ובחוזה הממשלתי, בתוקף התחייבותו עפ"י החוזה. אי 

 בודה עקב העדר פוליסות כאמור לעיל לא תאריך את תקופת הביצוע.התחלת הע

למועצה פיצוי קבוע ומוערך מראש בגין פיגור בסך   המציעבמקרה של פיגור במסירת העבודות למועצה ישלם  .15

לכל יום קלנדרי של פיגור, מבלי לפגוע בזכויות המועצה לתבוע וכל צעד אחר או נוסף.  שקלים חדשים 1,500

 .המציעבעת הגשת הצעת  -הפיצוי הנ"ל יהיה צמוד למדד הבניה הבסיסי אליו  כפוף בחוזה 

א. לעיל תקדים המועצה ביום אחד  14ימסור את העבודות למועצה לפני מועד שנקבע בסעיף  המציע במקרה ש .16

 ירעון התשלומים על פי החשבון הסופי כמותנה להלן, בגין כל יום של הקדמת המסירה.את פ

 מזג אוויר וימי גשם לא ישפיעו ולא ישנו את מועד גמר העבודה. .17

 
  תנאים מוקדמים -פרק ה' 

 ערבויות  .18

 ערבות ביצוע 

מערך החוזה כולל  10%)תוך העמדתה על סכום של  הזוכה יאריך את תוקף הערבות שצורפה להצעתו .א

מערך החוזה בתוספת מע"מ, היינו מערך העבודה  10%בגובה ערבות בנקאית במקומה או ימציא  מע"מ(

שהמועצה החליטה למסור את ביצועה לזוכה על פי הצעתו, בתוספת מע"מ, באופן שהערבות תהא תקפה 

 .הזכייהלאחר יום הודעת  חודשים 12  לפחות

 על פי החוזה.  המציע"( תשמש כבטחון לקיום התחייבויות הערבות הבסיסית" -הערבות הנ"ל )להלן   .ב

בביצוע  המציע, יתחיל הזכייהאו בתאריך הנקוב בהודעת  הזכייהמיום הודעת  ימים 7 -לא יאוחר מ .ג

העתקי , המציא למועצה את הבסיסיתהעבודות וזאת לאחר שחתם על החוזה, הסדיר את מסירת הערבות 

 פוליסות הביטוח אשר צריכות להיות ברשותו ותיאם עם המפקח מועד לקבלת העבודות.

 ערבות בדק 

מהיקף העבודה הסופי,  10% , מיום מסירת העבודה, יהיהחודשים 12גובה הערבות לתקופת הבדק של  .ד

ועד ליום  בצרוף מע"מ. ערבות זו סכומה יהיה צמוד במלאו למדד תשומות הבניה, מיום הוצאת הערבות

 חלוטה או פירעונה.

יפר התחייבות  המציע בכל מקרה ש המציעהמועצה תהה רשאית להפעיל את הערבויות שנמסרו לה ע"י  .ה

 מהתחייבויותיו.
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 חשבונות, תשלומים וביטוחים  -פרק ו' 
 

 תנאי לדרישת תשלום  .19

לדרוש תשלום מהמועצה לפי  המציעאישור חשבון כלשהו ע"י המפקח הינו תנאי מוקדם לזכותו של  .א

 החוזה.

 למועצה יצורף לוח זמנים מעודכן למועד הגשת החשבון.  המציעלכל החשבונות שיוגשו ע"י  .ב

 .לא יתקבל -חשבון שלא יצורף לו  לוח הזמנים המעודכן         

 

 תשלומי ביניים  .20

 וחשבון סופי בלבד.ם יחשבונות חלקי( 3) שלושה רשאי להגיש המציעבמהלך בצוע עבודה זו יהיה  .א

אצל המפקח בלווית כל המסמכים הנדרשים ובכפוף  מקבלת החשבון יום 60ולם תוך יש חשבון חלקי .ב

 לאישורו.

מקבלת החשבון אצל המפקח בלווית כל המסמכים הנדרשים ובכפוף  יום 90 ישולם  תוך  חשבון הסופי

 לאישורו.

 עם תשלום חשבון סופי. מציעביניים וישולמו ליעוכבו מכל תשלום  -מהחשבון  %10דמי עיכבון בגובה 

עבודות שבוצעו ולא הוגדר להם סעיף בכתב הכמויות, התמורה עבורן תהיה הנמוך בין השניים, מחירון  .ג

, או לפי ניתוח מחיר שיתבסס על 20%משנה ללא תוספת רווח קבלני ובהפחתה של  בצע )קבלן(מל"דקל" 

 חשבוניות הרכישה שיצורפו אליו.

לא יהיה זכאי לתשלום תוספת בגין  המציעלמרות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ו/או בכל מקום אחר, 

 התייקרות ו/או שינויים במדד.

 סילוק שכר החוזה  .21

חשבון סופי בצירוף כל  המציעמתאריך תעודת ההשלמה לעבודה כולה, יגיש  יום 45 -לא יאוחר מ .א

יום מיום  90 חר מתוםהמסמכים הקשורים בו. שכר החוזה ייקבע סופית ע"י המועצה וישולם לא יאו

 למפקח. המציעהגשת החשבון ע"י 

בהגשת החשבון יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון הסופי ע"י המועצה אותו פרק  המציעאיחר  .ב

 כאמור לעיל.בהגשת החשבון  המציעזמן שבו איחר 

כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת המקדמה ו/או תשלומי הביניים  המציעתשלום שכר החוזה לידי  .ג

עד אותה השעה ע"ח שכר החוזה ובניכוי כל סכום המגיע למועצה  מציעששולמו וכל סכום אחר ששולם ל

 או מכל סיבה אחרת. המציעעל פי החוזה או לפי חוזה אחר בין המועצה לבין  המציעמ

כמוותר לחלוטין וללא תנאי על  המציעמהמועצה וייראו את  המציעהחשבון הסופי יכלול את כל תביעות  .ד

 כל תביעה שלא נכללה בחשבון הסופי כאמור.

למועצה הצהרה על סילוק כל תביעותיו וערבות בנקאית  המציעלכשימציא מציע החשבון הסופי ישולם ל .ה

 חודשים מיום מסירת העבודה, להנחת דעתה של המועצה ובנוסח שנקבע על ידה. 12לתקופת הבדק של 

מתחייב להמציא למועצה לפי דרישתה העתק חשבון חו"ז של המועצה כרשום בספריו וזאת תוך  המציע .ו

 שבעה ימים מקבלת הדרישה.
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המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 

 וסף מס ערך מ .22

 מע"מ ישולם רק לאחר המצאת חשבונית מס כדין בגין הסכום שאושר לתשלום.  .א

לשלמו למשרד האוצר, אגף המכס  המציעמועד תשלום המע"מ של כל חשבונית יהיה המועד בו על  .ב

 והמע"מ. 

 
 ביטוחים  .23

לרכוש על חשבונו ואחריותו את  המציעלפי כל מסמכי ההסכם מתחייב  המציעמבלי לגרוע מהתחייבויות  .א

 כל הביטוחים המפורטים בהסכם ולהמציא למועצה את פוליסות הביטוח.  

והמועצה באחריות צולבת בתור מבוטחים ונהנים  המציעכל הפוליסות הנדרשות כאמור תהיינה על שם  .ב

רך יחשבו ביחד ולחוד. דיירים באזור מאוכלס  וכן כל תושבי הישוב ועובדי המועצה המשתמשים בד

 בפוליסות הביטוח כצד ג'. 

מתחייב להמציא עם חתימת ההסכם את פוליסות הבטוח, את הקבלות על תשלום דמי הבטוח וכן  המציע .ג

אישור מאת חברת הביטוח לפיו הביטוחים הנדרשים בחוזה נעשו על ידה והינם תואמים את דרישות 

 ופת בצוע העבודות. ידאג שהפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תק המציעהחוזה. 

ימציא אישור מחברת הביטוח לפיו היא לא תבטל ולא תצמצם את הפוליסות, אלא אם תמסור על  המציע .ד

 בדואר רשום.  יום 60 כך למועצה בהודעה מוקדמת של

כיסוי ביטוחי מלא במהלך העבודות רשאית המועצה לעכב תשלומים בגין  מציעבמידה ולא יהיה ל .ה

 לשלם במקומו את סכומי הבטוח ולחייב את חשבונו.  המציעחשבונות שהגיש 

 לבטח את עצמו ואת המועצה הינם כדלקמן:  המציעסכומי הביטוח בהם מתחייב  .ו

 בסכום שלא יפחת מהיקף העבודה.  מציעיםאחריות  -ביטוח מקיף   

 בגבול אחריות:   -ביטוח צד ג'   

 ש"ח       5,000,000          , שלא יפחת מ:לנפגע אחד  

 ש"ח     10,000,000        באירוע אחד, שלא יפחת מ: למספר נפגעים  

 ביטוח חבות מעבידים לעובדיו.  

 

 הוראות שונות -פרק ז' 
  

מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בפעילות הסדירה המתנהלת בישוב ולעשות כמיטב  המציע .24

שלא להניח על פני השטח חומרים  המציעיכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. כן מתחייב 

 וציוד שיש בהם כדי להפריע למעבר הולכי רגל וכלי רכב מכל הסוגים. 

ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי רכב, לרבות הצבת  המציע .25

תמרורים מחזירי אור ופנסים מהבהבים )בשעות הלילה( והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה וכיו"ב, 

זקתן דרכים ארעיות לפי הוראות המפקח ויהיה אחראי לאח המציעלשביעות רצון המפקח. כמו כן יכשיר 

את הדרכים הארעיות ויביא את  המציעבמצב תקין במשך כל תקופת בצוע העבודה, בגמר העבודה יבטל 

 עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים. -השטח לקדמותו 

כל נזק  יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, הגדרות וכל מבנה ומתקן אחר בקרבת מקום ויתקן המציע .26

העלול להיגרם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת קרקעי )כגון: צינור, כבל וכד'( או מחצב תת 

 להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות לאופן הטיפול בו. המציעקרקעי על 
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המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

יקרא היטב את חוקי העזר שפורסמו ואושרו למועצה המקומית עומר ויקפיד למלא אחר כל המתחייב  המציע .27

 פי חוקים אלו וישלם את כל המיסים וההיטלים המאושרים על ידי המועצה.  על

או לאתר מורשה אחר   אתר דודאיםמתחייב לפנות, כל פסולת בנין ועודפי אדמה מאתר עבודתו אל   המציע .28

 וזאת תוך יום עבודה אחד מהיום שהורה לו המפקח על כך. 

ל מי שיוסמך על ידי המועצה לבצע עבודות שונות בישוב אחרים, רשויות או כ קבלניםישתף פעולה עם  המציע .29

או בסמוך לו עפ"י הנחיות המפקח. אין באמור בסעיף זה להיות בסיס ו/או הצדקה לשינויים במועדי ביצוע 

 העבודה. 

 
 מים, חשמל, לינה ובדיקות -פרק ח' 

 
יורשה למשוך מים וחשמל מנקודת החיבור  המציע. מציעלעבודות הינה באחריות ה אספקת מים וחשמל .30

הקיימת הקרובה ביותר למקום עבודה. כל ההוצאות להתחברות, ולהתקנת קווים ארעיים ולפרוק והחזרה 

. משיכת מים עם שעון שיסופק על ידי המועצה ותשלום עבורם לפי המציעשל המצב לקדמותו תחולנה על 

 תעריף שתקבע המועצה לאותו סוג שימוש .

 חייב לדאוג לעצמו ולעובדיו לכל סידורי הכלכלה והלינה, לא תותר לינה בשטח העבודה. המציע - וכלכלה לינה .31

הוראות פרק זה תחולנה בנוסף לאמור בחוזה הממשלתי ורק במקרים שבהם סותרות ההוראות דלעיל את  .32

 עניין.הוראות החוזה הממשלתי יראו את הוראות החוזה הממשלתי כמבוטלות או מתוקנות לפי ה

 המציעכל הבדיקות והאישורים הדרושים כולל בדיקות עמידות בת"י יחולו  על  -  דמי בדיקות דגימות .33

 במלואן. עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

ב' ה, חהזוכה ידאג לתיאומים וקבלת אישורים מהגורמים המוסמכים לצורך ביצוע עבודה זו )משטר המציע .34

כן, -. כמושיידרשחשמל, בזק, טל"כ( כולל הכנת תכניות להסדרי תנועה זמניים ע"י מתכנן מוסמך, ככל 

לאספקת והצבת תמרור ושילוט בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים, כולל חלוקת  המציעבאחריות 

ממסרים והודעות לדיירים הגרים בסמיכות לעבודה הנידונה. עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב 

 ככלולה במחירי היחידה השונים.

 

 הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים  -פרק ט' 
 

ובכושרו לבצע  את העבודה  בותקובעת הדיון בהצעות רשאית המועצה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע,  .35

 ידו. -כפי שהדבר נבחן בעבודות קודמות ו/ או דומות שבוצעו על

 למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה ולחתום על כל  אחד מדפיה.  המציעעל  .36

את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך. כל הערות שלא במקום זה לא תובאנה בחשבון,  להעיר המציעעל  .37

ולא תחייבנה את המועצה. כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו ולא בעיפרון, להטביע חותמת ולציין תאריך 

 וכתובת. 

מדויק של איזה התאמות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן ה-ימצא סתירות, שגיאות, אי המציעאם  .38

 סעיף ופרט, עליו לפנות למשרד מהנדס המועצה. תשובה תישלח לכל המשתתפים במכרז זה. 

פ ל ת  י א ר ח א ה  נ י א ה  צ ע ו מ .יה ה פ ל  ע ב ו  נ ת נ י י ש ם  י ר ב ס ה ל ו  א ם  י ש ו  ר
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המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 

 המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, לערוך בדיקות נוספות למועמד, במסגרתן יבדקו:  .39

 איכות וניסיון 

שהמציע הזכיר בהצעתו והכלולות בטבלת המקומות הקודמים להם סיפק  דומותתיבדקנה עבודות  .א

 שירותים כאלה הנכללים בחוזה זה, המצורפת בזה. 

מובהר כי רק שלושה מקומות מתחייב למלא בדפים אלו את פרטי המקומות )דף אחד לכל מקום(.  המציע .ב

ייבחנו במסגרת המכרז. הוגשו יותר משלושה מקומות תבחר ועדת המכרזים שלוש טבלאות לפי שיקול 

 דעתה. 

  המציעאמינותו של 

של המנהלים ושל עובדים  ואמינותם של בעלי השליטה וזכות החתימה המציעבמסגרת המכרז ייבדקו אמינות 

 בכירים. 

המועצה תהיה רשאית להסתייע בבדיקות אלו באנשי מקצוע כפי שתמצא לנכון, לרבות חוקרים פרטיים  .ג

, בחתימתו על מסמך זה, מביע  המציע. המציעורואה חשבון. מובהר כי כל חקירה שתתבצע תעשה בידיעת 

 את הסכמתו לבצוע החקירות. 

 או עם מי מטעמה שיבצע את הבדיקות. מתחייב לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המועצה ו/ המציע .ד

 המועצה תהיה רשאית לפסול הצעה של מועמד שאינו משתף פעולה בבדיקות אלה.  .ה

והיא רשאית לעשות כן, במידה שתראה  המציעועדת המכרזים אינה מתחייבת לברר פרטים אודות  .ו

 לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

, שהצעתו הזולה ביותר, מסוגל לבצע את העבודות באמינות, המציעהגיעה ועדת המכרזים לידי מסקנה ש .ז

ברמה סבירה ובפרק הזמן שנקבע לביצוע העבודות, תחליט הועדה על קבלת הצעתו בכפוף למילוי כל 

 התנאים האחרים במכרז זה. 

, שהצעתו הזולה ביותר, אינו מסוגל לבצע את העבודה המציעהגיעה ועדת המכרזים לידי מסקנה ש .ח

 סבירה ובפרק הזמן שנקבע לביצוען, תזמינו הועדה לשימוע.  במיומנות

 לאחר השימוע תקבל ועדת המכרזים החלטה ביחס לקבלת ההצעה או  לדחייתה. .ט

, תדון ועדת המכרזים בהצעה הכשירה הבאה אחריה מבחינת המחיר המציעבמקרה של דחיית הצעתו של  .י

 ויחולו לגבי הצעה זו כל ההוראות האמורות לעיל. 

יטה ועדת המכרזים כי שלושת המציעים הזולים ביותר אינם מסוגלים לבצע את העבודה במיומנות החל .יא

 סבירה  תהיה ועדת המכרזים רשאית לבטל את המכרז. 

השנים האחרונות. בטבלה יצוינו שלושה מקומות  3-בעל ידי המציע להלן טבלת עבודות דומות שבוצעו  .יב

  .ש"ח כל פרוייקט 1,000,000ות לפחבהיקף של ( שונים )כל אחד בדף נפרד
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המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 : 1מס'   פרויקט .40

 תיאורו: _________________________________________________________ 

 מיקום:__________________________________________________________

 מועד ביצוע:_______________________________________________________

 כללי של העבודה:    _____________________________________________ תיאור

 :  שם: _____________________________________________________המזמין

 כתובת טל/פקס:____________________________________________________

 __________________הערות:           ___________________________________

 :  שם:_______________________________________________הפרויקטמנהל 

 כתובת טל/פקס  ___________________________________________________

 _______________________________________________ הערות:

 ______________________________________: הפרויקטעלות  כוללת של 

 זמן ביצוע לפי חוזה:___________________________________________

 זמן ביצוע בפועל:_____________________________________________

 סווג נדרש:_____________________________________________

 רף.לצ - הפרויקטהמלצות המזמין ו/או מנהל 

 .הפרויקטהערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 : 2מס'   פרויקט .41

 תיאורו: _________________________________________________________ 

 מיקום:__________________________________________________________

 מועד ביצוע:_______________________________________________________

 כללי של העבודה:    _____________________________________________ תיאור

 :  שם: _____________________________________________________המזמין

 כתובת טל/פקס:____________________________________________________

 _____________הערות:           ________________________________________

 :  שם:_______________________________________________הפרויקטמנהל 

 כתובת טל/פקס  ___________________________________________________

 _______________________________________________ הערות:

 ______________________________________: הפרויקטעלות  כוללת של 

 זמן ביצוע לפי חוזה:___________________________________________

 זמן ביצוע בפועל:_____________________________________________

 סווג נדרש:_____________________________________________

 לצרף. - הפרויקטהמלצות המזמין ו/או מנהל 

 .הפרויקטהערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



-14- 
 

 
__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 : 3מס'   פרויקט .42

 תיאורו: _________________________________________________________

 מיקום:__________________________________________________________

 מועד ביצוע:_______________________________________________________

 כללי של העבודה:    _____________________________________________ תיאור

 _____________:  שם: ________________________________________המזמין

 כתובת טל/פקס:____________________________________________________

 הערות:           _____________________________________________________

 :  שם:_______________________________________________הפרויקטמנהל 

 __________________________כתובת טל/פקס  _________________________

 _______________________________________________ הערות:

 : ______________________________________הפרויקטעלות  כוללת של 

 זמן ביצוע לפי חוזה:___________________________________________

 בפועל:_____________________________________________זמן ביצוע 

 סווג נדרש:_____________________________________________

 לצרף. - הפרויקטהמלצות המזמין ו/או מנהל 

 .הפרויקטהערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 מסמך ג' 

 20208/מכרז מס' 
 עומר -ושדרוג גני משחק  תהקמ

 
 ההסכם

 
 2020חודש _________               הסכם מס' __________ שנעשה ונחתם בעומר ביום 

 
 המועצה המקומית עומר    בין:

  84965עומר,  1שכתובתה ת.ד.   
 מצד אחד        "(:"המועצה)להלן:   

 
      לבין:

 
      
 מצד  שני      "(:המציע )להלן: "  

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:    

 לבצע את העבודות המפורטות במסמכי החוזה שתאורן: מעוניינתהמועצה                   הואיל

 "העבודות"(,  להלן:) עומר -ושדרוג גני משחק  תהקמ
 

הגיש הצעתו  המציע"(, והמכרזלבצוע העבודות )להלן: " 8/2020מכרז מס' והמועצה פרסמה   והואיל

 ;למכרז

 ;זכה, אפוא, במכרז המציעהצעתו כהצעה המיטבית וקיבלה אותה ווהמועצה מצאה את   והואיל

 ;עם המועצה על פי כל תנאי ההסכם הסכים להתקשר המציעו  והואיל

 , מאשרים החתומים מטה, 1985 -לחוק יסודות התקציב, התשמ"ח  27ועל פי הוראות סע'   והואיל

 ראש המועצה וגזבר המועצה, כי בחוזה זה:   

 התנאים וניתנו לגביו כל האישורים דרושים לפי כל דין,נתקיימו כל  (1)

 ;_____ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף התקציב שמספרו:  (2)

 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

להוראות ותנאי המכרז הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויקראו כולם לשם  2המסמכים שפורטו בסעיף  .1

 "ההסכם".קיצור 

, כולל מע"מ, ש"ח ___יבצע את העבודות תמורת סכום כולל של: ______________________ המציע .2

 הכל כמפורט במסמכי החוזה. 

 מיום שקיבל את צו התחלת העבודה. ימי לוח  120לסיים את העבודות בתוך  המציעעל  .3

 את התמורה באופן המפורט במסמכי החוזה ובכפוף לכל האמור בהם.  המציעהמועצה תשלם  .4

 ועל חשבונו.  המציעביול הסכם זה ו/או כל מסמך הקשור בו ו/או הנובע ממנו יעשה על ידי  .5

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 
 מסמך ד'

 

 20208/מכרז מס' 
 עומר -ושדרוג גני משחק  תהקמ

 מפרט טכני מיוחד                    
 

 :הנחיות כלליות .א
   

 עדיפות בין המסמכים .1
, כתב כמויות, מפרט מיוחד, מפרט תכניותסדר העדיפויות של המסמכים יהיה לפי הסדר שלהלן: 

כללי. נתגלה סתירה בתיאורי עבודה כל שהיא בין המפרט לבין כתב כמויות ו/או התכניות או 

את דבר הטעויות  להביא המציעחייב  - במסמכים הנ"להתגלו טעויות ו/או השמטות כל שהן 

לא יאוחר משבוע ימים לפני התחלת הביצוע של אותו חלק מהמבנה שלגביו  לתשומת לב המפקח

התגלו הטעויות כאמור לעיל, והמפקח יקבע איך תבוצע העבודה. ובכל מקרה התיאור המחמיר 

 הוא הקובע לגבי המבנה המוצע.

 ת הביצועלהתח .2

די המתכנן על י ושרתאדכנות ומות אישור לתחילת עבודה וקבלת תכניות מעלבקתהיה רק לאחר 

     וע".יצאו המפקח אשר תישא את החותמת  "לב

 
 מוצר שווה ערך .3

המונח "שווה ערך", אם נזכר במפרט ו/או בכתב כמויות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו 

המפעל המייצר אותו פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם 

 טיב למוצר הנקוב. מבחינת ה

 טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המפקח.

 ההחלטה על מוצר "שווה ערך" תהיה בלעדית למזמין ולמפקח. 

 

 קבלני משנה .4
משנה בלי  מציעלאינו רשאי למסור או להעביר כל חלק שהוא במבנה או שרותיו  המציע א.

לבדו  המציעישאר  כזואף אם יקבל הסכמה  .בכתבומהנדס המועצה  הסכמת המפקח

הווה מה שתינתן, אם תינתן,  לא ת. ההסכשיאושרכל קבלן משנה עבודתו של אחראי עבור 

 לבין קבלני המשנה.בסיס לקשירת יחסים בין המזמין ו/או המפקח 

 
להעסיק קבלני משנה בעלי ניסיון ומתאימים ומורשים לבצע העבודות. הרשות  המציעעל  ב.

בידי המפקח לא לאשר מסירת עבודה כלשהי לבעל מקצוע שאינו מתאים מבחינה 

מקצועית לדעתו. כמו כן רשאי המפקח לדרוש הרחקה מהבניין של כל קבלן משנה או כל 

 ה, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו.פועל של קבלן משנ

  
   שיתוף פעולה עם קבלנים וספקים מטעם המזמין .5

 מובהר בזה שהמזמין רשאי לבצע במבנה עבודות ע"י קבלנים הפועלים מטעמו 

 )להלן: קבלני מערכת(.

 תן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המזמין, לכל קבלני המערכת יי המציע
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 המועסקים על ידי ביצוע העבודות הנ"ל ייעשה במשולב עם העבודות שבאחריות 

 המזמין כאמור ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על  המציע, ובהסתמך עליהן. המציע

 ידי המזמין וכן לעובדיהם, הן באתר העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה 

 מצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו.אתם ויאפשר להם את השימוש במידת ה

 לא תהיינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא כנגד המזמין בקשר לאמור בסעיף זה,  מציעל

בעבודתם של  לרבות לתשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבודתם של קבלני המערכת, ולא יהיה 

הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע או אי  ןענייהקבלנים האחרים, או בכל 

 החוזה. מילוי הוראות המזמין, או הוראות ביצוע עבודה כלשהי על ידו או אי

 
  מנהל עבודה .6

מחים בכל אחד מהמקצועות הדרושים ימנה מנהל עבודה מוסמך ויעסיק מנהלי עבודה מו המציע

מנהל העבודה יהיה גם  במשך כל שעות העבודה.עבודה. מנהלי העבודה ימצאו במקום לבצוע ה

 אחראי בטיחות באתר.

 עבודות הכנה .7
 ,)הסרת צמחיה ת לתחילת הבניהאת כל עבודות ההכנה הנדרשו המציעלפני תחילת העבודה יבצע 

 עקירת/העתקת עצים ,חישוף , סילוק פסולת ומכשולים ( כך שיתקבלו פני שטח נקיים .

 במחירי היחידה השונים.   לייכלעבור הנ"ל לא תשולם כל תמורה והנ"ל  

 

 מדידות וסימונים .8
על סמך תכניות  המציעכל המדידות והסימונים יבוצעו על ידי מודד מוסמך מטעם 

בביצוע אלה עד לאישור המזמין לסימונים  המציעלא ימשיך .שאושרו על ידי המזמין 
 והמדידות בשטח.

 במחירי היחידה השונים.   לייכלעבור הנ"ל לא תשולם כל תמורה והנ"ל 

 

   פני מדידה:או .9

 תודובעה לכ, את םיטירפה לכ קתפסאלא צוין במפורש אחרת, מחירי היחידות כוללים את  םא 

 המפקח.   ונו שלצר תשביעול םלשומ עוציבל םישורדרים המוחל הכואת 

 

  יומן עבודה .10
 לנהל יומן עבודה בשלושה העתקים, ולהמציא למפקח שני העתקים ממנו. המציעעל 

ביומן יירשם: מזג האוויר, מספר הפועלים, חומרים שנתקבלו, התקדמות העבודה, הערות 

וכל עניין אשר נוגע לביצוע עבודות. היומן ייחתם ע"י   המציע, הערות מציעהוראות המפקח ל

 והמפקח. המציע

  

  (DEMA-ASתכנית עדות ) .11
( שהוכנו במהלך הביצוע ולאחר (AS-MADEעדות  תכניותלמפקח  המציעעם סיום העבודה ימסור 

 השלמתה של העבודה.

והן תכלולנה את כל  בסיס של המתכנן בתוכנת "אוטוקד" ה על גבי תכניתנעשת תהתוכניו

המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלת ואחזקה שוטפת של 

המבנה בעתיד כגון: מיקום מדויק של צנרת ואביזרים במבנה, קוטר וסוג צנרת, סוג אביזרים, 

 וכו'.
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

ודת גמר נה תנאי מוקדם למתן תעהכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הי

 וקבלתו על ידי המזמין. למבנה

עם תוכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של  מדיה מגנטיתימסור למזמין  המציע

 התוכניות לאחר ביצוע.  

ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן  גבי מדיה ומגנטיתעבור תוכניות העדות על 

 קובות בכתב הכמויות.כלול במחירי היחידה של העבודות השונות הנ

 לאישור החשבון הסופי. הכרחימסירת תוכניות עדות מהווה תנאי 
          

 
 ניקוי סופי  .12

למזמין לאחר גמר העבודה תבוצע לאחר שכל המבנים והשטח  המציעמסירת הבניין והשטח ע"י 

ע"י  יהיו נקיים מפסולת ולכלוך כלשהו, אשר יוצאו מחוץ לשטח הבנייה למקום סילוק מאושר

 במחירי היחידה השונים.  לייכלהרשות המקומית, עבור הנ"ל לא תשולם כל תמורה והנ"ל 

     
 בדק ותיקונים .13

 . שנה אחתבמכרז/חוזה זה תהיה תקופת הבדק והתיקונים )אחריות( 

תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה כזו, 

מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין. כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות בתוך תקופת 

מיד עם קבלת הודעה על כך  המציעהבדק הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקן או יוחלף ע"י 

 צונו המלאה של המזמין.מהמזמין ולשביעות ר

 

 : המתקניםסוגי  .ב
 

 : כללי

מכרז זה מגדיר דגמים של מתקני משחק מדגם מסוים. המשתתף רשאי להציע דגמים שווה ערך 

 של מתקני משחק  העונים על הדרישות המפורטות של הדגם המוגדר.

כלליות של המתקן וכן המציע יציג הדמיות מחשב ותרשימים של הדגמים המוצעים על ידו, כולל מידות 

 מידות של שטחי משחקים נדרשים.

יידרש להציג תעודת התאמה  המציע. 1498המתקנים יעמדו בכל דרישות  התקן הישראלי ת"י 

 לתקן של מכון התקנים לכל מתקן כזה, לאחר הצבתו ולאתר המשחקים בו נמצא המתקן.

 

 מתקני המשחק:

והמתקן המורכב הסופי, יהיו בנויים בהתאם לכל דרישות התקן כל מרכיבי היסוד הבונים את המתקנים, 

 .1498הישראלי ת"י 

כל החיבורים בין מרכיבי היסוד של המתקנים יהיו אך ורק בעזרת מחברים מפלדה או אלומיניום 

המחברים את מרכיבי היסוד בעזרת ברגים ואומים, או על ידי ברגים ותבריגים במחברים. בזמן הרכבת 

 , חלקי המתקן יגיעו שלמים וצבועים. המתקן בשטח
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

מרכיבי היסוד שיפורטו לעיל מיועדים לבניית מתקנים משולבים על פי תכנון ובהרכבים של המציע. על 

להתאים את מרכיבי היסוד המתאמים לבניית המתקנים בהתאם לגודלם, יעדם, סוגי המתקן  המציע

 הבסיסי והתאמתם לתא השטח ולצורתו.

 
של המתקנים השונים יהיו בנויים כך שיהיו להם מחברים, רגלי ביסוס ומשטחי גישה מרכיבי היסוד 

 ויציאה אשר יאפשרו את חיבורם למבנה המתקן המשולב ובינם לבין עצמם.

 כל מרכיבי היסוד המוצעים חייבים להיות מסטנדרט אחיד ומתאים האחד לשני.

 
  1498התקן הישראלי רט בפרק הטכני של צביעת חלקי המתקנים המשולבים תעשה במפעל על פי המפו

 לא תתבצע שום פעולת צביעה בשטח ההרכבה.

 גווני מרכיבי מתקן המשחקים יהיו בהתאם לבחירת המזמין.

 

 הצעת המחיר של המציע למתקנים: .ג

הצעת המחיר למתקני המשחק תהיה סופית והיא תכלול את כל המרכיבים שמהם בונים מתקן לרבות 

 מסמרים, מחברים, פקקים וכו'.ברגים, אומים, 

המחיר גם יכלול את עלות ההובלה ושעות העבודה הכרוכים בהתקנת המתקן האתר, כולל ביסוסו בקרקע 

 .ונווביט

 

 שנים על פי המפורט להלן:  6  -המחיר יכלול גם את אחזקת המתקן ל

 

 אחזקה שוטפת של המתקנים: 

 שנים. 6 -המחיר  המתקנים יכלול אחזקה שוטפת של המתקנים ל .1
 על כל חלקיו. 1498האחזקה תהיה על פי דרישות התקן  .2
 תחילת חוזה האחזקה יספר מיום קבלת המתקן בצירוף אישור מכון התקנים. .3
 בתום תקופת האחזקה יש להמציא אישור מכון התקנים לתקינות המתקנים. .4

 
 

 האחזקה תכלול:
שעות קריאה   4שוטף במתקני המשחק שהותקנו על פי קריאת מוקד, קריאה דחופה תוך טיפול  .1

 שעות. 24שגרתית תוך 
 סיורים חזותיים אחת לחודש ועריכת דו"חות חודשיים כמתחייב מהחוק. .2

 אחת לשנה לקבלת אישור תקינה.או מכון מורשה בדיקת בודק מוסמך של מכון התקנים  .3
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 
 
 פרטי המתקנים  .ד

 

 שם הסעיף סעיףמספר 

 

 משולב נגיש   1    

 מסלול מעקות נגיש   2 

 חצובת נדנדות משולבת   3 

 קרוסלה נגישה   4 

 TRXמתקן לאימון     5 

 גלובוס מסתובב    6 

 ערסל קפיצי    7        

 נדנדת עלה ורד עם משענת    8        

 נדנדת חלל   9        

 פטריה קפיצית נגישה  10        

 מתקני כושר  11-22     

 דשא סינטטי בטיחותי  23       

 הצללה  24       

 גן נגיש -תכנית שטח    25       
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 
  01.01.010משולב נגיש .1 
וצבועה בתנור   תלוונומגמתקן משולב נגיש על פי תקנות הנגישות החדשים, עשוי מקונסטרוקציית פלדה  

 .םתעשייתיימשולים כולם בלוחות משחק לפיתוח חושי וקוגנטיבי, וחיבורים  HDPEפנלים 
 המתקן כולל כבש נגישות לכיסאות גלגלים משטחי משחק בשני מפלסים מגלשת פעוטות מפלסטיק  
 עיגול ( לפיתוח החושים והקוגניציה.-, פאנל מסתובב, איקסהפנלי משחק שונים )חשבוניי 6 -ו 
 מ"ר.   50מידות המתקן יהיו כ  

 

 
 

 התמונה להמחשה בלבד 
 
 01.01.020 מסלול מעקות נגיש.2

 עשוי מתכת עם מעקות בגבהים שונים מטרים כ"א  2-חלקי מסלול בגודל של כ 5הבנוי מ מסלול הליכה נגיש 
 בעלי משטחים בזוויות שונות למשחק מסלול.

 מסלול שיווי המשקל מאפשר משחק מעגלי שבבסיסו הליכה, דילוג, ריצה, וניתור ובזכות המעקה ניתן אף 
 לשלב היתלות ידיים ורגלים.

 המסלול מסייע בפיתוח שיווי המשקל היציבה והתנועה ומתרגל חזרה והתמדה ומתאים לפיתוח וחיזור 
 שרירים בצורת משחק לבעלי מוגבלויות.

 מטרים.  5-קוטרה כ

                        
 התמונה להמחשה בלבד  
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 
  01.01.030 חצובת נדנדות משולבת.3

 נדנדת חצובה משולבת מפרופיל מרובע או עגול ממתכת עם מושב פעוטות, מושב בוגרים, מושב קן לציפור 
 .3בטיחותי ומתאים לילדים עד גיל וערסל. המושב לפעוטות יתוכנן במבנה סגור עם מחיצה לרגלים לשימוש 

 

 
 

 התמונה להמחשה בלבד 
 
 
 01.01.040 קרוסלה נגישה.4

 למשחקי סחרור וסיבוב המשלבת בעלי צרכים מיוחדים עם כלל  HDPE -קרוסלה נגיש עשויה ממתכן ו
 האוכלוסייה.

 מטר ורצפתה מותקנת בגובה אפס עם תשתית מתאימה לכניסה חלקה של  2.5-מידות הקרוסלה: קוטרה כ
 בעלי המוגבלויות גם ללא עזרת מלווה.

 

                 
 

 התמונות להמחשה בלבד 
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 
 3X-UBX 050.01.01כושר חיצוני מתקן  .5

של חב' אורבניקס פתרונות   UBX-3X" מסוג "רצועות אימון" , מק"ט 3Xמתקן כושר חיצוני מסדרת "
" TRXרצועות אימון " 4אימון כל שרירי הגוף, המתקן  בעל  TRXלאימון או ש"ע  ספורטיביים בע"מ

מ"מ,  236 -קוטר הטבעות: חיצוני --מובנות וקבועות  אפשר להחליף רצועות אימון בזוג טבעות אימון
 1497מ"מ, בנוסף הטבעות בנויות בצורה המונעת הילכדות ראש בהתאם לתקן  28י מ"מ, עוב 208פנימי 

המתקן עומד בתקן , TRXרצועות תליה אישיות כדוגמת  8ומוגנות בפטנט, המתקן גם מאפשר חיבור עד 
 .1497ת"י 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התמונה להמחשה בלבד 
 
 
 01.01.060גלובוס מסתובב .6

 ישנם חלונות הצצה.משני צידי המתקן  .זוגיהמיועד לסיבוב בישיבה של יחיד או מתקן קרוסלה 
 מתקן יכול להגיע מקובע לרצפה או באמצעות עמוד.

 
 התמונות להמחשה בלבד 
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 
 01.01.070ערסל קפיצי .7

 רשת/חבלים העשוי כמשטח ערסל קפיצי העשוי מתושבת בעל שני מתקני קפיצים וחלק ישבה
 

                                
 

 התמונות להמחשה בלבד 
 

 
 01.01.080נדנדת עלה ורד עם משענת  .8

 נדנדת עלה ורד נגישה עם משענת המתאימה לבעלי מוגבלויות 

  
 
 

 התמונות להמחשה בלבד 
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 01.01.090משטח נע לכסא גלגלים  – נדנדת חלל.9
 אל תוך רחבת המתקן ובעל משטח נע לכסא גלגלים נדנדה המאפשרת כניסה של כסא גלגלים  

 
 
 

 התמונות להמחשה בלבד 
 

 01.01.100.פטריה קפיצית נגישה 10
 

קפיצים  4מתאים לבעלי מוגבלויות פיזיות וכן לכלל המשתמשים וכן  מתקן לקפיצה ואיזון עם מסגרת מעקה 
מונע  HDPE –לקרקע, המסגרת עשויה מתכת מגולבנת וצבועה בתנור , משטח הדריכה עשוי מ  מעוגנים 

 ס"מ  100החלקה. קוטר המתקן הינו כ 
 

  
 

 התמונות להמחשה בלבד 
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 .UBX 200.201-360מתקן כושר חיצוני  .14
 של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ או   UBX-360" ,מק"ט 360כושר חיצוני סטטי מסוג "בוסו 

מעלות ע"י מנגנון גומיות דו כיווני  360ש"ע מתקן כושר ויציבה, פטריית יציבה רב מצבית בעלת תנועה 
ס"מ יצוק  50כדוגמת "רוסטה", זווית מעלה ומטה ולצדדים לאימון יציבה וליבה, המדרך העגול בקוטר 

 .1497, המתקן עומד בתקן ת"י UVבצבע שחור עם הגנת  LLDPEברוטציה מפולימר מסוג 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 התמונה להמחשה בלבד 
 

 
 .SW-UBX .210201-150 מתקן כושר חיצוני .15

 של חב'   UBX-SW-150-AST" ,מק"ט ASTוורקאווט"  מסוג "-מתקן כושר חיצוני סטטי מסוג "סטרייט
 מתקן לאימון פונקציונאלי  רב פעולות, אימון כושר או ש"ע  אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ,

 פונקציונלי,  אימון קרבי אימוני וכח, אימון קרוספיט ומתקני תליה , המתקן כולל: סולם שוודי, מקבילים 
 מ', קירוב ברכיים לחזה, חבל  3בול", חבל טיפוס -כנף, מתח "בר", מתח מדורג, מתח "גריפ", עמדת "וואל

 מובנות, מתח מסתובב ריבולבר, טבעות אימון, עמוד אימון "דגל", מתח  TRX" , רצועות רופ-לאימון "באטל
 מתאמנים בו זמנית,  בהתאם למפרט טכני כללי, המתקן עומד  22גל מרובע כפול, המתקן מתאים לאימון 

   1497בתקן ת"י 
 
 

 
 

 התמונה להמחשה בלבד 
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 .UBX 220.201-820 מתקן כושר חיצוני .16
  של חב' אורבניקס פתרונות  UBX-208מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "מאמן פרפר" ,מק"ט 

 לאימון שרירי החזה והכתף האחורית, בעל בוכנה הידראולית חד כיוונית סגורה או ש"ע ספורטיביים בע"מ, 
 קלות רבה, ידיות דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן ב 16ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 
 מ"מ לפחות  350לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של  EPDMהעבודה המצופות ביציקת גומי או 

 ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" 
   1497, המתקן עומד בתקן ת"י UVבצבע שחור עם הגנת 

 
 
 

 
 

 התמונה להמחשה בלבד 
 

 .UBX .230201-211 מתקן כושר חיצוני .17
של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים   UBX-211מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "מאמן בטן" ,מק"ט 

 16בע"מ, לאימון שרירי הבטן, בעל בוכנה הידראולית חד כיוונית סגורה ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 
דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או 

EPDM מ"מ לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת  350רך של לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באו
, המתקן עומד UVהידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת 

 .1497בתקן ת"י 
 

 
 

 התמונה להמחשה בלבד 
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 .UBX .240201-255 מתקן כושר חיצוני .18
 של חב' אורבניקס פתרונות   UBX-255" ,מק"ט Arm Curlתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "מ

 לאימון ידיים, יד קידמית "בייספס" בעל בוכנה הידראולית חד כיוונית סגורה או ש"ע  ספורטיביים בע"מ,
  דיותדרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, י 16ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 

 מ"מ לפחות  350לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של  EPDMהמצופות ביציקת גומי או  העבודה 
  קים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף"ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצו

   1497, המתקן עומד בתקן ת"י UVבצבע שחור עם הגנת 
 
 

 
 

 התמונה להמחשה בלבד 
 
 
 

 .UBX .250201-258 חיצונימתקן כושר  .19
 של חב' אורבניקס   UBX-258מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "מסובב אגן וחיזוק האלכסונים" , מק"ט 

 לכל כיוון,   100%פתרונות ספורטיביים בע"מ, לאימון בטן ואלכסונים, בעל בוכנה הידראולית דו כיוונית 
 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה,  16סגורה ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 

 מ"מ לפחות  350לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של  EPDMידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או 
 ן מוקצף "פוליסייף" ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריט

  1497, המתקן עומד בתקן ת"י UVבצבע שחור עם הגנת 
 

 
 

 התמונה להמחשה בלבד 
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 .UBX .260201-293 מתקן כושר חיצוני .20
 של חב' אורבניקס   UBX-293מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "ספת דחיקת חזה בשכיבה" ,מק"ט 

 לאימון חזה, בעל בוכנה הידראולית חד כיוונית סגורה ללא צורך או ש"ע פתרונות ספורטיביים בע"מ, 
 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות העבודה  16בתחזוקה, הבוכנה בעלת 

 מ"מ לפחות ומחוברים  350לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של  EPDMביציקת גומי או  המצופות
 שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" בצבע שחור עם  למניעת בקצה בבורג 

   1497, המתקן עומד בתקן ת"י UVהגנת 
 

 
 

 התמונה להמחשה בלבד 
 
 

 .UBX .270201-298 מתקן כושר חיצוני .21
 של חב' אורבניקס   UBX-298תקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "כורסת פשיטה וכפיפת ברכיים"  , מק"ט מ

 לאימון רגליים "איימסטרם וארבע ראשי", בעל בוכנה הידראולית דו או ש"ע פתרונות ספורטיביים בע"מ, 
  ע"י המתאמןדרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי  16כיוונית סגורה ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 

  350לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של  EPDMבקלות רבה, ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או 
 מ"מ לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים  יצוקים פוליאוריטן מוקצף 

   1497, המתקן עומד בתקן ת"י UV"פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת 
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 .UBX280 .201-289 מתקן כושר חיצוני .22
 של חב' אורבניקס פתרונות   UBX-289מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "אופני ספינינג" מק"ט 

 לאימון אירובי והרגליים ,  בעל מנגנון הקשחה יחודי לעבודה יעילה, ידיות או ש"ע ספורטיביים בע"מ, 
 מ"מ לפחות  350לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של  EPDMהעבודה המצופות ביציקת גומי או 

   1497ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית,המתקן עומד בתקן ת"י 
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 .UBX 290.201-5234 מתקן כושר חיצוני .23
 של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ,של חב'  UBX-NJ-5234מקטע נינג'ה מכשול משולב, מק"ט 

  3מ')בהיטל על(,  וכולל  7הבנוי בצורת רבע עיגול קוטר או ש"ע  אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ, 
  8מ"מ המעוגנים למשטח בטון בעזרת  3מ"מ ובעובי  114מ' ובקוטר   2.70עמודים מרכזיים מפלדה בגובה 

 מ"מ מחובר  3מ"מ ובעובי  89ה מעוגל בהיקף היוצר את צורת רבע העיגול, בקוטר עוגני חץ, צינור פלד
 מ"מ,  4מ"מ ובעובי  48ברים עשויים מפלדה בקוטר  3-4לעמודים המרכזיים , למקטע רבע העיגול מחוברים  

 לחיבור אלמנטי המכשול , על כל בר יותקנו שלושה מכשולים שונים: טבעות אולימפיות תקניות, קוטר 
 מ"מ  85, כדור גריפ בקוטר ABSמ"מ  עשויה יציקת  28מ"מ, עובי  208מ"מ, פנימי  236 -הטבעות: חיצוני

 מ"מ עשוי מאלומיניום  150*75*35עשוי מאלומיניום בחריטה ומצופה באנודייז אדום וקונוס גריפ בגודל 
 בחריטה ומצופה באנודייז אדום , שלושת האלמנטים יחוברו לבר, כל אחד, בעזרת חבק אלומיניום ושרשרת 

  3למקטע  -מ"מ לאימון בעצימות גבוה 12מ"מ בקצוות השרשרת מובנה בורג עיין  8נירוסטה בעובי 
 אלמנטי אימון. 9-סיגמנטים )ברים( ו
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 .UBX .300201-508 מתקן כושר חיצוני .24

 או של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ,  UBX-NJ-508מקטע נינג'ה  "דלת גבינה" )פנל( מק"ט 
 מ' ובקוטר   2.70עמודים מרכזיים מפלדה בגובה  3)בהיטל על(,  וכולל  מ' 7הבנוי בצורת רבע עיגול קוטר ש"ע 
 עוגני חץ, צינור פלדה מעוגל בהיקף היוצר את צורת  8מ"מ המעוגנים למשטח בטון בעזרת  3מ"מ ובעובי  114

  3-4מ"מ מחובר לעמודים המרכזיים , למקטע רבע העיגול מחוברים   3מ"מ ובעובי  89רבע העיגול, בקוטר 
 , על כל בר יחובר פנל גלת  מ"מ, לחיבור אלמנטי המכשול 4מ"מ ובעובי  48ברים עשויים מפלדה בקוטר 

 מ"מ בשני צבעים, אדום ולבן חתוך בצורת  19ס"מ ובעובי  170*120בגודל   HDPEגבינה, העשויה מפנל 
 מ"מ  8"גבינה שווצרית", הפנל מחובר לבר בעזרת שני חבקי אלומיניום ושתי שרשראות נירוסטה  בעובי 

 צימות גבוה, בשתי קצותיו, הפנל יקובע לריצפה בעזרת  מ"מ לאימון בע 12בקצוות השרשרת מובנה בורג עיין 
  –מ"מ לאימון בעצימות גבוה  12מ"מ בקצוות השרשרת מובנה בורג עיין  8שרשרת נירוסטה נוספת בעובי 

 סיגמנטים של "דלתות גבינה" 3למקטע 
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 .UBX .310201-524 מתקן כושר חיצוני .25
 של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים  UBX-NJ-524מקטע נינג'ה מכשול  "ריבולבר פאקמן",  מק"ט 

 עמודים מרכזיים מפלדה  2-4מ' וכולל  4.35מקטע נינג'ה הבנוי בצורת "סולם" ישר באורך או ש"ע בע"מ, 
 עוגני חץ, צינור פלדה ישר  8מ"מ המעוגנים למשטח בטון בעזרת  3מ"מ ובעובי  114מ' ובקוטר   2.70בגובה 

 מ"מ מחובר לעמודים המרכזיים, למקטע הישר  3מ"מ ובעובי  114היוצר את צורת ה"סולם" , בקוטר 
  30ס"מ ובעובי  75ר בקוט  HDPEאלמנטים "ריבולבר פאקמן", אלמנט"ריבולבר פאקמן" עשוי  3מחוברים  

 יחוברו ארבעה ברי מתח בחלקה לא  HDPEמ"מ בשני צבעים, אדום ולבן חתוך בצורת "פאקמן", לפלטה  
 מעלות המאפשר נידנוד קדימה ואחורה  180שווה,  בכל צד יחובר האלמנט לציר בעל מיסב המאפשר סיבוב 

 " יחובר ל"סולם" בעזרת שני חבקי פלדה.לבניית "תנופה" ומעבר לאלמנט הבא, אלמנט ""ריבולבר פאקמן"
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 400.401.0 בטיחותי דשא סינטטי .26

 

  35,000משטח ציפוי עליון של מרבדי דשא סינתטי המאושר בתקן ע"י מכון התקנים ,בעל לפחות 

 .%4.5שלפחות גדול מ   UVמ"מ ובעל עמידות לאש ומקדם קרינת 20תפרים למ"ר, ובגובה מינימלי של 

 ס"מ בצפיפות מקסימלית מחוברות כיחידה אחת לשנייה. 2מרבדי הדשא יהיו בגובה 

 יהי בגוונים ובצורות שונות בהתאם לתכנית הדבקה וחיבור בין מרבדי הדשא בדבק דו רכבי , הדשא 

 . שתאושר על ידי המזמין

 הכל לפי דרישות מפרט טכני.העבודה כוללת פיזור חול סיליקט שיוחדר לתוך סיבי הדשא, 

 שנים על המוצר תהיה כלולה במחיר היחידה 6ל אחריות מלאה 

 או ש"ע , בעל תקן מכון התקנים, הביצוע מתחת או  green playאו   smart playמשטח בטיחותי מסוג 

 מסביב למתקני משחק לילדים על גבי כל תשתית שתאפשר את אישור מכון התקנים למגרש כולו.

 

 צבעים ובעל רשת פיבר לחיזוק המרבד בעובי המתאים  4ח יהיה עם בסיס תחתון של דשא בעל המשט

 .חיבור והדבקת הפלטות בדבק פוליאריתן ירוק מוקצף סביב שטח ההתקנה  1498לגובה הנפילה לפי ת"י 

 ובצמוד לעמודי מתקני המשחק .

 

 

 אופי ההתקנה 

 תשתית :  חול ים, שומשומית ,חצץ , מצע מהודק.

 החלקת השטח, יצירת שיפוע מתאים, הטמנת פלטות בהתאם לגובה הנפילה 

 ,יצירת משטח אחיד בכלל השטח , בכל שאר השטח והדבקתן בדבק פוליאריתן לעמודי המתקן ולאבן 

 השפה ההיקפית לצורך התאמת הדשא לגובה השטח הקיים .

 בכלל השטח והדבקתן  ,מילוי חול סביב הפלטות ליצירת איזון בשטח , המשך הנחת פלטות

 פריסת דשא סינתטי בהתאם לשרטוט והסקיצה שתאושר ע"י המועצה אשר יבנה ע"פ אופי המתקן 

 וצורתו , חיתוך הדשא בצבעים שונים והתאמה בין המרבדים השונים .

 חיבור והדבקה בעזרת דבק דו ריכבי.

 . מ"ר, והברשתו לתוך מרבד הדשא 1ק"ג ל  20פיזור חול סיליקט במשקל 

 

  500.301.0הצללות  .27

 

 .מפרט טכני סככות לאספקה , התקנה ותחזוקה של מתקני הצללה      

 

 .ת(העדכני UVסוככים להגנה בפני קרינה על סגולית ) –748א. כל הסככות יעמדו בדרישות ת"י 

 או כל תו תקן ישראלי אחר שיבוא במקומו.     

 ברמה של UVלפחות ,כמוכן יסנן קרינה על סגולית  %90ב. מקדם ההצללה לכל הסככות יהיה 

 לפחות .  %90    

 ויהיה ארוג מחוט( HDP) ג. הקרוי יהיה מבד ארוג מפוליפרופילן או פליאטלן בדחיסות גבוהה
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 ,חוזק הבד לקריעה : שתיUV-מונופילמנט אשר אמור לעמוד גם כן בדרישות סינון ה    

    18M/KN  לפחות וערבKN24/M  4595לפחות ע"פ תקן ASTMD. 

 אפשריים . האריגים יהיו לפי דרישת הרשות בכל גוון ושילובוד. הגוונים של צביעת המתכת 

 דליקות של וילונות לשימוש מוסדי או ציבורי . 5093ה. בד הסככות יעמוד בת"י 

 כפול ומשולש בכדי להקנות להם עמידות שולי רשת הסוכך או היריעות יהיו תפורים בתפר ו. 

 ובכדי שהקצוות לא יפרמו.     

 עמודי הסככות יהיו עשויים פלדה ויהיה מתאם לגודל הסככות ולעמידה בכוחות ועומסים ז. 

 והכל בהתאם לתכנון קונסטרוקטור מוסמך מעטם המציע. 414המופעלים על הסככה המצוין בת"י     

 מקרון לפחות . 10גולוון באבץ חם בעובי ח. כל החומר חייב להיות מ

 היסוד  לספק חישובים סטאטיים ודינאמיים על כל סככה אשר הוא מבצע וכן את מפרט המציעעל  ט.

 ויתאים את הדרישות  בהתאם ,כל האישורים יהיו מאושרים ע" קונסטרוקטור מוסמך אשר יבדוק     

 חשופים יותר לרוחות אשר  במקומות מסוימיםבחישובי העומס , יש לקחת 414לתקן הישראלי      

 אחוז חוזקו, יש לספק את אישורי היצרן של בד הסוכך לעמדות בדרישות להלן ,משקלו,   . י

 .748עמידות הבד תתואם לתקן הישראלי  5093ההצללה, וכן אישור מעכבי בעירה ע"פ ת"י        

 החדרת העמודים וגודל ראש יסוד הבטוןעמודי הסככה יבוטנו באדמה. עומק  –. עמודי הסככה אי

 .414שר יחושבו גם ע"פ תקן ישראלי יתאימו לכוחות הפועלים על הסככות וא       

 מוסמך. חתומה עי מודד AS-MADEהתקנה יצורף אישור קונסטרוקטור על תקינותה וכן תוכנית ל. בי

 אחריות על המוצר

 אחריות  לתת אחריות על המוצר הכוללת אחריות על חוט התפירה, איכות האריג כולל המציע. על גי

 שנים לפחות   6ך ודה וקונסטרוקצית המתכת וזאת למשבמידה וידהה מכל סיבה וכן על איכות העב     

 כולל נזקי טבע.      

 סככות מפרש

 וייתפר  קצה בד המפרש יהיה מקופל . כיסויי הסככה יהיו עשויים בצורת מפרשים בצורת משולשים,יד

 בקוטר המתאים  כך שייווצר שרוול שבתוכו יושחל כבל העשוי מפלדה מגלוונת או מפלדת אלחלד      

 אופייניים בבניינים . עומסים – 414לדרישות החוזק של האזור, כמפורט בתקן הישראלי ת"י       

 עומס רוח 

  פנימית המוחזק בשכבה PVCכמפורט או מבד העשוי  טית,כיסוי הבד יהיה עשוי מאריג רשת פלס טו.

 תפירת קצוות  מרובע, גרם למטר 310במשקל שלא יפחת מ  של רשת סיבי פוליאסטר או פוליאמד,      

 השמש בישראל. הסוכך תעשה בעזרת חוטי תפירה מסוג מונופילמנט עמידים לתנאי      

 רצועת  לפינה תיתפר גם ס"מ. 40בד כנ"ל ברדיוס של לפחות  שכבות 3כל פינת יריעה תהיה מחוזקת ב       

  שכבות לפחות אשר תחובר לעמוד. 2בעלת  בד      

 ויחוברו לטבעות  45קצוות כבלי הפלדה יחוברו לצורת מענב      

 מוגנים בפני קורוזיה כל אבזרי החיבור יהיו בעמודים בעזרת מחברים מתאימים ואבזרי מתיחה.     

 הכבלים יצרו קו מתוח ושלם.,  משטח הכיסוי יהי מתוח     

 והכל בהתאם לתכנון קונסטרוקטור מוסמך מעטם המציע.הסככה יהיו עשויים מצינור פלדה  . עמודיטז

  או על פי הגדרת ההזמנה. ה יהי בהתאם למתחם המיועד לסיכוךגובה הסככ      

 וככים ייעודיים למפתחים רחבים.מטר למעט ס 7 –העמודים יהיה עד ל  המפתח בין      
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 לגן הנגישתכנית השטח  .28

 פארק חצב
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 מסמך ה'

 20208/מכרז מס' 

 עומר -ושדרוג גני משחק  תהקמ
 נוסח ערבות

 לכבוד,

 מועצה מקומית עומר

                                         __________________ערבות בנקאית מס' :הנדון
 

"המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  -)להלן  ________________________ פי בקשת-על
)_________________________ שקלים חדשים(, בתוספת הפרשי  ש"ח     עד לסך של

הצמדה, כהגדרתו של מונח זה להלן, שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז שפורסם על ידכם, ולהסכם 
  ההתקשרות המהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

 
 במכתבנו זה: 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.  משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   -" מדד"

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי המדד 

המדד " -)להלן  _____________שפורסם בתאריך  ________________החדש עלה לעומת המדד של חודש 
רשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, (, יהיו הפהיסודי"

 מחולק במדד היסודי.
 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

 
פיה בהליך -ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על

פיה, תביעה משפטית נגד -משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על
 המבקשים או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 
 עד ________________ ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה. ערבות זו תישאר בתוקפה

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן, בדואר רשום ו/או באמצעות הפקסימיליה:

 
 

 __________             ___________________                _________________________ 
 שם הבנק                                   מס' סניף                                      כתובת הבנק                   

 
 

                 _________________             ___________________ 
 מספר טלפון                             מספר פקס                                                    
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 

 מסמך ז'

 

 20208/מכרז מס' 

 עומר -ושדרוג גני משחק  תהקמ
 

  והצעת המחיר יותוכתב הכמ

 
. " של חברת "בינארית"בענן ממוחשב בשיטת "מכרזיתכולל מחירים מירביים והוא תב הכמויות של מכרז זה כ

 על המציע למלא את ההנחה שיתן, אם יזכה במכרז, בכל תת פרק, פרק, מבנה והנחה כללית.

 

 אין לתת הנחות שליליות )תוספת מחיר()אפס( . 0שיעור ההנחה המינימלי יהיה  

 

 את ההצעה למרכז יש להגיש באופן הבא:

 יתנים לשינוי על ידי המציע.כתב הכמויות כולל את המחירים המרביים שאינם נ .א

 )אפס( הנחה. -0-אי ציון מספר משמעו לתת פרק, לפרק, למבנה, והנחה כללית.  -על המציע למלא הנחות  .ב

לאחר מילוי כל ההנחות על המציע לנעול את ההצעה במחשב לשגר את ההצעה להפקדה בתיבת המכרזים  .ג

 בענן. 

להשלמת השתתפות במכרז יש להדפיס את ההצעה ששוגרה, לחתום על כל דף של התדפיס ולצרפו למסמכי  .ד

 העדר תדפיס ההצעה חתום יביא בהכרח לפסילת ההצעההמכרז. 

 

 . מכרזית בענןבעמוד הבא מתחיל התדפיס של כתב הכמויות, כפי שמופיע ב

 אין צורך במילויו של כתב הכמויות.

 

 

 

 
 

 

הקובע לעניין מחירי הגשת ההצעה א תדפיס המופק והחתום על ידי המציע הוה

 והוא זה שיצורף למעטפת המכרז.
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה
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__________________                _________________ 
המציעחתימה וחותמת     חתימה וחותמת המועצה

  

 
 

1,786,500 
303,705 

2,090,205 


