
 

 

 
 

 
 יסוד המעלה  מקומיתמועצה 

 
 22/04 מס'פומבי מכרז/חוזה 

 
 
 
 
 

 
 מתקני כושר   ה והתקנה של קלאספ מכרז 

 אולם ספורט 
 יסוד המעלה ב

     
 
 

 מסמכי המכרז כוללים:
 
 

 
 : הוראות ותנאי המכרז1פרק 
 : החוזה, תנאים כלליים2פרק 
 : כתב כמויות3פרק 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

    . 
 
 
 
 
 
 

1



 
 

 

 

 ביסוד המעלה  אולם ספורטלאספקה והתקנה של מתקני כושר  רזמכ
 04/22  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'

 
 

 מהות העבודה א

 לאספקה והתקנה של מתקני כושר אולם ספורט ביסוד המעלהס  מכרז זה מתייח  1.1
 . באולםהתקנתם , הובלתם, הרכבתם, מתקניםאספקת העבודה כוללת:      1.2

לראות 1.3 משו   בהזמנה  אין  הזו  של  ם  כלשהי  להתקשרותתחייבות  עם  המועצה  ההתקשרות   .

ובכפוף   לאחר  הזוכה,  עם  שייחתם  ההתקשרות,  הסכם  לנוסח  בהתאם  תעשה  כלשהו  זוכה 

 להמלצת ועדת המכרזים והחלטת ראש המועצה.   

אספקה והתקנה באופן  ל  במכרזהמכרז הינו על התמורה אותה תשלם המועצה למציע שיזכה   1.4

בכמויות  אות ההסכם ההתקשרותאם להורא ושלם בה מל ציוד ומתקני כושר  ונספחיו של  ת 

 שיוזמנו על ידה בהתאם להצעתו במכרז 

 

 העבודה   1.3        
 

 לכלל הציוד והמתקנים שהוזמנו א.  על המציע שיזכה לערוך תכנית העמדה             
מקבלת  7תוך   עבודה  ו  ימי  הזכייה  לתוכניתהודעת  בהתאם  ת לליכ   העמדה   זאת 

 שתועבר אליו.   
 חודשים מיום קבלת צו תחילת עבודה את כל    3תוך    ולהתקין על הזוכה לספקב.  

 .שהוזמנו על ידי המועצה הציוד והמתקנים      

 מתקנים שסופקו על ידו לתקופה  להמציע שיזכה מתחייב להעניק אחריות לציוד ו  ג.  

 המציע   ,למועצה לשביעות רצונה. בנוסף קת כל הציוד הנדרששנים החל מיום אספ 3של      

 .  שיזכה במכרז מתחייב לעמוד בכל סעיפי השירות המפורטים בהסכם על נספחיו    

 על המציע שיזכה לבצע הדרכות לעובדי חדר הכושר באולם הספורט ביחס למתקנים . ד 

 המקצועי,   ים מקצועיים לצוות הדרכות / מפגש 3ד  ותפעולם עד לשביעות רצונם המלא וע     

  או לכל גורם שתמצא המועצה לנכון.  התחזוקתי והניהולי      

 . על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם והנספחים ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא ה 

 ורפו( אם צורפו או לא צ בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחיו )בין    

 אי ידיעתו בפסקה הרלוונטית.  אי הבנתו/או אי היכרותו ו/אוגם אם העילה שלו לכך היא    

 יד על פי דרישות מפעל הפיס, את האישורים הר"מ:מ העזוכה לו. על ה

 אישור שחרור טובין הכולל את הדגמים -

ת  שבו תהיה התייחסות מפור -אחר התקנת המתקניםאישור יועץ בטיחות ל -

ות לחשבון  להשותן יהיה  אופן שניכמויות ושמות, ב -שלו לכל המתקנים

 . שהוגש

 
 

בפרק     -   תנאי התשלום  1.4 כפי המפורט  סופי  וחשבון  ביניים  יגיש חשבונות  למסמכי    2הזוכה 

האישורים הנדרשים  מהיום בו ניתנו כל  ם  יו  45המכרז. תשלום החשבונות יבוצע בתנאי שוטף +  

 ה וגזבר המועצה. פקח, מהנדס המועצלתשלומו על ידי המ
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   תנאי ההסכם לא ישולמו התייקרויות מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא.    כי על פי  מודגש בזה

 קבועים, לרבות במקרה בו זמן הביצוע יתארך מטעם כלשהו. ומחירי החוזה יהי

 

הביצוע  1.5 להתחי  -  זמן  יהיה  הזוכה  מעל  העבודה  בביצוע  תחיל  צו  קבלת  עם  עבודה  יד  לת 

   הצו.מיום קבלת   חודשים  3 ה תוךולהשלימ
 
 תנאי השתתפות במכרז  2

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף  

 המפורטות להלן: 

 
פרטי  המציע   2.1 אח אדם  משפטי  תאגיד  או  ישראל  או    רתושב  כד)חברה  הרשומה  ין  שותפות, 

 בישראל(.  
 :  יםבאלצרף להצעתו את המסמכים הלהוכחת תנאי זה על המציע  

המציע יצרף להצעתו צילום תעודת התאגדות של החברה    -במידה והמציע הינו חברה רשומה  
רשומה, שותפות  הינו  והמציע  במידה  מנהליה  של  ורשימה  החברות  רשם  יצרף    אצל  המציע 

 ל השותפות אצל רשם השותפויות.   ו תעודת התאגדות ש להצעת
 

ה   2.2 הא  3במהלך  המציע  השנים  סיפק  ל חרונות  מועצות  רשויו  3  -לפחות  ו/או  מקומיות  ת 
( לפחות  של  בסכום  כושר  לחדר  ציוד  אזוריות  מועצות  ו/או  חדר    180,000מקומיות  לכל   )₪

וא מציע במכרז זה. ושל הציוד אותו ה   היה של המציע עצמו. יובהר, כי הניסיון צריך שיכושר
מוצעים על    אשר נדרש עבורם אישור ואשר  למציע אישור מכון התקנים הישראלי למתקנים

ניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את  כי ה   ידו. מובהר בזאת
 חרת בגוף המגיש.ההצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או א

 
 על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף זה אסמכתאות המעידות על  2.3

 להלן:   תו בתנאי סף בהתאם למפורטידעמ
'להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:   1הצהרה המסומנת כנספח ב .א

צרן(  ט של: סוג, דגם ויהפרויקטים אותם ביצע, רשימת הציוד ומתקני הכושר )ברמת פירו
כוללת   וכן טועלות  לפון  ללא מע"מ, שמו המלא של מזמין העבודה, המפקח/מנהל האתר 

 רך יצירת קשר. וכתובת של כ"א מהם לצו
 

, כעוסק מורשה ומגיש את הדו"חות התקופתיים  1975-רשום לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 2.4

לצרף  ציע  ן על המ. כמו כמעיד על כךעל המציע לצרף אישור ההשוטפים בגין מס ערך מוסף,  

)אכיפת  גופים ציבוריים    , לפי חוק עסקאותאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש

 . 1976-( תשל"וול חשבונותניה 

 
כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיות   2.5

ים  מסמכים אשר מתייחסתקבל אישורים או    המשפטית אשר מגישה את ההצעה. המועצה לא

 לאישיות משפטית אחרת. 

 
 
 מסמכי המכרז  3

 תי נפרד הימנו: אחד מהם מהווה חלק בל  ם וכלחלקי שלושה במכרז זה 3.1

 הוראות ותנאי המכרז.   - 1פרק  3.1.1

 החוזה, תנאים כלליים.  - 2פרק  3.1.2
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 כתב כמויות  -3פרק  3.1.3

 הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה.  3.2

המכרזכות 3.3 מסמכי  בכל  הסעיפים  ולהתמצ  רות  לנוחות  ורק  אך  לעשות  נועדו  ואין  אות 

 כי המכרז. בכותרות שימוש לצורכי פרשנות מסמ

 

 הגשת ההצעה  4

מ 4.1 של    סמכיאת  תשלום  תמורת  לרכוש  ניתן  המועצה.    800המכרז  במשרדי  יוחזרו(  )שלא   ₪

מס את  שרכש  זה  הוא  כי  המעידה  הקבלה  את  להצעתו  לצרף  חייב  המכרזהמציע  אי  מכי   .

הגו בין  אהתאמה  רכש  אשר  המשפטי  תביא  ף  המציע,  שהוא  המשפטי  הגוף  לבין  המכרז  ת 

 לפסילת ההצעה. 

המכרז 4.2 מסמכי  פי  על  וכל   "ההצעה"  המכרז  מסמכי  כל  על    פרושה  אשר    המציע המסמכים 

 למלא במסמכי המכרז או לצרף אליהם, על פי תנאי מכרז זה.

ימלא את   4.3 לפרק  המציע  א'  זיהולמ  1נספח  טופס  המהווה  יפורטו  סמכי המכרז  בו  המציע,  י 

הפרטים הנדרשים למילוי    טי המדויק של המציע והכתובת של משרדו הרשום וכלהשם המשפ

 תו טופס. באו

 

 מועד הגשת ההצעות  4.4

  0015:בשעה  .22714.מיום  על המציע להגיש הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר   4.4.1

תוצב במשרד   (, לתיבת המכרזים אשרת למכרזהמועד האחרון להגשת הצעו  -)להלן  

 ועצה. מזכיר המ 

 

הצעה בדואר או בכל דרך  הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ה 4.4.2

 סילת ההצעה. לא יתקבל ויגרום לפ  אחרת

 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד   4.4.3

לתקופ  למכרז  ההצעות  להגשת  תשלח  האחרון  אשר  בהודעה  נוספות,  לכל  ות 

 ם אחד לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. המשתתפים במכרז לפחות יו 

 

 הצעה ילוי ה אופן מ  4.5

 . בדיולפרק ב', הרישום ייעשה   1פורט בנספח ת אחוז ההנחה כמעל המציע למלא א 4.5.1

 
מובהר כי, מחירי היחידות כוללים את כל המסים והתשלומים האחרים, ללא יוצא  4.5.2

 בנפרד, במקום המתאים.  יצויןרך מוסף כלל, פרט למס ערך מוסף. מס עמן ה
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 אופן הגשת ההצעות  4.6

ה 4.6.1 את  להגיש  המציע  לרעל  מקור  כחוברת  כל  צעתו  המצורפים    המסמכיםבות 

, מעטפת ההצעה תוכנס  במעטפה חתומה בצירוף כל המסמכים  המקוריים הנלווים  

 לתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה 

 

המציע   4.6.2 ל על  מסלצרף  וכל  המכרז  חוברת  את  ידו  הצעתו  על  מוגש  אשר  אחר  מך 

ההבהרות אשר ישלחו  ם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות ובהתא

   .כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציע, אם ישלחו, למשתתפים

 

ובהשתתפות   4.6.3 למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות   , שהוא  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כל 

 לנה על המציע בלבד.במכרז, תחו

 

 חתימות  4.7

המכרז 4.7.1 ממסמכי  עמוד  וכל  מסמך  כל  על  לחתום  המציע  שינוי ו,  על  או  הבהרה  כל 

 המציע, עליהם קיבל המציע הודעה בכתב.  ידי  על   נערך במכרז לאחר רכישתואשר 

 

במסמכי   4.7.2 האמור  לכל  הסכמתו  את  המציע  מאשר  ובהגשתה,  ההצעה  על  בחתימתו 

 המכרז ובתנאיו.

 

  עותק של תעודת הרישום של התאגיד ו  הוא תאגיד, יצרף המציע להצעתאם המציע   4.7.3

ז הם  החתומים על מסמכי המכר ד כי  המעי  או רואה חשבון  ואישור מטעם עורך דין

 .  עם התאגידהמורשים לחתום מט

 
 

 בדיקת האתר וסיור קבלנים  5

עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו  5.1 ולבצע כל בדיקה  על    על המציע לבקר באתר העבודה 

 גשתה. הדרוש לו לשם הכנת ההצעה וה  מנת שיהיה בידו כל המידע

 

 באולם ספורט יסוד המעלה.  0011:ה  בשע 3.7.22 יערך ביום חובה   סיור קבלנים 5.2

 
 

 תוקף ההצעה 6

 )תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 90ההצעה תהיה בתוקף למשך   6.1

 

ה נוספת אשר וקף הצעתם למכרז מוארך לתקופהמועצה תהא רשאית להודיע למציעים כי ת 6.2

ועצה. נמסרה הודעה  שלושים( ימים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המ)  30לא תעלה על  

5



 
 

 

 

)מאה עשרים( ימים מהמועד האחרון    120צעה בתוקף למשך  ידי המועצה, תהא הה  כאמור על 

 להגשת ההצעות למכרז. 

 

 ערבות בנקאית  7

על המציע לצרף להצעתו  וחתימה על חוזה עם המועצה,    להבטחת קיום התחייבויות המציע 7.1

  ( 1)נספח ג  1פרק  נוסח המפורט  בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המועצה, בערבות  

)במילים:    ₪  000,02למסמכי המכרז. הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין, על סך של  

   המע"מ.כולל  1 כפי המפורט בנספח ב' לפרק שקלים חדשים(  עשרים אלף

 

 ט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. רשאית לחל המועצה תהא 7.2

 

 מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.   14.10.22עד ליום  קף לתקופה הערבות תעמוד בתו 7.3

 

המועצה   7.4 הודיעה  בו  מקרה  בכל  הבנקאית  הערבות  את  לחלט  לדרוש  רשאית  תהא  המועצה 

 . וטל עליו על פי המפורט  להלןכרז אך הוא לא ביצע את כל המלמציע כי הצעתו זכתה במ

 

ש, כי לא  למען הסר ספק, יובהר ויודג   אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה.  7.5

חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי    תתקבל כל

 . עדיו איןהכרחי להגשת הצעות למכרז, בל המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי ו

 

המציעים   7.6 לב  להגשת    –לתשומת  האחרון  המועד  דחיית  על  המועצה  ההצעות.מועד  הודיעה 

עפ יוגש  בסעיף  הערבות  הנקוב  התאריך  המועצה    7.3"י  ידי  על  אחרת  נמסר  אם  אלא  לעיל, 

 המכרז. בהודעה על דחיית מועד הגשת 

 

תשוחרר    7.7 במכרז  שזכה  מציע  של  ההסכ  90תוך  ערבות  חתימת  לאחר  בכפוף  ימים  עמו  ם 

 . קאית לביצוע ההסכם בהתאם לקבוע בתנאי מכרז זהלהמצאת ערבות בנ

 

זכיית 7.8 על  למציע  הודעה  לדרונמסרה  המועצה  רשאית  במכרז,  תוקף  ו  הארכת  מהמציע  ש 

על שתיקבע  לתקופה  תוקף  -הערבות  את  להאריך  מתחייב  והמציע  בהתאם  ידה  הערבות 

עצה לדרוש  בות כאמור  לעיל, רשאית המולא האריך מציע את תוקף הער  ,הלדרישות המועצ

 ם. דים נוספילתבוע פיצויים ו/או סע  כותהולקבל פירעון הערבות וזאת בלי לפגוע בז

 

 הבהרות ושינויים 8

כך   8.1 על  להודיע  עליו  התאמות,  אי  ו/או  שגיאות  סתירות,  המכרז  במסמכי  המציע  ימצא  אם 

בדואר    במייל ישלח  מ  רוניאלקטאשר  יאוחר  לא  המועד  )  3-למועצה,  לפני  ימים  שלושה( 

 שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 
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הבהרה 8.2 לי  שאלות  עד  לשלוח  לשלוח    בלבד  WORDבקובץ    15:00בשעה    5.7.22ום  ניתן  יש 

מייל:  ל קבלת    elouzeng@gmail.com  כתובת  את  6920897-04-בטלפון  המסמךולוודא   .

 בד. בל Wordהשאלות יש לשלוח בפורמט  

 

א 8.3 בדואר  תשלחנה  הפרטים תשובות  פי  ועל  לכל   לקטרוני  במועצה,  רוכש  כל  שהשאיר 

הצעה ועל המציע יהיה לצרפם  שובה יהיו חלק בלתי נפרד מההמשתתפים במכרז. מכתבי הת

 ולחתום עליהם. 

 

 המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל פה.  8.4

 

מין וסוג שהוא ו/או  כרז שינויים ותיקונים, מכל  ית בכל עת להכניס במסמכי המהמועצה רשא  8.5

בא המכרז,  מסמכי  לרוכשי  בסעיף  לשלוח  המפורט  מיד   לעיל,  8.2ופן  ו/או  הבהרות  ע  מסמך 

נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתה  

 הבלעדי. 

 

סתירה   8.6 של  מקרה  ובכל  ההבהרות  במסמכי  האמור  האמובין  יגבר  המכרז,  מסמכי  ר  בין 

 במסמכי ההבהרות. 

 

 הסתייגויות, השמטות, שינויים 9

 כללי  9.1

ו/א  9.1.1 שינוי  של  מקרה  שי בכל  תוספת  ו/או  השמטה  במסמכי  ו  המציע  ידי  על  עשו 

 המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית המועצה: 

 י המכרז.( לפסול את מסמכ 1)

 בו כלל ולהתעלם מהן. ויות כאילו לא נכת( לראות בהסתייג2)

 גם טכני בלבד.( לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פ3)

ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את     מציע לתקן את( לדרוש מה 4)

 מחיר ההצעה  ו/או פרט מהותי בה. 

 

לשיקול   9.1.2 נתונה  לעיל  האפשרויות  בין  של  ההחלטה  המכרזים  ועדת  של  דעתה 

לעיל,    4או    3,  2לפי אחת החלופות המנויות בס"ק    ועצה. אם תחליט הועדה לנהוגהמ

יסרב להסכים לכך, רשאו ולחלט את הערבות  ית הועדה לפסול את ההצהמציע  עה 

ה הצעתו  אם  המציע,  ידי  על  הוגשה  אשר  ההצעה  י הבנקאית  להיות  אמורה  יתה 

 הזוכה. 
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 כתב הכמויות  9.2

   .זהה כולל לגבי כל סעיפי החועל המציע לציין שיעור הנח   א. 

 כר במספרים, ואם היא תינתן בש על המציע לכתוב בבירור את גובה ההנחה ב.      

 עשרוני הוא לא יהיה יותר משני ספרות אחרי הנקודה העשרונית.                 

 ברור וחד משמעי ראשית מודגש בזאת, כי במידה ושיעור ההנחה הנ"ל לא יהיה ג.      

 . המועצה לפסול את ההצעה על הסף               

 במידה ואין  0%יין את שיעור ההנחה )ואפילו לצ ד.  המציע חייב לבטא בכל מקרה    

               בדעתו לתת הנחה בכל מקרה, במידה ולא תהיה התאמה בין סכום ההצעה                 

   1ע"י המציע בנספח ב' לפרק  וז ההנחה/התוספת כפי שיוצעו לאחר חישוב אח          

 ההצעה ע"י המועצה  על סמך אחוז ההנחה.   תחשב 

 וכן, כמובן לכל אחד מסעיפי  ה נכונה לביצוע העבודה כולהה.  ההנחה הנ"ל תהי         

 .המכרז/חוזה כשלעצמו              

 ועצה אתמסעיפי המכרז/חוזה תראה המ ו.  במידה ויחול שנוי בכמות של אחד או יותר   

       ע ע"י המציע, והוא יהיה מחירו שלכל סעיף מתוצאת סעיף ה' לעיל כמחיר סביר שהוצ               

 נכון לגבי כל שינוי שהוא )הגדלה או הקטנה בכמויות בכל הכמויות(               

                     ב כמויות המתומחר( וחתום עלז.  המציע יגיש עם הצעתו את אומדן המזמין )כת         

 ידו.                 

 

 הצהרות המציע  10

   יאסף על ידו ואשר יכול  ל מידע שיוך ו/או כ תו על בדיקות שיער על המציע לבסס הצע 10.1

 ין זה. ילהיות רלוונטי למתן הצעתו ועל המועצה לא תחול כל  אחריות כלשהי בענ             

 

  פרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת רט מין פיר טעות או אי הבנה בענ כל טענה בדב 10.2

 ההצעה.             

 

 פתיחת ההצעות  11

מ  עצההמו את  שרכש  מי  לכל  לפתתודיע  המועד  על  המכרז  או  סמכי  בפקס  בכתב  ההצעות  יחת 

 בדוא"ל , לפי בחירת המועצה ועפ"י הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה. 

 

 ונים לדרוג המציעים וקריטרי -בחינת ההצעות 12

              ית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא  תהא רשאהמועצה   12.1

 ת באופן מלא לדרישות המפורטת להלן ובכלל זה     שר לא תהא תואמלהתחשב בהצעה א            

 במסמכי המכרז.            
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 כללי:  12.2

  הצעהכחות כלל המציעים שהגישו מעטפות המציעים תפתחנה בפתיחה פומבית בנו

 .   ויבחרו להשתתף

 שתתפות במכרז.  תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף לה -בשלב ראשון   )א(

 חנה ההצעות מבחינת איכות המתקנים המוצעים.  תיב  –ני בשלב הש )ב(

   50% –מרכיב האיכות יהיה  )ג(

   50%  –מרכיב ההצעה הכספית יהיה )ד( 

נקודות   30חות א לקבל לכל הפועל המשתתף יה 50%שקל של מרכיב האיכות יהיה מ

כרז, הוא שלב  לשלב ג' של המעל מנת לעבור נקודות אפשריות במרכיב זה  50מתוך 

 מחיר.  בדיקת הצעות ה

במסגרת  הליך לקביעת מרכיב האיכות יכולה ועדת המכרזים להסתייע בצוות מקצועי  

יועץ   כושר, רכז הספורט במועצה,שיקבע על ידה ויכלול  לפחות את מנהל חדר ה

 . ל פי שיקול דעתה  בלבדמקצועי למכרז הכל ע

 :האיכות יבמרכ  בגין הניקוד פירוטלהלן  

 מסמכים נלווים לצירוף  ניקוד מרבי  הקריטריון מס"ד

אספקה 1 אספקה   שירות:    מהירה, 

 והתקנה, תמיכה 

 מקצועית, הכשרות. 

 ( נק 6עד )

 עד )חוות דעת לקוחות 

 ( נק' 9

לשיחות קודות נ 15 בהתאם  לקוחות    3עם    ינוקד 

באמצעות משתתף,  ניקוד    לכל  טופס 

 2ב'  הממליצים שבנספח

הוא    2י נספח ב'  המציעים כתשומת לב  

פמ לשימוש סמך  ואין    נימי  המועצה 

 צורך למלאו בשלב 

 הגשת ההצעה למכרז. 

עדיף,  2 טכני  בידול    מפרט  פטנטים, 

 ( נק'  10עד ) מקצועי

 דסת אנוש.הנ  איכות ביומכנית,

מנראות אסתטיקה,    ,התרשמות 

 אחידות ההפעלה  פשטות,

 '( נק 10עד )

דעת   הפרויקטחוות    15ד  ע)   מנהל 

 (נקודות

למתקנים    טכניים ומפרטים  קטלוגים   נקודות  35

כולל גם    תמונות.  המוצעים,  לצרף  ניתן 

בדבר ועדיפותם    הסברים  המתקנים 

זה.   בהתאם שבפרמטר   לקריטריונים 

המועצה תבחר לפי שיקול דעתה ביקור  

הותקנו   שבהם  מתקנים  במקומות 

 לצורך בחינה וניקוד ההצעות.

 .תיפסל הצעתו ,זה יבבמרכ נקודות 20 חותפ ה לכל יקבל שלא  משתתף  ,לעיל כאמור

 

 : בחינת הצעת המחיר   12.3

 לאחר מתן ניקוד איכות ועדת המכרזים תפתח את הצעות המחיר 
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יקבלו ניקוד  (אשר עברו לשלב זה )והמציעים   50%רבי של כאמור לשלב זה משקל מ

הכוללת   במרכיב זה בהתאם  להצעה הכספית הכוללת שלהם ביחס להצעת המחיר 

 : הבאה נוסחהתאם ל, בהמוכה ביותרהנ

 

 הצעת המחיר הכוללת הנמוכה ביותר     

 ___________________________        X 50 –ניקוד מרכיב המחיר 

 הצעת המחיר הכוללת הנבחנת      

 

 נקודות.   50 -ר תזכה בתההצעה הנמוכה ביו 

 

 ניקוד האיכות ועדת המכרזים תהא רשאית להמליץ על ההצעה שקיבלה את סך חיבור  12.4

 .גבוה ביותרמחיר הקוד העם ני 

 ות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו בבחינת ההצע המועצה תתחשב 12.5

 כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, בניסיון 

פרויקט לצורך  המועצה  יועץ  ו/או  המועצה  של  שלילי  עם   .קודם  בהתקשרות  זה, 
כזו  המצ הייתה  פרויקטים לאספקרבות התקשר ל   –יע, אם  לביצוע  של ות  והתקנה  ה 

ו/או מת היועץ ציוד  ו/או  בין המועצה  וקיימות מחלוקות  כושר, שטרם הסתיימו  קני 
הכושר  מתקני  ו/או  הציוד  העבודות  איכות  ו/או  טיב  על  למציע,  המועצה  מטעם 

כללי, ובאופן  הנ"ל,  פרויקטים  במסגרת  והותקנו  עניינ   שסופקו  קריטריון  אחר בכל  י 
צעה הזוכה.  מבלי  קראת קבלת החלטתה בדבר ההמוצאת היא לנכון לשקול, לאותו  

ניסיון שלילי לעניין סעיף זה  לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי 
ייחשב: אי עמידה בדרישות הסכם ו/או בלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע 

   הגוף המזמיןין ו/או היועץ מטעם הוראות המזמ
ו/או   אספקה  בביצוע  מתקכשל  ו/או  ציוד  של  לדעתם התקנה  בהתאם  כושר  ני 

 המנומקת של אנשי מקצוע מטעם המועצה ו/או היועץ מטעם המועצה.  
או   המציע,  של  הכושר  מתקני  ו/או  מהציוד  משמעותית  רצון  שביעות  אי  של  קיומה 

לקו של  שלילית  דעת  חוות  של  היועץ מטעםקיומה  ו/או  על    חות  הציוד המועצה  טיב 
 שר שסיפק המציע.  ו/או מתקני הכו

יהיה  הטיעון  הסופית.  ההחלטה  מתן  לפני  טיעון  זכות  למציע  תינתן  אלה,  במקרים 
 בכתב או בעל פה, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים.   

 

 חירה, תנאיה או המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מ  12.6

שלדהתייחס  חוסרבשל   באופן  המכרז  לתנאי  ההצ ות  הערכת  מונע  המועצה  עה  עת 

למכרז.  החלטה  קבלת  בטרם  המציע  עם  שימוע  קיימה  שהמועצה  ובלבד  כדבעי 

 המשמעות הינה כי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר.  

 

 דת ית לנהל, באמצעות ועידה לצורך כך, תהא רשא-המועצה, או מי שיוסמך על  12.7

עםהמכרזים   ומתן  משא  מטעמה,  מי  על    או  ה"זוכה",  ההצעה  את מגיש  לשפר  מנת 

 . הצעתו
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   הודעה על הזכייה וההתקשרות 13

 המועצה לקחת  המועצה תודיע לזוכה על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי  13.1

 . חתום על ידי המועצה  אכשהועותק של החוזה המצורף 

 ד קבלת ההודעה  ה על ההסכם יחשב מועת כי יום מועד החתיממובהר בזא 13.2

 בר הזכייה .  דב

   ₪ 18,000בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, בסך ביצוע על הזוכה להפקיד ערבות   13.3

עשרה)במילים:   חדשים  אלף  שמונה  המכרז(  שקלים  למסמכי  המצורף  הנוסח   לפי 

על (ימים מקבל7)לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם תוך שבעה   ת ההודעה 

 מהמועצה.  זכייתו 

הזוכה והמציע  הערבו  במידה  את  ימציא  תהיה לא  לעיל,  האמור  הזמן  פרק  בתוך  ת 

העבודה  ביצוע  את  ולהעביר  שמסר  הבנקאית  הערבות  את  לחלט  רשאית  המועצה 

לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד המועצה 

 . ואאו דרישה מכל סוג שה כל תביעה ו/או טענה ו/

 .חודשים ממועד הוצאתה 12 הערבות תעמוד בתוקפה למשך 13.4

 מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע העבודות או לא  13.5

במילים: )  21  ימציא למועצה אחד מן ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות תוך  

סודית את שהפר הפרה מהותית ויימים רשאית המועצה לראות בו כמי    (עשרים ואחד

ההס תהוראות  והיא  הבנקאית כם  הערבות  את  ביצוע   חלט  את  ותעביר  לאלתר, 

העבודות לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות 

 . כנגד המועצה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה

 מקבלת ההודעה   עד הנקובים הדרושים לאחר המומציע אשר ימציא מסמך מהמסמכ 13.6

זכי  מהעל  המציע יתו  זכיית  לבטל  בלי  באיחור  לקבלם  הסכימה  והמועצה  מועצה, 

זכאית המועצה, לפי שיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן הודעה   -במכרז  

  על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין המציע. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי

לקבלם   יה להסכמת המועצה מהווה ראי מסמכים באיחור אינה  לעניין זה, המצאת ה

 באיחור. רק אישור מפורש ובכתב של המועצה יהווה הסכמה כאמור 

 ימים מקבלת ההודעה על ( 7)  המציע שיזכה מתחייב להמציא למועצה תוך שבעה 13.7

  ' בן כנספח זכייתו מהמועצה, אישור קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומ

הביטוח,  2לפרק   חברת  ידי  על  או  הר  מוב.  חתום  תוספת  שינוי,  כל  עריכת  כי  בזאת 

הסתייגות ביחס לאישור קיום הביטוחים, בין אם נעשו בגוף האישור ובין אם במכתב 

לוואי ללא אישור המועצה מראש ובכתב, תהווה הפרה מהותית ויסודית של הוראות 

שיקול   פי  על  והמועצה,  הבההסכם,  רשדעתה  תהא  אלעדי,  להעביר  ביצוע  אית  ת 

מנוע העבודות   יהיה  שיזכה  והמציע  לאחר,  זה  מכרז  כנגד   ע"פ  מלהעלות  ומושתק 

 המועצה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.   

 מבלי לגרוע מן האמור במכרז זה, מובהר בזאת כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות  13.8

11



 
 

 

 

חיב או מצמצם על כל שינוי המר  הורות בכל עתזוכים וכן ל  ה למספר לפצל את הזכיי 

פ על  שיוזמנו  הפרטים  היקף  או  את  שיזכה  למציעים  או  למציע  ולהוציא  זה  מכרז  י 

שיזכו צו התחלת עבודה בהיקף נמוך או גבוה מזה הנקוב כמחיר הגשת המכרז, ללא 

פי החלטת   שהיא עלמגבלה על היקף הסכום הנקוב בהצעת המציע, וזאת מכל סיבה  

 . ועצה בלבדהמ
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 : נספח א' 1פרק 

 

 טופס זיהוי המציע

 
 ___________________________________   שם המציע:  1.1

 
 ___________________________________   כתובות:  2.1

 
 ___________________________________    טלפון: 3.1

 
 ____ ____________ ___________________   פקסמיליה:  4.1

 
 _____________ ______________________             דוא"ל  :                       5.1

 
 תעודת זהות:__________________  -מספר החברה, אם יחיד  -אם חברה 6.1

 
 כתובת משרד רשום:_______________________________ -אם חברה 7.1

 
 

 ציע:ם של המ קטים העיקרייתאור כללי של הפעילות והפרויי
 ____________________________ ________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________ 

 
 
 יע: מנהלים נוכחיים במצ .4
 

 תפקיד      שם 
 

  ______________________  _______ ___________________ 
 

  ______________________   __________________________ 
 
 
 אנשי מפתח נוספים במציע: .5
 

 תפקיד      שם 
 

  ______________________   ___________________________ 
 

  ______________________  _______ ____________ _______ _ 
 

  ______________________  _____ ______________________ 
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 פרויקטים שבוצעו על ידי המציע בעבר  .6

 

מס' 
 סד'

תאריך   היקף כספי  מזמין העבודה
 השלמה 

פרוט כללי של  
 העבודה

הגוף 
 המזמין

איש   טלפון 
הקשר  
מטעם 
 המזמין

1.  
 
 
 
 
 
 
 

     

2.  
 
 
 
 
 
 

     

3.  
 
 
 
 
 
 
 

     

 

בא • עבודות  משלוש  יותר  לפרט  שניתן  בפורמט  נוסף  נספח  הוספת  הטבלה  מצעות  ל 

 האמורה. 

העבודות   • ביצוע  על  שונים,  מזמינים  שלושה  לפחות  מטעם  והמלצה  אישור  לצרף  נא 

 האמורות.
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 : נספח ב'1פרק 

 טופס הצעה כללי 

 

 : לכבוד המועצה המקומית יסוד המעלה

 

ן שלא צורפו, ולאחר שהבנו את  סמכי המכרז, בין שצורפו וביאת כל מובחנו    ו בעיוןשקראנ לאחר   .1

, הננו מסכימים לבצע את העבודות נשוא המכרז עפ"י הצעתנו וכמפורט  מכי המכרזכל האמור במס 

 להלן: 

 ₪ לא כולל מע"מ  000,156    סה"כ הצעה:

 %______   הנחה )באחוזים(: 

 __________ ₪  _______  מחיר לאחר הנחה: 

 ___________ ₪  ______    :17מע"מ 

 _________________ ₪    סה"כ מחיר כולל מע"מ: 

 

 מכון התקנים וכיוצא בזה(.  מחירי היחידה כוללים את המצאת כל הבדיקות והאישורים )2

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.   120.  הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של  3

 ש"ח.  000,20רבות בנקאית ע"ס ע  וסרים בזאתעתנו אנו מת קיום הצ.  להבטח4

 .  אנו מסכימים לכך שתהיו זכאים לראות בהצעתנו זו הכוללת את כל מסמכי המכרז, במידה וזו 5

 תתקבל על ידכם, כחוזה מתחייב בינינו לביניכם.     

   ערבות ביצוע)לרבות    הדרושים  היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להמציא את כל המסמכים.   6

 למסמכי המכרז.   1ולחתום על מסמכי החוזה במועד המפורט בפרק וכו'(    ביטוחים    

      היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שהוגשה . 7

    מראש. בועיםסכמים וקעל ידינו תמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מו    

       את ההצעה הזולה ביותר ו/או הצעה כלשהיא וכי הנכם    מתחייבים לקבל    לנו שאינכם  ועיד.  8

        רשאים לבטל את המכרז כולו או לפצל את העבודה בין מספר מציעים או להקטין או להגדיל  

      ל פיצוי  זכאים לכלא נהיה  את היקפה, הכל על פי שיקול דעתכם הבלעדי, וכי במקרים כאמור  

 המועצה. או שיפוי מ 

 

        _____________________ 
 שם וחתימת המציע                 
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 ( 1): נספח ג1פרק 

 

 נוסח ערבות בנקאית 

 נוסח ערבות מכרז 
 
 
 

 ________________  בנק 
 

 )ל ________________(  04/22מכרז מס' 
 
 

 לכבוד 
 מעלה מועצה מקומית יסוד ה

 
 

 א.נ.,
 
 

 __________ערבות מס' כתב הנדון:
 
 

מס'   מכרז  עם  בקשר  "המבקש"(  )להלן   _____________ בקשת  פי  בזאת    ,  04/22על  ערבים  הננו 
)להלן    ,)____________ )במילים:  ש"ח   __________ של  לסך  עד  סכום  כל  לכם  לשלם    -כלפיכם 

 סכום הערבות(. 
 
 

ו דרישתכם הראשונה  בו תגיע אלינ  ימים מהמועד   7ת תוך  הערבו  הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום 
אי ומבלי להטיל עליכם כל חובה כלשהי להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי  בכתב, וזאת ללא כל תנ

 שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.
 
 

נו,  לנו לפי כתובת הימסר  ריכה ל תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ____________ וכל דרישה על פיה צ
 מהמועד הנ"ל. לא יאוחר 

 
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. 
 
 
 

 בכבוד       רב,         
 

 _____________  בנק         
 

 _____________  סניף         
 

 _____________  כתובת         
 

 _____________  תאריך         
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 ( 2)ג'נספח  :1פרק 

 

 נקאית נוסח ערבות ב

 ביצועבות נוסח ער
 
 
 

 ________________  בנק 
 

 )ל ________________(  04/22מכרז מס' 
 
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית יסוד המעלה 

 
 

 א.נ.,
 
 

 כתב ערבות מס'__________ הנדון:
 
 

מס'   מכרז  עם  בקשר  "המבקש"(  )להלן   _____________ בקשת  פי  ער04/22על  הננו  בז,   את  בים 
לכם  כלפ לשלם  לסיכם  עד  סכום  _________כל  )במילים:  ש"ח   __________ של  )להלן  ך   ,)___-  

 סכום הערבות(. 
 
 

ימים מהמועד בו תגיע אלינו דרישתכם הראשונה    7הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות תוך  
שתכם ומבלי  את דרילנמק    בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה כלשהי להוכיח או

 רוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.היו חייבים לדשת
 
 

תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ____________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו,  
 לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 

 
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. 
 
 
 

 רב,    וד    בכב        
 

 _ ____________ בנק         
 

 _____________  סניף         
 

 _____________  כתובת         
 

 _____________  תאריך         
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 : נספח ד'1פרק 
 

 חוזה
 

 שנערך ביום ________ 
  

 מועצה מקומית יסוד המעלה  בין:
 מצד אחד        ( המועצה -)להלן   

 
 _ _____________________ ובין: 

 ______ מ ______________ 
 מצד שני        (הספק -  להלן) 

 
 

יסוד  ב   באולם הספורט  לצורך אספקה והתקנה של מתקני כושר   04/22מס'  זכה במכרז    הספק ו הואיל 

 , כפי המפורט בכל מסמכי המכרז. המעלה

 : והספק הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז;  והואיל
 

של המתקנים על פי הסכם זה על סמך   ספקתם והתקנתםה להזמין את אהחליט  המועצה: ווהואיל
 ובכפוף  לתנאים הקבועים במכרז ובהסכם זה;    הצעתו

 
: והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, התחייבויותיהם ההדדיות, ההוראות שיחייבו אותם  והואיל

 להן.   סכם זהודרך שיתוף  הפעולה ביניהם בקשר עם ביצוע הוראות הה 
 

 כדלקמן:ם ה בין הצדדיהוסכם והותנ
 
 בלתי נפרד מחוזה זה: חלק  מהוויםהמפורטים להלן, כל מסמכי המכרז  .1

 הוראות ותנאי המכרז  - 1פרק  .1.1
 החוזה, תנאים כלליים  - 2פרק  .1.2
 כתב כמויות דן ואומ - _פרק  .1.3
 כל מסמך נוסף או אחר אשר צורף למסמכי המכרז במסגרת הליכי המכרז.  .1.4

 
בשאר מסמכי המכרז המפורטים    טתאותה משמעות המפור  ורטים במסמך זה תהאפ למונחים המ .2

 לעיל. 
   או כל מי שימונה על ידי המועצה במקומו או בנוסף לו. ________ן החוזה יהיה   י המפקח לעני .3
ידי   .4 על  צורף  כתב הכמויות אשר  פי  ידו למכרז    הספקעל  על  ניתנה  סך כל ההצעה אשר  להצעתו, 

 . ע"מולל מ לא כ  __________ש"ח _ _  עומדת על סך של 
בהתאם לקבוע במסמכי    ותשולם  תחושב  ,ביצוע העבודהבפועל עבור  זכאי    הספקיהיה  התמורה לה   .5

 המכרז.
כוללת התייקרויות מכל סוג  למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה הקבוע במסמכי המכרז איננה   .6

   זמן הביצוע יתארך. ומכל סיבה שהיא. מחירי החוזה יהיו קבועים, לרבות במקרה בו
 עם קבלת צו התחלת עבודה ועל פי הקבוע בו, ויסיימה  מיד עבודה יתחיל בביצוע ה הספק .7

 מיום קבלת הצו.    חודשים 3 תוך        
של    בסך  מראש  וקבועלמזמין פיצוי מוסכם    הספקת ישלם  בגין כל יום של פיגור בהשלמת העבודו .8

 מסמכי המכרז. ב  ליום, כפי הקבוע ₪ 1,000
 

 על החתוםבאו הצדדים ה יולראי
 

 
 ________ _________        ________________ 

 הספק                      המועצה            
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 ' 1ה: נספח  1פרק 
 

 תאריך: _________ 
 לכבוד 

 ____________ 
 א.ג.נ 

 04/22 הנדון: מכרז מס'
 

המכרז .1 ועדת  המלצת  את  אישר  המועצה  ראש  כי  להודיעך  מתכבדים  ההצעה  הננו  על  להכריז  ים 
 כרז שבנדון, כהצעה הזוכה. אשר הוגשה על ידך למ

 
 ביצוע חלק מהעבודה   .2

יא החליטה לפצל את ביצוע  על פי הקבוע במסמכי המכרז, מתכבדת המועצה להודיעך כי ה .2.1
 העבודות בין מספר מציעים. 

 
ורק את  .2.2 ב העבודות המפורטות בכתב הכמויות החלקי המצ"  לאור האמור עליך לבצע אך 

 .(העבודות החלקיות -ליו )להלן  המצורפות אהתוכניות  , ועל פי כנספח א'
 

החלקיותאת   .2.3 צו   העבודות  לך  יימסר  בו  מהיום  ימים,   _______ תוך  לסיים  עליך  יהיה 
 תחילת העבודה. 

 
 המצאת מסמכים  .3

לידי   .3.1 ולהמציא  זה,  מכתבי  מיום  ימים  שבעה  תוך  המועצה,  למשרדי  להגיע  מתבקש  הינך 
 ה את המסמכים הבאים: מהנדס המועצ

 למסמכי המכרז.  2לפרק  7ע כפי הנדרש בסעיף  ערבות בנקאית לביצו  .3.1.1
 למסמכי המכרז.   2' לפרק  באישור על ביצוע ביטוחים כפי המפורט בנספח  .3.1.2

 
עם המצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב זה, תמציא המועצה לידך עותק של  .3.2

 ימנו.  ווה חלק בלתי נפרד ה מסמכי המכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מה 
 

 ב, בכבוד ר    
  בני טויטו               ציון אילוז 

 גזבר המועצה              מהנדס המועצה 
 

 זוכה  הספקאישור 
 
 הנני מאשר קבלת הודעה זו ומתחייב לפעול על פיה.  .1
 
 חייב  כדלקמן:תהנני מאשר ומ .2
 

ביני ל .2.1 נערך  נפרד מההסכם אשר  זו מהווה חלק בלתי  עבודה  בין המועצה לביצוע ה הודעה 
 נדון. נשוא המכרז שב

 
ידוע לי כי אינני רשאי להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון כל עוד לא אקבל לידי   .2.2

 צו תחילת עבודה, וכי לא אהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם אפעל בניגוד לכך.  
 

ן חל  ות נשוא המכרז שבנדוההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבוד ידוע לי כי   .2.3
ר התמורה בגינן תחושב על פי  בודות החלקיות כפי המפורט בהודעה זו, אשאך ורק לגבי הע

 כחלק מהצעתי למכרז.מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות אשר הוגש על ידי 
 

 לראיה באתי על החתום
 ______________       ______________________ 

  וכה הז  הספקחתימת              תאריך        
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 ' 2הפח : נס 1פרק 

 
 תאריך: _________ 

 לכבוד 
 ____________ 

 א.ג.נ 
 04/22 הנדון: מכרז מס'

 
ההצעה   .1 על  להכריז  המכרזים  ועדת  המלצת  את  אישר  המועצה  ראש  כי  להודיעך  מתכבדים  הננו 

 אשר הוגשה על ידך למכרז שבנדון, כהצעה הזוכה. 
 ביצוע חלק מהעבודה   .2

הקטין/להגדיל  ודיעך כי היא החליטה ל ז, מתכבדת המועצה להי הקבוע במסמכי המכר על פ  .2.1
 . נשוא המכרזהעבודות    את היקף ביצוע

 
לאור האמור עליך לבצע את העבודות המפורטות בכתב הכמויות המצ"ב כנספח א', ועל פי   .2.2

 העבודות(.   -התוכניות המצורפות אליו )להלן 
 

תוך .2.3 לסיים  עליך  יהיה  העבודות  מהיו  את  ימים,  תח_______  צו  לך  יימסר  בו  ילת  ם 
 העבודה. 

 המצאת מסמכים  .3
לידי   .3.1 ולהמציא  זה,  מכתבי  מיום  ימים  שבעה  תוך  המועצה,  למשרדי  להגיע  מתבקש  הינך 

 מהנדס המועצה את המסמכים הבאים: 
 למסמכי המכרז.  2לפרק  7ערבות בנקאית לביצוע כפי הנדרש בסעיף   .3.1.1
 י המכרז. למסמכ  2' לפרק  בפורט בנספח אישור על ביצוע ביטוחים כפי המ .3.1.2

 
מצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב זה, תמציא המועצה לידך עותק של ה  עם .3.2

 מסמכי המכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  
 בכבוד רב, 

 
 בני טויטו                 ציון אילוז 

 גזבר המועצה   מהנדס המועצה 
 
 

 זוכה  ספקהאישור 
 
 ייב לפעול על פיה. עה זו ומתחקבלת הוד  הנני מאשר .1
 
 חייב  כדלקמן:תהנני מאשר ומ .2
 

ביני לבין המועצה לביצוע העבודה   .2.1 נערך  נפרד מההסכם אשר  זו מהווה חלק בלתי  הודעה 
 נשוא המכרז שבנדון. 

 
ל לידי  ידוע לי כי אינני רשאי להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון כל עוד לא אקב .2.2

 ך.  י לתשלום תמורה כלשהי אם אפעל בניגוד לכדה, וכי לא אהיה זכאצו תחילת עבו
 

ידוע לי כי ההסכם אשר נערך ביני לבין המועצה לביצוע העבודות נשוא המכרז שבנדון חל   .2.3
פי מחירי היחידה   על  בגינן תחושב  זו, אשר התמורה  בהודעה  כפי המפורט  לגבי העבודות 

 . כחלק מהצעתי למכרזות אשר הוגש על ידי המפורטים בכתב הכמוי 
 

 לראיה באתי על החתום
 

 ______________       ______________________ 
  הזוכה  הספקחתימת              תאריך        
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 ו': נספח  1פרק 

 
 תאריך: _________ 

 לכבוד 
 ____________ 

 א.ג.נ 
 04/22 הנדון: מכרז 

 
המ .1 ראש  כי  להודיעך  מתכבדים  המלצת  הננו  את  אישר  להכריזועצה  המכרזים  ההצעה    ועדת  על 

 ן, כהצעה הזוכה. אשר הוגשה על ידך למכרז שבנדו
 
 ביצוע העבודה בשלבים  .2

על פי הקבוע במסמכי המכרז, מתכבדת המועצה להודיעך כי ביצוע העבודה חולק לשלבים,   .2.1
 אשר יקבעו על פי היקף התקציב אשר יעמוד לרשות המועצה מעת לעת.

 
__________ ₪ )כולל מע"מ(, ולפיכך  ועצה תקציב בסך של _ ראשון עומד לרשות המבשלב  .2.2

העבודות  יבוצע ורק  אך  הכמויות,  בכתב  פורטו  אשר  העבודות  מתוך  זה,  בשלב  ידך  על  ו 
 המפורטות בכתב הכמויות החלקי המצ"ב כנספח א'. 

 
 תחילת העבודה. את שלב א' יהיה עליך לסיים תוך _______ ימים, מהיום בו יימסר לך צו  .2.3

 
ך המועצה על השלבים הבאים שיהיה  לביצוע העבודות, תודיע לתקציבים נוספים  בלת  עם ק .2.4

 עליך לבצע מתוך כתב הכמויות, היקפם, מועד תחילתם ומועד סיומם. 
 

מהתקציב אשר אושר בכל שלב, הינך נדרש להודיע    80%עם השלמת ביצוע עבודות בשווי   .2.5
רט, והכל על  אותו שלב באופן מפו  צוע יתרת העבודה  שלעל כך למפקח, ולתאם עמו את בי

 ר עומד לרשות המועצה בגין אותו שלב.  מנת למנוע חריגה מהתקציב אש
 
 המצאת מסמכים  .3

לידי   .3.1 ולהמציא  זה,  מכתבי  מיום  ימים  שבעה  תוך  המועצה,  למשרדי  להגיע  מתבקש  הינך 
 מהנדס המועצה את המסמכים הבאים: 

 למסמכי המכרז.  2לפרק  7נדרש בסעיף  ערבות בנקאית לביצוע כפי ה  .3.1.1
 למסמכי המכרז.   2' לפרק  בביצוע ביטוחים כפי המפורט בנספח  ר עלאישו .3.1.2

 
עם המצאת המסמכים האמורים, וחתימתך על מכתב זה, תמציא המועצה לידך עותק של  .3.2

 מסמכי המכרז חתום על ידה, כאשר מכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  
 

 
 בכבוד רב,

 טויטוי בנ              לוזציון אי
 גזבר המועצה              ה מהנדס המועצ

 
 

 
 זוכה  הספקאישור 

 
 
 הנני מאשר קבלת הודעה זו ומתחייב לפעול על פיה.  .1
 
 הנני מאשר ומחייב  כדלקמן: .2
 

ביני לבין המועצה לביצוע העבודה   .2.1 נערך  נפרד מההסכם אשר  זו מהווה חלק בלתי  הודעה 
 שבנדון. נשוא המכרז 
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ידי  ודות נשוא המכרז שבנדון כל עוד לא אקבל ל ב י להתחיל בביצוע העוע לי כי אינני רשא די .2.2

 צו תחילת עבודה, וכי לא אהיה זכאי לתשלום תמורה כלשהי אם אפעל בניגוד לכך.  
 

ידוע לי כי לא אהיה רשאי לבצע שלבים נוספים בעבודות נשוא המכרז, מעבר לאלה אשר   .2.3
תב, חתומה על  ן הודעה בכל קודם לכ בלא שאקב  הודעה זו,   יצוע על פימפורטים כשלב לב

המור המועצה  ומגזבר  המועצה  מהנדס  נוספים  ידי  שלבים  או  שלב  ולבצע  להמשיך  לי  ה 
 בעבודה, כפי שיפורט באותה הודעה.

 
להודעה האמורה,    2.5הנני מסכים כי במידה ולא אקיים את ההתחייבות המפורטת בסעיף   .2.4

  2.2המפורט בסעיף  על התקציב  ודה תעלה  ביצוע העבזכאי בגין  ה לה אהיה  ועקב כך התמור 
בג תמורה  לתשלום  זכאי  אהיה  לעומת  לעיל,  ידי  על  שבוצע  העבודה  שווי  של  ההפרש  ין 

התקציב המאושר של המועצה, אם וכאשר המועצה תקבל תקציב מיוחד )שאיננו מתקציבה  
מ נתקבל תקציב  לא  האמור.  למימון ההפרש  המויוחד כאמורהשוטף(  פטורה , תהיה    עצה 

 פרש. גין אותו המתשלום ב
 
 
 
 
 
 

 לראיה באתי על החתום
 

 
 ______________       ______________________ 

   הזוכה  הספקחתימת              תאריך        
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 : החוזה, תנאים כלליים2פרק 

 

 כללי   -חלק א' 

 הגדרות  .1

 טת להלן:המפור הבאים המשמעות ז תהא למונחים המכר מסמכיבחוזה זה ובכל מסמך אחר מ

לפעול    –"המועצה"   .1.1 תסמיך  שהמועצה  מי  כל  לרבות  המעלה,  יסוד  המקומית  המועצה 

 בשמה לעניין החוזה, כולו או מקצתו, לתמיד או מזמן לזמן.  

, יורשיו, שולחיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה  הספקלרבות נציגי    –"  הספק" .1.2

 ביצוע העבודה. ו/או בשבילו ב  בשמו הפועל

בפרק    -ה"  "החוז  .1.3 המפורט  כפי  המכרז  מסמכי  המכרז    1כל  ותנאי    -במסמכי  הוראות 

ממסמכי   כחלק  נחשב  ואשר  לקבלן  המועצה  ידי  על  נמסר  אשר  נוסף  מסמך  וכל  המכרז, 

 החוזה. 

לע  –"המפקח"   .1.4 ידי המועצה להיות המפקח  ניין  האדם המתואר בהזמנה, אשר התמנה על 

קח ימנו אותו לפעול בסמכויות המפקח, כולן  ו המפחר שהמועצה ו/א ו/או כל אדם א  החוזה 

 מקצתן, לתמיד או מזמן לזמן, במקום או בנוסף. או 

לבצע לפי החוזה, לרבות השלמה ובדק ולרבות ביצוע כל    הספקהעבודה שעל    –"העבודה"   .1.5

 עבודה ארעית שתידרש בקשר לעבודה.

 סוד המעלה. רט בים ספואול –"מקום העבודה"  .1.6

חד דת  פקו .1.7 )נוסח  ולצורהפרשנות  החוזה  על  תחול  כחיקוק  ש(  החוזה  את  יראו  פרשנות  ך 

 כמשמעות הגדרה זו בפקודה האמורה. 

 

 הסבת החוזה  .2

אינו רשאי להסב לאחר את החוזה או כל זכות הנובעת מחוזה זה או כל חלק מהם,   הספק .2.1

 המועצה. ש של ומרא  אלא אם כן קיבל לכך את הסכמתה המפורשת בכתב

כולה או מקצתה, אלא אם כן קיבל לכך את ביצוע העבודה,  רשאי למסור לאחר    פקהסאין   .2.2

את הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של המועצה, ואולם העסקת העובדים בשכר, בין אם  

בסיס שכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין אם בסיס שכרם משתלם לפי שעור העבודה, אין  

כשלעצמה,   חלק   מסירתמשום  בה,  או  אך   העבודה  לאחר.  כי  במפו  ממנה  בזה  מובהר  רש 

יהי  יועסקו,  אם  כאלה,  כעובדי  עובדים  ועניין,  דבר  לכל  ויראו,  יוצרו    הספקו  ולא  בלבד 

יחסים   ובין  ומועסק  מעסיק  מעביד,  עובד  של  בין  שהם,  כל  יחסים  המועצה  לבין  ביניהם 

 דומים אחרים. 

צה  המוע  סכמה מפורשת של תינתן לקבלן ה  אף אם ה כי  על מנת למנוע כל ספק, מוצהר בז .2.3

הר  לאחר,  חלק ממנה  או  ביצוע העבודה  ו/או  למסירת  לפטור  כדי  זו  יהא במסירה  י שלא 

את   ו  הספקלשחרר  החוזה,  לפי  והתחייבויותיו  מלאה    הספקמאחריותו  באחריות  יישא 

טור  כן הפא אם  ובלעדית לכל מעשה ו/או מחדל של מבצעי העבודה באי כוחם ועובדיהם אל 

 מראש על ידי המועצה. כתב ונעשו במפורש, ב או השחרור 
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 .הספקהמועצה רשאית להסב חוזה זה או כל חלק ממנו לאחר, בלא שתזדקק להסכמת  .2.4

 

 היקף החוזה  .3

אחר,   דבר  וכל  הציוד  הכלים  החומרים,  אדם,  כח  לרבות  העבודה  ביצוע  על  חלות  החוזה  הוראות 

 ו בעקיפין. ממנה במישרין אנובע או ה/קבוע או ארעי, הנוגע לעבודה ו

 

 והוראות מילואים מסמכים ספקות ב .4

 

פי   .4.1 על  המועצה,  תחליט  בחוזה  שונות  הוראות  בין  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  בכל 

קביעת   הקובעת.  ההוראה  היא  הסותרות  ההוראות  מבין  איזה  הבלעדי  דעתה  שיקול 

 . וענייןלכל דבר    הספקהמועצה תהא סופית ותחייב את 

הור   הספק  גילה  .4.2 בין  מהוראותסתירה  אחת  שיהיה  החוז   אה  או  בו  אחרת  הוראה  לבין  ה 

למועצה   הספק לן ספק בפירושו הנכון של מסמך כל שהוא, המהווה חלק מהחוזה, יפנה  לקב

את   תחייבנה  זה,  במקרה  לנהוג  כיצד  והוראותיה  המועצה  של  ופירושה  הבהרה  לבקשת 

 ללא עוררין.  הספק

חת חובתו לפי ס"ק  מהזנ , לדעת המועצה, יצוע, אשר תנבעאה בבל שגייהא אחראי לכ  הספק .4.3

 דלעיל.  4.2

לבצע   .4.4 הוראות  לקבלן  לתת  ביצוע העבודה,  כדי  תוך  לעת,  מעת  רשאים  והמפקח,  המועצה 

את העבודה לפי תוכניות מתוקנות או שונות, לפי הצורך, וכל זאת בכפיפות לאמור בחלק ח'  

 דלהלן בדבר שינויים. 

 

 :של הספקויות תחייבהצהרות וה .5

תנאים המפורטים להלן בהסכם מתקנים שיוזמנו על ידה ובלמועצה את כל היספק  הספק   .5.1

 זה על נספחיו.  

הוא בעל הידע היכולת, הציוד, המומחיות, הכישורים, הניסיון, האמצעים וכוח האדם   כי .5.2

הרישיו כל  ובידיו  זה,  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  לביצוע  והמתאימים   נות  הדרושים 

על  ההיתרו הנדרשים  לצורך  ים  חוק,  היתר     ביצועפי  לכל  לדאוג  מתחייב  והוא  העבודות, 

רישיון לשם ביצוע העבודות על חשבונו הוא, וזאת בטרם ביצוע  אותו מעשה הדורש ו/או  

 . רישיון ו/או היתר כאמור

לבצע  כי הוא קרא את ההסכם על נספחיו והבינו והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי הסכם זה ו .5.3

 ההסכם במלואן תנאי  על פי  –כם זה בודות נשוא  הסאת הע

המפרטים   .5.4 אייל,  בבית  הכושר  חדר  את  המועצה,  ודרישות  תנאי  את  ובדק  ראה  הוא  כי 

זה  להסכם  בהתאם  העבודות  ביצוע  לשם  לו  הנחוצות  הבדיקות  כל   את  וערך  והכמויות 

עמידה   תוך  לבצעם   וביכולתו  עליו  מקובלים  הם  וכי  זה, הזמניבלוח  ונספחיו,  בהסכם  ם 

מבר ובמיומנות  כל  קצועימה  לו  תהיינה  ולא  לו  אין  וכי  ביותר,  גבוהה  הוא    ת  וכי  טענה, 

 מסוגל לבצע את העבודות בהתאם לאמור לעיל 
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מכון   .5.5 לדרישות  ובהתאם  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  המתקנים  את  ויתקין  יספק  כי 

 התקנים והוראות כל דין 

בדיקו .5.6 יסוד  על  שוכנע  הוא  הכי  המוקדמ תיו  המחיר  כי  ידו,  ות,  על  תמורה    מהווהמבוקש 

 הוגנת לכל התחייבויותיו  לפי הסכם זה 

כי הוא ספק עצמאי וכי כל העבודות שיבצע בהתאם להסכם זה ייעשו על ידו בהיותו ספק   .5.7

 מעביד   –עצמאי וכי אין ולא  יהיו בינו לבין המועצה יחסי עובד 

שעו .5.8 הרי  בעובדים,  הספק  ייעזר  באם  יבדים  כי  באלו  עובדיו  בלבד יחשבו  והוא    ידאג  לבד, 

לא יהיה כל קשר ו/או אחריות ו/או יחסי    לשלם להם את המגיע  להם ע"פ דין, וכי למועצה

 עבודה עם עובדי הספק 

כי הוא מנהל ספרים כדין וכי יש לו אישור מרשויות המס על ניהול ספרים כדין ועל ניכוי   .5.9

ימציא   לא  והקבלן  היה   ניכוי מסה אישלמועצמס במקור.  על  ה   ור    מועצה במקור, תהיה 

 עתה יש להעבירו לרשויות המס רשאית, ע"פ שיקול דעתה, לנכות מכל  סכום שלד

כי הוא נושא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, על ידו ו/או בקשר  .5.10

לם, רש לשא תידעם עבודתו על פי  הסכם זה וכי הוא ישפה את המועצה בגין כל סכום שהי

 להסכם זה ו/או לעבודתו של הספק עפ"י ההסכם  עקיף בקשר ישיר או   למאן דהוא,

הספק מצהיר בזאת כי העובדים שיועסקו מטעמו יהיו עובדים מקצועיים ומיומנים ויבצעו   .5.11

 עבודתם לשביעות  רצונה המלאה של המועצה וכי ישתמש בחומרים ובכמויות מתאימים

לבצע את   .5.12 ות, שקדנות,  בנאמניו מכוח ההסכם  וכל מחויבויות  בודות כל העהספק מתחייב 

 . מהימנות, ובדייקנות

 

 ביצוע העבודה .6

ב   .6.1 הפעלה  הוראות  האחריות,  תעודות  המתקנים,  את  יספק  החוק,    4הספק  ע"פ  שפות 

אספקת   לצורך  הכלל,  מן  יוצא  ללא  הדרוש,  וכל  האביזרים  הכלים   המכונות,  החומרים, 

 . ואונו ה ל חשבהמתקנים והשימוש בהם, ע

ם להוראות שיינתנו  וכניות ו/או המפרטים ו/או בהתאבהתאם לת  את העבודותהספק יבצע   .6.2

 לו על ידי המפקח  מטעם המועצה מעת לעת 

הדרושים    הספק .6.3 והתקנה  חיבור  עבודת  כל  ויבצע  קפדנית  בהתאמה  המתקנים  את  יספק 

 ולשביעות רצון המועצה   (מכל סוג)כולל  חיווט 

תפעולם עד לשביעות  נים וכושר ביחס למתקת לעובדי חדר ההדרכולבצע  על המציע שיזכה   .6.4

ועד   המלא  הניהולי    3רצונם  התחזוקתי,  המקצועי,  לצוות  מקצועיים  מפגשים   / הדרכות 

ו/או מי מטעמה לגבי אופן  השימוש והפעלת המתקנים, הוראות טיפול ותחזוקה הכל על פי  

 . כל חוק והוראות הסכם זה

עלוי .6.5 בכל  ישא  יי הספק  הות  אריזתםצור  אספקמתקנים,  הובלתם,  פ,  הפסולת  תם,  ינוי 

לרבו הפעלתם  יום,   מידי  בייצור  והאריזות  המושקעים  והעבודות  הגלם  חומרי  עלויות  ת 

בהספקת   הקשורות  הפעולות  יתר  וכל  לרבות  אחרים,   חובה  ותשלומי  מסים  המתקנים, 

 .המתקנים, ובכל הוצאה אחרת הקשורה באספקתם למועצה
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ו הבלעדית, באופן שיבטיח שמירה  ועל אחריות ל חשבונו  ור לעיל ע את כלל האמ הספק יבצע   .6.6

שמירה על איכותם ותקינותם של המוצרים שבמשלוח, וכן יינקטו על    על הוראות כל דין,  

יהיה   הספק  הסביבה.  ואיכות  הבריאות  הבטיחות,  לשמירת   האמצעים  מירב  הספק  ידי 

 . המועצה ם על  ידי, עד לקבלת מו למתקניםאחראי לכל נזק או אובדן שייגר

הספק   .6.7 המפרטנדרש  נלווה    עפ"י  ציוד  למועצה  נלווה") לספק  "ציוד  יספק  (להלן:  הספק   ,

   .ויתקין באתר ועל  חשבונו, את כל הציוד הנלווה בהתאם לדרישת המועצה

וא  אחריותו של הספק על פי הסכם זה תחול על כל פריט נלווה, שסופק על ידיו, בין אם ה .6.8

ו מצ   בין אם רכשייצרו  לדרישות    והספק לבדוד שלישי,  אותו  לוודא התאמתו  יהיה חייב 

 . כל יתר הדרישות על פי  דין או על פי הסכם זההמועצה ועמידתו ב

לספק   .6.9 שהיה  או  אחרת,  להוראה  ההסכם  מהוראות  אחת  הוראה  בין  סתירה  הספק  גילה 

יתן לספק  והמועצה ת  כתב למועצהספק בפירוש נכון של  מסמך או הוראה, יפנה הספק ב

 מועצה תהא סופית  ומחייבת ב. הוראת ההוראה בכת 

 

  ערבות לביצוע .7

למועצה, עם חתימת החוזה,    הספקלפי החוזה, ימציא    הספק להבטחת מילוי התחייבויות   .7.1

)להלן    ערבות אוטונומית  לביצוע  -בנקאית  ג)  1)פרק    (הערבות  שיהא    ((2נספח  בנוסח 

 ועל פי שיקול דעתה.  לשביעות רצונה של המועצה, על פי המקובל

של מסמכי המכרז,    1כפי המפורט בנספח ב' לפרק      ₪  18,000גובה  ב  יצוע תהיההערבות לב  .7.2

הערבות   תהא  החוזה,  היקף  את  המועצה  הגדילה  או  הקטינה  בו  במקרה  המע"מ.  כולל 

 יקול דעתה.  לביצוע בסכום עליו תורה המועצה, על פי ש

להשלים את העבודה על    הספקאמור ר המועד בו  יום לאח  90 -יהיה לתוקף הערבות לביצוע  .7.3

מסר   לא  עוד  וכל  זה  חוזה  פי  על  העבודה  הושלמה  לא  עוד  כל  המכרז.  מסמכי    הספקפי 

מתחייב   זה,  לחוזה  בהתאם  הבדק  לתקופת  ערבות  תוקף    הספקלמועצה  את  להאריך 

( 14יאוחר מארבעה עשר )דרש על ידי המועצה, וזאת לא  ישי  הערבות לביצוע לתקופה כפי

, תהא רשאית המועצה לחלט את  הספקעשה כן    ני מועד פקיעת תוקף הערבות. לאימים לפ 

 הערבות לביצוע והכספים המחולטים כאמור ישמשו כערבות לביצוע על פי חוזה זה. 

י .7.4 כאמור  המאורכת  הערבות  שתוקף  אימת  כל  יחול  זה  בסעיף  ו האמור  לפוג,    הספק עמוד 

 דק. ת לתקופת הבעבודה ולא מסר ערבוטרם השלים את ה

 

 זכות קיזוז וחלוט   .8

סכום   מתוך  ו/או  המועצה  מאת  לקבלן  המגיעים  הכספים  מתוך  לחלט  ו/או  לקזז  הזכות  למועצה 

  הספקהערבות לביצוע, בין עפ"י חוזה זה ובין עפ"י חוזה אחר שבין המועצה לקבלן, כל סכום אשר  

לגבותחייב   זכאית  שהמועצה  ו/או  מאת  למועצה  חו  הספקו  שבין  עפ"י  אחר  חוזה  עפ"י  או  זה  זה 

 ועצה לקבלן.המ
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 אחריות סולידרית  .9

יחידי    הספק אם   של  התחייבויותיהם  שכל  הרי  מאחד,  יחידים  יותר  ביחד    הספקמונה  אחראים 

ו מחדל של אחד מהם  למשנהו וכל מעשה ו/א  יסולידארולחוד על פי חוזה זה, כל יחיד יחשב כערב  

ל מה שיימסר לאחד מהם ו/או על ידי אחד מהם יחשב כאילו  כולם וכ  או מחדל שליחשב כמעשה ו/

 נמסר לכולם ו/או על ידי כולם.

 
 ויתור .10

שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה על ידי המועצה או המפקח במקרה מסוים   .10.1

אלא    זכויותיהם לפי החוזה ולפי כל דיןלא ייחשבו כוויתור, מצד המועצה ו/או המפקח, מ

 ויתור או ההנחה במפורש ובכתב. נעשה הו  אם כן

ו/או המפקח לסטייה של   .10.2 לפי חוזה, במקרה    הספקהסכמה מצד המועצה  מהתחייבויותיו 

 מסוים, לא יראוה כתקדים מחייב ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לגבי מקרה אחר. 

 
 

 הודעות  .11
 

  י אלקטרונ   או  אר רשוםהחוזה, תישלח מצד אחד למשנהו בדוכל הודעה, שיש למסרה לפי   .11.1

בתום   לתעודתן  הגיעו  כאילו  ותחשבנה  ובהצעה  בהזמנה  הנזכרות  הכתובות  ימים    3לפי 

 מיום המסרן למשלוח בבית הדואר.   

 

 הכנה לביצוע  –חלק ב' 

 בדיקות מוקדמות  .12

הצעת   הספק .12.1 הגשת  לפני  ומקיפה,  יסודית  בדיקה  בדק  הוא  כי  בזה  תחילת  מצהיר  ולפני  ו 

בפוע העבודה  תביצוע  כל  את  החוזל,  המשתמעות,  נאי  וההתנאות  הדרישות  כל  על  ה 

בין   ההתאמה  את  וסביבותיו,  העבודה  מקום  את  בדק  כן  מהחוזה.   בעקיפין  או  במישרין 

העבודות   של  וכמויותיהם  טיבם  את  הקרקע,  טיב  את  בפועל,  בשטח  למצב  התוכניות 

ל שיג את כבודה וכן החומרים והציוד הדרושים לביצוע העהכרוכות בביצוע העבודה, את ה

ביצוע   ואופן  הצעתו  על  להשפיע  העלולות  האפשריות  והשאלות  הבעיות  כל  לגבי  הידיעות 

 העבודה. 

בכלל, מצהיר   .12.2 הוראות החוזה  ובשאר  בפרט  דלעיל  בכלליות האמור  לפגוע  כי    הספקמבלי 

ה  פרט הכללי, הנוגעות לביצוע העבודהוא קרא ובדק, לפני הגשת הצעתו, את כל הוראות המ

הכללי, לרבות כל הדרישות ו/או ההתנאות המשתמעות ו/או שיכולות    ות המפרטוכי הורא

 להשתמע מהוראות אלה, נהירות, ברורות לו ומקובלות עליו ללא עוררין. 

כפי    הספק .12.3 החוזה,  ששכר  המוקדמות,  בדיקותיו  כל  יסוד  על  שוכנע,  הוא  כי  בזה  מצהיר 

בח  לשנקבע  ונאותה  הוגנת  תמורה  מהווה  התחייבווזה,  לכל  הכלל,  יותיו,  מן  יוצא  לא 

הנובעות מהחוזה וכי הוא יהא מנוע מלטעון כל טענה ביחס לתמורה ולהתחייבויותיו ו/או  

 ביחס לטעות כל שהיא מצדו ו/או פגם כל שהוא בהתקשרות עם המועצה בחוזה. 
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השמיט   .12.4 באם  כי  בזה  מובהר  של    הספקבמפורש  הכמויות,   מחיר  בכתב  שהוא  כל  סעיף 

כאייח הדבר  עשה  שב  ללא    הספקזאת  ילו  סעיף  אותו  את  לבצע  הסכים  וכאילו  במכוון 

 תשלום נוסף וכי מחיר סעיף זה כלול בשכר החוזה. 

 

 לוח זמנים  .13

הספק מתחייב לספק למועצה את המתקנים בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו בתוך   .13.1

   כמפורט במכרז  הציוד

מהמועצה   .13.2 לדרוש  רשאית  ש   הספק תהא  כל  התלבצע  או  בלוח ינוי  האמור,    אמה  הזמנים 

יעמוד בלוח הזמנים הקבוע לביצוע המערכת. כמו כן תהא    הספקהנדרש לדעתה על מנת ש

הזמנים   ולוח  הביצוע  לדרכי  בקשר  בכתב,  ופרטים  מילואים  לדרוש  רשאית  המועצה 

 להשתמש בהם.   הספקש בדעת האמורים, לרבות רשימת מתקני העבודה ומבנה העזר שי

בהמצאת ההצעה ו/או באישורה על ידי המועצה או המפקח, גם    ה כי איןש מובהר בזבמפור .13.3

מאחריות כל שהיא המוטלת עליו עפ"י חוזה,    הספקלאחר תיקון או עדכון, כדי לפטור את  

 לרבות השלמה במועד. 

 

 בדיקה ופסילת מתקנים/מוצרים   .14

רשאית  . 14.1 חייבת)המועצה  לא  מדגמית  (אך  ו/או  פרטנית  בדיקה  המתקנ לבצע  של  מצאה ,   ים. 

ראויים   בלתי  או  פגומים  הינם  או  המפרט  בדרישות  עומדים  אינם  המתקנים   כי  המועצה 

לשימוש מסיבה אחרת, תהא המועצה רשאית  לסרב לקבל לידיה את המשלוח או לדרוש את  

 . לקבל את המתקניםהחזרתו ותמסור על כך הודעה לספק, תוך ציון הסיבה לסירובה   

תשתמ 14.2 לא  במתקנים  המועצה  או  שלגביהם  ש  המפרט  בדרישות  עומדים  אינם  כי  הודיעה 

ראויים    בלתי  או  הפגומים")פגומים  "המתקנים  לפינוי  (להלן:  חשבונו,  על  ידאג  והספק   ,

עבור   התמורה  תשולם  לא  כזה  מקרה  .בכל  מועצה  ה  הודעת  לאחר  מיד  הפגומים  המתקנים 

 המתקנים הפגומים 

ר הספקת המתקנים, כי קיים בהם  ועצה לאחבו תגלה הממבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה   14.3

ו/או בחלקם פגם  או ליקוי, בייצורם ו/או בטיבם או בתפקודם ביחס לדרישות המפרט, או בשל 

כלל   על  העונים  חלופיים,  מתקנים  למועצה  לספק  הספק  מתחייב   פגומים,  מוצרים  היותם 

והמפרט המכרז  אתדרישות  לפנות   המועצה  דרישת  לפי  או  ה   ,  חשבון  פגומים,  המתקנים  על 

 הספק, ולבטל את ההתקשרות

יחויב   14.4 כאמור,  פגומים  המתקנים  היות  מועצה,בשל  ה  ידי  על  ההתקשרות  ביטול  של  במקרה 

וזאת, כהערכה מצטברת   (מאה אלף שקלים חדשים₪ )  50,000הספק בפיצוי מוסכם  בסך של  

כתוצאה  המועצה  נזקי  לג  של  ומבלי  ההתקשרות  תנאי   סעמהפרת  מכל  העורוע  אחר  מד  ד 

 . למועצה

ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה 14.5 לעיל,  מחויב הספק, אם המועצה תרצה ,  חרף האמור 

בכך, לספק  למועצה, מיד לאחר דרישתה, כמות זהה של מתקנים, העומדים בדרישות המכרז  

 . נוספת והמפרט שאינם מוצרים  פגומים, ללא כל תמורה
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 ביצוע העבודה  –חלק ג' 

 וע העבודה התחלת ביצ .15

בצו התחלת העבודה    הספק ו/או המפקח  ידי המועצה  על  יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע 

)להלן   הביצוע  תחילת  הביצוע  -כמועד  התחלת  להשלמת  מועד  הדרוש  בקצב  בביצועה  וימשיך   )

 נים ועפ"י הנחיות המפקח. העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמ

 

 הספקדה לרשות מקום העבו העמדת .16

לרשות   המועצה  תעמיד  הביצוע,  התחלת  הדרוש    הספק במועד  ממנו,  חלק  או  העבודה  מקום  את 

לרשות   המועצה,  תעמיד  מכן  לאחר  הזמנים.   לוח  לפי  העבודה  והמשכת  הביצוע  ,  הספקלהתחלת 

 יצוע בקצב הדרוש וכאמור לעיל.חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לב 

 

 העבודה  מועד השלמת .17

מהיום בו קיבל צו התחלת עבודה, כל    חודשים  3מתחייב להשלים את העבודה תוך    ספקה .17.1

יש   כי  במפורש  לגביו  שנקבע  מהעבודה  מסוים  חלק  של  השלמה  מועד  לכל  בכפיפות  זאת 

הושלמה  ש חשב  ה תלהשלימו קודם לכן על פי לוח הזמנים שנדרש על ידי המועצה. העבוד 

 . השלמהעם קבלת תעודת 

 יוארך מועד ההשלמה בהתאם לכך. השלמת העבודה או חלק מסוים ממנה נה הארכה לנית .17.2

 

למניעת      הספק.  17.3 הדרושים  הזהירות  אמצעי  כל  ובנקיטת  והעובדים  העבודה  לבטיחות  אחראי 

הקשורות   תאונות  לרבות  עבודה,  הפעלת  המתקניםהובלת  בתאונות  ינקוט    הספקוכו'.  ד  ציוה, 

יי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודות ויקפיד  חת רכוש וחבכל אמצעי הזהירות להבט 

 על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו 

נקיטת    הספק אי  עקב  חיים  ובעלי  אדם  לחיי  או  לרכוש  שייגרם  נזק  לכל  יחידי  אחראי  יהיה 

ופנינה אליו. לעומת זאת,  ג זה אשר ת ת כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסורואמצעי זהי

שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או  

לבין   יישוב הסכסוך או חילוקי  הספקהתובעים  . את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר 

 ם בוררות עפ"י מסמך אחר בא סמכא. די הדעות בהסכמת שני הצד

 

 :לעבודותלמתקנים ו אחריות .18

הספק יהיה אחראי כלפי ה מועצה לטיב ואיכות הציוד הנדרש, התקנתם ופעילותם התקינה   18.1

 .שנים מיום  אספקת הציוד בהתאם להוראות הסכם זה 3למשך 

לספק והספק  ך מצאה המועצה כי קיימים ליקויים ו/או פגמים בעבודות הספק, תודיע על כ  18.2

ה מחדש, עפ"י דרישת המועצה, מבלי שיהיה  ע את העבודמתחייב לתקנם  מידית ו/או לבצ

 . זכאי לכל תמורה או תמורה נוספת  בגין כך
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תיקונים דחופים יבוצעו על ידי הספק באופן מיידי עפ"י דרישת המועצה. באם לא יתקן   18.3

יחויב הספק בגין כל   הצהספק את התיקונים  תוך פרק הזמן שהעמידה לרשותו המוע

עמידת הספק  בתנאי סעיף זה ו/או ההסכם, וזאת מבלי  צה בשל אי העלויות שנגרמו למוע

 . לגרוע מכל סעד המגיע למועצה עפ"י הוראות הסכם זה ו/או הדין

הספק מתחייב לתקן בתוך חמישה ימים מקבלת הודעה כל פגם או קלקול שיתגלו במתקן.   18.4

  48ם בתוך  גורמים לסיכון או השבתת המכשיר יתוקן הפגם הבאם מדובר בקלקול  או פג

שעות מקבלת הודעה. במידה והמכשיר לא  יתוקן ע"פ לוח הזמנים הנ"ל, יספק הספק על  

 . חשבונו מכשיר חלופי שווה ערך ויפנה את המכשיר התקול על  חשבונו

פק  הס המועצה שומרת לעצמה הזכות לתקן את הליקויים בהתאם לשיקול דעתה ולחייב  18.5

פצות את המועצה בהתאם לאמור  ק מתחייב לבהודעת חיוב שתעביר  המועצה לספק. הספ

בהודעת החיוב. למען הסר ספק, אין בהודעת  החיוב כדי לגרוע מזכויות המועצה עפ"י 

 הסכם זה ו/או כל דין.   

חודשים ולהמציא אישור תקינות לכלל   6הספק מתחייב לבצע ביקורת תקופתית אחת ל  18.6

ב בחוק הספורט ו/או  פי וכמתחייבחדר  הכושר לאורך כל תקופת האחריות על   ריםהמכשי

 בתקנות.   

מובהר במפורש, כי אחריות הספק תכלול את תקינות, טיב ואיכות כל המתקנים וכל   18.7

 . חלקיהם השונים ללא יוצא  מהכלל ולאורך כל תקופת האחריות

 

 

 הפסקת העבודה  .19

העב  .19.1 ביצוע  את  להפסיק  הזכות  ובי ודהלמועצה  בפועל  העבודה  ביצוע  תחילת  לפני  בין  ן    , 

 הביצוע, את כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות. במהלך 

של   הספק .19.2 בכתב  הוראה  לפי  מסוים,  לזמן  מקצתה,  או  כולה  העבודה,  ביצוע  את  יפסיק 

 המועצה ולא יחדשה אלא לאחר שיקבל הודעת חידוש, בכתב, מאת המועצה. 

העבודה, .19.3 ביצוע  ינקוט  כו   הופסק  מקצתה,  או  המתאימי  הספקלה  להבטחת  באמצעים  ם 

בגין  ו ההוצאות  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  בו,  והמצוי  העבודה  מקום  העבודה,  להגנת 

ימים    3נתן למועצה, תוך    הספקהצורך לנקוט אמצעים כאמור יחולו על המועצה, בתנאי ש

ור.   שיעור ההוצאות  כאמ מיום קבלת הודעת ההפסקה, הודעה על כוונתו לדרוש הוצאות  

תנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו ולבססן. לא דרש  , לאחר שניייקבע על ידי המועצה

בגין    הספק תשלום  לדרוש  זכאי  יהיה  לא  לכך,  הקבוע  במועד  כאמור  הוצאות  תשלום 

 ההוצאות שנגרמו לו בגין הצורך לנקוט באמצעים כאמור בסעיף זה. 

א .19.4 כולה  העבודה,  ביצוע  מ הופסק  כאו  סופיות,  מדידות  תעשינה  לצמיתות,  מור  קצתה, 

ביחס לעבודה שבוצעה, אם בוצעה, והמועצה תשלם לקבלן את המגיע לו על יסוד    בחוזה,

 המחירים שבכתב הכמויות, בהתאם לעבודות אשר בוצעו בפועל עד למועד ההפסקה. 

ותביעות   .19.5 דרישות  כל  הסופי  לסילוקן  תבואנה  לקבלן,  המגיע  תשלום  סוג  ,  קהספעם  מכל 

דבר הנובע מכך ללא יוצא מן הכלל. למען  פסקתה וכל  שהוא, עבור העבודה שבוצעה, עקב ה 
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לכל תשלום אחר או    הספקהסר ספק, מודגש בזה כי מעבר לתשלום האמור לא יהיה זכאי  

 נוסף, לרבות פיצוי או שיפוי בגין כל נזק, אם נגרם לקבלן, עקב הפסקת העבודה כאמור.

 

 דה עבואחזקת מקום ה .20

בודה, יעברו להיות, משעת הבאתם  ו במקום הע חומרים שהובאו למקום העבודה ו/או נוצר  .20.1

 ו/או ייצורם, רכושה של המועצה.

חומרים, מתקנים, ציוד וכל אביזר ו/או כל דבר אחר הדרוש לעבודה ו/או לביצועה, אשר  .20.2

פקח  המ  למקום העבודה, לא יוצאו ממקומם אלא אם ניתנה הסכמת  הספקהובאו על ידי  

לא צורך בקבלת הסכמה כאמור,  להוציאם, ל יהא רשאי    הספקלהוצאתם בכתב ומראש.   

 רק לאחר שיקבל את תעודה ההשלמה כאמור להלן ובכפיפות למותנה בה. 

ידי   .20.3 על  שהובאו  אחרים  דברים  ו/או  חומרים  כי  יקבע  שהמפקח  עת  למקום    הספקבכל 

נחוצים עוד לביצוע העבודה, אזי יהא   ינם( א2( נפסלו לשימוש על ידי המפקח או )1העבודה )

נענה  להוציא  ספק ה על   ומשלא  המפקח  בהוראת  שנקבע  המועד  תוך  העבודה  ממקום  ם 

האחרים,    הספק הדברים  ו/או  החומרים  את  לתפוס  רשאית  המועצה  תהא  זו,  לדרישה 

בשווים תוך   הספקלסלקם ממקום העבודה, להשתמש בהם לצרכיה או למכרם ולזכות את  

ההוצאות יקבעו באופן  שר השווי וצאות הכרוכות בתפיסת, בסילוק ובמכירה, כא ההוניכוי  

 סופי ומחייב על ידי המפקח. 

רשאי    הספק .20.4 והוא  האחרים  הדברים  ו/או  החומרים  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי 

להשתמש בם לצורך ביצוע העבודה, ואולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בחלק יא'   

אותו סעיף  ה לדלהלן, רשאית המועצ לפי  בזכויות המוקנות לה  תהא  ולקבלן לא  השתמש 

 עוד זכות שימוש כאמור. 

אין להסיק מהוראות סעיף זה, מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של החומרים ו/או דברים   .20.5

 אחרים, ובמפורש מותנה בזה כי המפקח ו/או המועצה רשאים לפסלם בכל זמן שהוא.

 

 טיב החומרים והמלאכה  .21

ביותרחיימת  הספק .21.1 בחומרים מהמין המשובח  בזה להשתמש  לא  ב  מור במסמכי  ובהתאם 

 החוזה. 

לתקנים   .21.2 יתאימו  הישראלי,  התקנים  מכון  מאת  תקנים  קיימים  שלגביהם  חומרים 

 המאושרים ואם נקבע לגביהם במסמכי החוזה תקן אחר, יתאימו לתקן המאושר האחר.

מאושרי  הספק .21.3 בחומרים  אלא  העבודה,  בביצוע  ישתמש  ש לא  כשרים ם  ונמצאו  נבדקו 

ייב כי יהיה ברשותו אישור בכתב מהספק, המאשר כי  מתח  הספק.  לתפקידם על ידי המפקח

 הוא )הספק( אחראי על טיב החומרים ותפקודם לאורך זמן כאשר הם מבוצעים על ידי  

מתחייב לבצע את העבודה ברמה גבוהה ביותר ובהתאם לאמור במסמכי החוזה ולפי    הספק .21.4

 . פקחהוראות המ

המו  .21.5 ידי  על  מסוימים  חומרים  סופקו  אם  באף  אין  לגרוע  עצה,  כדי  כשלעצמה,  זו,  עובדה 

 לטיב העבודה. הספק מאחריות 
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מתחייב לספק, על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה    הספק .21.6

או   הבדיקות  לביצוע  הדרושים  והאמצעים  האדם  כח  הכלים,  כל  את  לספק  וכן  שנעשתה 

 ם למקום הבדיקות, הכל כפי שיקבע המפקח. ברתהע

 

 סיוע למפקח  .22

מובאים    הספק ממנו  מקום  ולכל  העבודה  למקום  עת  בכל  חופשית  גישה  למפקח  לאפשר  מתחייב 

לסייע למפקח ולעזור    הספקהחומרים, ציוד ודברים אחרים הכרוכים בביצוע העבודה וכן מתחייב  

 לו, ככל שיידרש וככל האפשר, במילוי תפקידו. 

 

 

 קיים ושמירה על תקינות המקום והציוד ה ניקוי מקום העבודה .23

והפסולת    הספק .23.1 על חשבונו, מזמן לזמן, ממקום העבודה, את כל האשפה  לסלק,  מתחייב 

במהלך הביצוע ששהצטברו במקום העבוד והן  הביצוע  לפני תחילת  הן  הכל  ה,  ל העבודה, 

 כפי שיורה לו המפקח. 

ינקה   .23.2 העבודה,  גמר  עם  על  הספקמיד  כל ,  את  ממנו  יסלק  העבודה,  מקום  את  חשבונו, 

הפ ימסרו  האשפה,  העבודה  ומקום  והעבודה  הארעיים,  והמבנים  החומרים  עודפי  סולת, 

לאה, למטרת השימוש, הכל בהתאם להוראות  למועצה כשהם נקיים ומתאימים התאמה מ

 ולשביעות רצונו המלאה.   המפקח

תקינ .23.3 על  שמירה  יבטיח  המבנההספק  ושט ות  הציוד  ידי    ח ,  על  שייגרם  נזק  כל  הפיתוח. 

 ת על ידי הקבלן ועל חשבונו. יתוקן במיידי הספק או מי מעובדיו  

 

 אבטחה, נזיקין וביטוח –חלק ז' 

 שמירה, גידור, זהירות ובטיחות .24

הדרושים    הספק .24.1 ובטיחות  זהירות  אמצעי  ושאר  שמירה,  חשבונו,  על  לספק,  בזה  מתחייב 

ורך בכך מחמת העבודה,  הציבור בכל מקום שיהא צ  לביטחונם ולנוחיותם של העובדים ו/או

 "י דרישת המפקח ו/או רשות מוסמכת.בכל דין ו/או עפ כאמור

יהא   .24.2 דלעיל,  ההוראה  בכלליות  לפגוע  הוראות    הספקמבלי  כל  למילוי  בלעדית,  אחראי, 

)נוסח חדש( תש"ל   בעבודה  לעבודה    1970  –פקודות הבטיחות  נוגעות  ככל שהן  ותקנותיה 

 ה, במישרין או בעקיפין.ולכרוך ב 

 

 דהנזיקין לעבודה ולמקום העבו  .25

ועד למתן תעודת השלמה, יהא    הספקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשות  מיום העמדת מק  .25.1

 אחראי, על חשבונו, לשמירת העבודה ומקום העבודה וההשגחה עליהם.  הספק

ק העלול להיגרם  על המבנה מנז  ינקוט על חשבונו בכל  האמצעים הדרושים כדי להגן  הספק .25.2

 מפקח. תקופת הביצוע ועד למסירתו לבמשך כל 
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     על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו בכל האמצעים    הספקוט  במיוחד ינק 

כל עבודות העזר להגנת האתר ולניקוזו לא תימדדנה לתשלום מבנה.  הדרושים להגנת ה

 . הספק  ותהיינה על חשבון

       באמצעי הגנה נאותים    נקט  הספקים הנ"ל, הן אם  כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמ

       בלי דיחוי, על חשבונו, לשביעות רצונו של    הספקך, יתוקן על ידי  והן אם לא עשה כ

 המפקח. 

בכל מקרה של תקלה, קלקול או נזק שייגרם לעבודה ו/או למקום העבודה, מסיבה כלשהי,   .25.3

לתקן את הנזק,    חייב  הספקור להלן(, יהא  ללא יוצא מן הכלל )פרט ל"סיכון מוסכם" כאמ

ובאופן  תוך המועד שנקבע  על חשבונו,   נקבע מועד, בהקדם האפשרי  ואם לא  ע"י המפקח 

 שעם השלמת העבודה, היא תהא במצב תקין ומתאים, בכל פרטיה, להוראות החוזה. 

 

 נזיקין לגוף או לרכוש  .26

בעקיפין, לגופו  צוע העבודה, במישרין או  מתחייב לכל נזק או אבדן שייגרמו תוך כדי ו/או בי  הספק

"י פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ובין לפי כל חוק אחר קיים ו/או שיבוא  ל כל אדם, בין עפאו לרכושו ש

 במקום הפקודה ו/או בנוסף לה. 

 

 נזיקין לעובדים  .27

הנמצא    הספק אחר  אדם  לכל  או  לעובד  יגיעו  אשר  הפיצוי  או  הנזק  דמי  כל  את  לשלם  מתחייב 

בודה ו/או הנובע  או עקב ביצוע הע/נה או נזק שאירעו תוך כדי ו , כתוצאה מתאוהספקתו של  ברשו

 מכך.

 

 

 שחרור ושפוי .28

נגדה    הספק .28.1 שתוגש  תביעה  ו/או  דרישה  מכל  המועצה  של  לשחרורה  לגרום  בזה  מתחייב 

 אחראי להם לפי חוזה זה.    הספקבקשר לכל נזק, אובדן או קלקול אשר 

ו/או  .28.2 תידרש  פ   באם המועצה  שלישי  לצד  לשלם  כלשהו, מתחייב  תיתבע  לם  לש  הספק יצוי 

ו לפצות את המועצה בכל תשלום שהיא תחויב בו וישולם על ידה בצרוף את התשלום ו/א 

 כל ההוצאות שנגרמו לה עקב הדרישה ו/או התביעה. 

מי   .28.3 ו/או  הספק  של  מקצועית  שגיאה  עקב  שיגרם  אובדן  ו/או  נזק  כל  בגין  אחראי  הספק 

טעו השמטמטעמו,  ו/או  הזנחה   ו/או  במילוי  ת  במחדל  ו/או  במעשה  המקצועית  ה  חובתו 

ו/או  פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם /ו או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים 

לדרישות המועצה ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים מהמוצרים.  אחריותו של הספק  

. אחריותו  ההתקשרות על פי חוזה זה  תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת

הא  בגין  הספק  תחושל   זה  בסעיף  או  מור  מטעמו  מי  ידי  על  שבוצעו  עבודות  בגין  גם  ל 

 בשליחותו 
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נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקנים ו/או לרכוש ו/או ציוד המועצה תוך   .28.4 הספק אחראי, לכל 

על העבודות  ביצוע  עם   בקשר  ו/או  ומ-כדי  ציוד  זמן  ובכל  זה  הסכם  הנמצאים פי  תקנים 

 כל נזק, כאמור, ללא דיחוי כל אובדן ולתקן  הספק, והוא מתחייב להשלים  תחת השגחת

הנמצא   .28.5 ותאור  סוג  מכל  לציוד  קלקול  ו/או  נזק  ו/או  אבדן  לכל  בלעדית  אחראי  הספק 

בשימושו או שהובא על ידו  ו/או על ידי מי מטעמו בקשר עם ביצוע העבודות, ובכלל זאת  

לחלקי וללמערכות,  לאביזרים  לרכיבים,  העב ם,  לביצוע  הנדרשים  עד חומרים   ודות 

 למועצה והוא פוטר את המועצה מכל נזק ו/או אובדן שיגרם לציוד  כאמור למסירתם 

לכל   .28.6 בשירותה, מכל אחריות  הנמצא  אדם  כל  ו/או  עובדיה  ו/או  המועצה  פוטר את  הספק 

על פ ו/או  זה  חוזה  פי  על  באחריותו  נזק שהם   ו/או  לשפות  אובדן  ומתחייב  דין  כל  ו/או  י 

ו/או את  עם קבלת דרישה  בלפצות באופן מלא, מיד   כתב, את ה מועצה ו/או את עובדיה 

שלוחיה בכל סכום בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה  שתגרם לה בגין אובדן ו/או נזק  

ה  לרבות   דין,  כל  פי  על  ו/או  זה  חוזה  פי  על  באחריותו  שהם  לרכוש  ו/או  וצאות  לגוף 

בק ואחרות  לספקמשפטיות  תודיע  מועצה  ה  לכך.  כ  שר  תביעה  קבלת  זמן  על  בתוך  אמור 

 . סביר מקבלתה  ותאפשר לו להתגונן מפניה

 

   הספקביטוח על ידי  .29

 יבטח, על חשבונו הוא, לטובתו ולטובת המועצה יחדיו את : הספק .29.1

בודה  העבודה ומקום העבודה, לרבות החומרים וכל דבר אחר שהובא למקום הע .29.1.1

ל נזק או  זמן לזמן, בפני כמקום העבודה, במלוא ערכם, מו/או המיוצר מחוץ ל

כל סיכון אחר איזה    הספקאובדן ש  ו/או מחמת  לפי תנאי החוזה  אחראי להם 

 שהוא, למשך תקופת ביצוע העבודה, לרבות תקופת הבדק.

 

עובדי   .29.1.2 לרבות  אדם,  כל  של  ורכושו  גופו  מי   הספקאת  וכל  המועצה  עובדי    ו/או 

בשירות   או  ו/או   הספק שנמצא  או  נזק  כל  בפני  כהמועצה,  תוך  שייגרם  די  בדן 

 ביצוע העבודה והנובע ממנה. 

מתחייב בזה, כי בכל עת יהיו בידיו פוליסות הביטוח בתנאים ובסכומים המפורטים    הספק .29.2

 בנספח א' המצורף לפרק זה. 

למסמכי המכרז,  1בפרק ימים מהיום בו הודיע המועצה לקבלן כי זכה במכרז כאמור   7תוך  .29.3

מטעם   הספק ציא  ימ אישור  בנ   למועצה  הביטוח,  בנספח  חברת  המפורט  ,  2לפרק    ' בוסח 

ובתנאים   ידו,  על  בוצעו  א'  בנספח  המפורט  פי  על  הנדרשים  הביטוחים  כל  כי  המעיד 

 המפורטים שם.

בנספח   .29.4 הנדרש  מכלליות  לגרוע  ביטואישור  מבלי  פוליסות    הספק ,  חיםקיום  כי  מתחייב 

 טוח האמורות יחילו את הסעיפים הבאים: הבי

 שיבוב כלפי המועצה.   ת הביטוח על זכותחברויתור של  .29.4.1

של   .29.4.2 מראש  הודעה  למועצה  ליתן  הביטוח  חברת  של  בטרם    30התחייבות  יום 

 .הספקתבטל את הפוליסות מטעם כלשהו, לרבות אי תשלום הפרמיה על ידי 
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 ת.המועצה תהא אף היא מוטב על פי הפוליסות האמורו  .29.4.3

כל אחריות או חבות  באות כדי לגרוע מנן למען הסר ספק מודגש בזה כי הוראות סעיף זה אי .29.5

 כלפי המועצה ו/או כלפי צד ג' כלשהו על פי הסכם זה.  הספקאשר החלה על  

חתימה   .29.6 בלבד.  תיבות  בראשי  הביטוחים  קיום  אישור  על  לחתום  יש  זה  בשלב  כי  מודגש 

רק עם המציע שיזכה. במידה וחברת הביטוח של  סופית על אישור קיום הביטוחים תעשה  

לערוך  שי  המציע תחפוץ  למסמכי  זכה  המצורף  הביטוחים  קיום  אישור  בנוסח  שינויים 

של   הביטוח  יועץ  לאישור  ובכפוף  לאחר  רק  כן  לעשות  רשאית  תהא  היא  אזי  המכרז, 

 המועצה 

 

  הספקביטוח על ידי המועצה, על חשבון  .30

יבת,  חי   שעליו לבצעם לפי החוזה, תהא המועצה רשאית, אך לאלא יבצע את הביטוחים    הספק אם  

 בכל ההוצאות שתיגרמנה עקב זאת.  הספקטוחים תחתיו ולחייב את לבצע את הבי

 פיקוח המועצה או המפקח  .31

בלבד   .31.1 אמצעי  אלא  החוזה,  לפי  למפקח  או  למועצה  שהוקנתה  הפיקוח,  בזכות  לראות  אין 

כל שלביו במלואו ואולם אין בזכות זו כדי  יקיים את החוזה ב  הספק שמטרתו להבטיח כי  

י בין המועחס  ליצור  על  כל שהוא  לגבי אחריות המוטלת  שלישי  צד  לבין  ו/או המפקח  צה 

 . הספק

על מנת למנוע כל ספק, מובהר בזה כי הפיקוח שמבוצע על ידי המועצה ו/או המפקח, לא   .31.2

 או הנובע ממנו. /מהתחייבויותיו כלפי המועצה, בכל הנוגע לחוזה ו הספקישחרר את 

 שינויים   –חלק ח' 

 שינויים  .32

עהמועצה   .32.1 בכל  העבודה  רשאית,  של  היקפה  את  להקטין  או  להגדיל  דעתה,  שיקול  לפי  ת, 

, לרבות הכנסת שינוי בה, בצורתה, באופייה, סגנונה, איכותה וכל פרט  25%בשיעור של עד  

( פקודת שינויים  -לן  אחר בה, כפי שתמצא לנכון וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן )לה 

 וררין. על פיה ללא עלפעול   הספקועם קבלתה, מתחייב 

במפורש מובהר בזה כי הקטנת או הגדלת החוזה וכל סעיף בכתב הכמויות שבו, בשיעור של   .32.2

 , לא תקנה לקבלן כל זכות לפיצוי כל שהוא מאת המועצה. 25%עד 

, ושכר החוזה יועלה או יופחת  ערך השינוי לפי פקודת שינויים, ייקבע בהתאם למפורט להלן .32.3

 בהתאם לכך. 

 השינויים עת ערך קבי .33

בכתב   ערך .33.1 הנקובים  היחידות  מחירי  לפי  יחושב  שינויים,  פקודת  לפי  שבוצע  שינוי,  כל 

שתוגש  הכמויות הספק  של  מחיר  הצעת  לפי  המועצית  ו/או  ידי  על  ותאושר  מי  בדק  או  ה 

 מטעמה. 

וניתנה פקודת שינויים, מבלי שנקבע בה ערך הש  .33.2 סבור שהשינוי מחייב העלאת    הספקינוי 

יו )  הספקדיע  שכר החוזה,  כוונתו לדרוש העלאה, למועצה בכתב, תוך עשרה  ימים 10על   )  
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  הספק נויים ואם לא עשה כן תוך עשרת הימים כאמור, רואים את  מיום מתן פקודת השי

 כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה 

 ים איסור עיכוב ביצוע שינוי .34

ביצוע עבודה נוספת כלשהי, מחמת אי קביעת  אינו רשאי לעכב את ביצוע פקודת שינויים או    הספק

 . הספקרם עקב כך, יהיה באחריות  הם.   כל עיכוב שייגערכם של שינויים או חלק מ 

 תעודת השלמה  .35

בוצעו העבודות לשביעות רצון המועצה ועל פי תנאי החוזה, ימציא המפקח לקבלן תעודת   .35.1

 השלמה. 

צה, אזי ימסור המפקח לקבלן  אם לא נמצאה העבודה מתאימה ולשביעות רצונה של המוע .35.2

ל לפי קביעת המפקח,  ן שנקבע לעשייתם, הכלעשותם ופרק הזמ  הספקרשימת הדברים שעל  

 ורק עם עשייתם תינתן לקבלן תעודת השלמה.  

והן .35.3 היקפן  מבחינת  הן  פעוטות  הינן  להשלמה  שנותרו  העבודות  כי  המפקח  מבחינת    סבר 

דת השלמה בה יפורטו העבודות אשר עדין  ערכן הכספי, יהא רשאי המפקח ליתן לקבלן תעו

ת שניתנה  למרות  להשלמה  המונותרו  ואת  השלמה,  ובלבד עודת  להשלמתן,  הנדרש  עד 

יום. עם השלמת העבודות שפורטו כאמור, ימסור המפקח לקבלן    14שמועד זה לא יעלה על  

בו    את המועד בו ניתנה תעודת ההשלמה )ולא האישור( כמועדאישור בכתב על כך, ויראו  

עמד   לא  העבודות.  בתעו  הספקהושלמו  כאמור  העבודות  להשלמת  ההשלמה,  במועד  דת 

 תעודת ההשלמה כבטלה ומבוטלת, וכאילו לא ניתנה מעולם.   יראו את  

 

 שימוש המועצה  בעבודה  .36

לפי החוזה,    הספקוע מהתחייבויותיו של  מבלי לפגוע בזכויותיה של המועצה לפי החוזה ומבלי לגר

לגביה או  ורש, כי למועצה הזכות להשתמש בעבודה או בכל חלק מסוים ממנה אשר  מותנה בזה במפ

 ה תעודת השלמה. לגביו ניתנ

 

 בדק וסיום .37

37.1. ( ( חודשים מהמועד בו  12לצורך החוזה  "תקופת הבדק",  משמעה, תקופה של שנים עשר 

 נמסרה לקבלן תעודת ההשלמה. 

נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או    נתהווה בעבודה נזק, קלקול או פגם, אשר לדעת המפקח, .37.2

אחראי לה,    הספקבע כי  סיבה אחרת שהמפקח יקשימוש בחומרים פגומים או מחמת כל  

נזק,  הספקיהא חייב   בו  כל דבר שנתגלה  לבצע מחדש,  , על חשבונו הוא, לתקן, לבנות או 

דרישת   לפי  הכל  פגם,  או  רצונו  קלקול  ולשביעות  ידו  על  שנקבע  הזמן  פרק  תוך  המפקח, 

ימים לאחר    60מלאה ובלבד שדרישה כאמור תינתן לקבלן בתוך תקופת הבדק, או בתוך  ה

 ופת הבדק. תום תק

  לספקימלא אחר כל דרישות המפקח, תמסור המועצה    הספקבתום תקופת הבדק ולאחר ש .37.3

עבודות  לרבות  העבודה,  כי  יאושר  לפיה  סיום  בהתאם    תעודת  והושלמה  בוצעה  הבדק, 

 ל המועצה. לחוזה ולשביעות רצונה ש
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פטור ו/או  ן תעודת הסיום כדי לעל מנת למנוע אי הבנות וספיקות, מובהר בזה כי אין במת .37.4

מהתחייבויותיו האחרות לפי החוזה, אשר מטבען נמשכות ו/או נשארות    הספקלשחרר את  

 בתוקף גם לאחר מסירת תעודת סיום. 

 

 עיים סכומים אר .38

מראש או סכום אחר שהוגדר בכתב הכמויות  סכום שהוקצב בכתב הכמויות להוצאות בלתי נראות  

גיע לקבלן אלא אם כן הוצא הסכום או כל חלק  חישוב שכר החוזה המ  כסכום ארעי, לא יוכלל בעת 

 ממנו לפי אישור המפקח והמועצה בכתב. 

 

 נאי תשלוםת .39

 מתקני הספורט   , אספקה והתקנה של עם השלמת העבודההתשלום 

 שבון סופיח

למועצה חשבון    הספקחר שניתנה לקבלן תעודת השלמה, ימציא  לא  ימים  10  -לא יאוחר מ 

פי   ועל  המכרז  תנאי  פי  על  בפועל  ידו  על  בוצעו  אשר  העבודות  כל  את  יכלול  אשר  סופי 

ש  י כתב הכמויות ועל פי הפרוט הנדר. החשבון יפורט על פהמדידות אשר בוצעו כאמור לעיל

 כאמור לגבי חשבונות הביניים.

הגיש    חשבון  חשבון    הספקלא  להכין  חייבת,  לא  אך  רשאית,  המעוצה  תהא  כאמור,  סופי 

את החשבון הסופי אשר הוכן על ידי המועצה כאמור, ולא    הספק. קיבל  הספקסופי במקום  

  הספק וין  י לכל דבר וענ  הספקהמועצה את    ייב החשבון הסופי שלימים, יח  10הגיב עליו תוך  

קשור להתחשבנות בינו לבין המועצה בקשר לא יהיה רשאי עוד לטעון דבר נגדו בכל עניין ה 

 עם העבודות והחוזה. 

במקום    סופי  חשבון  להכין  שלא  המועצה  בחרה  בו  מקרה  והספקבכל  הגיש    הספק,  לא 

על המועצה   לא תחול  סופי,  כחשבון  לשלם סכום  חובה  הגיש  כל  לא  עוד  כל  לקבלן  לשהו 

ל תשלם שלא שולם לו על ידי  לא יהיה זכאי לכל הצמדה או ריבית על כ  הספקסופי, ו  חשבון

 המועצה בשל כך. 

ידי   .39.1 על  סופי  חשבון  אותו  הספקהוגש  ידחה  או  יאשרו  הסופי,  חשבון  את  יבדוק  המפקח   ,

כולו או חלקו, יעבירו    חשבון. אושר החשבון,יום מהיום בו נמסר ה  30כולו או חלקו, תוך  

ק שאושר על ידי  נדס המועצה, אשר יהיה רשאי אף לאשר או לדחות את החלהמפקח למה

או   כולו  המועצה  מהנדס  ידי  על  החשבון  אושר  ימים.  שבעה  תוך  חלקו  או  כולו  המפקח, 

ר על ידי  חלקו, יעבירו לגזבר המועצה, אשר יהיה רשאי לאשר או לדחות את החלק שאוש 

 ו או חלקו תוך שבעה ימים. הגזבר, כול 

 

מועצה, ישולם לקבלן תוך  חלק של החשבון הסופי אשר אושר לתשלום על ידי גזבר האותו   .39.2

יום מתום החודש בו אושר החשבון הסופי על ידי הגזבר כאמור, ובלבד שהחשבון הגיע    45

ל  החשבון  הגיע  לחודש.  מהעשירי  יאוחר  לא  המועצה  גזברות  ה  לידי  לאחר    10  -גזברות 
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תוך   החשבון  ישולם  החשבון  יום    60לחודש,  הגיע  בו  החודש  שלאחרי  החודש  מתום 

 לגזברות. 

כי  ל .39.3 הינו  לקבלן  הסופי  החשבון  לתשלום  מוקדם  תנאי  כי  בזה  מודגש  ספק,  הסר  מען 

 הומצאה על ידו ערבות לתקופת הבדק 

ה  ייב לה על פי חוזה זח   הספק המועצה תהא רשאית לקזז מהחשבון הסופי כל סכום אשר   .39.4

כלפיה, בין אם הסכום    הספקחייבות או חבות אחרת של  או כל חוזה אחר, או בגין כל הת

 צוב ובין אם לאו. ק

 

 השפעת התייקרויות על שכר החוזה  .40

שכר החוזה, לא יושפע מכל שינוי בשכר העבודה, מחירי חומרים, ציוד ודברים  אחרים או מחמת כל  

 הכלל.גורם אחר, ללא יוצא מן 

 

 הבדק   ערבות לתקופת .41

הסופי, .41.1 החשבון  אישור  יחליף    לאחר  לתשלומו  בערבות   הספקוכתנאי  הביצוע  ערבות    את 

בנקאית אוטונומית למשך שנה ממועד קבלת העבודה ע"י המועצה בנוסח שיהיה לשביעות  

רצונה של המועצה כערבות לטיב ביצוע, עם קבלת הערבות כאמור, תשולם לקבלן היתרה  

 י לו על פי חשבון סופ  המגיעה

הערבות, כל סכום אשר יגיע לה ו/או לאדם אחר מאת    למועצה תהא הזכות לגבות, מתוך  .41.2

 .הספק, אשר תשלומו נדרש עקב אי קיום התחייבות פקהס

 עם מתן תעודת סיום ובכפיפות, למותנה בחוזה, תוחזר הערבות לקבלן.  .41.3

 

 הספקהפרה וביצוע, ביטול וסילוק  –חלק יא' 

 ראש ם קבועים ומוסכמים מפיצויי .42

ה   הספקאם   .42.1 ביצוע  את  ישלים  ובמועד  לא  בחוזה  כמותנה  ממנה,  מסוים  חלק  או  עבודה 

על  שנקב כל    הספקע בחוזה, אזי  ומוסכמים מראש עבור  קבועים  פיצויים  לשלם למועצה, 

יום של אחור בין מועד ההשלמה שנקבע בחוזה לבין מועד ההשלמה בפועל.  הפיצויים יהיו  

צה תצטרך להוכיח את  יהא חייב בתשלומם מבלי שהמוע  ספקה₪ ליום, ו   1,000של  בשיעור  

 הנזקים שנגרמו עקב ההפרה.  

מצהיר בזה, כתנאי יסודי ועיקרי לחוזה, כי סכום הפיצויים שנקבע כאמור מראש,   קהספ .42.2

ייגרם, עקב  ידו ועומד ביחס סביר לסכום הנזק שייגרם ואם  עוד לפני ההפרה, מוסכם על 

שלו  האחור מצטברת  טענ  וכתוצאה  כל  מלטעון  מנוע  יהא  הוא  ביחס  וכי  שהיא  איזו  ה 

 לסכום הפיצויים. 

הפיצו  .42.3 בתשלום  את  אין  לשחרר  כדי  כשלעצמו,  את    הספקיים,  להשלים  מהתחייבויותיו 

 העבודה או מהתחייבות אחרת כלשהי לפי החוזה. 
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בס .42.4 פיצויים  לתבוע  המועצה  של  בזכותה  לפגוע  כדי  לעיל,  באמור  או  אין  יותר  גבוה  כום 

עקב האחור או בזכותה לקבלת כל סעד או תרופה    צויים בסכום הנזק הממשי שנגרם להפי

 אחרים. 

 

 הספקהפרת התחייבות על ידי  .43

לא יקיים    הספקבין אם הדבר נקבע במפורש בהתחייבות כלשהי ובין אם לאו, הרי שאם   .43.1

התראה  ליתן  המפקח  על  יהא  החוזה,  לפי  עליו  המוטל  את  לקיום    כיאות  לקבלן 

המפקהתחייב ידי  על  שנקבע  במועד  אם  ויותיו,  בהתראה.  הנדרש    הספקח  אחר  ימלא  לא 

המפקח, אזי תהא המועצה רשאית לבצע בעצמה ואו באמצעות אחרים את ממנו, בהתראת  

וכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים    הספקכל הנדרש והמתחייב מהמעשה ו/או המחדל של  

 . הספק, יחולו על  מישרין ובין בעקיפיןשנגרמו ו/או ייגרמו בין ב

ש .43.2 רשאית  של  המועצה  ההתחייבות  קיום  את  לדרוש  בעצמה    הספק לא  לבצע  ע"י  או  ו/או 

או לדרשו ממנו,    הספקאחרים את הנדרש והמתחייב כאמור, ותחת זאת לחייב את חשבון  

לערך   השווה  כסכום  למפקח,  הנראה  בסכום  דיו,  מספיק  איננו  שבידה  והסכום  במידה 

 בין במישרין ובין בעקיפין.או ההפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו /קיום בצרוף הנזקים ו ה

 

 הספק על ידי ביטול ההסכם עקב הפרתו   .44

 בכל אחד מהמקרים שלהלן, רשאית המועצה להודיע לקבלן על ביטול החוזה : 

לא התחיל בביצוע העבודה או הפסיק את ביצועה ולא ציית להתראה שניתנה לו    הספקכש .44.1

 העבודה בדרך אחרת.זמן שנקבע בה, או שהסתלק מביצוע  די המפקח, תוך פרק העל י

איטי מדי כדי להבטיח את השלמת העבודה או חלק  כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה   .44.2

לא ציית להתראה שניתנה לו על ידי    הספקמסוים ממנה במועד שנקבע כמועד ההשלמה ו

  במועד.מטרתם להבטיח השלמה המפקח, לנקוט באמצעים שייקבעו כהתראה אשר 

כי   .44.3 יקבע  אחר  ממ  הספקכשהמפקח  ממלא  אינו  ו/או  החוזה  בביצוע  להתרשל  שיך 

 ותו, על פי החוזה, על אף התראה שניתנה לו. התחייב

העביר את זכויותיו או חובותיו על פי החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק    הספקכש .44.4

 תב ומראש.את הסכמת המועצה בכ קבלן משנה בביצוע העבודה מבלי שקיבל לכך

הוכח .44.5 בידי המועצה  כי  כשיש  דעתה,  להנחת  עשה    הספקות,  בשמו  או  או אדם אחר שפעל 

ניסה לעשות מעשי מרמה ו/או הטעיה  בקשר לחוזה או לכל דבר בביצוע ו/או נתן או הציע  

 לאדם כלשהו בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצועו. 

ניתן    הספקכש .44.6 או איחוד תיקים כשעשה סידורים,    נגדו צו כינוס נכסיםפשט את הרגל או 

ס, פירוק ו/או הסדר נושים, מרצון או  עם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד כשהגוף בהליכי כינו

נגד   יבוצעו  וגם אם  מרצון  זה,   הספקשלא  לחוזה  נגיעה  להם  לפועל שתהא  הוצאה  הליכי 

 במישרין או בעקיפין. 

בלי שקיבל, להפסקה זו, הסכמה    קרה של חילוקי דעות, הפסיק את העבודה, במ  הספקכש .44.7

 ורשת בכתב ומראש של המועצה. מפ
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 ה יסודית את החוזה. הפר הפר  הספקבכל מקרה ש .44.8

 

 זכויות המועצה במקרה של ביטול .45

את   .45.1 לתפוס  משפטית,  רשות  של  בצו  צורך  כל  ללא  זכאית,  המועצה  תהא  ההסכם,  בוטל 

בעצמה או באמצעות  , להשלים את העבודה  מקום העבודה ואת העבודה על כל המצוי בה

ולהשתמש   והנכסים האחרים של  אחרים  שיימצאו    ,הספקלשם כך בכל החומרים, הציוד 

מאת   שיגיע  סכום  כל  לכיסוי  בתמורה  ולהשתמש  למכרם  או  העבודה,  לפי    הספקבמקום 

 חוזה. 

העבודה,   .45.2 השלמת  הוצאות  ההשלמה  כל  אם  המשוערות,  ההוצאות  כל  או  הושלמו,  אם 

סכומ נ כל  בצרוף  ו/א דחתה,  נגרמו  אשר  ההפסד  ו/או  הנזק  על  י  יחולו   , למועצה  ייגרמו  ו 

 . הספק

קום העבודה והעבודה ולא היה ברצונה להשתמש בחומרים, בציוד או  תפסה המועצה את מ .45.3

בנכסים אחרים שנמצאו במקום העבודה או שלא היה ברצונה למכרם, אזי רשאית, לאחר  

מקום שיראה לה ולא תהא חבה בכל  , לכל  הספקעל חשבון  מתן התראה לקבלן, לסלקם,  

 חריות שהיא לכל נזק או אובדן שייגרם להם.א

עד למועד הביטול וכן    הספקה, יקבע המפקח את ערך העבודה שבוצעה על ידי  בוטל החוז .45.4

יהא   הספקאת ערך החומרים, הציוד והנכסים האחרים שנתפסו והשתמשו בהם, או נמכרו. 

הס לתשלום  קביזכאי  פי  על  האמור  אותו  כום  תשלום  כל  בניכוי  המפקח,    הספק חב  עת 

 רשאית המועצה לקזז על פי כל דין.  למועצה על פי חוזה זה או כל תשלום אחר אותו

 עכבון  .46

כבון בלעדית, על כל הסכומים המגיעים לקבלן, לפי חוזה זה או אחר ו/או  ילמועצה זכות ע .46.1

של   האחרים  והנכסים  החומרים  שנהספקעל  נ,  העבודה  במקום  ו/או   מצאו  זה  חוזה  שוא 

אות, הנזק ו/או  וא חוזה אחר וזאת עד להתגבשות הסופית של סכומי ההוצמקום עבודה נש

אם   להם,  ביחס  סופית  להכרעה  עד  או  כל    הספקההפסד  לו  שתהא  מבלי  עליהם,  יחלוק 

 תביעה הנובעת מעיקוב זה. 

י  .46.2 לקבלן,  המגיע  הסכום  על  למועצה  המגיע  הסכום  בתשלום  הספקהא  עלה  ההפרש    חייב 

ריבית בצרוף  הסכומים  מאושרת  שבין  לא  חריגה  בגין  הפועלים  בבנק  המקובל  כפי   ,

 שבונות חח"ד, וזאת מיום הביטול ועד ליום תשלום ההפרש בפועל. מח

 

 סמכות שיפוט  –חלק יב' 

פט השלום  סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל דבר וענין העולה ממסמכי המכרז תהא לבית מש .47

 מה המועצה אחרת.ית המשפט המחוזי בנצרת, אלא אם כן הסכי בצפת או לב 

 
 

 ____________________      ______ ________________ 
 חתימת המועצה        הספק חתימת       
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 ; 1, נספח 2פרק 
 04/2022טופס הצעת משתתף במכרז פומבי מס' 

 
 
 

________________________________ מאשר בזה כי קראתי, עיינתי ובדקתי את  מ, __אני הח"
 עול על פיהם.  וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפ  04/22רז  פומבי מס'  כל מסמכי מכ

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל להלן מספר חובות שעל המציע לקיים במסגרת הגשת הצעתו:  
 
 המצורף בהצעה את המכשיר המוצע בהצעת המחיר היצרן המקורי  .לסמן בבירור בקטלוג 1
 .למלא את הצעת המחיר בכתב יד ברור.   2
 .לציין מחירים בש"ח וללא מע"מ.   3
 ת קבועים וסופיים, לאחר הנחות ולא צמודים למדד כלשהו.  .על המחירים להיו 4
מטה בטופס  להסביר בהערות . במקרה וקיימת סתירה על המציע  לקבל תשובות בשאלות ההבהרה ו 5

 הצעת המחיר.   
 .לציין ולפרט בדפים מודפסים הנספחים למכרז כדלקמן:  6

הציוד אינו מאותה סידרה, חובה לציין  .האם כל ציוד הכוח מיצרן אחד? מאותה סידרה?  והיה ו  6.1
 כו'.  ים ויזואליים והבדלים בין הסדרות בנקודות כגון: סוג פרופיל, צבע, מבנה ריפוד, צבעי ריפוד, שינוי

 .חובה לצרף תמונה המפרטת את הוראות העבודה בכל מכשיר כנדרש בחוק הספורט. 6.2
לפרט בכתב את הכשרת הצוות ואת אופן  .עליך לצרף בכתב למכרז: הוראות התחזוקה לציוד,   6.3

 קריאת שרות / דיווח על תקלה. 
 
 
 
  

 _____________  שם המציע: ___________________ חותמת _________ 
 
 
 

 חתימה________________  
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 ור בהסכם בנוסף לאמ –הוראות ביצוע נוספות 

 
ה ו/או יועץ/מפקח מטעמה תכנית העמדה, תכנית עבודה  .הזוכה יגיש לנציג המועצה ו/או מי מטעמ 1

ו/או יועץ/מפקח  והקמה לאישור. רק לאחר אישור כתוב של נציג המועצה ו/או מי מטעמה 
 עמה,יתחיל הזוכה בביצוע ההזמנה והתקנת מכשירי הכושר.   מט

 
תקנים   הכושר יסתבר כי העבודה בוצעה שלא בהתאם לדרישות וה .במידה ובסיום התקנת ציוד 2

הרלבנטיים ו/או העמדת הציוד או השלמת התקנה והפעלת כל המכשירים או פתרון בטיחותי ואסטטי  
דה ולא ניתן אישור הפעלה לחדר הכושר יבצע הספק, באופן  האירובי, ו/או במילחוטי החשמל בציוד 

ל תמורה  את חדר הכושר לקבלת אישור הפעלה כנדרש וזאת, ללא כ מידי, את כל הנדרש ע"מ להשלים
 נוספת מצד המנהלת .  

 
ין   .כל בדיקות מכון התקנים יבוצעו על חשבון הספק בלבד. המועצה רשאית אך לא חייבת להזמ 3

יקות בעצמה ולחייב את הספק בעלות ביצוען, בכל מקרה של בדיקה חוזרת יחולו  ביצוען של הבד 
 הספק.   העלויות על

 
וג לקבל אישור מראש ובכתב, חתום על ידי המועצה   .עבור כל הגדלה בהיקף החוזה על הספק לדא  4

 ואין להסתפק באישור המפקח או המהנדס או כל גורם אחר.   
 
כות להקטין או להגדיל את היקף העבודה ע"י ביטול סעיפים, או   שומרת לעצמה את הז.המועצה  5

כל תביעה כספית  יצול הזכייה בין מספר מציעים ולמציע הזוכה לא תהיה חלקים שלמים ובכלל זה פ
בגין הקטנה או הגדלה של כמויות החוזה, ולמציע הזוכה לא תהיה כל דרישה לתוספת כספית של סעיף  

 ת הביצוע בגין השינוי המצוין.ו/או של כלל יתרו   כל שהוא
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 'ב: נספח 2פרק 
 

 על קיום ביטוחים של קבלן  אישור

 
 

 אישור קיום ביטוחים 

 

 בוד: לכ

 מועצה מקומית יסוד המעלה 

 "המועצה"(  –)להלן 

 

שירותי ייעוץ בתחום  הנדון: אישור על קיום ביטוחים של ___________________ )להלן: "נותן השירותים"( בגין 

 ________________________ עבור המועצה )להלן: "השירותים"( 

 

 ים בזאת  כדלהלן  _____________________ חברה לביטוח בע"מ מאשר ו הח"מאנ
אנו ערכנו לנותן השירותים פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של  

 מפורט להלן: נותן השירותים, כ

 

 

כלפי   א. ביטוח אחריות חוקית
הציבור )"ביטוח צד שלישי"(  

 ____  פוליסה מספר 

  או עובדיו ו/או בגין מי מטעמולכיסוי אחריות על פי דין של נותן השירותים ו/

  לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות לנותן

 .ו בקשר עם ביצוע השירותיםהשירותים ו/או למועצה, בגין ו/א

 

 

 . ₪ למקרה ולתקופת ביטוח 1,000,000סך  גבולות אחריות: 
 

 

צה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל  . הביטוח מורחב לכלול את המוע1 תנאים מיוחדים: 
 של נותן השירותים ומי מטעמו בביצוע השירותים. 

   . הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.2 

 . רכוש המועצה יחשב לרכוש צד שלישי. 3
 

ב. ביטוח חבות מעבידים  
פוליסה מספר  

____________ 

הנזיקין ו/או חוק האחריות  לכיסוי אחריות נותן השירותים על פי פקודת 
למוצרים פגומים בגין תאונת עבודה או מחלות מקצוע שייגרמו לעובדים  

 המועסקים על ידו בביצוע השירותים. 
 

 ₪ ולתקופת ביטוח.  20,000,000  -₪ למקרה ו 6,000,000סך  אחריות:  גבולות 

 

 

ות כמעביד  טוח מורחב לשפות את המועצה היה ותוטל עליה אחרי הבי תנאים מיוחדים: 
 לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע. 

 

 

ג. ביטוח אחריות מקצועית  
פוליסה מספר  
__________ 

נותן השירותים ו/או עובדיו בגין אבדן או נזק  לכיסוי אחריות על פי דין של 
ות למועצה, בגין מעשה או  לרב כספי או אחר שייגרמו לצד שלישי כלשהו 

הווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר  מחדל טעות או השמטה המ
 עם ביצוע השירותים כולל עיכוב ושיהוי הנובעים מכך. 
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 )כולל(. __________________________ועד  -. תקופת הביטוח היא החל מ1

יהיה  2  "המבוטח"  שם  הנ"ל  בפוליסות  מועצה  -.  ו/או  השירותים  "המועצה"  מקומ   נותן  יסוד המעלה.  ית 

 ומית יסוד המעלה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. לעניין אישור זה: מועצה מק 

 . בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:  3 

 וף כלפי המועצה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. א. ביטול זכות השיבוב ו/או התחל

  תנאיהם לרעה, אלא ול ביוזמת נותן השירותים ו/או ביזמתנו ו/או לשינוי  לביט  ב. הביטוחים לא יהיו ניתנים  

רשום,   במכתב  בכתב,  הודעה  ולמועצה  השירותים  לנותן  שנמסור  ו/או    60לאחר  הביטול  מועד  לפני  יום 

 השינוי המבוקש. 

 יסה כוללת סעיף אחריות צולבת. ג. הפול 

ור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  וח עב . נותן השירותים לבדו אחראי לתשלום דמי הביט4 

   הקבועות 

. כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  5בהן.  

ו יופעל כלפי המועצה  ולגבי המועצה הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני",  קיים ביטוח אחר לא  מבטחיה, 

ה במלוא  אותה  מבלי    שיפוי המזכה  בביטוחיה  השתתפות  זכות  ללא  תנאיו,  לפי  זכות  המגיע  לנו  שתהיה 

,  1981  –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א    59תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  

 ענה של ביטוח כפל כלפי המועצה ומבטחיה.  ולמען הסר ספק אנו מוותרים על ט

  אם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור ם בהת . הביטוחים המפורטים באישור זה הינ6

 זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות.  

 

 

 

א. ביטוח אחריות חוקית כלפי  
)"ביטוח צד שלישי"(  הציבור 

 פוליסה מספר_________ 

ים ו/או עובדיו תאו בגין מי מטעמו  רותלכיסוי אחריות על פי דין של נותן השי
ק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות לנותן  לכל אבדן ו/או נז

 השירותים ו/או למועצה, בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים. 

  

 

 למקרה ולתקופת ביטוח. סך______________ ₪   גבולות אחריות: 

 

 • בהתאם לטבלה המציב בסוף האישור. 
 

 א( אי יושר עובדים,  . הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: )1 נאים מיוחדים: ת
 )ב( אובדן מסמכים ומידע. 

 חודשים.  6. הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 2 

צה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  . הביטוח מורחב לכלול את המוע3 
 ותים. השירמקצועית  של נותן השירותים ומי מטעמו בביצוע 

 מקצועיים למועצה. . תאריך רטרואקטיבי ממועד התחלת השירותים ה4 
 

 ₪ לכל מקרה ביטוח.   100,000אינה עולה על  השתתפות עצמית: 
 

44



 
 

 

 

 ____________   _______________   _________________ 

 חתימת חברת הביטוח   שמות החותמים       תאריך    

 

 

 

 

 סוכן הביטוח: 

 

 ____________ טלפון_______________ "ל __ שם_________________ דוא 

 

 

היקף הפרויקט )העבודה( נשוא   העבודות  סוג  סוג היועץ
 העבודה 

 דרישת הביטוח 

 ₪   800,000 ₪   2,000,000 – 1 אספקה והתקנה  ספק 

 

2,100,000  – 5,000,000   ₪ 2,000,000   ₪ 

 

5,100,000  ₪- 10,000,000   ₪ 3,000,000   ₪ 

 

10,100,000 – 20,000,000  ₪ 4,000,000   ₪ 

 

 ₪   8,000,000 ₪ ומעלה  20,100,000
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 22/04חוזה /מכרז תמצית תנאי קבלת הצעות –ריכוז 
 

 ביסוד המעלה  אולם ספורטאספקה והתקנה של מתקני כושר 
 
 

 הספק הצעת  –המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________ הספק ת  תאריך____________                  חתימ

 
 

 

 הבקשה לקבלת הצעות   ערבות לקיום תנאי
 
 

  20,000המחיה בסכום של   ערבות בנקאית צמודה למדד יוקר
 ובתוקף עד לבד(שקלים חדשים ב  עשרים אלף)במילים:  ₪

14.10.22 
 ע החוזה ערבות לביצו

 
 
 

  10%בגובה   ערבות לתקופת הביצוע בתוספת שלושה חודשים
במילים: שמונה עשר  ,₪ 18,000) מערך החוזה כולל מע"מ

 ם בלבד( שקלים חדשי אלף

 ערבות בדק 
 
 
 
 
 

מערך     ₪ 18,000סך חודשים ב 12תקופה של  ערבות בנקאית ל
אחר אישור  מנהל הפרויקט  כולל מע"מ. ערבות זו תשוחרר ל

 על השלמת כל הנדרש בתקופת הבדק. 

 ניכוי עבור בדיקות מעבדה 
 

 ן סופי מאושר. מערך כל העבודות על פי חשבו 1%

 עבור כל יום פיגור. ₪  1,000 בביצוע  פיצוי בגין פיגור
 

 חודשים   3 החוזה תקופת ביצוע  
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 לכבוד:

 מועצה מקומית יסוד המעלה
 
 
 

 שלום רב,  
 

 כתב וויתור/הצהרת העדר תביעותהנדון: 
 

 
 ח"מ____________________ אנו ה 

ת יסוד המעלה  עפ"י חוזה מס'  יצענו עבודות באתר ______________ עבור מועצה מקומי אשר ב
על פי החשבון הסופי המצטבר המאושר על ידכם ועל ידנו  מאשרים בזאת כי הסכום המגיע לנו   04/22

 הוא ____________ ₪,  
 ___ ₪ (.)במילים___________________________________

 
 

 ר שנקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של _____________ ₪ אנו מצהירים כי לאח
מין שהוא נגד מועצה מקומית  לא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טעות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או 

 יסוד המעלה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע החוזה_______. 
 
 

ים כי סכום הנ"ל מהווה ומכסה את  בכלליות האמור לעיל, הננו מאשרלמען הסדר הטוב, ומבלי לפגוע 
 .  04/22ועצה מקומית יסוד המעלה בנוגע לביצוע חוזה מס' כל המגיע לנו מאת מ

 
 
 
 

 אנו על החתום ולראיה ב
 
 
 

 
 
 
 

 _________________                                          _________________ 
   חתימה וחותמת                                     ריך                          תא              
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 3פרק 
 

 כתב כמויות 

48



תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 

2202/40 זרכמ
 

11/05/2022 טרופס םלוא רשוכ ינקתמ לש הנקתהו הקפסא
דף מס':     001 הלעמה דוסי

רשוכ רדח 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ר ש ו כ  ר ד ח  10 ק ר פ       
      
ת ו ר ע ה  1.10 ק ר פ  ת ת       
      
רשוכה ינקתמו דויצל םיריחמה       
וללכי עיצמה ןתיי ןתוא       
םישורדה רזעה תודובעו םירמוחה לכ תא      
ינקתמו דויצה לש הנקתהו הקפסא עוציבל      
.רשוכה      
      
ללוכ עצומה ריחמה יכ תאזב םכסומו רהבומ      
לכ לש םלשומו אלמ עוציב      
יפ לע עצבל שיש תויובייחתההו תולועפה      
תוכורכה תואצוהה תוברל ,זרכמה יכמסמ      
תושורדה תואצוה ללוכ דויצה תקפסא עוציבב      
הריסמו הקירפ ,הלבוה ,הסמעה ,אובי ,שכרל      
םיסמיה ,םילטיהה לכ תא .ב"צויכודויצה לש      
תאו ףסומ ךרע סמ טעמל ,הבוחה ימולשתו      
עיצמה .זרכמב תוטרופמה ןוכיסה תוקולח לכ      
ריחמל רבעמ ףסונ םולשת לכל יאכז אהי אל      
.ותעצהב עבקיש      

תורעה 1.10 כ"הס            
      
י ב ו ר י א  י ר י ש כ מ  2.10 ק ר פ  ת ת       
      

 15,000.00 15,000.00     1.00 578E טרא טרופס יעוצקמ יטפילא 'חי  01.2.010
      

 45,000.00 15,000.00     3.00 L546T  טרא טרופס ןוכילה 'חי  01.2.020
 60,000.00 יבוריא ירישכמ 2.10 כ"הס  

      
ח ו כ  י ר י ש כ מ  3.10 ק ר פ  ת ת       
      

 27,000.00 27,000.00     1.00 S0005-GJ תונחת 5 לגנ'ג יטלומ 'חי  01.3.010
      

  9,000.00 9,000.00     1.00 TIRIPS - 1034PS הבישיב הזח תציחל 'חי  01.3.020
      

  8,500.00 8,500.00     1.00 TIRIPS - 303PS םייפתכ תציחל 'חי  01.3.030
      

  9,600.00 9,600.00     1.00 TIRIPS - 1334APS אתלד רפרפ 'חי  01.3.040
      
TIRIPS ישפוח לקשמ םייפתכ תציחל     01.3.050

  8,000.00 8,000.00     1.00 -sp4503 'חי   
      

  7,000.00 7,000.00     1.00 TIRIPS - 3154PS ישפוח לקשמ תימדק די 'חי  01.3.060
      
      

 69,100.00 3.10 קרפ תתב הרבעהל
קובץ: ציוד חדר כושר   .../002 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 

2202/40 זרכמ
 

11/05/2022 טרופס םלוא רשוכ ינקתמ לש הנקתהו הקפסא
דף מס':     002 הלעמה דוסי

רשוכ רדח 10 קרפ
      

לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
 69,100.00 מהעברה      

      
      
- TIRIPS ישפוח לקשמ םיילגר תציחל     01.3.070

 10,000.00 10,000.00     1.00 SP4508 'חי   
      
ישפוח לקשמ הבישיב הנותחת הריתח     01.3.080

  8,500.00 8,500.00     1.00 SP4507 - SPIRIT 'חי   
      

  9,000.00 9,000.00     1.00 TIRIPS - 3134PS ןוילע ילופ 'חי  01.3.090
 96,600.00 חוכ ירישכמ 3.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

156,600.00 רשוכ רדח 10 כ"הס  
קובץ: ציוד חדר כושר   .../003 4434889-40 )3.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה
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תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 

2202/40 זרכמ
 

11/05/2022 )זוכיר( טרופס םלוא רשוכ ינקתמ לש הנקתהו הקפסא
דף מס':     003 הלעמה דוסי

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

רשוכ רדח 10 קרפ    
   

תורעה 1.10 קרפ תת                             
   

                 60,000.00 יבוריא ירישכמ 2.10 קרפ תת   
   

                 96,600.00 חוכ ירישכמ 3.10 קרפ תת   
   

   156,600.00 רשוכ רדח 10 כ"הס               
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תיתשתו הינב 'בע חוקיפו לוהינ,םואית - םיסדנהמ זוליא
7980296-40:לט 10131 תפצ 402 ד"ת 1 תפצ יניגמ תטמס
 

2202/40 זרכמ
 

11/05/2022 )זוכיר( טרופס םלוא רשוכ ינקתמ לש הנקתהו הקפסא
דף מס':     004 הלעמה דוסי

  
קרפ ךס  
   156,600.00 רשוכ רדח 10 קרפ  

 
  

לכה ךס  
   156,600.00  יללכ כ"הס  

     26,622.00 מ"עמ %71  
    183,222.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
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