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 הזמנה להציע הצעות 

המקומית   "  עומרהמועצה  בזאת  המועצה)להלן:  מזמינה  עבודות  לביצוע  הצעות  להציע  מציעים  "( 

שיפוטה,  חידוש/ל שבתחום  ספורט  מגרשי  וצביעת  הטכני  תיקון  במפרט  כמפורט  הכמויות  הכל  וכתב 

 "(. העבודות)להלן: " צורף כנספח א' להסכם מה

 העבודות .1

תוך   הקבלן על   .1.1 למועצה  ולמסרן  ביצוע העבודות  לוח  60  להשלים את  הודעת    ימי  מיום קבלת 

(, אלא אם  " בהתאמהתקופת הביצוע"  -ו  "הודעת הזכייה":  בדבר זכייתו במכרז )להלןהמועצה 

 אחרת לתחילת העבודות. כן נקבעה בהודעה תקופה 

 הודעת הזכייה תחשב כצו התחלת העבודה, אם לא נאמר בה כי צו התחלת עבודה יימסר בנפרד. .1.2

המסמכים  ד שימציא למועצה את  ביצוע העבודות ערשאי להתחיל בלא יהיה  הקבלן מכל מקום,  .1.3

   .ביטוחיםבכללם, אישור קיום ם ההתקשרות הנדרשים בהתאם להסכ

ם של מסמכים אשר באחריות הזוכה להמציא למועצה,  אי התחלת העבודה עקב העדר, כי יובהר .1.4

מזג אוויר, ימי גשם, חגי ישראל ו/או אחרים, מגבלות  כמו גם,    לא תאריך את תקופת הביצוע.

   את תקופת הביצוע. ו/או לשנות בכל אלה, לא יהא לדחות  –עקב וירוס הקורונה וכו' 

ישלם הקבלן למועצה  היה והקבלן לא השלים את העבודות ומסרן למועצה תוך תקופת הביצוע,   .1.5

לכל יום קלנדרי של פיגור, מבלי    םשקלים חדשי  1,500ומוערך מראש בסך     , מוסכםפיצוי קבוע

יהיה צמוד למדד    הנ"להפיצוי    העומדות לרשות המועצה ע"פ ההסכם ו/או ע"פ דין.  לפגוע בזכויות

 בעת הגשת הצעת הקבלן. שהיה ידוע הבניה הבסיסי 

על אף האמור לעיל, למועצה בלבד, תהא הזכות, להאריך את תקופת הביצוע )ובהתאמה תוארך   .1.6

בהתאם לשיקול  גדרתה בהסכם ההתקשרות(, לתקופה שתראה לנכון, והכל  תקופת ההסכם כה

. הארכה כאמור ככל שתינתן תהא בכתב  דעתה הבלעדי, בהתאם לצרכיה והנסיבות שיונחו בפניה

 ומראש.

הינו .1.7 זה  מכרז  במסגרת  עבודות  לביצוע  המועצה  ₪(.   1,000,000  -כ  תקציב  )מיליון   ₪ 

הינו לצורך מחירי יחידותיו ואינו מהווה מצג ו/או המצורף למכרז זה )בנספח א'( כמויות הכתב 

 התחייבות לעניין היקף העבודות.  

בהתאם והיקף העבודות יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה  כי  ,  מובהר ומודגש

בכתב הכמויות גם לא להיקף המצוין  כלשהו,  עבודות  והמועצה אינה מתחייבת להיקף    ,לצרכיה

, )עד לתקציב העומד לרשות המועצה(גבוה    או  נמוךאשר יכול להיות  ,  ₪(  450,000  -כהמוערך ב)

להצעת  התמורה תשולם בהתאם  גד המועצה בעניין.  נולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כ

 . בלבד בהתאם לביצוע בפועלו המחיר כפי שהוצעה במכרז זה
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המועצה תהא רשאית לבחור ביותר ממציע אחד לביצוע העבודות ו/או לפצל את ביצוע  כמו כן,   .1.8

 העבודות לשלבים, הכל בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה.

 

 כוללת המכרז  חוברת .2

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .2.1

 תנאי מכרז.  .2.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .2.3

 ( שיש לצרף להצעה) "ולביצוע ההסכם הצעה נוסח "ערבות להבטחת .2.4

 מידע אודות ניסיון המציע  .2.5

 נוסח הסכם ונספחיו:  .2.6

 . להסכם נספח א'כ מסומן  -וכתב כמויות מפרט טכני  .2.6.1

 .נספח ב' להסכםמסומן כ  –הצעת המחיר  .2.6.2

 .נספח ג' להסכםמסומן כ –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .2.6.3

 נספח ד' להסכם. מסומן כ –תצהיר העדר הרשעות  .2.6.4

 ' להסכם.הכנספח מסומן  –  דרישות ביטוח .2.6.5

 

 . ב/מאתר המועצה לעיון והורדההמכרז יועמדו   מסמכי .3

משרדי  )להלן: "  עומר,  45ברח' תמר  במשרדי המועצה ש  אואת מסמכי המכרז טלפונית    לרכושניתן   .4

יוחזרו אשר  ₪     1,000סך של     , תמורת15:00עד    09:00בין השעות  ה'  -"( בימים א' המועצה   לא 

 בשום מקרה.  

יובהר  יציאה לשטח ממשרדי המועצה.    .10:00בשעה    14/04/2022יתקיים ביום    חובהסיור קבלנים   .5

 .י סף להגשת הצעהכי השתתפות בסיור הקבלנים ולכל אורכו הינה חובה ומהווה תנא

ולהעלותן  לרכזיש   וקיימות,  ליום  כתב  על ה  את כל השאלות במידה  , 12:00ועד השעה    24/04/2022עד 

 michrazim@omer.muni.il: לדוא"להדר קקון,  גב' ה עוזרת המנכ"ל, ליידי בלבד,  Wordבקובץ

   08-6291122   ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו:  .6

יועלו לאתר מסמכי הבהרות ובכללם מענה לשאלות הבהרה ופרוטוקול סיור קבלנים )ככל ויהיו(,   .7

. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות ככל ויהיו,  המועצה

 בכל עת ועד למועד האחרון להגשת הצעות.

mailto:michrazim@omer.muni.il
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כל    הנכם .8 את  שתכלול  הצעתכם  את  לנו  ולהחזיר  המצ"ב  החומר  בכל  היטב  לעיין  מתבקשים 

כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם  לעיל,    2המפורטים בסעיף    המסמכים

 . עמוד ועמוד בכל

"  תא .9 נכתב  עליה  סגורה  במעטפה  להגיש  יש  פומבי ההצעה   "  09/2022  מכרז 

.  לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה  ,12:00ר מהשעה   ולא יאוח  08/05/2022עד ליום   

  .בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם

אשר   ההגשה    תוגשנה הצעות  מועד  לא  לאחר  המכרזים,  תיבת  שאינו  אחר  מקום  בכל  ו/או 

   תתקבלנה.

לפסול ו/או לדחות  לבטל המכרז,  הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  שומרת לעצמה את    המועצה .10

ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות  לאת הצעתו של מציע,   רע  ניסיון  למועצה  היה  גביו 

על ידי המציע, חשד למרמה,    הסכםבמקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת  

 תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב. 

כן, המועצה שומרת    . כמוהזולה ביותר או הצעה כלשהיין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה  א .11

לפצל את  על פי שיקול דעתה הבלעדי ו  הקטין את היקף העבודותלעצמה את הזכות להגדיל או ל

העבודות  או לפצל את    ן או רק חלק מהן  כול  העבודותלשלבים, להזמין מהזוכה את    העבודות  ביצוע

עדי וללא צורך בהנמקה,  הבל   יקול דעתה הכל על פי שבין מציעים שונים, לבחור ביותר מקבלן אחד,  

זה. בעניין  תביעה  ו/או  טענה  כל  מלהעלות  מראש  ומנועים  מוותרים  כאמור    והמציעים  במקרה 

 ישתנו.  ם המוצעים לא מחיריהעם סכום שונה מן ההצעה, אך   הסכםייחתם  

ילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז. אי מילוי אחת  לדאוג למ המציעעל  .12

 או יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 כללי  .13

. נספח ב' להסכםבהצעת המחיר המסומנת כהמוצע על ידו,  אחוז ההנחההמציע ינקוב את   .13.1

 אחוז ההנחה שיוצע יחול על כל כתב הכמויות.

המציע,    יםהמוצע   יםהמחיר  .13.2 המוצע  ע"י  ההנחה  אחוז  הפחתת  " לאחר  מחיר  )להלן: 

שהוא    יכללו"(  התמורה וסוג  מין  מכל  הרגילות,  ובין  המיוחדות  בין  ההוצאות,  כל  את 

הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, 

בי עבודה,  כלי  השונים,  ביעדים  פריקתם  הטובין,  וכיו"ב,  הובלת  והיתרים  רישוי  טוחים, 

. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר  המועצה  ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י 

כלשהו למדד  הצמדה  הפרשי  לרבות  שהוא  סוג  מכל  תוספת  ראשי,  התמורה  קבלן  רווח   ,

 . תוספת מרחק/אזור וכיוצ"ב
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הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים   .13.3

  ייחשבו ככלולים במחיר ההצעה.

למכרז.   .13.4 המצורפים  הטפסים  גבי  על  ורק  אך  תוגש  שייעשו  ההצעה  תוספת  או  שינוי  כל 

כאמור   שלא  אחר  אופן  בכל  או  לוואי  במכתב  ובין  המסמכים  בגוף  בין  המכרז,  במסמכי 

 .  עלולים לגרום לפסילת ההצעהבמסמכי המכרז,  

שינוי או תוספת שייעשו בטופס ההצעה או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות לגביהם, בין    כל .13.5

 על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יביאו  לפסילת ההצעה. 

המציע מסכים, כי במידה והגיש מחירי יחידה שונים לאותו סעיף המופיע בפרקים שונים ו/או   .13.6

הא המועצה רשאית לתקן את ההצעה כך שיילקח בחשבון המחיר הנמוך  מקומות שונים, ת 

 ביותר לאותו סעיף. 

 

                                                                          
                                                                                                    

 רב,  בכבוד                                                                                          

 פיני בדש 

   עומר  מקומיתראש המועצה ה

 

 

 

 

 

 תנאי המכרז 

 כללי  .1

" )להלן:  כוללים  אשר  המכרז  במסמכי  לאמור  מוחלט  באופן  כפופות  למכרז  מסמכי  ההצעות 

 "(:המכרז

 הזמנה להציע הצעות. .1.1

 . תנאי המכרז )מסמך זה( .1.2
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 הצהרת המשתתף במכרז. .1.3

 (. שיש לצרף להצעה) "ולביצוע ההסכם נוסח "ערבות להבטחת הצעה .1.4

 . המציעניסיון אודות   מידע .1.5

לידי המשתתפים לפחות  וככל שיהיה  פרוטוקול סיור קבלנים   .1.6 נוסף שהגיע  ימי    2כל מסמך 

חלק   מהווה  הוא  כי  במפורש  בו  נאמר  ואשר  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  לפני  עבודה 
 ממסמכי המכרז. 

 
למען הסר ספק מובהר, כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו  

 כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
 
 תנאי סף להשתתפות במכרז  .2

ואשר המציאו את כל    הבאים במצטבר  בכל תנאי הסף  רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים

 האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה: 

 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי לא רשאים להשתתף   - יחיד או תאגיד רשום כחוקמציע שהינו  .2.1

חבר יחידים שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק וכן לא רשאיות להשתתף חברות או שותפויות  

 רת אלא אם נרשמו יחדיו, בתאגיד רשום כחוק. במיזם משותף או בכל דרך אח

תעודת  מציע שהינו תאגיד יצרף בנוסף    .תעודת עוסק מורשה)להוכחת תנאי זה על המציע לצרף  

 (. מורשי חתימההתאגדות ואישור 

 .מציע שרכש את מסמכי המכרז .2.2

 )להוכחת תנאי זה יצרף המציע קבלה על רכישת המסמכים, על שמו(. 

 

 בסיור קבלנים לכל אורכו.מציע שהשתתף  .2.3

 )להוכחת תנאי זה יצרף המציע פרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידו(. 

 

  אלףעשרים וחמישה  )ובמילים:  ₪    25,000סך של  אוטונומית ב  שהגיש ערבות בנקאית  מציע .2.4

)להלן: "חדשיםשקלים   צמודה למדד המחירים  "(,  ולביצוע ההסכם  ערבות להבטחת הצעה( 

, אשר  15.03.2022שפורסם ביום    2022  פברוארלצרכן, כאשר המדד הבסיסי יהיה מדד חודש  

ליום   עד  בתוקפה  המקומית    31/12/2022תעמוד  "המועצה  בתנאים  עומרלפקודת  באופן,   ,"

ולביצוע   נוסח ערבות להבטחת הצעה"של    המדויקנוסחו  האמורים בתנאי המכרז ובהתאם ל

 למסמכי המכרז.  " המצורףההסכם
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  15,000לפחות  צביעה וחידוש של    בביצוע עבודות,  2018החל משנת  בעל ניסיון מוכח    המציע .2.5

 . של מגרשי ספורט מ"ר

  

" המצורף  מידע אודות ניסיון המציע )להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו את מסמך "

  המלצות/אישוריםלמסמכי המכרז, כשהוא מלא וחתום על כלל חלקיו. כמו כן, על המציע לצרף  

. תשומת לב המציעים כי על  מאת הלקוחות להם ניתנו השירותים, המפורטים בטבלת הניסיון

 (.ההמלצה לכלול את השטח במ"ר

 

 מסמכים שצירופם נדרש  .3

, במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכללעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים,   .3.1

 הנדרש:

, כפי שהם מפורטים לעיל, על גבי הטפסים המקוריים ולאחר שמולאו  כל מסמכי המכרז .3.1.1

בהם בדיו כל הפרטים הנדרשים, ללא יוצא מהכלל, ושנחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש  

 וההצעה. הטכנימפרט הובכלל זה 

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז .3.1.2

 , חתום ע"י המציע. פרוטוקול סיור קבלנים .3.1.3

, כנדרש לעיל בתנאי הסף, ולביצוע ההסכם  , להבטחת הצעהאוטונומיתערבות בנקאית   .3.1.4

 ."וביצוע ההסכם ערבות להבטחת ההצעהנוסח "ובנוסח המדויק של 

", מלא וחתום על כלל חלקיו בצירוף כלל המסמכים "מידע אודות ניסיון המציעמסמך   .3.1.5

 הנדרשים, להוכחת תנאי הסף כנדרש לעיל. 

מאת הלקוחות להם העניק המציע שירותים תוך התייחסות לנדרש  המלצות/אישורים .3.1.6

 בתנאי הסף. 

 )נספח ד'(. תצהיר העדר הרשעות .3.1.7

 '(. ג)נספח  תצהיר העדר קרבה לעובד ו/או לחבר מועצה  .3.1.8

 . אישור בתוקף על ניכוי מס במקור או פטור ממס .3.1.9

ציבוריים-על  בתוקףאישור   .3.1.10 גופים  עסקאות  חוק  ותש   פי  חשבונות  ניהול  לום )אכיפת 

 . 1976  -חובות מס(, התשל"ו

 . מורשה עוסקתעודת  .3.1.11
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 לצרף:  תאגידעל משתתף במכרז שהוא  .3.1.12

ההתאגדות  .א מתעודת  האגודות    עותק  או  השותפויות  או  החברות  רשם  מאת 

 השיתופיות. 

, לרבות צירופי החתימות הנדרשים,  פירוט עדכני של מורשי החתימה של התאגיד .ב

 מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד או רוה"ח שלה. 

 . מלא וחתום על נספחיו החוזהנוסח   .3.1.13

   .הצעת מחיר על גבי טופס הצעת המחיר המסומן כנספח ב' להסכם .3.1.14

, במדויק ועל פי  ללא יוצא מהכלללמען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל,  

להשתתפות במכרז ולכן השמטת מסמך מהמסמכים    תנאי מוקדם יסודיהנוסח שנדרש, מהווה  

שנדרשו,   ומהתוכן  מהנוסח  סטייה  בו  שיש  מסמך  הגשת  או  לפסילת  שפורטו  לגרום  עלולים 

 .ההצעה

 

 אופן הגשת הצעות .4

להגיש  .4.1 המציע  כל    על  בהם  שמולאו  ולאחר  במלואם  זה,  במסמך  כמפורט  המסמכים  כל  את 

 הנתונים והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש.

כל הפרטים הנדרשים ללא    בדיו, כאשר מולאו בהם  בטפסים המקורייםאת ההצעה יש להגיש   .4.2

וי פרטים לא ברורים או כתיבת  יוצא מהכלל. מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מיל

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה  -ההצעה או חלק ממנה בעיפרון 

 .נספח ב' להסכם תוגש על גבי המחירהצעת  .4.3

המוצע  אחוז ההנחה  מכלליות האמור לעיל, על המציע לרשום בהצעת המחיר את    לגרועמבלי   .4.4

 לעיל  )הזמנה להציע הצעות(.   13על ידו  בהתאם לאמור בסעיף 

או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן    שינוי כל   .4.5

 . יביאו לפסילת ההצעה אחר שלא כאמור במסמכי המכרז, 

מצא המציע סתירה, שגיאה או אי התאמה במסמכי המכרז  או  היו למציע הערות או הסתייגויות   .4.6

עד למועד  או ספק בקשר למובנו המדויק של עניין כלשהו, עליו להודיע על כך למועצה, בכתב,  

 .האחרון להגשת שאלות הבהרה

 .כי אמנם קיים פגם כאמור, תודיע על כך לכל המשתתפים במכרז ,במידה והמועצה תמצא
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  מי   ו/או   המועצה   מלבד   אחר   גורם   ע״י   ו/או   בע״פ   שניתנו   הסברים   או   הבהרות   פירושים,   כל  .4.7

   אחראית   אינה   המועצה   כי   בזאת,   מובהר   ספק,   הסר   למען   המועצה.   את   יחייבו   לא   מטעמו 

  ותיקונים   תשובות   שינויים,   רק   פה. - על ב   במכרז   למשתתפים   שיינתנו   הסבר,   ו/או   פרוש   לכל 

  בין   סתירה,   של   מקרה   בכל   המועצה.   את   יחייבו   "( הבהרות   "מסמכי   )להלן:   בכתב   שנמסרו 

  ההבהרות.  במסמכי  האמור  יגבר  המקוריים,  המכרז  מסמכי  ובין   ההבהרות   במסמכי  האמור 

 יותר.  המאוחרת  בהבהרה  האמור  יגבר   עצמם,   ובין   ההבהרות   מסמכי   בין  סתירה  של  במקרה 

  מכל   שינוי,   לערוך   רשאי   המציע   אין   המכרז.   מסמכי   את   לשנות   ו/או   לתקן   ו/או   למחוק   אסור  .4.8

  בכל   בהצעתו(.   ממנו   הנדרשים   הפרטים   השלמת   )למעט   המכרז   במסמכי   שהוא,   וסוג   מין 

  שנמסר   וכפי   המועצה   ע״י   הוכן   אשר   המכרז,   מסמכי   של   הנוסח   הצדדים   את   יחייב   מקרה 

 שבוצעו.   לשינויים   העירה   לא   והמועצה   המציע   ע"י   שינויים   רכו נע   בו   במקרה   גם   למציעים, 

בגוף   בין   המכרז,   למסמכי   ביחס   המציע   ידי   על   שייעשו   הסתייגות   או   תוספת   שינוי,   כל   לעניין  .4.9

בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהא המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה    המסמכים

 הבאות: המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים 

 המציע;   של   הצעתו   את   לדחות   או   לפסול  .4.9.1

 כלל;   השינויים   בה   נעשו   לא   כאילו   המציע   הצעת   את   לראות  .4.9.2

 שנעשה.   השינוי   בעניין   המציע   מן   הבהרות   לדרוש  .4.9.3

החתימה שצירף להצעתו, בכל מקום    לחתום, בחתימה מלאה על פי אישור מורשי  המציעעל   .4.10

וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרז ללא יוצא  שנרשם בו "חתימת המציע" או "חתימת הקבלן"  

 .מן הכלל

שתי   .4.11 שנדרשות  היכן  אחת  חתימה  כגון:  בלבד,  חלקית  חתימה  של  קיומה  או  חתימה  העדר 

או חלק מהם,   על מסמכי המכרז  וכו',  ברורה  לפסילת    עלולהחתימות, העדר חותמת  לגרום 

 . ההצעה

כל העלויות הכרוכות, באופן ישיר או עקיף, בהגשת ההצעה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות האמור   .4.12

וכל   לצרפם להצעה  שיש  ותעודות  בגין מסמכים  הנדרשים  או תשלומים  אגרות  לרבות  לעיל, 

הר בזה, הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על המציע בלבד. למען הסר ספק מוב

כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא ו/או המועצה תחליט שלא לבצע את העבודות  

או כל חלק מהן, לא יהיה המציע זכאי להחזר עלויות או הוצאות כלשהן בגין רכישת מסמכי  

 המכרז ו/או בגין השתתפותו במכרז.

  בלבד  "09/2022פומבי  מכרז"על המציע להגיש את מסמכי המכרז במעטפה חלקה עליה רשום  .4.13

 וזו תוכנס לתיבת המכרזים של המועצה ע"י המציע או שליחו, או בנוכחותם. 
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עד למועד האחרון    -על ידי המציע או ע"י שליח מטעמו במשרדי המועצה    ידניתההצעה תוגש   .4.14

 להגשת ההצעות. 

ים  ו/או בכל מקום אחר שאינו בתיבת המכרזבכל מקרה לא תתקבלנה הצעות ששוגרו בדואר  

 וכן לא תתקבל כל הצעה בחלוף המועד האחרון להגשת ההצעות. 

ל .4.15 לפצל  יש  רבה  המסמכים  וכמות  מסמכי  מעטפות.    2-במקרה  את  להחזיר  יש  מקרה,  בכל 

 המכרז במלואם כאשר הם מלאים וחתומים ע"י המציע.

המועצה רשאית, לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את המועד האחרון   .4.16

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב    45להגשת ההצעות למכרז לתקופה שלא תעלה על  

 במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל משתתפי המכרז.  

 

 פתיחת המעטפות .5

  7, תוך "( מחויב להמציא למועצההזוכה)להלן: "המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז  .5.1

ובכללם ולא רק, אישור  המסמכים הנדרשים להתקשרות  את    ימים ממועד ההודעה על זכייתו 

י המציע הזוכה במסגרת הצעתו תיוותר בידי המועצה שהופקדה על ידערבות  הביטוחים.    קיום

לצורך קיום ההסכם עד  גם    שלושה חודשים לאחר  ותוחזר למציע הזוכה בסיום ההסכם או 

 ., לפי המאוחר מבניהם סיומו

כלשהי   .5.2 התחייבות  אחר  מילא  לא  ו/או  בחלקה,  או  במלואה  מהצעתו,  הזוכה  בו  חזר 

המכרז   תנאי  לפי  להשתתפות    –מהתחייבויותיו  הבנקאית  הערבות  את  לחלט  המועצה  תוכל 

 תביעה בעניין זה. והזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או ולקיום ההסכם, במכרז 

סכום מלוא הערבות שימומש כאמור, יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים שיגרמו   .5.3

מצהיר   והמציע  כאמור,  נזקיהן  את  להוכיח  יצטרכו  שאלו  מבלי  מטעמה  למי  ו/או  מועצה 

ומסכים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע למועצה ו/או למי מטעמה בגין הפרת  

 יבות המציע כאמור לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות העומדות. התחי 

אך לא  -לעיל, הרי בהתקיים הנסיבות המפורטות בו, רשאית המועצה    5.2על אף האמור בסעיף   .5.4

מיד לאחר    -חייבת  כחוזה תקף  במסגרת הצעתו  הזוכה  ע"י  שהוגש חתום  לראות את החוזה 

עומדים לרשותה על פי החוזה ועל פי כל דין  שהוסיפה בו את חתימתה ולנקוט בכל הצעדים ה

לשם אכיפתו של החוזה או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על פי החוזה  

 ו/או על פי כל דין. 
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המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה ו/או בהסכמה מצד הזוכה או   .5.5

הימנו ו/או את החיובים והזכויות הכלולים בו,  כל מציע אחר, להסב את המכרז ו/או כל חלק  

במלואם או בחלקם, לכל יחיד או תאגיד, בכל שלב של המכרז ולמשתתפים במכרז ו/או לכל צד  

את   להסב  רשאי  יהא  לא  במכרז  הזוכה  זה.  בעניין  תביעה  ו/או  טענה  כל  תעמוד  לא  אחר  ג' 

 פי המכרז לצד ג' כלשהו. -זכויותיו או חובותיו על

שאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את תחילת  המועצה ר .5.6

על   תעלה  שלא  תקופה  למשך  העבודות  לתחילת    12ביצוע  בחוזה  שנקבע  מהמועד  חודשים 

 העבודות. 

 מהמועד האחרון להגשת הצעות.   יום   180התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא   .5.7

 

 ידה לבחירת זוכה אופן בחינת ההצעות ואמות המ .6

המציע  שיועמד לזכייה יהא  הזוכה  ,  הסף  בתנאי  המציע  של  ועמידה  המכרז  מסמכי  בדיקת  לאחר .6.1

 אחוז ההנחה הגבוה ביותר.בעל 

המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כל בדיקה, כפי שימצאו   .6.2

כאמור, ככל שתבקש   בבדיקות לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה  

לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה  

 הצעה. בלבד, לפסול את ה

עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע   .6.3

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

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את הצעתו של מציע,  

צה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות  לגביו היה למוע

רצון משמעותית מעבודתו, הפרת חוזה ע"י המציע, חשד למרמה, תביעות בלתי סבירות בעליל  

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל   וכיו"ב.

  .שבמסמכי המכרזחוסר התייחסות לדרישות או לנתונים 

כל הצעה שהיא.  את ההצעה הזולה ביותר או    ה מתחייבת לקבלאינ   המועצהעל אף האמור,   .6.4

הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודות גם בטרם חתימת  המועצה שומרת לעצמה את  

וזאת במקרים בהם ישתנו צרכי המועצה או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב    החוזה 

 שאושר לביצוע.   

 :לוח זמנים –הליכי מכרז  ריכוז .7

 . 10:00בשעה    14/04/2022  - חובה סיור קבלנים  
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 .0012:עד השעה    24/04/2022  -הבהרה  לשאלותמועד אחרון  

 . 12:00ולא יאוחר מהשעה    08/05/2022     - המכרז   תשלהגמועד אחרון  

 

            

 פיני בדש               

 עומר ראש המועצה המקומית               

 

 

 

 

 

 

 הצהרת משתתף במכרז 

מאשר/ת .1 הח"מ,  בסעיף   ,אני,  כמפורט  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  קראתי  המכרז    1  כי  לתנאי 

והמהווים, או עתידים להוות, כולם יחד, את ההסכם לביצוע העבודות האמורות, ביקרתי במקומות  

וכל   הקיימות  התשתיות  גישה,  דרכי  להם,  הסמוכים  המקומות  לרבות  העבודות  לביצוע  המיועדים 

 השפיע על ביצוע העבודות.מקום או מתקן אחרים העשויים ל

כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקומות ביצוע העבודות, תנאי    ,הנני מצהיר/ה בזה .2

על   ו/או  ביצוע העבודות  על מהלך  כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע  וכן  הגישה 

 הצעתי.  היקף הוצאות העבודות, ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את

הנני מתחייב/ת לבצע את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז, כולם   .3

בהצעת המחיר, בכפוף לאמור במסמכי המכרז, והנני מקבל/ת על  ים שהוצעו על ידי  יחד, לפי המחיר

 .עצמי לבצע את העבודות לשביעות רצונה המלא של המועצה
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לקיום  וכן    ה, תנאיה וההתחייבויות הכלולות בה, על פי תנאי המכרזעל כל פרטי  לקיום הצעתי  כבטחון .4

הנקוב  ,  ההסכם בסכום  המועצה,  לפקודת  כערובה  אוטונומית,  בנקאית  ערבות  בזה  מצרף/פת  אני 

 (.  "הערבות הבנקאית"בתנאי המכרז )לעיל ולהלן:  

ובתוך הזמן הנקוב בה ולרבות    ןאו בחלק  ןת לעיל, במלואוי המפורט ית יובמידה ולא אמלא את התחייבו .5

אם לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל, ולרבות אם יתברר כי  

ותהיה   אינני עומד/ת בתנאי הסף למכרז, תהיה המועצה פטורה מכל אחריות ו/או התחייבות כלפי 

 זכאית למסור את העבודות לכל מציע אחר. 

מתחייב/ת לשלם למועצה פיצוי מוסכם ומוערך מראש, מבלי כל צורך  אני  , במקרה כאמור,  כמו כן .6

בהוכחת נזק או גובה נזק מצד המועצה, וזאת בסך השווה לסכום הנקוב בערבות הבנקאית שהפקדתי  

"(, והמועצה תהיה זכאית לגבות  הפיצוי המוסכם)להלן: "  ולקיום ההסכם  במועצה להבטחת הצעתי זו

הערבות הבנקאית ו/או בדרך אחרת ואני מוותר/ת מראש על כל טענה  את הפיצוי המוסכם ע"י חלוט  

 ו/או תביעה בעניין זה. 

היתר, כי המועצה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה שלא    ביןידוע לי,   .7

האחרון להגשת ההצעות וכן ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית    המועדמתום    יום  45תעלה על  

מהיום שנועד לתחילת   חודשים  12לדחות את המועד לתחילת ביצוע העבודות לתקופה שלא תעלה על  

העבודות ובשים לב להצהרתי זו, ומבלי לגרוע מכלליותה, אני מוסיף/פה ומצהיר/ה כי הצעתי זו הינה  

בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ו/או שינוי ו/או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב  

 במכרז.

 נפרד מהצעתי., ללא יוצא מהכלל, מהווים חלק בלתי המכרזכל מסמכי   .8

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או   .9

מהוראות הצעתי זו ועצם חלוף המועד הנקוב בהצעה או עצם אי מילוי או הפרת ההוראה  הפרת הוראה  

 כאמור, ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין. 

 תאגיד, אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן:מוגשת על ידי  במידה וההצעה .10

כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובתקנותיו ו/או בהסכם   .10.1

 השותפות.

 כי ההתקשרות בהסכם המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה בהנהלת התאגיד כחוק.  .10.2

על   .10.3 חותמים,  אנו  בשמו  אשר  התאגיד  בשם  לחתום  מוסמכים  מטה  החתומים  אנו  כי 

ההתקשרות לביצוע הסכם המכרז ועל פי תנאי המכרז וכי אין כל הגבלות או סייגים במסמכי  

התאגיד או במסמכי המכרז המונעים מאתנו לחתום על הצעה זו ועל הסכם המכרז, וכי לשון  

 ונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד. היחיד הנקוטה בהצעה, בכפוף לנכ
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כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף זה   .10.4

כולו, על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה למטה  

חויבים באופן אישי  לראות אותנו מ   -אך לא חייבת-פגומה מכל טעם אחר, רשאית המועצה  

 כלפיה, ביחד ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה. 

 

 ולראיה, באתי על החתום: 

 שם המציע/ה: _________________ 

 מס' תעודת זהות/מס' חברה/מס' שותפות: _________________ 

 כתובת: ______________________________ מס' טלפון: ________________  

 חתימות:

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________   שם: ______________  .1

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .2

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .3

 _____ חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ___________ 

 * חתימה שנייה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלו. 

 

 "ולקיום ההסכם  נוסח "ערבות להבטחת ההצעה

 )יש לצרפה להצעה( 

  בנק : 
 סניף : 
 כתובת הסניף  : 
 תאריך : 

 לכבוד
 עומר המועצה המקומית 

 

 בנקאית מס'____________ ערבות הנדון: 

 עשרים וחמישה אלף )במילים:  ₪    25,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של   .1
" )להלן:  חדשים(  הערבותשקלים  "סכום  )להלן:   __________________ מאת  שתדרשו  "(,  הנערב"(, 

 . 09/2022בקשר למכרז פומבי מספר 

למדד   .2 צמוד  יהיה  הערבות  המרכזית סכום  הלשכה  ע"י  לפעם  מפעם  שיתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים 
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 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן: המדדלסטטיסטיקה ומחקר כלכלי )להלן: "

)או    15.03.2022אשר פורסם ביום    2022  פברואר" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש  המדד היסודי"
 סמוך לכך(.  

" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות המדד החדש"
 זו. 

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

למכפלת   השווה  הסכום  ההצמדה,  הפרשי  יהיו  היסודי,  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  אם 
 ה, מחולק במדד היסודי.ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדריש

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,  
 ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי   .3

את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק  
 מאת הנערב. 

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם    ימים  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4
 את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. 

ועד בכלל. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על    31/12/2022ם  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליו .5
 ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  .6

 
 בכבוד רב, 

 בנק ______________________   

  

החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. טופס זה ייחתם בידי מורשי  

 

 המציעניסיון מידע אודות  

 (. גודל השטחים במ"ר ותקופת ביצוע) תשומת הלב לנתונים הנדרשים –  להוכחת תנאי הסף בדבר הניסיון

תקופת ביצוע  

 השירותים  

 חודש/שנה   -)מ

 חודש/שנה( -ועד 

גודל 

השטחים/אתרי  

העבודה בהם 

  –בוצעו העבודות 

יש לציינם  

 במ"ר.

עבודות  השל תיאור מלא  

 שבוצעו 

 

שם הלקוח ופרטים 

 ליצירת קשר 

 מס

    
1. 
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למפורט  הערה:   בהתאם  המציע  ע"י  השירותים  ניתנו  להם  הלקוחות  מאת  המלצות/אישורים  לצרף  יש 

שתהא  המלצה חייבת לכלול את מועד תקופת ביצוע העבודות ואת גודל השטחים במ"ר ע"מ  כל    .לעילבטבלה  

 קבילה.

 המועצה שומרת לעצמה הזכות לפנות ללקוחות המפורטים לעיל לשם אימות הנתונים. 

 ניתן להוסיף טבלה דומה במידת לצורך. 

 

 שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל. הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים 

 חתימה וחותמת: ________________________________  

 שם חותם/ים:     ________________________________ 

 תפקיד/ם:           ________________________________ 

 

 הסכם
 

 2022______ שנת __________ שנערך ונחתם ביום_______

 

 - בין   -

 עומר המועצה המקומית 

 המועצה   גזברו  על ידי המורשים לחתום מטעמה, ראש המועצה

    ("המועצה")להלן: 

 מצד אחד; 

 – לבין  -

 

    
2. 

    
3. 

    
4. 

    
5. 
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 , ת.ז./ח.פ ________________ ,________________

 מרחוב ________________,

 על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה ________________ 

      "(הקבלן: ")להלן

 מצד שני;                                                                                                  
 

עבודות לחידוש/תיקון וצביעת מגרשי הספורט המצויים בתחומה,  ביצוע  בוהמועצה מעוניינת  

ויתר הוראות המכרז    ם צורף כנספח א' להסכמה וכתב הכמויות  הכל כמפורט במפרט הטכני  

 "(;העבודות)ולהלן: "

 :הואיל

הכישורים,   הידע,  בעל  הוא  כי  בהצהירו  העבודות,  את  עבורה  לבצע  למועצה  הציע  והקבלן 

היכולת, הניסיון, האמצעים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע העבודות, והמועצה  

 הסכם זה; הסכימה למסור את העבודות לקבלן בהתאם ובכפוף להוראות  

 :והואיל

שפורסם    09/2022והצעתו של הקבלן לביצוע העבודות נבחרה כהצעה הזוכה במכרז פומבי מס'  

 "(;המכרז ע"י המועצה )להלן: "

 :והואיל

זה   הסכם  וביניהם  המכרז  מסמכי  כל  על  לחתום  הקבלן  נדרש  המכרז,   ובמסגרת 

" המכרז)להלן:  כמתחייב  מסמכי  הנדרש  כל  ואת  השירותים  למתן  התחייב  ובמסגרתם   )"

 מהם;

 :והואיל

בהזמנות   יפורטו  שאלו  כפי  חלקן  או  העבודות  ביצוע  את  לקבלן  למסור  מסכימה  והמועצה 

ת ולפי הצורך ובלבד וזה יעמוד בכל התחייבויותיו כמפורט  העבודה שיוצאו לקבלן מעת לע

 ; במסמכי המכרז

 :והואיל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. .1.1

 מההסכם:מכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד  סהמ .1.2

   להסכם נספח א'  -וכתב כמויות  מפרט טכני .1.2.1

 .נספח ב' להסכם –הצעת המחיר  .1.2.2

 .נספח ג' להסכם –תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.2.3

 נספח ד' להסכם. –תצהיר העדר הרשעות  .1.2.4

 ' להסכם.הנספח  –  דרישות ביטוח .1.2.5

 

רצונה, בהתאם להוראות,   .1.3 בזה לבצע עבור המועצה את העבודות לשביעות  הקבלן מתחייב 
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 והתקנות הנהוגים בישראל לגבי עבודות אלו ועל פי כל דין.התקנים  

הוראות  ונספחיו בכלל ו   הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למפורט בהוראות ההסכם .1.4

 . הטכני המפרט

ו/או הסכמה ו/או הסכם קודם שבין הצדדים, מעבר לחתימת הסכם זה לא יהיה    כל הבנה .1.5

הסותר   במכרז  להשתתף  ההזמנה  במסמכי  האמור  דבר  לכל  תוקף  יהיה  ולא  תוקף  להם 

 הוראות הסכם זה. 

 

 מונחים .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: 

 . עומרהמועצה המקומית  -" המזמין" או "המועצה"

 ראש המועצה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו.  -" המנהל"

 "(, וכל המסמכים המפורטים להלן: תנאים אלותנאי הסכם זה )להלן: " -" ההסכם"

 הנספחים להסכם.

 מסמכי המכרז. 

המוסמכים   -"  בלןקה" ומורשיו  הקבלן  של  נציגיו  ורק  לרבות:  אך  תותר  משנה  קבלן  העסקת   .

 . מראש ובכתבבאישור המועצה לכך 

 נציג מורשה של המועצה, כפי שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של הסכם זה.   -" המפקח"

,  המצויים בתחומהעבודות לחידוש/תיקון וצביעת מגרשי הספורט    –  "השירותים ו/או "  "העבודות"

 . הכל כמפורט במפרט הטכני הצורף כנספח א' להסכם

   .ובהתאם להוראותיה  עומרתחום שיפוטה של המועצה המקומית   –" מקום ביצוע העבודות"

כמשמעותו   כחיקוק  ההסכם  את  רואים  הפרשנות  לצורך  ההסכם.  על  תחול  הפרשנות  פקודת 

 בפקודה האמורה. 

 
 הצהרות הקבלן .3

מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו,  הקבלן   .3.1

כי קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך 

 ביצוע העבודות ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם. 

מקומות .3.2 את  הצעתו,  הגשת  לפני  בדק,  כאילו  הקבלן,  את  טיב    רואים  את  העבודות,  ביצוע 

התשתיות והציוד, את כמויותיהם וטיבם של העבודות הדרושות לשם מילוי התחייבויותיו,  
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העלולות   והאפשרויות  הסיכויים  לגבי  הידיעות  כל  את  השיג  כאילו  וכן  הגישה  דרכי  את 

 העבודות ומתן השירותים למועצה. להשפיע על ביצוע  

אדם מקצועי ומיומן, בעל הידע, הניסיון, והציוד הדרוש לשם   הקבלן מצהיר, כי ברשותו כח .3.3

ביצוע העבודות במלואן ובמועדן, וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את התחייבויותיו  

 על פי הסכם זה והוא מתחייב לבצען כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה. 

כמו גם אי  צוע לפי הסכם זה בהיר לו,  כן מצהיר הקבלן, כי היקף העבודות הנדרשות ממנו לבי .3.4

וכי הוא מתחייב לבצען במירב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון  התחייבותה להיקף כלשהו,  

 המועצה. 

הרישיונות   .3.5 ו/או  ההיתרים  ו/או  האישורים  כל  בידיו  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 

בהתאם לתנאי הסף של    הנדרשים, על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח ו/או

המכרז, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי הם יישארו בתוקף במשך כל תקופת הסכם  

 זה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן. 

כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של העבודות וכל    ,הקבלן מצהיר בזאת .3.6

 ד. יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלב

כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו    ,הקבלן מצהיר בזאת .3.7

כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס,  

היטל אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם  

 בהסכם זה.  ביצוע העבודות

  - כי לא הורשע בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין התשל"ז ,מצהיר ומתחייב הקבלן .3.8

1977  . 

 

 הקבלן   התחייבויות .4

יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת ביצוע    הקבלן .4.1

הרשויות    העבודות והוראות  העירוניים  העזר  חוקי  כל  לרבות  דין,  כל  הוראות  ובכללם 

 המוסמכות. 

את  הקבלן   .4.2 מכיר  בעבודה,  לבטיחות  בנוגע  הדין  דרישות  בכל  לעמידה  אחראי  ויהיה  יפעל 

 פיהן בלבד. -וההנדסיות הכרוכות בביצוע העבודות ויפעל על  תהבטיחותיוהדרישות  

אמצעי    מבלי .4.3 בכל  חשבונו,  על  ינקוט,  הקבלן  זה,  בהסכם  עליו  המוטלת  באחריות  לפגוע 

לרבות   העבודות,  ביצוע  בעת  רכוש  ו/או  בחיים  פגיעה  ומניעת  לשמירה  הנדרשים  הזהירות 

בהתאם וכיו"ב,  שומרים  הצבת  סימון,  שלטי  הצבת  רשות    גידור,  ו/או  דין  כל  לדרישות 

 נדרש. שככל  ,מוסמכת כלשהי ו/או המנהל 

ביעילות,   .4.4 גבוהה,  מקצועית  ברמה  הקפדנות,  במירב  העבודות  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
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 בנאמנות, בדייקנות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.

ומנוסי   תבוצענה כי העבודות    , הקבלן מתחייב .4.5 יהיו מוכשרים  אשר  עובדיו  ידי  לביצוע  על  ם 

בין היתר,    העבודות כל    במפרט הטכנייעמיד את כח האדם הנדרש כמפורט  כנדרש,  למשך 

 תקופת ההסכם. 

על ידי עובדיו בלבד ובפיקוחו האישי וכי עובדיו ימלאו   תבוצענה הקבלן מתחייב, כי העבודות   .4.6

ובין   מכללא  ובין  במפורש  שנכללו  בין  זה,  הסכם  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  אחר 

שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים, הכישורים  

 והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצוען. 

מתחייב בזאת לשתף פעולה עם המועצה או מי מטעמה ולהשתתף בישיבות המועצה,    הקבלן .4.7

 לפי דרישת המועצה ובמידת הצורך. 

הקבלן מתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על ביצוע העבודות וכן לדווח למועצה ו/או מי   .4.8

 עליה.  ד עם היוודע לוימטעמה על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא העבודות מי

חפיפה   .4.9 יבצע  שהיא,  סיבה  מכל  סיום,  לידי  זה  הסכם  יבוא  בו  עת  בכל  כי  מתחייב,  הקבלן 

 מסודרת, וככל שיידרש, לשביעות רצון המועצה.  

כי יבצע את העבודות מתוך התחשבות בצרכי התושבים ויעשה כמיטב יכולתו    ,הקבלן מתחייב .4.10

 להימנע מהפרעה לפעילות בשטחים הציבוריים.

ל  ,לבצע העבודותמתחייב  הקבלן   .4.11   בצורה שאינה יוצרת מפגעים  ,סכם זההוראות הבהתאם 

 . ומרת על איכות הסביבהוש

מידע וכל חומר  הנתונים וה, ההמועצות  ילהנח הקבלן מתחייב כי העבודות תתבצענה בהתאם  .4.12

 עבודות. ביצוע ה ים לקשוריועבר אליו ממנה, ה אחר ש

 

 העבודות .5

עבודות לחידוש/תיקון וצביעת מגרשי הספורט המצויים    הקבלן מתחייב לבצע עבור המועצה .5.1

 הצורף כנספח א' להסכם.  וכתב הכמויות הכל כמפורט במפרט הטכני  בתחומה

הזכייה,  מיום קבלת הודעת    ימי לוח   60  למועצה תוך  וימסרן את ביצוע העבודות  ישלים    הקבלן  .5.2

 "(.הביצוע  תקופת)להלן: " אחרת לתחילת העבודותאלא אם כן נקבעה בהודעה תקופה 

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

 בנפרד. 

עקב מזג אוויר, ימי גשם, חגי ישראל ו/או אחרים,    ותהעבוד   ביצועהמשך  /אי התחלתיובהר, כי   .5.3

   קופת הביצוע. יית/שינוי תלדח לא יהווה סיבה   –מגבלות עקב וירוס הקורונה וכו' 

כי   .5.4 הצדדים,  על  תקופת  מוסכם  תוך  למועצה  ומסרן  העבודות  את  השלים  לא  והקבלן  היה 

שקלים חדשים   1,500רך מראש בסך  ומוע , מוסכםישלם הקבלן למועצה פיצוי קבועהביצוע, 
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ו/או  ה  ז   העומדות לרשות המועצה ע"פ הסכם  לכל יום קלנדרי של פיגור, מבלי לפגוע בזכויות

 הגשת הצעת הקבלן. ידוע בעת שהיה  יהיה צמוד למדד הבניה הבסיסי   הנ"להפיצוי  ע"פ דין.

הביצו .5.5 תקופת  את  להאריך  הזכות,  תהא  בלבד,  למועצה  לעיל,  האמור  אף  )ובהתאמה  על  ע 

תוארך תקופת ההסכם כהגדרתה בהסכם ההתקשרות(, לתקופה שתראה לנכון, והכל בהתאם  

לשיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לצרכיה והנסיבות שיונחו בפניה. הארכה כאמור ככל שתינתן  

 תהא בכתב ומראש.

זה הינו   מכרז/הסכםתקציב המועצה לביצוע עבודות במסגרת  כי    ידוע לקבלן ומוסכם עליו,  .5.6

)בנספח א'( הינו לצורך מחירי    להסכם זה₪ )מיליון ₪(. כתב הכמויות המצורף    1,000,000  -כ

 יחידותיו ואינו מהווה מצג ו/או התחייבות לעניין היקף העבודות.  

מובהר ומודגש, כי היקף העבודות יהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ובהתאם  

א והמועצה  המצוין  לצרכיה,  להיקף  לא  גם  כלשהו,  עבודות  להיקף  מתחייבת  בכתב ינה 

ב)  הכמויות העומד   450,000  -כהמוערך  לתקציב  )עד  גבוה  או  נמוך  להיות  יכול  אשר   ,)₪

התמורה  בעניין.  המועצה  כנגד  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  ולקבלן  המועצה(,  לרשות 

 אם לביצוע בפועל בלבד. תשולם בהתאם להצעת המחיר כפי שהוצעה במכרז זה ובהת

 

 

 התמורה .6

בתמורה לביצוע העבודות על ידי הקבלן, במלואן ובמועדן, ולקיום יתר התחייבויותיו על פי   .6.1

להסכם    נספח ב'הסכם זה, יהא הקבלן זכאי לתשלום, כמפורט בהצעת המחיר המסומנת כ

 "(.  התמורה)להלן: " ובהתאם לביצוע בפועלזה 

בתנאי   .6.2 תשולם  +  התמורה  שוטף  של  הגורם    45תשלום  ע"י  החשבונית  אישור  מיום  יום, 

 . המוסמך לכך במועצה

עבודה .6.3 בעבור  ספק,  הסר  תה  זו   למען  ו/או  תקציבית  הרשאה  עליה  הרשאה  שיש  עליה  א 

ו/ גוף  בתנאי  תקציבית מכל  יהיו  ו/או אחר, מועדי התשלום  ו/או משרד ממשלתי  או רשות 

בלת הכספים מהרשויות המתקצבות את העבודה  התשלום הקבועים דלעיל, זאת ממועדי ק

   ובהתאם לשלבי התקצוב הנקבעים על ידן.

מוסכם, כי הקבלן לא יתבע או ידרוש ולא יהיה רשאי לתבוע או לדרוש מהמועצה העלאות או   .6.4

או  הטלתם  מטבעות,  בשערי  שינויים  עבודה,  שכר  עלויות  מחמת  בין  בתמורה,  שינויים 

תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים    סים, היטלים אויהעלאתם של מ

 או מחמת כל גורם נוסף אחר.

התמורה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה, כוללת את כל הוצאות הקבלן ו/או מי מטעמו   .6.5

ללא יוצא מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג שהוא, למען הסר ספק, מובהר בזאת  
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ה המצוינת לעיל כולל הוצאות נסיעה, ביטול זמן, הוצאות משרדיות וכן כל  במפורש כי התמור

 הוצאה אחרת באשר היא וכי לא יתווספו אליה הפרשי הצמדה כלשהם.  

עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים על ביצוע   .6.6

דו. המועצה תנכה מהסכומים המגיעים  העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו על י

לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי  

 תהווה תשלום לקבלן.  

 
 וערבות בדק ערבות לקיום ההסכם .7

להבטחת מילוי חיובי  מוסכם כי הערבות הבנקאית שצירף הקבלן במסגרת הצעתו תיוותר   .7.1

   . הקבלן בהתאם להסכם זה

ההסכם .7.2 תקופת  מהלך  בכל  בתוקפה  תישאר  הבנקאית  תפקע    .הערבות  כלשהו  ובשלב  היה 

  ו/או השלים את סכומה לסכום הנדרש,   והקבלן לא האריכה  ו/או תמומש בחלקה,  הערבות

שלומים כלשהם לקבלן עד להארכתה או חידושה של הערבות הבנקאית וזאת  לא ישולמו ת

 מבלי לגרוע מכל סעד אחר. 

ערבות הביצוע תוחלף בערבות בדק ותוחזר לקבלן רק לאחר המצאת ערבות הבדק למועצה.   .7.3

ותישאר בתוקף במשך    מהיקף העבודה הסופי, בצרוף מע"מ  10%  שלגובה  ערבות הבדק תהא ב 

 ות למועצה. מסירת העבודחודשים, מיום  12

 
 ציוד וחומרים אספקת .8

לספק, על חשבונו, את כל הציוד, חלקי החילוף, החומרים המתכלים, המתקנים וכל    מתחייב הקבלן  

דבר אשר יידרש לביצוע יעיל ומלא של העבודות. רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד,  

 החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע יעיל של העבודות. 

 
 במסמכים וסודיות בעלות .9

הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי העבודות, אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי    המסמכיםכל   .9.1

מסמכים   לרבות  שהוא,  ואופן  צורה  בכל  זה  הסכם  עם  בקשר  מטעמו  מי  ו/או  הקבלן 

אלקטרוניים, צילומם, חשבונות, דוחות וכיוצ"ב, אשר הקבלן חייב להכינם, לבצעם, לספקם,  

הנם רכושה של המועצה    -עבודות ו/או בקשר אליהןלנהלם ו/או להשתמש בהם לצורך ביצוע ה

 בלבד.

כניות, המסמכים, הרשימות, המפרטים וכל יתר  והקבלן מתחייב בזה לשמור על סודיות הת  .9.2

הניירות והמסמכים המתייחסים לביצוע העבודות, בין שהוכנו על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או  

 ו/או על חשבונה.   על חשבונו ובין שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמה
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הקבלן יהיה אחראי כלפי המועצה במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישמרו על סודיות   .9.3

 לעיל.  9.1המסמכים כאמור בסעיף 

את כל המידע,    -לפי המוקדם- הקבלן ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה   .9.4

 ידו בקשר לביצוע העבודות.  המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לקבלן אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות   .9.5

כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים למועצה או  עכבון ו/או שיעבוד ו/או  

 שיגיעו לידי הקבלן בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה. 

 
 תקופת ההסכם .10

י החתימה במועצה ולמשך תקופת ביצועו,  י אחרון מורשהסכם זה יהיה בתוקף ממועד חתימת   .10.1

 "(. תקופת ההסכם)להלן: " כהגדרתה לעיל תקופת ביצועתוך 

 הוארכה תקופת הביצוע בהתאם להסכם זה, תוארך בהתאם לתקופת ההסכם. 

תהא   .10.2 לעיל,  האמור  אף  נימועל  ללא  עת  בכל  זה  הסכם  לבטל  רשאית  סיבה  המועצה  או  ק 

 ימים מראש. 14בהודעה מראש של 

הורא .10.3 כי  סעיפים  מוסכם  יסודיות    12-15,  9-10,  3-4ות  הוראות  מהוות  סעיפיהם(,  תתי  )על 

 . להסכם זה, הפרתן ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם

מוסכם עוד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת   .10.4

 המקרים הבאים:הודעה מוקדמת, בכל אחד מוללא  

 יסודית.  הקבלן הפר את ההסכם הפרה .10.4.1

הקבלן הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך זמן עבודה   .10.4.2

לו התראה   מיום שנמסרה  ו/או מי מטעמה,  ידי המועצה  על  ייקבע  כפי שזה  סביר, 

 בכתב על כך. 

לשביעות רצון המועצה, ולא נקט באמצעים על מנת  הקבלן אינו מבצע את ההסכם   .10.4.3

לתקן את הטעון תיקון בתוך זמן עבודה סביר, מיום שנמסרה לו התראה בכתב על  

 כך.

עד   .10.5 בפועל  בגין העבודות שביצע  רק  לתשלום  זכאי  יהיה הקבלן  בוטל,  או  הסתיים ההסכם 

הקבלן   יחסי.  ובאופן  ההסכם  סיום  כמועד  המועצה  בהודעת  הנקוב  בזאת, למועד  מוותר 

בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור, למעט בדבר 

 תשלום בגין עבודה שביצע בפועל, כאמור לעיל. 

 
 שלילת יחסי עובד מעביד  .11

הקבלן מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה הוא פועל כקבלן עצמאי ובלתי   .11.1
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ו בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה  תלוי וכי אין בהסכם זה א

יחסי עובד ומעביד, וכל העובדים שיועסקו מטעמו בביצוע העבודות ויתר התחייבויותיו על פי  

 הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד. 

הקבלן מתחייב, כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו   .11.2

או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל  ו/

זה  הסכם  פי  על  הניתנת  זכות  בכל  לראות  אין  אחר.  סוציאלי  תשלום  כל  ו/או  מלווה  ו/או 

ביצוע   להבטחת  אמצעי  אלא  מטעמו  לעובדים  ו/או  לו  להורות  ו/או  לפקח  לרבות  למועצה 

 הוראות הסכם זה במלואן. 

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ו/או בית דין, כי עובד ו/או מי מטעמו של הקבלן   .11.3

הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד, כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות  

את המועצה, מיד לפי דרישתה הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמועצה תידרש  

גוף בקשר עם קביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות  /לשלם לכל אדם ו או 

 לנ"ל. 

 אחריות  .12

הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף, בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק   .12.1

בין אם נגרם    –אחר, שייגרם למועצה ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן  

בין במישרין ובין    – על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו  

לפצות את  בעקיפין מתחייב,  הוא  וכן  זה,  נשוא הסכם  בביצוע העבודות  הקשור  או  הנובע   ,

 המועצה על כל סכום שתחויב המועצה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל. 

על פיהם   .12.2 למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן 

המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או  לקבלן על ידי המועצה, כדי להטיל על  

נזק ו/או הוצאות, כאמור, שייגרמו למועצה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או  

מחדל של הקבלן, של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם ביצוע העבודות המפורטות  

 בהסכם זה. 

ם אחר כלשהו נזק, הפסד, אבדן ו/או תאלץ  אם ייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה ו/או לאד .12.3

המועצה ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות לעיל,  

לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם, מתחייב בזאת הקבלן  

או הוצאה    לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק 

כל סכום או תשלום שתידרש המועצה   כאמור, במלוא הסכום, מיד עם קבלת הודעה, בעד 

סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה מן הקבלן על פי הסכם זה. אין באמור בסעיף  לשלמו, ואותו  

לכל תרופה  זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה  

 סעד אחרים. ו/או 

הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו למועצה ו/או למי מטעמה, כמפורט   .12.4
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עקב  הנדרשים  התיקונים  את  לבצע  רשאית  תהא  המועצה  המועצה.  דרישת  עם  מיד    לעיל, 

נזקים שנגרמו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת במידה והקבלן לא ביצע את התיקונים תוך  

 ביר  ממועד קרותם ולחייב את הקבלן בתשלום התיקונים.זמן עבודה ס

 

 ביטוח .13

יחולו הוראות    הקבלןמובהר כי על  מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי דין,  

 נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

 

 העברת זכויות .14

הקבלן לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין   .14.1

במשתמע ובין במפורשות מהסכם זה, וכן לא יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל  

זכות מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או בקשר אליו ללא אישור מראש ובכתב 

 של המועצה ותמיר. 

 משנה  קבלן .14.2

נשוא המכרז  כאמור,   .14.2.1 יוכל להעסיק קבלן משנה מטעמו, לביצוע העבודות  הקבלן 

לשם קבלת אישור לכך, על    . מראש ובכתבובלבד שקיבל לכך את אישור המועצה  

לשם   הנדרשים  והאישורים  המסמכים  כל  את  למועצה  ולהמציא  להציג  הקבלן 

 אישורה של קבלן המשנה. 

קבל .14.2.2 להעסקת  כאמור,  המועצה  משנההסכמת  מאיזו    ,ן  הקבלן  את  תשחרר  לא 

הסכם זה, והוא יישא בכל האחריות הן ביחס לביצוע  ו מהתחייבויותיו ע"פ המכרז  

מכך. המשתמע  כל  על  מטעמו,  המשנה  לקבלן  ביחס  והן  ההתנהלות    השירותים 

          בקשר להסכם זה תהא מול הקבלן בלבד, שיהא אחראי על קבלן המשנה מטעמו.

 העדר בלעדיות  .15

בביצוע   המועצה  את  להגביל  כדי  זה,  בהסכם  האמור  בכל  אין  כי  בזאת  מסכימים  הצדדים 

לאותה   והן לאחר סיומם  ביצוע העבודות, הן לאחר הפסקתם  התקשרויות אחרות, הן בתקופת 

כל   תהיינה  לא  לקבלן  וכי  אחרים,  גורמים  עם  נלוות,  למטרות  או  דומה,  מטרה  לכל  או  מטרה, 

ת בגין האמור. יובהר למען הסר ספק כי מתן השירותים, נשוא הסכם זה,  טענות, דרישות או תביעו

 יבוצע על ידי הקבלן בלבד ולא יתאפשר פיצול השירותים בין שני קבלנים או יותר. 

 
 ניגוד עניינים  .16

וביצוע העבודות לא יעסוק הקבלן בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים    ההסכםתקופת    במשך
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 ומתן השירותים למועצה. עם ביצוע העבודות  

 
 זכות קיזוז ועיכבון .17

למועצה תהא זכות קיזוז כלפי הקבלן בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו   .17.1

 המגיע לקבלן.  סכוםוהיא תהא רשאית לקזזו מכל 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע לקבלן וכל   .17.2

הספק, וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של הסכם זה, במקרה שהקבלן יפר איזו  ציוד של  

מן   למועצה  שיגיע  סכום  כל  לקבלת  עד  או  זה,  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  התחייבות 

 הקבלן. 

 שונות .18

 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.  .18.1

עות מפעולה במועדה מצד המועצה או הקבלן לא ייחשבו  שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנ  .18.2

 כוויתור על זכויות המועצה או הקבלן לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה. 

  הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא ומתן  .18.3

ייבויות ו/או  שקדם לחתימתו, או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתח

בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב 

 או בעל פה בין המועצה לבין הקבלן, אם היו. 

לבתי   .18.4 נתונה  תהא  הפרתו,  ו/או  ביצועו  זה  להסכם  בקשר  הייחודית,  המקומית,  הסמכות 

 ד. הנשפט המוסמכים ולשכות ההוצאה לפועל בעיר באר שבע בלב

כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפי הכתובות   .18.5

שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום, ואם נמסרה    72דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  

 בעת מסירתה.  – ביד או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים  

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

                                      _____________________                         _____________________ 

 הקבלן                             המועצה         
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 נספחים 

 
 וכתב כמויות מפרט טכני    –נספח א' 

 
 הצעת מחיר   -  נספח ב'

 
 ד מועצה ובהעדר קרבה לעובד מועצה ו/או לע  תצהיר  -  נספח ג'

 
 תצהיר בדבר העדר הרשעות   -  נספח ד'

 
   דרישות ביטוח – נספח ה'
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 נספח א'
 

 וכתב כמויות מפרט טכני 
 

 
 מפרט טכני 

 
 כללי 

המקומית   .1 "  עומרהמועצה  לביצוע"(  המועצה)להלן:  מגרשי    נדרשת  וצביעת  לחידוש/תיקון  עבודות 

 "(. העבודות)להלן: "  במפרט זההכל כמפורט הספורט שבתחומה, 

מיום קבלת הודעת המועצה    ימי לוח   60  להשלים את ביצוע העבודות ולמסרן למועצה תוך  הקבלן על   .2

)להלן זכייתו במכרז  נקבעה " בהתאמהתקופת הביצוע"   -ו   " הודעת הזכייה":  בדבר  כן    (, אלא אם 

 אחרת לתחילת העבודות. בהודעה תקופה 

 הודעת הזכייה תחשב כצו התחלת העבודה, אם לא נאמר בה כי צו התחלת עבודה יימסר בנפרד.  .3

מקום,   .4 במכל  להתחיל  רשאי  יהיה  לא  עהקבלן  העבודות  את  ביצוע  למועצה  שימציא  המסמכים  ד 

   בכללם, אישור קיום ביטוחים. הנדרשים בהתאם להסכם ההתקשרות
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לא  ם של מסמכים אשר באחריות הזוכה להמציא למועצה,  אי התחלת העבודה עקב העדר, כי  יובהר

מזג אוויר, ימי גשם, חגי ישראל ו/או אחרים, מגבלות עקב וירוס  כמו גם,  תאריך את תקופת הביצוע.

   ת הביצוע.את תקופ ו/או לשנות  בכל אלה, לא יהא לדחות –הקורונה וכו' 

ישלם הקבלן למועצה פיצוי  היה והקבלן לא השלים את העבודות ומסרן למועצה תוך תקופת הביצוע,   .5

מוסכםקבוע בסך     ,  מראש  חדשים  1,500ומוערך  לפגוע    שקלים  מבלי  פיגור,  של  קלנדרי  יום  לכל 

מדד הבניה  יהיה צמוד ל  הנ"להפיצוי    העומדות לרשות המועצה ע"פ ההסכם ו/או ע"פ דין.  בזכויות

 בעת הגשת הצעת הקבלן.  שהיה ידועהבסיסי 

תוארך   .6 )ובהתאמה  הביצוע  תקופת  את  להאריך  הזכות,  תהא  בלבד,  למועצה  לעיל,  האמור  אף  על 

בהתאם לשיקול דעתה  ההסכם כהגדרתה בהסכם ההתקשרות(, לתקופה שתראה לנכון, והכל    תקופת 

 הארכה כאמור ככל שתינתן תהא בכתב ומראש. .  הבלעדי, בהתאם לצרכיה והנסיבות שיונחו בפניה

במסגרת   .7 עבודות  לביצוע  המועצה  כ  מכרז/הסכםתקציב  הינו  כתב   1,000,000  -זה   .)₪ )מיליון   ₪

המצורף   זההכמויות  ו/או    להסכם  מצג  מהווה  ואינו  יחידותיו  מחירי  לצורך  הינו  א'(  )בנספח 

 התחייבות לעניין היקף העבודות.  

היקף כי  ומודגש,  ובהתאם   מובהר  המועצה  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  יהיה  העבודות 

המצוין   להיקף  לא  גם  כלשהו,  עבודות  להיקף  מתחייבת  אינה  והמועצה  הכמויות לצרכיה,    בכתב 

ב) לרשות המועצה(,    450,000  -כהמוערך  )עד לתקציב העומד  גבוה  או  נמוך  להיות  יכול  ₪(, אשר 

גד המועצה בעניין. התמורה תשולם בהתאם להצעת המחיר  ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנ

 כפי שהוצעה במכרז זה ובהתאם לביצוע בפועל בלבד.  

, הכל בהתאם  לשלביםכמו כן, המועצה תהא רשאית לפצל את ביצוע העבודות בין קבלנים שונים ו/או   .8

 לשיקול דעתה וצרכיה. 

 העבודות
 
והמפרטים לסוגיהם  במקרה של סתירה או דו משמעות במסמכי מכרז/חוזה זה לרבות בין התוכניות  .9

וכתב הכמויות, רואים את הקבלן כאילו הביא בחשבון בעת הגשת הצעתו את ההוראה המחמירה מכל  

בגין זה לרבות   ולקבלן לא תהיה דרישה או תביעה  והמפקח יהיה הפוסק הבלעדי על מהות העניין 

 דרישה או תביעה כספית או הארכת משך ביצוע. 

חייב בהצגת תעודת התאמה בתוקף המאשרת את החומר בו יעשו שימוש ואת עמידותו    איה  ןהקבל .10

  (.ITFמטעמה של התאחדות הטניס העולמית ) 

 ת לפרויקט זה: ושמתייחסתצ"אות מגרשים  להלן   .11

 

     תיקון סדקים+ סימון -מגרשים רחוב הגפן
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 מגרשים  2תיקון וסימון  - מגרשים ליד הפיס מגרשים כדורסל          2צביעת  –בית ספר עומרים 

 

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 סימון המגרש -רחוב נרקיסתיקון סדקים+סימון                               – סקייטפארק רקפת
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 תיקון + סימון  -מגרשי טניס 3 -ספורטק

 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 לתיקון וצביעת מגרשי ספורט    09/2022מכרז פומבי  
 

32 
 
 

 

תיקון וצביעה -זה"ב בית ספר עומריםמגרש   
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 )מוערך( כתב כמויות 
 

    כללי

 בוטל.  (1)

המפורטים (2) התנאים  בכל  המחירים,  הצגת  עם  התחשב,  כאילו  הקבלן  את  על    רואים  זה  בחוזה 
ת הכרוכות  מלוי התנאים  וההוצא   כמסמכיו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל

הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות  בו לא שמש   -מסמכים, על כל פרטיהם, אי הנזכרים באותם  
 כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

כלשהו, סעיף   בעד  יראו את המחיר המוצע  ברשימת הכמויות,  במפורש  צוין  לא  רשימת    אם  לפי 

 הכמויות ומחיר החוזה כולו, ככוללים את הערך:

הפחת, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב, בין  כל החומרים הדרושים כולל   .א
 אם נכללו  במסמכי המכרז/חוזה או לא. 

כל העבודה הדרושה לרבות ניהול העבודה בפיקוח מקצועי, לשם ביצוע מושלם של  כל  .ב
ו/או  ב  סעיף בפרט  הנזכרות  ועזר  לוואי  עבודות  זה  ובכלל  החוזה  לתנאי  התאם 

 המשתמעות ממנו.

ציוד   רכב, פיגומים, מבנים ארעיים וכל-עבודה, מכשירים, מכונות, כלי-השימוש בכלי .ג
בגמר  ופירוקם  העבודה  במקום  אחזקתם  הרכבתם,  הוצאות  לרבות  העבודה,    אחר, 

 הוצאות לתיקונים, דלק, שמנים, סיכה ושכר נהגים, מכונאים  וכו'. 

ופריקתם   תםהובלת חומרים וציוד למקום העבודה, לרבות החזרת הציוד, ובכלל העמס .ד
 וכן  הסעת העובדים למקום העבודה וממנו. 

 אחסנת החומרים והציוד ושכר המחסנאים והרשמים.  .ה

גומים, פעזר, ניקוז זמני, הקמת  -כל עבודות בעלות אופי ארעי באתר הבנייה, כגון: מבני .ו
במצב תקין ומתוקן,   עבודות אחזקה וניקוי בתקופת הביצוע, מדידות, סימון, אחזקתם

וחי זמנייםצנרת  צינורות  זמניים,  ודלוחין  ביוב  מים,  זמני   בורי  גידור  מים,  למיכלי 
טפונות, יואמצעי בטיחות אחרים, הגנה וכיסוי חלקי מבנים, סילוק מי גשם והגנה מש

 סילוק עודפי חומרים ופסולת מאתרי הבנייה. 

 שכר שומרים והוצאות שמירה אחרות.  .ז

 מים וחשמל לבנייה.   בגיןתשלומים  .ח

 ים לבדיקות ואישורים. אספקת דגמ  .ט

 הוצאות תיקונים בתקופת הבדק. .י

 תיאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח.  .יא

על  .יב החלים  מוניציפלים  ומיסים  מממשלתיים  מיסים  ערבויות,  למיניהם,  ביטוח  דמי 
נזיקין   של  ופיצויים  לנזיקין  הקצבות  סוציאליות,  והטבות  לקרנות  מיסים  הקבלן, 

מ החוזה,  בתנאי  כמפורט  האחרים לסוגיהם,  ההיטלים   וכל  בלו,  מכס,  קנייה,  ס 
 המתחייבים לפי החוק. 

ו/או הקשורות . יג איתם   כל יתר ההוצאות באתר הבנייה שתנאי החוזה מחייבים אותו 
 הישירות והעקיפות, המוקדמות והמקריות. - ו/או הנובעות מהן

 הוצאות כלליות של הקבלן.  .יד
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 הוצאות מימון ורווח. .טו

 ובמפרטים אלא אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות  כל המפורט בתכניות  .טז

 להלן כתב הכמויות הנדרש למכרז זה.   .יז

₪ )מיליון ₪(.   1,000,000  -כ  תקציב המועצה לביצוע עבודות במסגרת מכרז זה הינוכאמור,  

הינו לצורך מחירי יחידותיו ואינו מהווה מצג ו/או התחייבות לעניין  שלהלן  כמויות  הכתב  

 היקף העבודות. 

המועצה   של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  יהיה  העבודות  לצרכיהוהיקף   , בהתאם 

להיקף   מתחייבת  אינה  להיקף  והמועצה  לא  גם  כלשהו,  שלהלן עבודות  הכמויות    כתב 

להיות    450,000  -)כ יכול  לרשות המועצה(, ₪(, אשר  העומד  לתקציב  )עד  גבוה  או  נמוך 

תה  לא  בעניין.  ולקבלן  המועצה  כנגד  דרישה  ו/או  טענה  כל  בהתאם א  תשולם  התמורה 

 להצעת המחיר כפי שהוצעה במכרז זה ובהתאם לביצוע בפועל בלבד. 
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 נספח ב' 

 הצעת מחיר 

 

 . מטההמיועד   אחוז ההנחה המוצע על ידו במקום למלא אתעל המציע  -

המוצעים  המחיר  - המוצע( ים  ההנחה  אחוז  הפחתת  כלל    ויכלל,  )אחר  המכרז    העבודותאת  נשוא 

ע"פ    קבלןה)מסמך זה( ויתר התחייבויות    המחירהצעת  על כלל נספחיו(  למפרט )נספח א'  בהתאם  

ובין במשתמע אשר כרוכים במסגרת    שבמפורבין שנכתבו  יל ולהלן,  כמפורט לע וההסכם  המכרז  

 השירותים.

 המועצה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע. -

 הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל.  -

 

 ההצעה 

 

ידועים לנו כל תנאי  המצורף לו, וההסכם  אחר שבחנו בחינה זהירה את כל תנאי המכרז הנ״ל ואת   .1

להלן  הכרוך בהם ובביצועם,  לרבות כל  ,  בפרט  נשוא המכרזבכלל וביצוע העבודות  ים  מתן השירות

   :הצעתינו

 

 

  ,המוערך  % _______________ הנחה על כתב הכמויות

 מע"מ. כולל₪   454,695.93העומד על סך של  

 
 

לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת   .2

   אותי כאמור דלעיל.

יתווסף מע"מ, אשר ישולם על ידי המועצה,  ,  ידי כנקוב לעיל- ההפחתה המוצעת עלם, בניכוי  למחירי .3

      .בהתאם לשיעורו עפ"י דין

  

 ___ ____________________ שם המציע: ____________________________ת.ז./ח.פ.

 אדם, חברה, שותפות או אחר:_________________________     תיאורו  נא לפרט
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 טלפון:_______________________________     כתובת:_____________________________ 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:   

 ____________________________________________________________ 

    __________________________________________________   חתימות:

 .  (תנאי המכרזמסמך ראה פרוט דרישות לחתימות ב)

 _____________________.    תאריך:  

 

   '(בצתאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוכשהמציע הוא )אישור חתימה: 

  

 אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:  

  
 (ימולא כשהמציע הוא אדם)  "ה __________ ת.ז. ___________ ה .1

  
   (ימולא כשהמציע הוא תאגיד) __________ת.ז. ____________ה"ה  .2
  

 על  וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו

 מסמך זה בפני. 

 

 

 ______________                               ________________ 

 חתימה                     תאריך 
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 נספח ג' 

 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה

 

היא   שכתובתי   ____________________ ת.ז   _________________ הח"מ  אני 

 __________________________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 

תצהירי זה ניתן במסגרת הצעתו של המציע _________________________________ ח.פ/ע.מ   .1

 ___________" )להלן:  במכרז  המציע_______________  מגרשי  ל  09/2022"(  וצביעת  תיקון 

" בהתאמה( וכמורשה החתימה  המועצה"  -" והמכרז)להלן: "ספורט עבור המועצה המקומית עומר  

 מטעמו. 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה   .2

סודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור  הפרה י

בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ויביא לביטול ההסכם, מבלי שיהיה  

 למציע כל זכות תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה. 

 מועצה ו/או עובד תאגיד עירוני  ד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד/חבר הצהרה בעניין ניגו .3

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

 הקובע כדלקמן: , 1950  -צו המועצות המקומיות, תשי"אל א. )א( 103סעיף  .3.1

האמורים  "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד  

חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או  

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה,  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".   -"קרוב"

ברשויות    12כלל   .3.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  )א( 

 מקומיות הקובע: ה

"חבר מועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי   -זה, "חבר מועצה"

 שליטה בו. 

 הקובע כי: , 1950 -צו המועצות המקומיות, תשי"אל 142סעיף  .3.3

ולא על ידי בן    "לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו

גודו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה  
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לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה   למענה או בשמה, פרט  עם המועצה 

שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות  

לו    לראות עובד כאילו ישן  מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אי

היא המועצה  לעסקי  זיקתו  אם  כאמור,  הנאה  טובת  או  כאמור    חלק 

 )ב( לגבי חברי המועצה". 103בסעיף 

 (: נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלוונטי) לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי בהתאם .4

לי:     יש / אין  בין חברי מליאת המועצה ו/או עובדי המועצה ו/או בתאגיד השייך לה      .4.1

 בן/בת זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה        איןיש /   .4.2

אגיד באמצעותו הגשתי את הבקשה או שאחד מהם מנהל  אחוזים בהונו או ברווחיו של הת

 או עובד אחראי בו. 

   או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. ה/זוג, שותף בת /לי בן    איןיש /  .4.3

במועצה ו/או בתאגיד עירוני השייך למועצה      עובדים / לא עובדים  אני ו/או בן/בת זוגי   .4.4

 ו/או בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה. 

לצו המועצות    (3א. )ב()103  לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  באמוראין   .5

מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית    2/3לפיהן מליאת המועצה ברב של    1950  - , תשי"אהמקומיות

סעיף  ל לפי  התקשרות  )א(130התיר  המקומיות  א.  המועצות  תשי"אלצו  שהאישור  ,  1950  -,  ובלבד 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 

 תאריך: _________________ חתימה: ___________________ 

 

 אישור

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'  

וכי יהא/תהא   _________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

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

 בחתמו/ה עליו בפני. 

__________ _____ _____ 
 וחותמת עו"ד  חתימה          
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 נספח ד' 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות  

 
___ לאחר  ____אני הח"מ מר/גב' ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה  _______________ 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה  
 בזה בכתב כדלקמן:

חוק עסקאות גופים ב  הינם כהגדרתם  "בעל שליטה  -ו זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה"  בתצהירי  

 וכי אני מבין/ה אותו.  ים אלו של מונח  אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם ,1976-ציבוריים, התשל"ו

 

נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________________________________, מספר ח.פ.  הנני   .2

עם   להתקשר  המבקש  הגוף  המקומית  ________________________________,    עומר המועצה 

 "(.המציע)להלן: "תיקון וצביעת מגרשי ספורט ל  09/2022במכרז 

 

המציע, בהיותי בעל/ת זיקה/ או בעל/ת שליטה  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם   .3

 במציע  או מורשה/ת חתימה מטעמו המציע. 

 

     ו    /    הורשעוהורשעלא  שליטה במציע     ו/או בעל    מצהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקה  הריני .4

 : בדיני עבודה ושכר מינימוםבפסק דין חלוט באחת מהעבירות שלהלן, הקשורות 

   1959 -חוק שירות התעסוקה תש״יט -

   1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א -

 1976 -חוק דמי מחלה תשל״ו -

   1950  - חוק חופשה שנתית תשי״א -

   1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד  -

   1965  -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו -

   1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג -

 1953  -חוק החניכות תשי״ג -

   1951 -ררים )החזרה לעבודה( תשי״אחוק חיילים משוח -

   1958 -חוק הגנת השכר תשי״ח -

   1963  -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג -

   1987 -חוק שכר מינימום תשמ״ז  -
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   1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח -

 )כולל חוק בריאות ממלכתי(  1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ״ה -

   2001- ולהתפטרות, תשס"אחוק הודעה מוקדמת לפיטורים  -

 2002-חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב -

 
לענף, הרלוונטיים  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  פי  על  אחר  וכן  חוק  כל  לזכויות    וכן  הנוגע 

 "( חוקי העבודה)כולם ביחד ולהלן: " עובדים

 

 : במשבצת המתאימה( Xסמן ) כי בזאתה /הריני מצהיר  .5

 

        חוק עובדים זרים )איסור העסקה  ביותר משתי עבירות לפי    לא הורשעוהמציע ובעל הזיקה אליו

עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: ,  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "מועד להגשה"( מטעם המציע במכרז. 

 

        חוק עובדים זרים )איסור בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי    שעוהורהמציע או בעל זיקה אליו

הוגנים(, התשנ"א והבטחת תנאים  כדין  לפחות ממועד    וחלפה שנה אחת,  1991- העסקה שלא 

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  

 

               חוק עובדים זרים )איסור  בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי    הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

לפחות ממועד   ולא חלפה שנה אחת,  1991- העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

     הורשעוו    /     הורשעלא     בו  שליטהאליו ו/או בעל    על זיקהאו ב/המציע ו כי בזאתה  / הריני מצהיר .6

- חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אבגין עבירה לפי   חלוט  דין בפסק

2001 . 

 

   ו    /    הורשעוהורשעלא     בו  שליטהאליו ו/או בעל    על זיקהאו ב/המציע ו כי בזאתה  / הריני מצהיר .7

לא מתקיימים או התקיימו בשנה האחרונה  כי  ו  על דיני איכות הסביבה  בגין עבירה חלוט דין בפסק

 . בו שליטהו/או בעל נגדו   הליכי אכיפה משפטיים

 

והיו .8 זיקה למציע  ככל  בעל  ו/או  של המציע  של כל ההרשעות הפליליות  פירוט מלא  בעל  , להלן  ו/או 

 בגין אחת או יותר מהעבירות המנויות לעיל בתצהירי זה: שליטה במציע 
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שבבעלות המציע  חברות אחרות  בעל שליטה במציע ו/או  הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או   .9

מ ידי  על  נקנסו  במשרד  לא  והאכיפה  ההסדרה  החברתייםנהל  והשירותים  הרווחה    2  –ב    העבודה, 

 קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות.

 

בעל שליטה  , להלן פירוט מלא של כל הקנסות אשר הושתו על המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או  ככל והיו .10

ו/או   והאכיפהבמציע  ההסדרה  מנהל  ידי  על  האחרונות  השנים  בשלוש  המציע  שבבעלות  חברה    על 

 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: במשרד 

 

סכום   החיקוק לפיו ניתן הקנס  תאריך הקנס 
 הקנס 

 שם הנקנסים 

    

    

 

מ של  אישור  והאכיפה  *מצ"ב  ההסדרה  החברתייםבמשרד  נהל  והשירותים  הרווחה  בדבר    העבודה, 
 ההרשעות והקנסות. 

 תצהירי דלעיל אמת. הריני מצהיר/ה, כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן  .11

 

 
 

 __________________                  __________________             __________________ 
 תאריך                                      חתימת המצהיר                        חתימה וחותמת המציע               

 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד 

ניתנה   תאריך ההרשעה  לפיו  החיקוק 
 ההרשעה 

 שם המורשעים  סעיפי האישום 
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____________ הופיע/ה  __הח"מ, עו"ד ________________________, מאשר/ת כי ביום _____  אני

_ מר/גב'  שמספרה  __________ בפני  ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   ____________

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת     ______________________ /

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

 
 

______             _________________ __________________                  ____________ 
 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ' הנספח  
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 דרישות ביטוח 

 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.  -" המבוטח"

רשותיים ו/או   גופי סמךו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או  מועצה מקומית עומר    –"  מבקש האישור "

 עמותות בשליטתם  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 תיקון וצביעת מגרשי ספורט   -" העבודות"

על .1 המבוטח  ומהתחייבויות  מאחריות  לגרוע  על-מבלי  ו/או  זה  הסכם  לערוך -פי  המבוטח  על  דין,  כל  פי 
לביצוע   האישור  מתן  מיום  החל  בישראל,  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים, 

ות, את  העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד
ביטוחי  אישור עריכת  להלן )להלן: "בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה  המפורטים  הביטוחים  

 "(. המבוטח
לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל 

יכלל בשם המבוטח טרם קרות גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב לה

 מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח. 

הקבלניות  .2 העבודות  לביטוח  רכוש(  )ביטוח  א'  פרק  במסגרת  המכוסה  ביטוח  מקרה  בקרות  כי  מוסכם, 
- , מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח עלבאישור עריכת ביטוחי המבוטחכמפורט  

 וח כאמור ישמשו לקימום הנזק.פי הפרק. תגמולי הביט
הביטוחים   .3 שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים  לערוך  המבוטח  מתחייב  כן 

ה ביצוע  לשם  הנדרשים  או  הדרושים  האמור,    שירותיםוההתחייבויות  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות, 
 וביטוחי רכב כמפורט להלן:  תשלומים לביטוח לאומי

על .3.1 כנדרש  חובה  בגבול -ביטוח  רכב  בכלי  השימוש  עקב  )רכוש(  שלישי  צד  וביטוח  דין  פי 
הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי    למבוטח₪ בגין נזק אחד.  750,000  -אחריות שא יפחת מ

₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור.  750,000"ביטוח עצמי" בסך של  כאמור אולם יראו בכך 
, בגין נזק  מבקש האישוראו מי מטעם    מבקש האישורככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד  

אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או 
 הוצאה כאמור. 

טח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה אולם מוסכם כי למבו  .ביטוח מקיף .3.2
   לעיל. 8ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף  

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה  .3.3
כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת 
אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק  

בגבו לשפות את   750,000ל אחריות של  לרכוש  יורחב  כבד. הביטוח  כלי הנדסי  כל  בגין   ₪
בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי  ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט מבקש האישור

מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא  
  8כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף    שילציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלילערוך ביטוח  

 לעיל. 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .3.4

זה לעיל כולל גם, אך לא    שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף  -המונח "כלי רכב" על .3.5
רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה 

 ניידים אחרים.
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ימים לפני מועד תחילת    7האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  ללא כל דרישה מצד מבקש   .4
העבודות,  לאתר  המבוטח  לכניסת  מקדים  כתנאי  מקרה  ובכל  זה,  הסכם  על  החתימה  העבודות/ממועד 
אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון,  

   .2019-1-6ביטוח וחיסכון 
עריכת לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור  

ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או 

 לעיל.  1למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד 

  30לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  

 ועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יום לפני מ

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא 

תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, 

ויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות  מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייב

כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר 

כנדרש. המבוטח  ביטוחי  אישור  הומצא  טרם  בעבודות  להתקדם  ו/או  להתחיל  מוסכם    למבוטח  בנוסף 

שות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור במפורש כי למבקש האישור תהיה הר

 בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד. 

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא   .5
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע 

שור ככל שיידרש  למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האי
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית  

שיג סכום  מכל  האישור  מבקש  ידי  על  לקיזוז  נתונים  יהיו  אלה  סכומים  המבוטח.  בביטוחי  יע הנקובים 

 למבוטח על פי הסכם זה. 

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי   .6
או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש 

עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי    כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין
בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל  

- אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
 פי דין.- פי הסכם זה ו/או על

י התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח  בכל מקרה של א

 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  .7
פי הסכם זה - מוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלמזערית הבבחינת דרישה  

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם - ו/או על
היקף   ו/או  גובה  בנושא  אחרת  טענה  כל  ו/או  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  בכל  האישור  מבקש 

 הוצא על ידי המבוטח.הכיסוי הביטוח ש
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ו/או  נוספים  ביטוחים  לערוך  ו/או  המבוטח  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  המבוטח  ככל שלדעת 

על חשבון  ו/או המשלים כאמור,  משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף 

כלל סעיף מפורש בדבר ויתור על  ידי המבוטח, יי-המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

כלפי מפקח/מנהל  ו/או  מי מטעם מבקש האישור  כלפי  ו/או  כלפי מבקש האישור  לתחלוף  זכות המבטח 

ידי המבוטח -הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 רויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפ

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,   .8
)ובלבד   העבודות  לביצוע  הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים,  את  וכן  הפרויקט,  המפקח/מנהל  את 

ע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת  שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצו
ידי -ידי המבוטח ו/או על-המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע  
ת משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבו

מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך  
כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות  

 פרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. ו/או ביטוח חסר ו/או ה
את    בכפוף לערוך  שלא  הזכות  למבוטח  כי  מוסכם  לעיל,  זה  בסעיף  המפורט  כל לפטור  הרכוש  ביטוח 

המבוטח,   ביטוחי  עריכת  באישור  כמפורט  זה  הסיכונים  ביטוח  נערך  כאילו  יחול  כאמור  ובלבד שהפטור 

ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח או  יובהר כי ביטוח זה מתייחס לרכוש,    במלואו.

המבוטח   את  המשמשים  ו/או  העבודות  לאתר  המבוטח  עבור  או  המבוטח  העבודות  מטעם  ביצוע  לצורך 

 (. )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד  .9
לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש 

 שלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות. האישור, בכל ת
מי מטעמו על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי  

בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם 

האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין  המבוטח. למבקש  

 הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא   .10
מבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על ה

אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם 
 ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

נהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מ .11
זה, על המבוטח לוודא    נספחלוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא  

בשינויים   זה,  ביטוח  בסעיף  המפורטים  הביטוחים  את  מקיימים  הינם  כי  העסקתם,  לתחילת  כתנאי 
קשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה  המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההת

 מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה. 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו  

אחריות לשפות  באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא ב

ידי מבוטח המשנה, -ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על 

בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין  

 אם לאו. 
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תב ו/או  דרישה  ו/או  טענה  ותועלה  היה  כי  בזאת  מי  מוסכם  ו/או  משנה  קבלני  ו/או  הקבלנים  מצד  יעה 

ו/או   ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום  מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור 

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות. 

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,   .12
לקיים סדרי  במיוחד  או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו  אבדן

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות   עבודה לעבודות בחום
אחריות המבוטח למלא בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, ב  .2007  -בגובה( התשס"ז

תנאים  לעניין  הבניה  בענף  הקיבוצי  ההסכם  הוראות  לאומי,  לביטוח  החוק  והוראות  דרישות  כל  אחר 
תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

בוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המ
 ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.  

ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם  בנספחלא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב  .13
מבקש   יום מראש על כוונת 14או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש    האישור
  לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(.

האישור מבקש  של  וההוצאות  התשלומים  בגין  ההוצאות  את    כל  לערוך  המבוטח  התחייבות  הפרת  עקב 

ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל 

 סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 

  תחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מה

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום   המבוטחמובהר, כי  

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור  ההשתתפות העצמית

ו/או תשלום נזק  כל  נזקים שבאחריות    בגין  בגין  עצמית,  לרבות תשלום השתתפות  בו  יחוייב  שהמבוטח 

 המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת   מבקש האישורמצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת  מבוטח  ה .14
. כל זכויות וחובות  מבקש האישורעל שם    ש האישורמבקהביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת  

על   יחולו  הפוליסות  או  האישורהפוליסה  מיום    מבקש  שמו.  על  הועברו  הפוליסות  או  שהפוליסה  מיום 
 מבוטח בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי ה  מבוטחההעברה כל זכויות ה

הפך   מבוטחההסכם לפרק זמן העולה על עשרה ימים או שהחדל מהעבודה נשוא  מבוטח  מותנה בכך שה
הפך לפושט רגל או שחברת    המבוטחלא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שמבוטח  לחדל פירעון או שה

ע"י  נערכה  ולא  לפי הדין או תנאי הפוליסה  הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה 
 ימים כאמור 10ת תחתיה בתוך פוליסה אחרת, זהה, חלופי מבוטחה

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה,  

בהתאם  תמציתית  במתכונות  ביטוחים  קיום  אישור  המצאת  בדבר  הוראות  הצדדים  על  יחולו  אם  אף 

יטוח להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הב

המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות  

בכל   כי  מוסכם  כן  זה.  ביטוח  בנספח  לאמור בהוראות  בהתאם  ביטוחים  לעריכת  של המבוטח  החוזיות 

ף את דוגמת  מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחלי

של   הביטוח  להתחייבויות  בכפוף  וזאת  חלופיים,  ביטוח  אישורי  בנוסח  המצ"ב  הביטוח  אישורי  נוסח 

 המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור. 
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יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש    מבקש האישורמובהר ומוסכם בזאת, כי   .15
לשם קימום הנזק ובהתאם לשיקול   מבוטחיועברו ל  ש האישור מבק. תגמולי הביטוח שקיבל  מבקש האישור

 מבקש האישור.דעתו הבלעדי של 

 : ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .16
וכי מבטח המבוטח מוותר ו/או הבאים מטעמו  ידי מבקש האישור  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .16.1

 מהמפורטים לעיל. על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי 
יום לאחר משלוח הודעה של    30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא   .16.2

 המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול  

כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח לידי מבקש    של ביטוח העבודות

 יום מראש.  60האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .16.3
לקבלת פיצוי או שיפוי על   טעמוו/או מי מו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור  

 פי הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .16.4

ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או 
א יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה ל

 האישור.
. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין 2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   .16.5

בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  
- 1981  . 

חלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם המבטח מוותר על זכות הת .16.6
גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה  וכן כלפי כל אדם או  מבקש האישור, 
הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא  

 בזדון.  יחול כלפי אדם שגרם לנזק

על   .16.7 שהיא,  סיבה  מכל  השלמתן  טרם  המבוטח  ידי  על  העבודות  תופסקנה  בו  מקרה  בכל 
בידי  המבוטח קבלניות  עבודות  ביטוח  פוליסת  עריכת  המשך  על  המבוטח  ממבטח  אישור  להמציא 

על שם   וכי הפוליסה הקבלנית תועבר  עליו  יורה  גוף אחר שמבקש האישור  ו/או כל  מבקש האישור 
 או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו./מבקש האישור ו

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות  .16.8
 על פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .17
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 עבודות הקמה -אישור ביטוח 

האישור   קבלניות / בהקמה ביטוח עבודות  -אישור קיום ביטוחים  הנפקת  תאריך 

(DD/MM/YYYY) 

ל תנאי  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים  

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מען הנכס המבוטח   המבוטח מבקש האישור*

כתובת ביצוע  /

 העבודות*

 מעמד מבקש האישור* 

עומר  שם:   מקומית  מועצה 

חברות  ו/או  תאגידים  ו/או 

ו/או   סמך עירוניים    גופי 

עמותות  ו/או  רשותיים 

נבחריהם   ו/או  בשליטתם  

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 קבלן הביצוע ☐  __________ שם: 

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 _______ אחר: ☐

 __________ ת.ז./ח.פ.:  __________ ת.ז./ח.פ.: 

 __________ מען:  __________ מען: 

18.  

 כיסויים

 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר  

 הפוליסה 

נוסח 

ומהדורת  

 פוליסה 

גבול האחריות /   ת. סיום ת. תחילה

סכום ביטוח / שווי 

 העבודה 

כיסויים נוספים 

בתוקף וביטול  

 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד' 
 מטבע  סכום 

עבודות  הסיכונים  כל 

 קבלניות

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה: 

     _____ 
 

ויתור על תחלוף לטובת   ₪ 

 ( 309מבקש האישור ) 

טבע   נזקי  בגין  כיסוי 

(313 ) 

פריצה   גניבה,  כיסוי 

 ( 314ושוד ) 

אדמה   רעידת  כיסוי 

(316 ) 

נוסף   מבקש    -מבוטח 

 ( 318האישור )

ביטוח     -מוטב לתגמולי 

 ( 324מבקש האישור ) 

 ( 328)  ראשוניות

 חודשים  24     תקופת תחזוקה 

     רכוש סמוך 
הביטוח,    20%עד   מסכום 

 ₪  750,000מינימום 

     רכוש עליו עובדים 
הביטוח,    20%עד   מסכום 

 ₪  750,000מינימום 

     הוצאות תכנון ופיקוח
מינימום   15%עד   מהנזק, 

200,000   ₪ 

אדריכלים  שכ"ט   מתכננים 

 ומומחים אחרים 
    

הביטוח,    15%עד   מסכום 

 ₪  200,000מינימום 

     רכוש בהעברה 
הביטוח,    10%עד   מסכום 

 ₪  500,000מינימום 

קל   וציוד  עבודה  כלי  מתקנים 

 )שאינם כלולים בשווי הפרויקט( 
    

הביטוח    15%עד   מסכום 

בודד:   לפריט  )מקסימום 

50,000  )₪ 
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 כיסויים

 מסכום הביטוח  15%עד       זמניים מבני עזר 

 מסכום הביטוח  15%עד       רכוש מחוץ לחצרים 

לקוי   ישירנזק   מתכנון  כתוצאה 

 חומרים לקויים או עבודה לקויה 
 מסכום הביטוח  20%עד      

לקוי   עקיףנזק   מתכנון  כתוצאה 

 חומרים לקויים או עבודה לקויה 
 מלוא סכום הביטוח     

     פינוי הריסות
הביטוח,    20%עד   מסכום 

 ₪  500,000מינימום 

ע"י   שיידרשו  ותוספות  שינויים 

בעקבות   המוסמכות  הרשויות 

נדרשו   ובתנאי שלא  מקרה ביטוח 

 טרם קרות מקרה הביטוח 

 מגובה הנזק  10%עד      

שעות   בגין  מיוחדות  הוצאות 

וחגים   לילה  עבודת  נוספות, 

 והובלות מיוחדות 

 מסכום הביטוח  15%עד      

 צד ג'

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה: 

 ( 302אחריות צולבת ) ₪  5,000,000    

משנה   וקבלני  קבלנים 

(307 ) 

 ויתור על תחלוף לטובת  

ויתור על תחלוף לטובת  

 ( 309מבקש האישור ) 

שנגרם   נזק  בגין  כיסוי 

 ( 312משימוש בצמ"ה )

המל"ל   לתביעות  כיסוי 

(315 ) 

נוסף   מבקש    -מבוטח 

 ( 318האישור )

מוגדר   האישור  מבקש 

 ( 322כצד ג' ) 

 ( 328ראשוניות ) 

מבקש  האישור    רכוש 

 ( 329ייחשב כצד ג' )

בציוד   הנובעים משימוש  גוף  נזקי 

מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי  

 לבטחו בביטוח חובה ושאין חובה 

 מלוא גבול האחריות     

במתקנים,    ישירנזק   מפגיעה 

 צינורות וכבלים תת קרקעיים 
 מלוא גבול האחריות     

 ₪  4,000,000     רעד והחלשת משען

במתקנים,    תוצאתינזק   מפגיעה 

 צינורות וכבלים תת קרקעיים 
    2,000,000  ₪ 

משנה   ₪  20,000,000     אחריות מעבידים וקבלני  קבלנים 

(307 ) 

ויתור על תחלוף לטובת  

 ( 309מבקש האישור ) 

המל"ל   לתביעות  כיסוי 

(315 ) 

  היה  -   נוסף  מבוטח

  מי  של  כמעבידם  וייחשב

 ( 319)  המבוטח מעובדי

 ( 328)  ראשוניות

  ערך כינון     כל הסיכונים  -רכוש 

ויתור על תחלוף לטובת  

 ( 309)  מבקש האישור

טבע   נזק  בגין  כיסוי 

(313 ) 

פריצה   גניבה,  כיסוי 

 ( 314ושוד ) 
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 כיסויים

אדמה   רעידת  כיסוי 

(316 ) 

 ( 328ראשוניות ) 

        אחר

 
19.  

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
074 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר    יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא  

 השינוי או הביטול. 
 

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.באישור ביטוח כללי * 


