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 א'מסמך 
 הודעה בדבר פרסום מכרז

 
למתן שירותי אחזקה מועצה מקומית עארה ערערה )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות מחיר 

 –, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן ואספקת חומרים לכר דשא במגרש כדורגל ערערה
 ".השירותים"
 

הרשומים כדין בישראל , אשר עומדים  בכל יתר תנאי רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים פרטיים 
 .המכרז בהרחבה  במסמכי התנאים, מפורטים יתר כל המכרז.

 
 רכישת המכרז:

)שלא יוחזרו( במשרדי המועצה  ש"ח 1,500 בסכום של  04/2021/20 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום
 .  077-3624300, טלפון: 15:00עד  08:30בערערה, בשעות 

 . 077-3624300את התשלום עבור המכרז יש לבצע במחלקת הגביה של המועצה, טלפון 
 

התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול מובהר בזאת כי 
 מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.   שהיא.המכרז מכל סיבה 

 
ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט  04/2021/02החל מיום 
 . אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מהאינטרנט. ara.muni.il-www.araraשכתובתו: 

 
 ערבות המכרז:

רף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך על המציע לצ
 .09/08/2021בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום ₪(,  שבעת אלפים)במילים:  ₪7,000 של 

  הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.
 

 :הבהרה ושאלות מציעים מפגש
  , במשרדי המועצה.00:11בשעה  02/05/2021ביום  , ייערךרשות שהינו מציעים מפגש

 
למנכ"לית  ,14:00שעה  06/05/2021ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 

. באחריות המציעים לוודא 3624302-077טלפון:  ara.muni.il-ruwayday@arara המועצה, באמצעות מייל:
 כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז. 

 
 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. 48תשובות המועצה תשלחנה עד 

 
 הגשת ההצעות:

: "מכרז פומבי מס' , במעטפה סגורה עליה יירשםעותק אחדסור באת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למ
לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה )לא   15:00בשעה  2021/09/05בלבד, במסירה ידנית עד ליום " 10/2021

 מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.לשלוח בדואר(. 
 

 כללי:
אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל 

 רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה. 

 
תחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות והה

 המכרז. 
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י 

 המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.
 

 המינים כאחד.  2-מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל
 

 העבודות מיידיתתחילת ביצוע 
 

 עו"ד מודר יונס 
 ראש המועצה  

 
 
 
 
 

mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
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 מסמך ב'
 הוראות ותנאים כלליים למשתתפים במכרז

 
 מסמכי המכרז: .1

 
 .מכרז פרסום על הודעה מסמך א'

  
 ;במכרז למשתתפים הוראות מסמך ב'

 .במכרז להשתתפות ערבות נוסח 1מסמך ב'  
 דף מידע על הקבלן  2מסמך ב'  
 אישור מורשי חתימה 3מסמך ב'  
 מינימום והעסקת עובדים זרים. ין שכריתצהיר בדבר היעדר הרשעות בענ 4מסמך ב'  
 ;עובדים זכויות שמירת בדבר תצהיר 5מסמך ב'  
 המועצה לעובד קירבה היעדר בעניין תצהיר 6מסמך ב'  
 סיון ואישור רו"חיהצהרת מציע על נ 7מסמך ב'  
 חוק למניעת העסקת עברייני מין תצהיר לעניין 8מסמך ב'  
  

 ;המשתתף הצעת נוסח מסמך ג'
  

 :שהינם נספחיו לרבות החוזה נוסח מסמך ד'
 במכרז  לזוכה ביצוע ערבות נוסח 1מסמך ד'  
 נספח ביטוחים 2מסמך ד'  
 אישור על קיום ביטוחים 3מסמך ד'  
 העבודההצהרת הקבלן על קיומו של כ"א לצורך ביצוע  4מסמך ד'  
 כתב התחייבות והוראות פינוי פסולת; 5מסמך ד'  
 פרטי חשבון בנק של המציע 6מסמך ד'  
 טכני למכרזתוכניות ומפרטים  7מסמך ד'  

 )להלן: "החוזה" או "ההסכם"(.
   
 

 כל יתר המסמכים המפורטים ו/או המוזכרים במכרז.
 

נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל וכל יתר המועצה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו 
המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש 

 פי תנאי ההסכם המצורף להם, אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.-ומתחייב לבצע את עבודתו על
 ם, תגבר ההוראה המחמירה עם הקבלן.במקרה של סתירה בין הוראות מסמכי המכרז השוני

 
 

 ריכוז מועדי המכרז: .2
 

 20/04/2021החל מיום  פרסום המכרז בעיתונות ו/או באתר המועצה 
 20/04/2021החל מיום  רכישת המכרז 
 11:00בשעה  02/05/2021ביום   מפגש מציעים 

 15:00בשעה  06/05/2021עד ליום   העברת שאלות הבהרה על המכרז )במייל(
 15:00בשעה  09/05/2021עד ליום   הגשת הצעות לתיבת המכרזים 

 09/08/2021עד ליום   תוקף ערבות המכרז 
 

את המועדים  והמוחלט, לדחות הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עת רשאית, בכל תהיה המועצה .2.1
דחייה  על או יותר. הודעות אחת נוספת קצובה לעיל, בתקופה זה סעיף בטבלה שבפתח הנקובים

במעמד  פרטים למועצה מי שמסר לכל המועצה, וישלחו של באתר האינטרנט יפורסמו כאמור
שיקבעו  החדשים המועדים להלן. על 21.1סעיף  בהתאם להוראות המכרז, הכל מסמכי רכישת

להם.   שקדמו המועדים על חלו כל ההוראות אשר שיקבעו, יחולו המועצה, אם וככל ידי על
המועצה  של או הבטחה/ו התחייבות משום לעיל זה שאין באמור בסעיף ספק, מובהר להסרת

 כלשהי.  ארכה מהמועצה לדרוש זכות במכרז כלשהי, ולא תהיה למשתתפים ארכה למתן
 

 כדי לגרוע לעיל, 2.1 לסעיף מועדים, בהתאם המועצה להאריך של זכותה במימוש יהיה לא .2.2
 המכרז פי מסמכי על למועצה הנתונה זכות או מכל/ו המכרז במסמכי כלשהי אחרת מהוראה



 10/2021מכרז פומבי  -ערערהעארה מועצה מקומית 
 שירותי אחזקה ואספקת חומרים לכר דשא במגרש כדורגל ערערהמכרז 

 

 נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                                                        
 56מתוך  4עמוד 

 
 

                                       

בכל  תביעה או/ו כל טענה מלהעלות מנועים ומושתקים יהיו במכרז דין, והמשתתפים פי או על
 .לעיל 2.1סעיף  המועצה בהתאם להוראות זכויות של מימושן אי או/ו למימושן הקשור

 
 

  –נושא המכרז  .3
 

אחזקה ואספקת חומרים לכר דשא מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע מועצה מקומית ערערה 
הכל כמפורט בתוכניות, (, "השירותים")להלן: ואחזקת מדשאה במגרש כדורגל ערערה 

במפרטים המיוחדים ובכתב הכמויות המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובהתאם 
 לתנאים המפורטים להלן. 

אחזקת כר דשא, דישון, עבודות : ך לא רק( את המפורט להלןעבודות כוללות, בין היתר )אה
 .ל עבודה המפורטת במפרט הכללי והמיוחדוכניקיון, כיסוח, זיבול, שזרוע, אוורור 

 –תנאי סף להשתתפות במכרז  .4

 
במועד  במכרז יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים להשתתף רשאים

להלן ואשר המציאו את כל המסמכים  המפורטים המצטברים התנאים בכל הצעות האחרון להגשת
 הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה:

 
. על המשתתף לצרף בישראל כדין הרשום תאגיד משפטית אחת, שהינה אישיות הינו המציע .4.1

 להצעתו העתק של תעודת התאגדות.
 

  בידו רישיון בר תוקף., ויש המשתתף רשום במועד הגשת ההצעות אצל רשם הקבלנים .4.2
 

 להוכחת תנאי זה, על הקבלן לצרף תעודת סיווג קבלני בתוקף.
 

לפחות מטעם משרד העבודה, הרווחה  2על המציע להיות קבלן גינון בעל הכשרה מסוג  .4.3
 והשירותים החברתיים.

 

 על המציע להיות בעל תעודת מפעיל מערכות השקיה מוסמך. .4.4

 

שא במגרשי כדורגל המשמשים לצורך קיום משחקים אחזקת כרי דהמשתתף ביצע עבודות  .4.5
ואילך עבור רשויות מקומיות ו/או  2013משנת  על או הלאומית,ואימונים לקבוצות בליגת ה

 עבור גופים ציבוריים.
 

 7ב' כמסמך אישור מטעם רואה חשבון, בנוסח המצורף  לצרף המציע על זה תנאי להוכחת
 .למכרז

 
 )כולל(. 2013-2016לפחות בשנים ₪  4,000,000המשתתף בעל מחזור כספי בהיקף מצטבר של  .4.6

 
 .7להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישור מטעם רו"ח/עו"ד בנוסח המצורף כמסמך ב' 

 
למציע יש ברשותו הבלעדית את רשומת הכלים הדרושים כפי שרשום במפרט הטכני, ביום  .4.7

 ההגשה.
המשתתף לא הורשע בעבירה בדבר תשלום שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים זרים, וצירף  .4.8

 לחוברת המכרז. 4כמסמך ב' תצהירים בנוסח המצ"ב 
 

לקוחות  עם קשר ליצור הזכות את לעצמה שומרת המועצה כי בזאת מובהר ספק הסר למען
 .זה מכרז בדרישות נכללים שאינם בתחומים גם המציע על דעת חוות המציע, לקבלת

 
ומנהל ספרי חשבונות כחוק לפי חוק עסקאות גופים  ,לצורך מע"מ המורש עוסקהמשתתף  .4.9

 .1976–אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס  התשל"ו  ,ציבוריים
 

 מס במקור ניכוי שיעור על ואישור ספרים ניהול על אישור לצרף המשתתף על זה תנאי להוכחת
 מע"מ. לעניין המורש עוסק תעודת וכן

 
 המשתתף רכש את מסמכי המכרז. .4.10

 
 להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף העתק על רכישת מסמכי המכרז
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על איכות מגרשי כדורגל שמיועדים למשקי ליגת העל ולידה לאומית  3המציע צירף המלצות מ  .4.11
 האחזקה ממנהל המתקן.

 
 

המשתתף צירף ערבות תקינה על פי דרישות המכרז, להבטחת קיום התחייבויותיו על פי מכרז  .4.12
  למכרז. 1כמסמך ב'זה, בנוסח המדויק המצורף 

 
 
  

ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית  .4.13
  יהיו ע"ש המשתתף במכרז בלבד )אלא אם כן נקבע במפורש אחרת(.

 
חייב ההצעה לפרט את כל המשתתפים וכל  –למען הסר ספק, הוגשה הצעה על ידי מספר מציעים במשותף 

 אחד מהמשתתפים חייב לעמוד בכל תנאי הסף האמורים לעיל.
 
 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו  .5

 
צורף/לא  תיאור מסמך מס"ד

 צורף
 של הסף המציע בתנאי עמידת להוכחת והאסמכתאות המסמכים כל .1

 .המכרז
 

  כשהיא חתומה על ידו. )מסמך ג'(נוסח הצעת המשתתף  .2
  מסמכי ההתאגדות של המציע .3
  מס במקור ניכוי שיעור על כדין ואישור  ספרים ניהול על אישור .4
  מאת שלטונות המע"מ מורשה עוסק עותק תעודת .5
  אישור עדכני בדבר סיווג המשתתף במרשם הקבלנים. .6
  העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .7
ערבות בנקאית אוטונומית תקינה, בנוסח המדויק על פי דרישות המכרז,  .8

, להבטחת קיום התחייבויות המציע על 1כמסמך ב'בנוסח המדויק המופיע 
 פי מכרז זה. 

 

  (2כמסמך ב'דף מידע על המציע )בנוסח המצ"ב  . 9
אישור מורשי חתימה )בנוסח המצורף  –אם המשתתף אינו אדם פרטי  .10

 (3כמסמך ב' 
 

העתק תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים  .11
חתום על ידי המשתתף  (,4)מסמך ב'זרים בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

 ומאומת כדין בידי עורך דין

 

למסמכי המכרז  עובדים בנוסח המצורף זכויות שמירת בדבר העתק תצהיר . 12
 חתום על ידי המשתתף ומאומת בידי עורך דין.(, 5מסמך ב' )

 

הצהרה על היעדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה בנוסח המצורף  .13
 (.6)מסמך ב'למסמכי המכרז 

 

  (7ב' כמסמךאישור רו"ח על נסיון המציע  )בנוסח המצ"ב  .14
  (8)מסמך ב' תצהיר לעניין חוק למניעת העסקת עברייני מין  .15
כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות מציעים, אשר תוציא המועצה, אם  .16

 וכאשר תוציא, חתומים ע"י המציע.  
 

כל יתר מסמכי המכרז והאישורים הנדרשים ו/או המוזכרים במכרז, כשהם  .17
 חתומים, בכל דף ודף, ע"י המציע.

 

 
 
 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .6

 היה המשתתף יחיד, יחתום הוא תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. .6.1
 

היה משתתף שותפות, יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את השותפות,  .6.2
אישור רו"ח תוך ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרף/פו חותמת השותפות. כמו כן יצורף 

 המעיד כי החותמים הם מורשי החתימה של השותפות.
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המנהלים  מספר שיתופית )להלן: "תאגיד"( יחתמו אגודה או רשומה חברה המשתתף היה .6.3
המלא, וכתובת התאגיד  שמו/ם ציון תוך התאגיד / השותפות את לחייב כדי הדרוש המינימאלי

על  התאגיד והוכחה בשם החתימה זכות על הוכחה כן, תצורף התאגיד. כמו חותמת ויצרפו
את  המכרז מחייבות מסמכי על שהוספו החתימות כי רו"ח או עו"ד אישור וכן התאגיד רישום

 והחלטותיו היסוד מסמכי פי על המשתתף
 

לשם  במיוחד שנוצר גוף ו/או יחידים קבלנים של ו/או תאגידים של שותפות המשתתף היה .6.4
השותפות, נציגיה  ובשם המורשים מהשותפים אחד כל בשם הנדונה, יחתמו ביצוע העבודה

של  האחריות מידת כחוק, על ל"הנ השותפות קיום על מתאימות הוכחות המוסמכים בצירוף
כי  ח"רו או ד"עו אישור וכן השותפות נציגי של החתימה זכות ועל המוגשת לגבי ההצעה שותף

 והחלטותיו. היסוד מסמכי פי על המשתתף את מחייבות המכרז מסמכי על החתימות שהוספו
 

 התמורה: .1
 

תשלום לבמכרז  הזוכהזכאי  יהאכנגד ביצוע התחייבויותיו במלואן על פי מכרז זה ונספחיו,  1.1
בכל חודש בחודשו. הצעת המשתתף תתחלק פר על ידו בפועל,  ואשר יסופק השירותיםעבור 

 .נוספת תמורה לכל זכאי יהא לאזוכה . פרט לכך, החודשי תקופת ההתקשרות
 

מחירי הציוד המוצעים, יכללו את כל הדרישות הכלולות מהספק, ואת כל ההוצאות לרבות  1.2
 הוצאות ההובלה, מסים, היטלים, התייקרויות שונות וכו', אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז. 

 
 תקופת ההתקשרות: .7

 
הספק שיזכה חודשים שתחילתה ביום חתימת החוזה עם  12תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של  .7.1

 במכרז מיום ____________.
 

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות, בהודעה  בכתב כשהיא 
חודשים או פחות מכך כ"א )להלן: "התקופה  12תקופות נוספות בנות  2-חתומה ע"י מורשי חתימה, ב

על התקופות הנוספות יחולו מסמכי הנוספת"/"תקופת האופציה"(, הכל באופן המפורט בהסכם. 
המכרז וההסכם. קיבל הזוכה הודעה על מימוש האופציה לתקופה מלאה או חלקית חייב הוא לספק 

 למועצה את מלוא השירות ללא כל שינוי בתנאים.
 

המועצה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה, בהודעה  .7.2
 כספיות, ענותיום בכתב לזוכה, כמפורט בהסכם ולספק לא תהיינה כל תביעות ו/או ט 30מוקדמת של 

אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל, אם ניתנו, עד  או
 למועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף. 

 
ויותיו על פי מסמכי המכרז / ההסכם, למרות האמור לעיל, אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייב .7.3

המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, וללא הודעה מראש לזוכה. יובהר, כי למועצה 
 שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה. 

 
רז עילה לתביעה הגדלה או הקטנה של היקף השירותים, בכל שיעור שהוא, לא תקנה למשתתף במכ .7.4

להגדלת מחירי השירותים, או לכל תביעה אחרת והמשתתף במכרז מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או 
 דרישה כנגד המועצה במידה ולא יימסרו לו עבודות בכלל או מספר העבודות יהיה קטן או גדול מהצפוי. 

 
 

 –סדר עדיפויות  .8
 במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, תגבר ההוראה המחמירה עם הקבלן. 

 

 –תנאים כלליים  .9
 

לעצמו ועל אחריותו  גישיאת כל הבדיקות הנדרשות ועל חשבונו יערוך  מכרזהמשתתף ב .9.1
הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע בצורה כל שהיא על 

החוזה כל מסמכי המכרז, תקשרות בחוזה. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את הכנת הצעתו וה
 ומסמכיו שלהלן.
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באיכות  והן המציע של הכספית ההצעה בגובה הן הרשות תתחשב הזוכה ההצעה בבחירת .9.2
 .המכרז לתנאי 14בסעיף  שנקבעו הפרמטרים פי הצעתו, על

 
 תהיה רשאיתא ילקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וה תמתחייבהרשות אין  .9.3

, לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע, באיכות הצעתו הלהתחשב במסגרת שיקולי
כושרו לבצע את העבודות הנדרשות ברמה מעולה. והכל בניסיון קודם של המועצה עם המציע וב

י שתהא למציע כלשהו כל זכות או רשות לערער , מבלרשותהבלעדי של ה הלשיקול דעת בהתאם
וכי רואים את המציע כמסכים מראש  הו/או מי מטעמ האו לטעון כנגד רשותעל שיקולי ה

 בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתה. רשותלהחלטת ה
 

שלא לבחור אף אחת מההצעות ו/או לבחור במספר הצעות, הכל לפי שיקול  תרשאי רשותה .9.4
  הבלעדי. הדעת

 
במקרה זה לא יוחזר  חדש. במכרזאו לצאת ו/ מכרז זהלבטל בכל שלב,  תרשאי רשותה .9.5

 למשתתפים הסכום ששולם על ידם עבור המכרז. 
 

בהוצאות הכרוכות בהכנתה ו/או הגשתה של הצעת  רשותבכדי לחייב את ה במכרז זהאין  .9.6
בהסכם כלשהו רשות בכדי לקשור את ה הזמכרז המחיר המבוקשת או חלק ממנה, כמו כן אין ב

 .על כל המשתמע מכך
 

ביצוע מכרז זה מותנה בקבלת אישורים תקציביים. המועצה רשאית בכל שלב לבטל את  .9.7
המכרז, מכל סיבה שהיא לרבות משיקולים תקציביים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או 

 דרישה ו/או תביעה בשל כך.
 

רז זה. הצעת המחיר תכלול ביצוע המשתתף חייב להגיש הצעה עבור כל העבודות הכלולות במכ .9.8
 מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז. 

 
 הכלולים במכרזהמסמכים ו/או להעיר הערות על אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות  .9.9

 , עלולים להביאכאמוראו תוספת תיקון , או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. כל שינוי, מחיקה
 .לפסילת ההצעה

 
יום מהמועד  90כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .9.10

יום נוספים  90הקבוע להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה למשך 
והמציע חייב יהיה ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם 

 .ות כןלעש
 

מובהר כי משתתפים אשר הצעתם לא תבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך לאחר חתימת החוזה  .9.11
 עם הזוכה/ים במכרז. 

 
 

 הצעת המשתתף ואופן הגשתה .10
 

הצעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בכרך זה )אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו  .10.1
 מאתר האינטרנט(. 

 
)עותק מקורי( שהיא חתומה בכל עמוד ועמוד על ידי בעותק אחד על המציע למלא את הצעתו  .10.2

 המציע ובצירוף כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז.
 

יוכנס לתוך מעטפה שתימסר בעת רכישת מסמכי המכרז, והמעטפה תוגש חתומה.   העותק .10.3
ושירותי אחזקה ואספקת לביצוע עבודות  10/2021מס' המציע יציין על המעטפה: "מכרז פומבי 

 " בלבד. חומרים לכר דשא במגרש כדורגל ערערה
 

"הצעת המציע", המהווה מסמך ג' למכרז, את המחיר המוצע על ידו.  במסמךירשום המציע  .10.4
המחיר יתייחס לכל סעיף וסעיף מסעיפי ההצעה וכל פריט המפורט בהם, אלא אם צוין אחרת 

 במפורש בתנאים אלה. 
 
ישלים הדרוש,  ,בכל העתקיו ונספחיו, מסמכי המכרזעמוד ועמוד של כל יחתום בהמציע  .10.5

הצעתו ועל ההסכם. לסכומים נשוא  במסמךוכן הטכני ויחתום בצירוף פרטיו על המפרט 
 .  "ממע למעטההצעה לא תשולם כל תוספת ו/או התייקרות 
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 הכלולים במכרזהמסמכים ו/או להעיר הערות על אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות  .10.6
עלולים להביא , כאמוראו תוספת תיקון , או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. כל שינוי, מחיקה

 .לפסילת ההצעה
 

יום מהמועד  90כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .10.7
יום נוספים  90תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה למשך  המועצההקבוע להגשת ההצעות. 

והמציע חייב יהיה ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם 
 הארכת הערבות הבנקאית של המציע, משמעה הארכת תוקף ההצעה.. לעשות כן

 
 

 –ערבות בנקאית להשתתפות במכרז  .11
 

שתעמוד ₪(,  שבעת אלפים)₪  7,000ך  בסאוטונומית צרף להצעתו ערבות בנקאית ימציע ה .11.1
בדיוק, המצורף למסמכי  1מסמך ב'. נוסח הערבות יהיה כנוסח 09/08/2021ליום עד  בתוקפה

המכרז. לפי דרישת המועצה, אם תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המכרז, יאריך המשתתף את 
ר עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז זה. הארכת תוקף הערבות מעבר למועד האמו

 הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה. 
 

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע, בטרם פקיעת הערבות, להאריך את תוקף הערבות למשך  .11.2
ימים נוספים )"מועד תוקף הערבות המוארכת"( והמציע יהיה חייב לעשות כן על חשבונו,  90

 ייראו אותו כמציע שחזר בו מהצעתו והרשות תהא רשאית לחלט את ערבותו.שאם לא כן 
 

במקרה של התמשכות הליכי המכרז, תהא הרשות רשאית, בהודעה שתימסר למציע טרם חלוף  .11.3
מועד תוקף הערבות המוארכת, על חשבון המציע, עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה 

שר יסרב להאריך את הערבות מעבר למועד במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. מציע א
תוקף הערבות המוארכת, תיפסל הצעתו והרשות תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור 
בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת הערבות מעבר לתוקף הערבות המוארכת, 

עדיפה.  וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור )אשר עקב כך נפסלה(, הייתה הצעה
 הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה.

 
סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .11.4

 15/04/2021ביום כפי שפורסם  2021מרץ חודש  מדדלסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה 
 .והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות

 
 הערבות להיות חתומה כדין.ל ע .11.5

 
על פי פנייה  ימים, 7, תוך הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט .11.6

 או הגזבר ו/או מי מטעמם.ו/ המועצהצדדית של ראש -חד
 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חילוט  .11.7
כות המועצה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על הערבות לא יפגע בז

 ידו, עקב אי קיום ההצעה.
 

 עם חתימת חוזה עם הזוכה, תוחזרנה הערבויות לשאר המשתתפים שלא זכו במכרז. .11.8
 

עם חתימתו על נוסח ההסכם, המצאת ערבות ביצוע  –למשתתף שנבחר לבצע את העבודות  .11.9
לנוסח ההסכם והמצאת אישור על קיום בפרק א'  8בסעיף כמפורט לעבודות נשוא ההסכם, 

להסכם ויתר המסמכים  38בסעיף לנוסח ההסכם וכקבוע  2כנספח ד'ביטוחים המצורף 
תוארך עד לתום הדרושים לפי המכרז ו/או הדין, למעט אם קבעה המעוצה כי ערבות המכרז 

 תקופת הבדק וערבות זו תיחשב לערבות הביצוע.
 

שיערער על תוצאות המכרז ויפנה לבית משפט, תוחזק הערבות הבנקאית שצירף משתתף  .11.10
 למסמכי המכרז עד לסיום ההליכים המשפטיים.

 
 השבת ערבות המכרז .12

 
 משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת באופן כדלקמן:

 
או שמסמכי  ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז רעונהיפבנקאית אשר לא נדרש  ערבות .12.1

לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז. מציע כאמור אשר , תוחזר למציע המכרז שלו נפסלו
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יעתור ו/או יערער על תוצאות הזכייה תעוכב ערבותו עד לתום ההליכים. מציע שימשוך את 
להגיש עתירה על תוצאות הערבות למרות האמור בסעיף זה, ייחשב כמי שוויתר על זכותו 

 הזכייה.
 

 ביצוע ערבות המצאת, ההסכם נוסח על חתימתו עם - העבודות את לבצע שנבחר למשתתף .12.2
 אישור על קיום ביטוחים, והמצאת 1כמסמך ד'שירותים נשוא ההסכם בנוסח המצ"ב ל

 המצורף למכרז ויתר המסמכים הדרושים לפי המכרז ו/או הדין.
 
 

 :מציעים מפגש .13
, 00:11בשעה  02/05/2021זה, ביום  מכרז רשות, בנושא שהינו מציעים כנס תקייםהמועצה  .13.1

 במשרדי המועצה. 
הערותיהם ו/או  ו/או שאלותיהם את להעביר רשאים המציעים המציעים, יהיו כנס במהלך .13.2

את  שקראו בעיון לאחר לכנס להגיע מתבקשים המכרז. מציעים מסמכי על הבהרה בקשות
 .המכרז מסמכי

 
 יצוין ובו המציע מטעם חתום כח ובייפוי זהות בתעודת להצטייד המציעים בכנס משתתף כל על .13.3

 .המציע של מוסמך נציג הינו המשתתף כי
 

 שאלות מציעים .14
מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז, ו/או מעוניין לשאול שאלות הבהרה ו/או שאלות  .14.1

mahmoode@arara-למהנדס המועצה  14:00בשעה  06/05/2021טכניות, יפנה אותן עד ליום 
ara.muni.il :עם העתק למנכ"לית המועצה במייל  ara.muni.ill-ruwayday@arara . חובה על

 הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ולקבל אישור במייל חוזר על כך. 
 

שעות לפני המועד האחרון  48-המועצה תעביר תשובות בכתב לכל אחד מהנרשמים למכרז, עד ל .14.2
 להגשת  הצעות. 

 
רק תשובות / הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את המועצה. מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו  .14.3

הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי המועצה או מי מטעמה, אלא אם ניתנו בכתב. על 
 המציעים לצרף להצעתם את מסמך התשובות כשהוא חתום על ידם.  

 
רון להגשת המעות למכרז, להכניס שינויים ו/או המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האח .14.4

תיקונים ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז ובמסמכיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות 
המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידיעתם של כל המשתתפים. התשובות / ההבהרות יהוו חלק 

 .בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפם למכרז כשהם חתומים על ידם
 

לעיל, יהיה  14.1משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לס"ק  .14.5
 מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצ"ב. 

 
 בחינת ההצעות ושיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה: .15

 
 הנמוכה ביותר, או כל הצעה שהיא. כי אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה  ,מובהר בזאת .15.1

 
המועצה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו  .15.2

 תפסל. 
 

המועצה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה היא  .15.3
או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישוריו של מציע מסוים אינם מספקים לפי שיקול 

 דעתה.  
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי במסגרת שיקולי ועדת המכרזים מטעם המועצה  .15.4
)להלן "ועדת המכרזים" או "הועדה"( רשאית הועדה לשקול, בין היתר, את  לבחירת הזוכה

 הפרמטרים הבאים:
 

 גובה הצעת המשתתף; .15.4.1
המוניטין או הניסיון של המשתתף בקשר לביצוע עבודות דומות ברשויות מקומיות  .15.4.2

 אחרות ו/או בגופים ציבוריים או ממשלתיים או מסחריים אחרים;

mailto:mahmoode@arara-ara.muni.il
mailto:mahmoode@arara-ara.muni.il
mailto:mahmoode@arara-ara.muni.il
mailto:ruwayday@arara-ara.muni.ill
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חוסנו הכלכלי והפיננסי של המציע ויכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, בלוחות הזמנים  .15.4.3
 ובהוצאות הכרוכות בביצוע ההסכם, 

 קודם של המועצה עם המשתתף )ככל שקיים(,  ןניסיו .15.4.4
כל פרמטר אחר אשר קשור ו/או עשוי להשפיע על ביצוע מעולה של העבודות או  .15.4.5

 ז.השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכר
 

על בסיס שיקולים אלו רשאית הועדה, בין היתר, להמליץ על הצעה שאינה דווקא הזולה ביותר, 
 מבין ההצעות שיובאו בפניה.

 
ועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר  .15.5

 כזה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
 

את הזכות לדרוש מאת המשתתף, בכל עת לרבות לאחר פתיחת  המועצה שומרת לעצמה .15.6
ההצעות, הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים והניתוחים 

ימים מיום הדרישה. וועדת המכרזים תהא רשאית להאריך מועד זה בהתאם  3הנדרשים בתוך 
 לנסיבות.

 
תוחי המחירים של המשתתף, אשר ימסרו הועדה מתחייבת לשמור בסוד את כל ההסברים וני .15.7

 לה לפי דרישתה, ככל שמדובר בסוד מקצועי.
 

אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה,  .15.8
 רשאית הועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 
מהמציעים מידע נוסף אודות הצעתו, לרבות הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מכל אחד  .15.9

ויכולתו של המציע ו/או מי מטעמו, לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או  וניסיונ
 וההצעה למכרז, וכן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות אודות ניסיונ

להשתמש בתוצאות הבדיקות  של המציע ו/או מי מטעמו. הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת,
 )אם נעשו( לצורך הערכת ההצעות. 

 
 
 
 

  :פיצול העבודות בין מציעים .16
 

לפי שיקול דעתה המוחלט לפצל את ביצוע העבודות נשוא המכרז בין מספר , רשאית המועצה .16.1
 .זוכים וכן לבצע רק חלק מהעבודות

  
 ותחליט שיקול דעת מוחלט באשר לדרך חלוקת העבודה בין הזוכים השונים במידה למועצה .16.2

או תביעה בגין חלוקת העבודות /ולזוכים או למציעים לא תהא כל טענה ו, לחלק את העבודה
 .אופן חלוקתן כאמור לעילחלוקתן ו/או  -או אי

 ביטוחים: .17
 

כזוכה, ו/או על פי דין או הסכם, מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז 
 "2ד' המסומן כ "נספח הביטוח בנספח המופיעות הביטוח הוראות אחר מתחייב הזוכה לקיים

 הגשת טרם המציע לוודא ". על2נספח ד'המסומן כ " הביטוח עריכת וכן באישור להסכם
 במכרז. שיוכרז כזוכה ככל הנדרשים הביטוחים להציג את ביכולתו כי הצעתו

 

 חתימת ההסכמים: .18
 

משתתף אשר יבחר כזוכה במכרז יידרש לחתום על נוסח החוזה ולהמציא ואת אישור קיום  .18.1
ימים מיום קבלת הודעה  7הביטוחים הנדרש ואת יתר האישורים והמסמכים הדרושים, בתוך 

 על זכייתו במכרז;
 

שיקול דעתה לא מילא הזוכה את התחייבותו לעיל או חלק ממנה, תהא המועצה רשאית על פי  .18.2
לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המשתתף למסמכי המכרז מטעמו, והמשתתף יהא מנוע 
מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. כמו כן המועצה רשאית במקרה זה למסור את ביצוע המכרז 
למי שייקבע על ידה, והזוכה שלא מילא אחר התחייבויותיו כלפי המועצה, יפצה את המועצה 

 ר ייגרם לה בגין כך ולא תהיינה לו כל טענות בקשר לכך.על כל הפסד אש
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מורשי החתימה של  ע"י החוזה חתימת עם מיידית העבודות בביצוע להתחיל חייב הזוכה .18.3
מקרה,  הערכות, ובכל לצורך ימים 7יינתנו  וגזבר המועצה(. לזוכה המועצה  המועצה )ראש

 .מיידית  תהיה תחילת העבודה
 

  

 המכרזשינויים במסמכי  .19
 

כל שינוי או תוספת שיערוך המשתתף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם  .19.1
על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא 

 יחייבו את המועצה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי המועצה.  
 

 עונה הצעה שאינה כל לפסול ,דעתה שיקול לפי פי על וזאת ,חייבת לא אך רשאית תהא הרשות .19.2
 .זה מכרז פי על הנדרש על

 
שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס  48המועצה רשאית בכל עת עד  .19.3

שינויים ו/או תיקונים ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז ומסמכיו, ביוזמתה או בתשובה 
בכתב לידיעתם של כל המשתתפים. התשובות / ההבהרות לשאלות המשתתפים ואלה יובאו 

 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפם למכרז כשהם חתומים על ידם. 
 

 הצהרות המציע: .20

 
המציע מצהיר כי הגשת הצעתו כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים לו  .20.1

 יות בהצעה ובהסכם. ונהירים לו והוא מסוגל למלא אחר ההתחייבו
 

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  .20.2
 כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

 
המציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .20.3

 במכרז יחולו עליו.
 

יע מצהיר כי ידוע לו שאין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה המצ .20.4
שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה. 
 

המציע מצהיר שידוע לו שהמועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל את הצעתו  .20.5
של מציע שהיה לה ו/או לרשות אחרת ניסיון רע, או שנוכחה לדעת על סמך בירורים שערכה 

 שכישוריו אינם מספקים על פי שיקול דעתה. 
 

כשיר, בשום דרך, את ידוע למציע כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי לה .20.6
 המסמכים שיוגשו על ידי המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים. 

 
 עובדים זרים: .21

הקבלן הזוכה יתחייב בהסכם ההתקשרות כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות, עובדים 
זרים, למעט מומחי חוץ ןלמעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה שומרון וחבל 
עזה, שברשותם היתר התעסוקה תקף השירות התעסוקה לעבוד בישראל, וזאת בין במישירין 
ובין בעקיפין, בין אם ע"י הקבלן הזוכה ובין באמצעות כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר 

 עימו יתקשר הקבלן הזוכה.
 
 

 הוראות כלליות: .22
יחס אליהם, בין אם על ידי שינוי כל שינוי או תוספת שיערכו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ב .22.1

או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את 
 המועצה ולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי המועצה.

 
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את  .22.2

 המשתתף לכדי הצעה על פי דיני המכרזים.המסמכים שיוגשו על ידי 
 

 הוראות כלליות לעבודה באתר: .22.3
 המחירים כוללים עבודה בכל שעות היממה, ללא תוספת מחיר. .22.3.1
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תשומת לב הקבלן שהעבודות מבוצעות בין היתר בתוך ו/או סמוך למוסדות המועצה  .22.3.2

שיש בהם פעילות שוטפת. יתכנו מקרים בהם תידרש העברת החומרים באמצעות 
ידניים למרחקים שונים, על פי צרכי המקום ובהתאם לפעילות השוטפת של המוסד. 

 הובלת החומרים כלולה במחירי היחידות ולא תשולם תוספת בגין עבודות אלו.
 הגשת ההצעות .23

 
 אחד את מסמכי המכרז בצירוף כל המסמכים, הערבות והאסמכתאות הנדרשים, יש למסור בעותק

", במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( לתיבת 10/2021מכרז פומבי ציון " , במעטפה סגורה נושאתךכרו
 ם. בצהריי 15:00, בשעה 09/05/2021ליום ין המועצה עד יהמכרזים בבנ

 
 מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, ייפסלו. 

 
 

 הודעות ונציגות .24
 

לצורך מסירת הודעות בכל בעת רכישת מסמכי המכרז, על המציע להודיע למועצה את כתובתו  .24.1
הקשור במכרז זה, וכן את שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני 

בכל הקשור במכרז זה תעמוד המכללה בקשר  של האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור במכרז זה.
בציון כל  עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל, או עם אדם אחר עליו יודיע המציע בכתב

 הפרטים הנזכרים שם.
 

 22.1כל הודעה שתשלח על ידי המועצה בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור בסעיף  .24.2
שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד  72לעיל, תחשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבור 

ידי  הדואר. הודעה שתשלח בפקסימיליה/דואר אלקטרוני למספר/כתובת דוא"ל שנמסרו על
לעיל, תחשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר  21.1המציע, כאמור בסעיף 

 שידורה, שניתן עליו אישור טלפוני/אישור בדוא"ל חוזר.
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 1 'ב מסמך
 נוסח ערבות להשתתפות במכרז

 
   לכבוד

 מועצה מקומית ערערה
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

לפי בקשת _______________ ח.פ / ת.ז _____________ כתובת: ______________ )להלן :  .1
 שבעת אלפים)במילים : ₪  0007,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  "הנערב"( 

למדד כמפורט  הקרן כוםבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת ס"( סכום הקרן" -להלן )(,  ₪
 10/2021מס' מכרז פומבי ב שתדרשו מאת הנערב בקשר להשתתפות"( הפרשי הצמדה"  - להלן )להלן

עבור מועצה מקומית ערערה,  אחזקה ואספקת חומרים לכר דשא במגרש כדורגל ערערהצוע עבודות ילב
 ולהבטחת מילוי מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י הנערב. 

 

צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה ם הערבות יהיה וסכ .2
 המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: המדד ( בתנאי ההצמדה שלהלן:

. 15/04/2021שהתפרסם בתאריך  2021מרץ : לעניין ערבות זו יהא מדד חודש " המדד היסודי" .א
:  לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פי  "המדד החדש" .ב

 ערבות זו. 
 

ו הפרשי ייההיסודי אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
בסכום החילוט מחולק במדד  מדד היסודילהמדד החדש ההפרש בין כפלת מסכום השווה לבהצמדה 
 היסודי.

 
מדד החדש יהיה נמוך ממדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות אם ה 

 ללא כל הפרשי הצמדה.
 

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב,  7תוך הצמדה, ישולם על ידינו סכום הערבות בתוספת הפרשי  .3
עליכם כל חובה  חתומה על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל

להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם מבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 
 מאת הנערב.  

 

לעיל, יעשה על ידינו דרך העברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י הפרטים  3התשלום כאמור בסעיף  .4
שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידינו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם 

 הבלעדי. 

 

אם כן, אלא ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת,  8.20104.18קפה עד ליום ובת תישארערבות זו  .5
רכת תוקף הערבות. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב עד לא אתדרשו את ה

 יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 בכבוד רב,

 ____ בנק
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 2 'ב מסמך
 דף מידע על המציע

 
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית ערערה 

 
 :10/2021להלן פרטי המציע במכרז פומבי מס'   .א
 

  שם המציע: .1

  ע.מ. / ח.פ./ ע.ר.: .2

  כתובת:  .3

  טלפון קווי : .4

  פקס: .5

  נייד: .6

  מייל: . 7

  שם איש הקשר*: .8

  טלפון איש הקשר: .9

תיאור הפעילות של  .10

 המציע:

 

מס' שנות וותק של  .11

המציע בתחום נשוא 

 המכרז

 

שמות אנשי  .12

המפתח אצל המציע 

 ותפקידם:

 שנות ותק  תפקיד שם

   

   

   

   

   

   

 *כל מידע שיימסר לאיש הקשר יחשב שנמסר כדין למציע
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 :6201-2013פירוט העבודות שבוצעו ע"י המציע בשנים  .ב
 הנני מצהיר

 
 

 רשות/גוף ציבורי שנה
 

היקף  הפרויקט תיאור
 הפרויקט

טלפון איש  איש קשר
 קשר

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

  
 
 
 
 

 אישור
 

נושא אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר ____________ 
ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה .
  _____________________ 

 עורך דין   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________ 

  
_____________________ 

 חתימת המשתתף  תאריך
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 3מסמך ב' 
 אישור מורשי חתימה

 שותפות רשומה יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / עמותה /
 

 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 
 30026ערערה 

 
 א.ג.נ., 

 
 אישור מורשי חתימההנדון: 


"( במכרז המציע"  -ח של __________________   ח.פ./ ע.ר. ___________    )להלן הנני עו"ד / רו"

עבור מועצה  ערערהאחזקה ואספקת חומרים לכר דשא במגרש כדורגל עבודות לביצוע  10/2021 'פומבי מס
   "(.המכרז" -)להלן מקומית ערערה

 
 כעו"ד / רו"ח של המציע הנני מאשר בכתב, כדלקמן:

 
מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה: .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 
המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה חתימתו הצעת המציע למכרז והחתימה על גבי 

 המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.
 

 המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי להלן דוגמה/אות של החתימה .2
 :המכרז


___________________________ 

 
___________________________

 
שמות המנהלים של התאגיד: _________________________________________ .3


התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו וביצוע  .4

מכויות התאגידהעבודות / השירותים נשור מכרז זה, הן במסגרת ס
 
 


 ____________________ ________________________ 
 שם עוה"ד/רו"ח, מס' רשיון,  תאריך 

 חתימה וחותמת                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4מסמך ב' 

 זריםנוסח תצהיר שכר מינימום ועובדים 
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 בתצהיר זה :

 
 "תושב ישראל":

  
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.

:   "בעל שליטה"
  

 )להלן:"חוק החברות"(. 1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף 

 "נושא משרה" :
  

 כמשמעותו בחוק החברות.

 כמשמעו בחוק החברות.   "בעל עניין"   :
 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח     "שליטה"      :

 "חוק שכר מינימום":
  

 . 1987חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

"חוק עובדים זרים": 
  

חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א 
. חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים( 1991

 .1991התשנ"א 
 

___________ נושא ת.ז. _____________ , נושא במשרת __________ במציע במכרז פומבי אני הח"מ 
עבור מועצה מקומית  אחזקה ואספקת חומרים לכר דשא במגרש כדורגל ערערהעבודות לביצוע  10/2021 'מס

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,  ערערה,
 מצהיר בזאת כדלקמן :

 
אחזקה ואספקת חומרים עבודות לביצוע  10/2021 'אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז פומבי מס .1

 .עבור מועצה מקומית ערערה לכר דשא במגרש כדורגל ערערה

שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע, לא הורשענו בפסק דין  "מ ו/או כל בעלאני הח  .2
חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום ובעבירה לפי חוק עובדים זרים, בשנתיים שקדמו למועד הגשת 

 הצעה זו עבור המועצה.

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת . .3
 
 

 ________________ _____________________ 
 המצהיר תאריך 

 אישור
 

אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר ____________ נושא 
ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 בפני על תצהירו זה . הקבועים בחוק, חתם
 
 
 

                                                                                          ____________ 
 עורך דין                                                                                                  
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 5 'ב מסמך
 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 
 

הקבלן מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז, לגבי העובדים שיועסקו 
 על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה, וכל חוק אחר שיהיה רלוונטי מעת לעת:

 1959 חוק שירות התעסוקה תש"יט
 1951 בודה ומנוחה תשי"אחוק שעות ע

 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 חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א
 1958 תשי"חחוק הגנת השכר 

 1963 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג
 1987 חוק שכר מינימום תשמ"ז

 1988 חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח
 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה

  )כולל חוק בריאות ממלכתי(
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ 

 התפטרות
2001 

במוסד המכוון חוק למניעת העסקת עברייני מין 
 למתן שירות לקטינים

2001 

 
 
 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 
 

 אישור רו"ח / עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.
 

  

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 6מסמך ב' 
 לעובד הרשות ו/או לחבר מועצההצהרה בדבר העדר קרבה 

 
 

 לכבוד
 ערערהמועצה מקומית 

      
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה הנדון:  

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  ערערההנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית  .1
 

 הקובע כדלקמן: 1950תשי"א לצו המועצות המקומיות )א(,  . )א(א103סעיף  .1.1 
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה   

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 
 ."בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות -ין זה, "קרוב" ילעסקה עם המועצה; לענ

 
של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  (א)12כלל  .1.2 

 המקומיות הקובע: 
 -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית לעניין זה, "חבר מועצה"   

ל שליטה" ראה הגדרות "בע)חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו 
 ."(()(ב1)2 -ו (ב()1)1ו"קרוב" בסעיף 

 
 " קובע כילצו המועצות המקומיות )א(  142סעיף  .1.3 

או  סוכנו, זוגו בן ידי על ולא בעצמו לא, בעקיפין ולא במישרין לא, מועצה לעובד יהיה "לא                
 בשמה,". או למענה, המועצה עם שנעשה עסק או חוזה בכל הנאה טובת או חלק כל, שותפו

   
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

 בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .2.1
 

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  .2.2
 את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי 

 
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.-אין לי בן .2.3

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

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם  .4
 
המועצות  צול (3. )ב()א103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3, לפיהן מועצת המועצה ברוב של המקומיות )א(
 בלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. המקומיותא )א( לצו המועצות  103התקשרות לפי סעיף 

 
 

  :________________מציעחתימת ה            __________________ המציעשם 
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 7מסמך ב' 
 סיון ואישור רו"ח יהצהרת מציע על נ

 
 

 תאריך___________
 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 
 30026ערערה 

 
 א.ג.נ., 

 
 סיוןיהצהרה על נהנדון: 

 
אני הח"מ ______________________ ת.ז.: ______________________, נושא במשרת 

 ____________________________ במציע, מצהיר בזה כדלקמן:

 

אחזקת כרי דשא במגרשי כדורגל המשמשים לצורך קיום משחקים ואימונים לקבוצות בליגת העל או  .1
 מקומיות ו/או עבור גופים ציבוריים.ואילך עבור רשויות  2013הלאומית, משנת 

 

 .2013-2016לפחות בשנים ₪  4,000,000בעל מחזור כספי בהיקף מצטבר של המציע  .2

 

 ואילך: 2013להלן פירוט העבודות שבוצעו ע"י המציע, משנת  .3
 

שם המוסד 
 הציבורי

כתובת האתר 
בו בוצעה 

 העבדוה

שנת ביצוע 
 העבודה

היקף כספי 
 של העבודה

שמות 
ממליצים+ 

 טלפון 

האם הקבלן 
סיים את 

 העבודות
      

      

      

      

      

 

 

 חתימת המציע: _________________             תאריך: ____________________

 
 אישור

 
אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר 

____________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה 

 כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה .

 
                                                                                            ____________ 

 עורך דין/רו"ח                                                                                                  
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 8מסמך ב' 

 תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין

 2001-במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

 

  כ _________________ המשמש ת"ז ____________________ מ"הח אני .1

להלן: ( 10/2021במכרז  ______________________, המשתתפת  _________________ בחברת

 כל או מין בעבירת חלוט דין בפסק הורשעו לא מעובדיו מי או/כי המשתתף ו בזאת "המשתתף"( מצהיר

 למניעת העסקה בחוק כאמור ,352סעיף  , למעט1977-העונשין, תשל"ז י' בחוק לפרק ה' לפי סימן עבירה

 .2001-לקטינים, התשס"א שירות המכוון למתן במוסד מין עברייני של

 

 . זה בתצהיר כאמור הורשע אשר בעתיד אדם כל להעסיק לא מתחייבים הננו כן כמו .2

 

 . אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .3

 _________________  

 המצהיר חתימת 

 

 

 

 אישור

 כי מאשר/ת  _______________ -ד )מ.ר. _______________(, מ"עו  ______________ מ"הח אני

 ביום

ז. מס' .ת ידי על עצמו מר/גב' _______________________שזיהה בפני הופיע _____________

את  להצהיר עליו כי ,אותו שהזהרתי לאחר זה תצהיר על וחתם לי אישית ________________/ המוכר

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את בחוק, אישר הקבועים לעונשים יהא צפוי כן לא אםש האמת

 

 ________________ 

 ד "עו חתימת 
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 ג' מסמך
 הצעת המשתתף

 
 תאריך: ____________

 לכבוד
 מועצה מקומית ערערה 

 
ואספקת חומרים לכר דשא אחזקה עבודות ביצוע ל - 10/2021 'במכרז פומבי מסהנדון: הצעת המחיר 

  עבור מועצה מקומית ערערה במגרש כדורגל ערערה
 

 
אחזקה ואספקת חומרים לכר עבודות לביצוע  10/2021 'מכרז פומבי מסלאחר שעיינו ובדקנו את מסמכי 

קנו את העבודות , על כל תנאיו ונספחיו ולאחר שבדעבור מועצה מקומית ערערה דשא במגרש כדורגל ערערה
הנדרשות, התנאים להשתתפות במכרז ולהתקשרות עם המועצה, הננו מציעים לספק למועצה מקומית 
ערערה את השירותים המפורטים במסמכי המכרז והחוזה במלואן, על פי כל תנאי המכרז והחוזה ועל פי כל 

 דין, תמורת הנחה / תוספת בשיעור אחיד וקבוע, כדלקמן:
 

י קראתי/נו והבנתי/נו את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה ההני/נו מצהיר/ים ומתחייב/ים כ .1
למציעים בעיתונות ואת כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, תנאי העבודה, השטח המיועד לביצוע 
העבודות ותנאיו, התמורה ודרך תשלומה וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה, ידועים 

 ם ובהתאם לכך קבעתי/נו את הצעתי/נו.ומוכרים לי/לנו, אני/ו מסכים/ים לה

 

 הנני מצהיר כי הנני עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ההוראות למשתתפים. .2
 

את  לחייב כדי בה אין וכי ממנה חלק כל או הצעתי/נו את לקבל חייבת המועצה אין כי לי/לנו ידוע .3
מציעים,  מספר בין הזכייה את לפצל רשאית המועצה כי לי כן, ידוע שהיא. כמו צורה בכל המועצה
 תעמוד ונספחיה מרכיביה פרטיה כל על זו הצעתי/נו .המועצה של הבלעדי דעתה שיקול הכל לפי
 האחרון מהמועד חודשים 3לתום  ועד לתיבת המכרזים תוכנס בו ממועד החל ותחייבני/נו בתוקפה
 .המועצה י"ע שיוארך כפי מאוחר למועדעד  המכרז, או בתנאי כפי שנקבע למכרז ההצעות להגשת

 
הנדרשים  המסמכים כל את ואמציא/נמציא החוזה על אחתום/נחתום כי ומסכים/ים מצהירים הנני/נו .4

רשאית  המועצה תהיה כך, אעשה ולא ובמידה במכרז זכייתי/נו על לי/לנו שיודע מיום ימים 7 תוך ממני
 התראה ו/או הודעה כל לי/לנו לתן מבלי וזאתידי/נו,  על לה שנמסרה הבנקאית הערבות את לחלט

 המכרז בתנאי עמידתי/ו מאי כתוצאה למועצה נגרם אשר כיס חיסרון או נזק כל להוכיח מראש ו/או
 .והחוזה

 
)במילים: ₪  7,000של להבטחת קיום הצעתי הנני ממציא במצורף ערבות בנקאית אוטונומית בסך  .5

ימים ממועד דרישתה הראשונה של  7ון בכל עת בתוך אשר תהא ניתנת לפירע, ₪( שבעת אלפים
המועצה בכתב לבנק, ללא התניות ו/או הגבלות כלשהן, ובלא שהמועצה תידרש לנמק את דרישתה. 

 ( או לכל מועד שיוארך ע"י המועצה.)כולל 09/08/2021ליום הערבות תעמוד בתוקף עד 
 

מציע  י"ע שיוגשו המכרז מסמכי דרך, את בשום להכשיר בא לא "הצעה" בלשון השימוש כי לי ידוע .6
 המכרזים. דיני פ"ע כלשהו כהצעה

 
 :אומדן המועצה .7

 
 -₪  120,000: אומדן המועצה לעבודות נשוא המכרז הנוכחי כפי שמפורט בנספח המפרט הטכני הינו 

 ₪ .מאה ועשרים אלף 
 

 הצעת המחיר .8
 

 לעיל. 7בסעיף הנקוב  על המחיר הננו מציעים הנחה בשיעור של ___________ %
 (.3.33ספרות לאחר הנקודה העשרונית, )לדוגמא:  2 יש לנקוב באחוז הנחה של עד

 
 הצעה המהווה תוספת על המחירים תיפסל על הסף. 
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 מחיר אחרי הנחה אחוז הנחה מוצע מחיר לפני הנחה העבודה

    סה"כ לפני מע"מ    

    סה"כ כולל מע"מ

 
 
 

 :החתום על באתי ולראיה
____________________                                                                        ___________ 

 חתימה + חותמת                                                                                          תאריך    
 

____________________              _________________                  _________________ 
 כתובת                                   מס' ח.פ/ ח.צ/ ת.ז                                  מלא שם          

____________________                                                                ____________________ 
 פקס מס'                                                                                                 טלפון 'מס         

 

 מייל:________________________________________ כתובת

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _____ 
 התייצב/ו בפני: ________________ המוסמכ/ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה זו בפני. 

 

 חתימת עו"ד ___________  תאריך ______________
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 ד' מסמך
 חוזה

 
 __________________ ביום _____________שנערך ונחתם ב 

 
 בין:

 מועצה מקומית ערערה
 30026ערערה, 

 )להלן: "המועצה"(
 מצד אחד

 
 

 לבין:
 שם הקבלן: ___________________

 
 ע.מ. / ח.פ.: ___________________

 
 )להלן: "החברה" או "המבצע" (

 ע"י מורשי החתימה מטעמו:
_________________________ 

 
_________________________ 

 
 מצד שני

 
 

אחזקה ואספקת חומרים לכר דשא עבודות לבצע ומועצה מקומית עארה ערערה מעוניינת  הואיל:
 , כמפורט בהסכם זה על נספחיו ;במגרש כדורגל ערערה

 לקבלת העבודות האמורים )להלן: "המכרז"(; 10/2021והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  והואיל:

אחזקת מגרשי כדורגל ומתקני ספורט בליגת העל והחברה מצהירה כי הינה עוסקת בתחום  והואיל:
, והינה בעלת הידע, הניסיון, הכישורים והאמצעים הנדרשים לביצוע העבודות או הלאומית

 נשוא חוזה זה;

ז, הגיש והקבלן אחרי עיון ובחינה זהירה של ההסכם, על כל נספחיו ושל שאר מסמכי המכר והואיל
למועצה הצעה, לביצוע ומילוי כל האמור במכרז, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי 

 המכרז;

 על הצעת הספק כזוכה. בישיבתה מיום _________ המליצה וועדת המכרזים  והואיל:

 וראש המועצה קיבל את המלצת הוועדה והקבלן הוכרז כזוכה במכרז האמור; והואיל: 

את השירותים והכל  מהספקוהמועצה על סמך הצעת החברה והצהרותיה, מסכימה לקבל  והואיל:
בכפוף להתחייבויות המבצע למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים בהסכם 

 זהו.

ברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים ופעולותיו של המבצע עבור המועצה בהסכם  והואיל:
 זה.

 
 

 
     

 הוחלט והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכן 
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 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1  1 מבוא

 

כל  וכן נספחיו, המפרטים על ההצעה נספחיהן, כתב על במכרז למשתתפים ההוראות 1.2
  .זה מהסכם נפרד בלתי חלק מהווים מסמכי המכרז יתר

 
ההתמצאות, והן לא תשמשנה כותרות סעיפי הסכם זה על נספחיו ניתנים להקלת  1.3

 לפרשנות ההסכם.

בחוזה כפי שהוא מוגדר להלן, פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין, יתפרשו   2 הגדרות
 המנוחים הבאים כדלהלן:

 
ורשי החתימה ממועצה מקומית עארה ערערה באמצעות  –"המועצה"

 מטעמה, ראש המועצה וגזבר המועצה.
 

אחזקה עבודות לביצוע  10/2021מכרז פומבי מס'  –"המכרז" 
 ואספקת חומרים לכר דשא במגרש כדורגל ערערה

  )להלן: "עבודות אחזקת מגרש כדורגל"(.
 

מהנדס המועצה לרבות כל אדם שהורשה או הוסמך בכתב על  –"המנהל"
ידו לצורך חוזה זה או כל חלק ממנו בנושאים מקצועיים 

 בלבד.
 

פירושו, חוזה / הסכם זה ונספחיו ומסמכי המכרז  – "החוזה"
 המהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 

 
מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה  – "מדד"

הינו מדד המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס 
  .15/04/2021שפורסם ביום  2021מרץ 

 
 ביצוע בעבור הספק זכאי לה הכוללת הכספית התמורה –"התמורה" 

 כמפורט וציוד חומרים השירותים והציוד לרבות מכלול
 לפי מכפלת זה, להסכם 1במסמך ג'  ,הכמויות בכתב
 לכמויות ל ובהתאם"הנ בנספח המצוינים היחידה מחירי

 .בכל הזמנה שתפורטנה
 

השירותים" "
העבודות" " /
– 

אחזקה ואספקת חומרים לכר דשא במגרש עבודות 
כהגדרתם בהסכם זה ו/או במפרט הטכני , כדורגל ערערה

ובכתב הכמויות המצורפים למכרז, עפ"י הוראות הסכם 
זה על נספחיו, לרבות כל עבודה או מטלה הכרוכות או 

 הדרושות לשם ביצועה.
 

"המפרט 
 –הכללי" 

המפרט הכללי לעבודות בניין שהוצא על ידי הועדה 
 בינוי,הבינמשרדית המיוחדת של משרד הביטחון/אגף 

משרד הרווחה, משרד הבינוי והשיכון/מינהל התכנון 
וההנדסה ומע"צ, במהדורה המעודכנת האחרונה 
שפורסמה לפני הגשת הצעת הקבלן. המפרט הכללי אינו 
ניתן לצרוף מבחינה טכנית לחוזה, אך מוצהר בזה במפורש 
כי הוא מהווה חלק בלתי נפרד לחוזה וכי לקבלן עותק 

 המפרט הכללי.
אך מבלי לפגוע ו/או לגרוע, כהוא  –הקל על הקבלן  למען

זה מהאמור בחוזה, יהא המפרט הכללי נתון גם לעיון 
 במשרדי המועצה, בשעות העבודה הרגילות.

 

המפרט המיוחד המצורף לחוזה והמתייחס לעבודה נשוא החוזה  "המפרט המיוחד" 

 השונה או הנוגד את הוראות המפרט הכללי. –
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"המבצע"/ 
 –"החברה"

המשתתף שהצעתו נבחרה כזוכה במכרז, לרבות נציגיו, עובדיו, 
)להלן: "המבצע" / שלוחיו וכל הפועל בשמו ומטעמו 

 "החברה"(. 
 

 המפקח
 השירותים ביצוע על לפקח המנהל ידי על בכתב שהתמנה אדם

 .חלק מהם כל או
 

"מורשי החתימה 
  -במעוצה"

 

 ראש הרשות וגזבר המעוצה בלבד.

לרבות נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, וכן כל   -"הקבלן"
קבלן משנה הופעל בשמו או עבורו בביצוע העבודה או חלק 

 ממנה.
 

לרבות, השלמתה ובדיקתה, ביצוע כל הבדיקות והשגת כל   -"ביצוע העבודה"
 .האישורים

 
 מגרש כדורגל ערערה מתחם  -"מקום העבודה"

 
 

פקודת הפרשנות תחול על החוזה, לצורך פרשנות רואים את החוזה 
 כחיקוק כמשמעותו בפקודה האמורה.     

  
ספקות 

במסמכים 
והוראות 
 מילואים

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה ומפורשת  3.1  3
האמורה בתנאים כוחה של ההוראה  -במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה

 אלה.

 

גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה הקבלן מסופק  3.2
בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו 
אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה יפנה הקבלן בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות 

 הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו.בכתב, לרבות תכניות לפי 
 

רשאי המנהל וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודה,  3.3
 הוראות, לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודה.

 
במקרה של סתירה בין מסמכים שונים בנוגע לתוכניות הביצוע תהיה עדיפות  3.4

כמויות, מפרטים, המפרט הבין משרדי למסמכים לפי הסדר הבא: תוכניות, כתב 
 )"הספר הכחול"(.

 
 הצהרות

 והתחייבויות

 הספק

 

 כדלקמן:  ומתחייב מצהיר, מאשר הספק  4
לכתב  4בסעיף  שפורטו למכרז, כפי הצעה להגשת המצטברים בתנאים עומד הוא .4.1

 הפרטים ההצעה, כל בכתב להצהרותיו במכרז, ובהתאם למשתתפים ההוראות
 .ונכונים מלאים הינם בהצעתו שמסר למועצה

 
 כדי בו ושיש שביקש מידע המלאה, כל רצונו מהמועצה, לשביעות קיבל .4.2

 ההוצאות זה, לרבות שבחוזה התחייבויותיו וקיום הציוד על אספקת להשפיע
 כלפי טענה כל לו תהיה ולא ואין האמורות, בביצוע ההתחייבויות לו שתהיינה
 .לכך בקשר המועצה

 
 במכרז למשתתפים ההוראות לרבות מסמכיו, כל על החוזה תנאי את קרא .4.3

 זה שבחוזה והדרישות התנאים לאישורם לו וברורים  ידועים ,נספחיהן על
 התנאים לכל בהתאם הציוד את למועצה מתחייב לספק והוא ובמסמכיו
 בדייקנות, ביעילות, במומחיות זה ובמסמכיו בחוזה הקבועים והדרישות

 הכל ידה על ייקבעו אשר המועצה ובמועדים צוןר ובמיומנות, לשביעות
 להוראות מסמכי החוזה. בהתאם
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הציוד,  המיומנות, ,הכישורים והכספית, הארגונית היכולת הידע, את לו יש .4.4
 הדרושים האחרים האמצעים מספיק, וכל במספר מקצועיים עובדים ,הכלים

 את ולבצע והתחזוקה הציוד, האחריות, השירות את לספק למועצה מנת על
 החוזה,  למסמכי ובהתאם גבוהה ברמה זה התחייבויותיו שבחוזה יתר כל
 עד ברשותו להיות ימשיכו כאמור והאמצעים האחרים הידע האדם,  כוח וכי

 .שבחוזה זה התחייבויותיו מלוא ביצוע לתום
 

 עקב המועצה כלפי אחרות או/ו כספיות תביעות שום לבסס רשאי יהיה לא .4.5
 הציוד באספקת הקשורים כלשהם נסיבה או תנאי הכרת אי או/ידיעת ו אי

 על בזה מוותר מהם, והוא הנובעים או/ו זה התחייבויותיו שבחוזה ובקיום
 .כאמור טענה כל

 
 או פטנטים יוצרים, זכויות זכויות בכל פגיעה זה חוזה פי על בהתקשרות אין .4.6

 הפרת על כלשהי תביעה נגדו הוגשה כלשהו, ולא שלישי צד של זכות אחרת כל
 .כאמור זכויות

 
 שיהא סכום ראשונה, בכל דרישה עם המועצה, מיד את לשפות או/ו לפצות .4.7

 שיסודו חיוב כל בהן, עקב שתישא כלשהו, וההוצאות  שלישי לשלם לצד עליה
 .לעיל 4.6 ק"בס מהמוצהר שונה המשפטי או/ו שהמצב העובדתי בקביעה נעוץ

 
 שלו.  יסודית הפרה תהווה והפרתן החוזה מעיקרי הן לעיל זה סעיף הוראות

תקופת 
 החוזה

של  בסכום החוזה של המסגרת סכום למימוש עד הנה ההסכם תקופת 5.1  5
ההסכם  חתימת ביום חודשים, שתחילתה 12של  או  לתקופה ₪ _____________

 מיום _______________ עד ליום ______________.
 

להאריך את תקופת ההתקשרות, בהודעה  המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
חודשים או  12תקופות נוספות בנות  2-בכתב כשהיא חתומה ע"י מורשי חתימה, ב

פחות מכך כ"א )להלן: "התקופה הנוספת"/"תקופת האופציה"(, הכל באופן המפורט 
בהסכם. על התקופות הנוספות יחולו מסמכי המכרז וההסכם. קיבל הזוכה הודעה על 

פציה לתקופה מלאה או חלקית חייב הוא לספק למועצה את מלוא השירות מימוש האו
 ללא כל שינוי בתנאים.

 
 המועצה, אך תוכל מסגרת, במסגרתה התקשרות הינה זו התקשרות בזאת, כי מובהר 5.2

 ובשיעור כלשהו, ומוסכם כי באספקת הציוד היקף לכל הספק כלפי אינה מתחייבת
 פי ידה, על על שיידרש כפי ובהיקף כמוסכם הציוד ממנו ביצוע אספקת תזמין היא

 תידרש זה, שאספקתו הסכם נשוא הציוד יספק כל בלבד. הספק דעתה צרכיה ושיקול
  .ידי המועצה על

המועצה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי  6.1  6 סיום ההסכם
כמפורט בהסכם ולקבלן לא יום בכתב לקבלן,  30הסכם זה, בהודעה מוקדמת של 

אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה  או כספיות, ענותתהיינה כל תביעות ו/או ט
לו,  אספקה שנמסרו להזמנות בהתאם הציוד שסיפק למועצה תמורת לו המגיעה
המוקנות  ובכפוף לזכויות החוזה,  להלן, קודם מועד סיום 9סעיף  להוראות בהתאם

 .דין כל פי ועל זה הסכם פי למועצה על
 

למרות האמור לעיל, אם הקבלן לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי  6.2
מסמכי המכרז / ההסכם, המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, 
וללא הודעה מראש לקבלן. יובהר, כי למועצה שמורה הזכות, לשיקול דעתה 

 הבלעדי, אם להקציב זמן מוגדר לתיקון ההפרה. 
 

 לזכות בהתאם המועצה ידי על החוזה בביטול יהיה מובהר, שלא ספק רתלהס 6.3
 לספק התחייבויותיו מקיום הספק את לפטור כדי לעיל, זה סעיף ברישת הנתונה לה

 ומסמכיו, לציוד זה הסכם בהתאם להוראות ותחזוקה למועצה אחריות, שירות
 .למועצה בפועל שסיפק
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 המועצהעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  למועצהמבלי לגרוע מהזכויות המוקנות  6.4
מיידי, בכל אחד מהמקרים  רשאית לבטל את ההסכם בהודעה בכתב ובאופן

 : הבאים
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה  לפועל לגבי  6.4.1

נכסי הספק, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או 
 יום ממועד הטלתם.  15ך הוסרו לחלוטין תו

 
ניתן נגד הספק צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם או הוגשה על  6.4.2

ידו החלטה על פירוק  מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו 
א וצו פירוק או שהגיע לפשרה או הסדר עם נושיו, כולם או חלקם או שה

 233ר איתם על פי סעיף לקבל ארכה או פשרה למען הסד שיופנה לנו
 ו/או על פי חוק העמותות, 1982 –לפקודת החברות ) נוסח חדש (, התשמ"ב 

ו/או כל הוראה הנובעת ממנו לרבות הפעלת סמכויותיו  1980  –התש"ם 
 של  רשם העמותות.

 
תחייבויותיו הכי הספק הסתלק מביצוע  המועצההוכח להנחת דעתה של  6.4.3

 ע"פ הסכם זה.  
 

כי הספק או אדם אחר מטעמה נתן או  המועצהעתה של הוכח להנחת ד 6.4.4
מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה או  ,הציע שוחד

 ביצועו.
 

כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר  המועצההוכח להנחת דעתה של  6.4.5
עם הסכם זה אינה נכונה או הספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה 

 כדי להשפיע באופן כלשהו על ההתקשרות עמו. 
 

מי מנושאי המשרה אצל הספק ו/או מעובדיו הורשע בעבירה שיש עמה  6.4.6
ע עשוי לפגו המועצהקלון או עשה מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת 

 ו/או באינטרסים שלה.  המועצהבשמה של 
 

אינן  ןשל הספק ו/או חלק ויבויותייכי ביצוע התחייבויות מהתח המועצהקבע נציג  6.5
ימים  30לשביעות רצונו, יזהיר את הספק על כך ואם לא  יתוקנו הליקויים תוך 

מבלי לפגוע בכל סעד  ,החוזה את  לבטל המועצהממועד מתן אזהרה זו, רשאית 
 העומד לה על פי חוזה זה ו/או על פי הדין. 

 
יום מהיום שבו קיבל הספק את ההודעה בדבר  30סיום החוזה ייכנס לתוקף תוך  6.6

 הביטול.
 

אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של המועצה לתבוע מהספק פיצויים בגין  6.7
 דין. הפרה כלשהי של תנאי מתנאי חוזה זה, או על פי כל

הזמנה 
 ואספקה

 חתומות להזמנות בהתאם ציוד פריטי החוזה למועצה בתקופת יספק הספק 7.1  7
 התצורות, הדגמים יפורטו בהן החוזה, בתקופת לעת לו המנהל מעת שיוציא

 ציוד"( הזמנות"לספק )להלן:  שעליו הציוד של פריטי והכמויות
 

ידי  על ופריקה, תבוצע הובלהאריזה, העמסה,  לרבות: סימון, הציוד פריטי אספקת 7.2
 .חשבונו ועל אחריותו על הספק

 
מלאי  של מתאימה רמה ברשותו תהיה החוזה תקופת כל שבמהלך מתחייב הספק 7.3

 בהתאם להזמנות אספקההציוד  אספקת לצורך לו הדרושים רכיבים, או/ו ציוד
 .לעיל 7.1סעיף  בהתאם להוראות ,לעת מעת המועצה ידי על לו שיוצאו

 
 יעמדו זה בהתאם לחוזה על ידו שיסופקו הרכיבים או/ו הציוד שכל מתחייב הספק 7.4

  הישראלי.  התקנים מכון בתקני
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 ( ימיםעשרה( 10 בתוך אספקה הזמנת לכל בהתאם הציוד את יספק הספק 7.5
דרישת המנהל.  לפי יותר מאוחר במועד הזמנה, או כל קבלת ממועד קלנדריים

 ולא בבת מדורג באופן האספקה את לבצע מהספק לדרוש נתונה למנהל הזכות
שיקבע  ובשיעורים במועדים הזמנה כל לספק על הספק יהיה כזה אחת. במקרה
ללא  הספק ידי על המוזמנים, טרם סופקו, יאוחסנו הציוד פריטי המנהל. יתרת

 .אחריותו ועל תשלום
 

 יורהעליהם  למקומות הציוד חשבונו, את ועל אחריותו להוביל, על מתחייב הספק 7.6
 אישור חתום וכנגד המנהל למועצה, בהתאם להוראות הציוד לו המנהל. המצאת

 .זה חוזה פריטי הציוד" למועצה, לפי מסירת" כ תחשב ,כך מהמנהל על
 

תהיה  לידיה, ולא מסירתם עם מיד הציוד פריטי את לבדוק מתחייבת אינה המועצה 7.7
 זה וחוזה המכרז לדרישות מתאימים אינם לה שסופקו פריטי הציוד מנועה מלטעון

 
 לאספקת הזמנים בלוח שעמידה לו הספק, שידוע מאשר זה חוזה על בחתימתו 7.8

 לתפקודה חיונית בהיותה הכרחית,  לעיל, הינה 7.5בסעיף  פריטי הציוד, הקבוע
 .של המועצה התקין

 
 ,עבודה )שני( ימי 2על  איחור, העולה כל בגין למועצה לשלם מתחייב לפיכך, הספק

 7.5 בסעיף כאמור לו שהוצאה אספקה להזמנת הציוד בהתאם פריטי באספקת
למועצה,  לגרום עלול שאיחור כאמור הנזק בגין מראש ומוערך מוסכם פיצוי ,לעיל
בהתאם  הציוד פריטי באספקת האיחור יימשך בו יום לכל₪,  )אלף( 1,000בסך 

 לצרכן המחירים למדד הצמדה הפרשי חלקם, בצרוף או להזמנת האספקה, כולם
 לאחרונה שפורסם החדש המדד עלה שבו לשיעור מחושבים התאם ,זה סכום על

 המדד לעומת הספק למועצה ידי על בפועל האמורים תשלום הפיצויים לפני
 בסעיף בתשלומו, האמור חייבת תהיה המועצה אם כדין מ"הבסיסי, ובתוספת מע

 או/ו דין כל פי על למועצה הנתונים אחרים סעד או/ו זכות מכל למעט בא זה אינו
  .זה חוזה

 
מהספק  לה המוסכמים, שיגיעו הפיצויים סכומי את לנכות זכאית תהיה המועצה 7.9

 בכל לגבותם לספק, או ממנה שיגיע סכום זה לעיל, מכל סעיף להוראות בהתאם
 .אחרת דרך חוקית

 
יגיע  מטעמו, אשר עובד כל לגבי פרט בקשתו, כל למנהל, פי למסור מתחייב הספק 7.10

הספק  התחייבויות בביצוע הקשור בכל או/ו הציוד לצורך אספקת לאתרי המועצה
 שיקול כניסתו לאתרי המועצה, לפי למנוע רשאית זה. המועצה תהיה חוזה לפי

 תלונה תהיה שלספק הספק, מבלי מטעם עובד כל והמוחלט, של דעתה המלא
 .אחר בעובד יחליפו והספק ,בענין כלשהי

 
 .שלו יסודית הפרה תהווה והפרתן החוזה מעיקרי  הן לעיל זה סעיף ראותהו 7.11

 
 

ערבות 
להבטחת 

 ביצוע החוזה

להבטחת מילוי כל התחייבויות המבצע ימציא המבצע ערבות בנקאית בלתי מותנית  8.1  8
. 1כנספח ד'בנוסח המצורף ₪,  12,000צמודת מדד בסך של 

  
 מבוטל 8.2

 
חודשיים לפחות לאחר תום תוקפו של הסכם זה הערבות תהיה בתוקף לתקופה של  8.3

 או תום תקופת הארכתו של הסכם זה, כמפורט להלן.
 

 חלקה, בפעם או הביצוע, כולה ערבות את לממש רשאית תהיה המועצה כי מוסכם 8.4
 דעתה שיקול סבורה, לפי תהיה שהמועצה פעם בכל פעמים, וזאת אחת או במספר

 הסכם ו/או דין כל פי על מהתחייבויותיו בהתחייבות עמד הבלעדי, כי הקבלן לא
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 פי על בגינם לשפותה הקבלן מחובת אשר נזקים בו נגרמו למועצה במקרה ו/או זה
 דין. זה ו/או כל הסכם הוראות

במסמך ג' שהוצע  כקבוע המוצעת לתמורה הספק זכאי הציוד, יהא אספקת תמורת 9.1  9 התמורה
 על ידי הזוכה במכרז.

 
 ההסכם תקופת משך סוג, בכל מכל מחירים לעליית זכאי יהיה לא הזוכה 9.2

 .והאופציה
 

תמורה  לכל זכאי הספק יהא לא לאתרים והתקנתו הציוד הובלת בעבור כי מובהר 9.3
 .9.1 ק"לקבוע בס מעבר

 
זה, כלולה  מכרז נשוא השירותים לביצוע הנלווית שהיא הוצאה כל כי בזה מוצהר 9.4

אם  ובין במפורש בחוזה נאמר הדבר אם בין הספק תחול על והיא במחירי היחידה
בציוד  שינוי במפורש אחרת, כל נאמר בהם למקרים בזאת, שפרט לאו. מוצהר

 .לו המגיעה את התמורה ישנו לא הספק ישתמש שבהם
 

 על הציוד אשר ומחירי מדדים עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים, בשכר תנודות 9.5
 .התמורה את ישנו ההסכם לא י"לספק עפ הספק

 
אופן תשלום 

 התמורה
 :כדלקמן באופן תשולם התמורה  10

 ושסופק בגין השירותיםלעיל  9בסעיף  כקבוע סופי קבלה אישור קבלת עם 10.1
  .חשבון לאישור המנהל הספק יגיש המגיעה בגינן והתמורה

 
ויעבירו  כלל יאשרו שלא או - מקצתו או כולו - יאשרו החשבון את יבדוק המנהל 10.2

 י"ע המצאתה ממועד ימים 14תוך  וזאת המועצה לגזברותכאמור  בדיקה לאחר
 .לתשלום המאושר הסכום הספק על מטעם מס חשבונית בצרוף ,הספק

 
 לתשלום המאושר הסכום את לספק ותשלם החלקי החשבון את תבדוק הגזברות 10.3

 המס חשבונית בצרוף החשבון את קבלה בו המועד ימים לאחר 60שוטף+
 המאושרת. 

 
הימים  60 וכי התמורה לתשלום תנאי הינה החשבונית המצאת כי בזאת מובהר 10.4

 .המועצה לגזברות החשבונית המצאת ממועד החל ימנו לתשלום אמורים
 

 10.2 ק"בס לתשלום הנקוב מהמועד יום 15 עד של לעיל, איחור 10.3ק "בס האמור אף על
 חובת המועצה על להטיל בכדי בו יהא ולא הסכם כהפרת יחשב לעיל, לא 10.3 -ו

 .שהוא ומין סוג מכל ו/או תשלומי פיגורים תשלום פיצוי
 

יחסי 
 הצדדים

 כקבלן הספק יחשב הספק לבין המזמינה הרשות בין היחסים למערכת הקשור בכל 11.1  11
 בלבד.  הספק עובדי הינם הספק ידי על המועסקים כעובד והעובדים עצמאי ולא

 תחויב בו מהקרה בכל או מי מעובדיו ו/או הספק לגבי אחרת בו יקבע מקרה בכל
 הספק את וישפה הספק, יפצה מעובדי למי כלשהו המזמינה בתשלום הרשות
 בהוצאות וכן כאמור מתביעה כתוצאה יחויבו הם סכום בו בכל המזמינה הרשות

 .ד"עו ט"ובשכ המשפט
 

 הינם התחייבויותיו את מטעמו שיבצעו העובדים כי בזה ומאשר מצהיר הספק 11.2
 יישא והוא המלאים והשגחתו להוראותיו, פיקוחו יהיו נתונים הם וכי עובדיו בלבד

 פי על הניכויים בתשלום בהעסקתם, לרבות הכרוכים והתשלומים בכל ההוצאות
 .בהעסקתם דין, הכרוכים כל לפי ועל במכרז התנאים המפורטים

 
 על והתקנות העבודה חוקי הוראות כלל את עובדיו כל למלא, כלפי מתחייב הספק 11.3

 שכר חוק שתחוקק, לרבות חוק הוראת וכל כיום החוק הקיימות הוראות ,פיהם
 מחלה דמי , חוק1901-א"ומנוחה התשי עבודה . שעות1937—ז"מינימום התשמ

, 1954-ד"התשי נשים עבודת , חוק1903- א"התשי שנתית חופשה , חוק1971-ו"תשל
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 , חוק1958-ח"תשי השכר הגנת , חוק1964-ד"ולעובד תשכ לעובדת שכר שווה חוק
 ביטוח משולב( וחוק הלאומי )נוסח הביטוח , חוק1983-ג"פיטורין תשכ פיצויי

 , המהווה8תצהיר, מסמך ב'  יחתום על , הספק1994-ד"ממלכתי התשנ בריאות
 .זה מהסכם נפרד בלתי חלק

 
כל  את זה חוזה במסגרת ידו על המועסקים העובדים כלפי לקיים מתחייב הספק 11.4

שיחולו,  ועובדיו, ככל הספק על שיחולו וצווי ההרחבה הקיבוציים ההסכמים
 .העבודות לביצוע במועדים הרלבנטיים

 
 דעתם שיקול דרישתם, על פי פי המזמינה, על הרשות לנציג להעביר מתחייב הספק 11.5

העובדים  שלל שכר תלושי כן העובדים של פירוט שמם ובו ח"הבלעדי, דו
 .זה חוזה במסגרת העבודות בביצוע המועסקים

 
 בטבלת המפורטת הכללי החשב הנחיית את עובדיו כלפי לקיים מתחייב הספק 11.6

 שתעודכן באוצר, כפי הכללי החשב של קבלן המשולמות לעובדי התוספות הנוספות
 הכללי"( החשב להלן: "הנחיית(לעת  מעת

 
 חודשים, אישור 6 – ל אחת המזמינה הרשות לנציג הספק יעביר לעיל לאמור בנוסף 11.7

 החובות עמידתו בכל הספק, בדבר של חתימה מורשה הספק, חתום בידי של ח"רו
 העובדים המועסקים כלפי וחוזה זה העבודה חוקי לפי עליו החלים והתשלומים

 הקבוע בחוק המינימום שכר לפחות כאמור, שולם לעובדים לפיו זה חוזה במסגרת
ההרחבה  העבודה, צווי חוקי מהוראות כמתחייב וההפרשות התשלומים כל וכן

 לענף.  הקיבוציים הרלוונטיים וההסכמים
 

איסור הסבת 
 ותיזכו

 רשאי הוא אין וכן לאחר,  ממנו חלק כל או זה הסכם להסב רשאי אינו הספק 12.1  12
 בהסכמת זה, אלא מהסכם הנובעת חובה או זכות כל לאחר למסור להעביר, או

"המחאה" תאגיד, תיחשב  הספק ומראש. היה בכתב המועצה החתימה של מורשי
בתאגיד,  המניות מבעלי בתאגיד השליטה מאחוזי יותר או 20% העברת  לרבות
 לאחרים. ,ההסכם כריתת במועד

 
ביצוע  את מסר מקצתן, או או זה הסכם פי על חובותיו או זכויותיו את הספק העביר 12.2

אחראי  הוא יישאר לעיל לאמור מקצתה, בהתאם או כולה לאחר,  העבודה
 שיהא ומבלי האמורה ההסבה אף על ההסכם י"עפ עליו המוטלות להתחייבויותיו

 .הנסב הגורם כלפי המועצה של בזכויותיה לפגוע בכך כדי
 

ג' מבלי  לצד זה הסכם י"עפ וחובותיה זכויותיה את להמחות הזכות שמורה למועצה 12.3
 המתחייבים. השינויים זה, למעט מתנאי הסכם לחרוג

 
אחריות 
 בנזיקין

 או/ו אבדן או/ו נזק או/ו חבלה או/ו תאונה כלפי המועצה לכל אחראי יהיה הספק 13.1  13
 לכל אדם בקשר לאספקת השירותים.  רכוש, שייגרמו נזקי גוף ובין נזקי הוצאה, בין

 
המועצה, עובדיה, שלוחיה  את ומראש לחלוטין משחרר הספק זה חוזה על בחתימתו 13.2

 ,תאונה, חבלה לכל בקשר או/ו בגין וחבות אחריות מכל בשמה ומטעמה הפועל וכל
 .זה לעיל סעיף ברישת כאמור והוצאה נזק, אבדן

 
בביצוע  מטעמו או/ו בשמו הפועל כל או/ו עובדיו כלפי המלאה באחריות ישא הספק 13.3

אבדן  או/ו נזק או/ו חבלה או/ו תאונה כל זה, בגין הספק שבחוזה של התחייבויותיו
כתוצאה  או/ו במהלך מהם שייגרמו למירכוש,  נזקי ובין גוף נזקי הוצאה, בין או/ו

 .זה חוזה לפי הספק התחייבויות מביצוע
 

 המועצה, עובדיה, שלוחיה וכל את ומראש לחלוטין הספק משחרר זה חוזה על בחתימתו
נזק,  ,תאונה, חבלה לכל בקשר או/ו בגין וחבות אחריות מכל בשמה ומטעמה הפועל
 .זה לעיל סעיף ברישת כאמור והוצאה אבדן
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לשפותם,  או/ו הענין, לפי ים,/הניזוק את או/ו המועצה את לפצות מתחייב הספק 13.4
 כאמור להם, אחראי שהספק והוצאה נזק, אבדן כל ראשונה, בגין דרישה מייד עם

 או/ו פיצויים לשלם תאלץ שהמועצה מקרה ובכל לעיל, 13.2או /ו 13.1ק "בס
כאמור  להם אחראי שהספק הוצאה או לנזק, אבדן בקשר אחר כלשהו תשלום

 בתוספת זאת הוראותיה, וכל לפי כאמור תשלום או פיצוי כל הספק לשלם מתחייב
 .לכך בקשר בהן שעמדה הצמדה וריבית והוצאות הפרשי

 
השגחה 

 מטעם הקבלן
 הספק התחייבויות ביצוע על אישית יפקח אשר מטעמו, מוסמך אדם ימנה הספק 14.1  14

 יודיע הספק המועצה.  לבין הספק בין הקשר איש ומסמכיו וישמש זה לפי חוזה
 .זה חוזה במעמד חתימת מטעמו הקשר איש זהות על למועצה בכתב

 
 .זה לחוזה בהתאם הספק של התחייבויותיו קיום על המועצה מטעם יפקח המפקח 14.2

 
התחייבויותיו  מקיום הספק את ישחרר לא המפקח ידי ועל המועצה מטעם הפיקוח 14.3

 זה. לחוזה בהתאם ידו על שיסופק הציוד לטיב זה, ומאחריותו שבחוזה
 

הפרת החוזה 
 וסעדים

15   
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי איחור בביצוע העבודה, ככל שהוזמנו ממנו עבודות,  15.1

כולן או חלקן, תזכה את החברה המזמינה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 
 לכל יום של איחור.₪  1,000

צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד הפיצויים כאמור, ישולמו כשהם  15.2
 חתימת החוזה ועד למדד האחרון שיהא במועד תשלומם בפועל לחברה המזמינה.

 
 גובה הפיצוי תיאור ההפרה

 למקרה₪  1,000 מגרש שלא כוסח בהתאם לתכנית העבודה ולמפרט

 למקרה₪  1,500 שעות על בעיית מים במגרש 12התרעה שנייה בתוך 

 למקרה₪  500 מטופת מחוץ ובקרבת המגרשעשביה לא 

אי נעילת חדר/ ארגז ראש מערכת והבקרה 

 הממוחשבת

 למקרה₪  500

 למקרה₪  300 דשא עם סימני יובש הנובעים מחוסר השקייה

שולי דשא לא מטופלים בהתאם לתוכנית עבודה 

 ולמפרט

 למקרה₪  500

 למקרה₪  1,000 לא בוצע סימון מגרש לפי הדרישה

ביצוע איסוף ושאיבת כסחת לאחר כיסוח ופינויה אי 

 לאתר הנדרש

 למקרה₪  500

אי ביצוע תיקון ליקוי על פי המפרט, במועד שהוגדר 

לכך בהנחיה שהועברה לקבלן, בכתב, על ידי המפקח, 

 תיקון קרחת וגליצים

 למקרה₪  500

 למקרה₪  500 אי תיקון ליקוי בטיחותי

תי ומסכנת את עבודה המתבצעת באופן לא בטיחו

 עובדי הקבלן ו/או כל אדם אחר

 למקרה₪  500

 למקרה₪  2,000 אי ביצוע בדיקת מעבדה עפ"י ההסכם ומועדה

 למקרה₪  1,000 אי מילוי דו"ח ביצוע ורישום חודשי ביומן עבודה 

אי שטיפה וחיטוי כלי העבודה במעבר בין המגרשים 

 השונים

 למקרה₪  500

 % משכר החוזה 10 הפרה יסודית של החוזה
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בהפרה  החוזה את שהפר כמי הספק ייחשב הבאים מהמקרים יותר או אחד בקרות 15.3

 :יסודית
מפרק  קדם לספק ימנו או/ו נכסים כינוס צו או/ו פרוק צו הספק כנגד יינתן אם 15.3.1

הקפאת הליכים,  צו הספק נגד יינתן או או/ו זמני כונס נכסים או/ו זמני מפרק או/ו
 או/ו נכסיו הדרושים לפועל לגבי הוצאה של כלשהי פעולה הספק כנגד תבוצע או

 הופסקו לא הפעולה כאמור או זה, והצו שבחוזה התחייבויותיו לביצוע הקשורים
  .ביצועם ממועד עשר( יום )חמישה 15תוך  לחלוטין או הוסרו

 
או  פירוק צו נגדו שניתן או מרצון פירוק על החלטה הספק ידי על נתקבלה אם 15.3.2

 לנושיו למען פנה שהוא חלקם, או או עם נושיו, כולם סדור או לפשרה הגיע שהוא
  .איתם הסדר למען פשרה או ארכה קבלת

 
  .החוזה מביצוע הסתלק שהספק המנהל של דעתו להנחת הוכח 15.3.3

 
או  נתן מטעמו אחר אדם או דעתו, שהספק הוכחות, להנחת המנהל בידי כשיש 15.3.4

או  זה לחוזה או/ו למכרז בקשר כלשהי הנאה טובת או שוחד, מענק, דורון הציע
 .ביצועו

 
או  במכרז שניתנה הספק של מהותית שהצהרה המנהל של דעתו להנחת הוכח 15.3.5

 בה כדי היה אשר מהותית עובדה גילה לא או שהספק נכונה אינה החוזה במסמכי
 .עמו ההתקשרות על להשפיע
 

למועצה  המוקנית זכות מכל לגרוע החוזה, מבלי של יסודית הפרה של במקרה 15.4
 .לאלתר החוזה את לבטל רשאית בדין, תהיה המועצה או/בחוזה ו

 
קבועים,  פיצויים החוזה של יסודית הפרה של במקרה למועצה הספק ישלם כן

למדד  הצמדה בצרוף הפרשי, הביצוע ערבות מראש, בסכום מוערכים ומוסכמים
 החדש המדד עלהשבו  לשיעור בהתאם זה, מחושבים סכום על לצרכן המחירים

 למועצה ידי הספק על בפועל האמורים הפיצויים תשלום לפני שפורסם  לאחרונה
בתשלומו,  תהיה חייבת המועצה אם כדין מ"מע הבסיסי,  בתוספת המדד לעומת

 לבטל המועצה,  לרבות זכותה זכאית סעד להם או/ו זכות מכל מבלי לגרוע וזאת
 .לעיל זה סעיף ברישת כאמור החוזה את

 
סעיפים  הוראות את בקפידה בחן כי ,זה חוזה על בחתימתו ומאשר מצהיר הספק 15.5

כנגד  טענה כל על מסויג ובלתי מוחלט סופי ויתור מוותר בזה לעיל, והוא 15.2 ו 15.1
 והמוערכים הקבועים, המוסכמים הפיצויים סכומי סבירות בהן, לרבות האמור

 .לעיל 15.2בסעיף  מראש הקבועים
 

נוספים  מהספק סכומים מלתבוע המועצה את למנוע כדי לעיל זה בסעיף באמור אין 15.6
מזכותה  לגרוע לה, ו/או לעיל, אם יגיעו 18.2בסעיף  לסכומים הנקובים מעל כלשהם

 .דין כל פי על או/ו זה חוזה פי על סעד לכל
 

מהספק  לה שיגיעו המוסכמים הפיצויים סכומי את לנכות זכאית תהיה המועצה 15.7
 חוקית דרך בכל לגבותם לספק, או שיגיע סכום זה מכל חוזה להוראות בהתאם

 על מהתחייבויותיו את הספק ישחרר לא כאמור ניכוים או הפיצויים אחרת תשלום
 .חוזה זה פי

העדר קרבה 
לעובד 

הרשות ו/או 
לחבר 

 המועצה

 : כי בזאת מצהיר הספק  16
 בת, ואף לא או בן ,הורה  זוג, המיותר( לי: בן את המועצה יש/אין )מחק  חברי בין 16.3

 . שותף או סוכן
 

מהם  לאחד שותפו, שיש או מועצה, קרובו, סוכנו המיותר( חבר את מחק(יש/אין  16.4
את  הגשתי באמצעותו התאגיד של ברווחיו או בהונו עשרה אחוזים על העולה חלק

 .אחראי בו עובד או מנהל מהם שאחד או הצעתי
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 . ברשות העובד סוכן או זוג, שותף  בן המיותר(  את )מחק  לי יש/אין 16.5

 
 מהסכם נפרד בלתי חלק והמהווה , 6מסמך ב'  -תצהיר המצ"ב כ על יחתום הספק 16.6

 . זה
ניהול יומן 

 עבודה
הקבלן ינהל ויחזיק יומן עבודה במקום העבודה וירשום בו מדי יום בו מתבצעת  17.3  17

 העבודה בהתאם למפרט הטכני ורמת האחזקה את הפרטים הבאים:

 

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודה. 17.1.1

 כמויות ופירוט החומרים למיניהם המובאים למקום העבודה או המוצאים ממנו. 17.1.2

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודה. 17.1.3

 הציוד המכני המובא למקום העבודה והומצא ממנו. 17.1.4

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה. 17.1.5

 הטיפולים שנעשו באותו יום. 17.1.6

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום העבודה. 17.1.7

 תקלות והפרעות בביצוע העבודה. 17.1.8

 תכניות ההשקיה בפועל. 17.1.9

 ההתקדמות בביצוע העבודה במשך היום. 17.1.10

הוראות שניתנו לקבלן על ידי המנהל או ע"י המפקח, לרבות הוראות לעבודות  17.1.11
 נוספות ו/או לשינויים בביצוע העבודה.

 הערות המנהל או המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודה. 17.1.12

ינהל רשימת מלאי חומרים/ דשנים/ ריסוסים/ זרעים וכל חומר אחר ע"מ להיות  17.1.13
 ערוך בכל עת עם המלאי הרצוי.

כל דבר אחר שלדעת המפקח, יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  17.1.14
 העבודה.

 
 היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן. 17.2

 

הקבלן או בא כוחו המוסמך רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידי  17.3
ימים, על ידי רישום ביומן העבודה, אולם רישומים אלה לא יחייבו  7המפקח תוך 

את הרשות, מלבד אם תבחר הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסמוך על אותם 
 רישומים.

 
יגויות כאמור רואים אותם כאילו לא הודיע הקבלן או בא כוחו במוסמך על הסתי 17.4

אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן ורישומים אלה ישמשו ראיה על 
 העובדות הכלולות בהם.

 
שמירה, 

גידור ושאר 
אמצעי 
 זהירות

לרבות , הקבלן מתחייב לספק ולהתקין על חשבונו הוא, שמירה, גידור תמרורי אזהרה .1  18
לשם בטחונו ונוחותו של הציבור ולהציבם בכל פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות 

מקום שהיה צורך בכך, או שיידרש ע"י המפקח, או שהיה דרוש על פי דין או על פי 
  .הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי

 

חום, , על הקבלן להגן על העבודה מכל נזק העלול להיגרם לה עקב כל סיבה כגון כפור .2
ההגנה  .נגרם לעבודה או לכל דבר הקשור בהגשם, אש או השגת גבול, בין שנזק זה 

כנגד נזק תיעשה באמצעים שהמפקח ימצא לנחוץ. כל עבודה העלולה, לפי דעתו של 
 .המפקח, להינזק על ידי מזג אויר בלתי יציב יש להפסיקה עד שמזג האוויר ישתפר

גישת 
המפקח 
למקום 
 העבודה

   הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת  .1  19
למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל 

 .מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע החוזה

  

ק את טיב החומרים המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדו .2
שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא 

  .לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא
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פיקוח ע"י 
 המנהל

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל או למפקח, על ביצוע העבודה, אלא אמצעי  .1  20
כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו ואין היא יוצרת יחס אחר להבטיח 

מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות במידה שהדבר הוא באחריות הרשות לגבי כל 
 .צד שלישי אחר

 
זכות הפיקוח הנ"ל לא תשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי הרשות למילוי תנאי  .2

 ו.חוזה זה על מפרטי
  
למנהל או למפקח בכל עת שדרש לכך בכתב או בע"פ על התקדמות הקבלן ידווח  .3

העבודה ועל פרטים נוספים הקשורים בה כפי שדרש. הקבלן ידווח למנהל או למפקח 
או פיגור בעבודת קבלן משנה העובד לצדו או במקומו מיד עם התגלותו /על כל פגם ו

 .של הפגם האמור
 
תלושי שכר של העובדים  5נתונים הקבלן ימציא למעוצה בכל עת על פי דרישתה  .4

 .מטעמו
 

על הקבלן לעשות את כל הסידורים עם יחידות הרשות או הממשלה הנוגעות בדבר וכן עם   21 גישה לעבודה
הבעלים או המחזיקים של דרכים פרטיות או קרקעות שבהן צריכה העבודה להיעשות או 

לגישה ולהעברת פועלים שדרכן צריך לגשת למקום העבודה כדי שיוכל להשתמש בהם 
כוח או קבלני הובלה. על הקבלן -וחומרים או להרחקת חומר מיוחד על ידו, או על ידי בא

להחזיר את הדרכים והקרקעות למצבם הקודם לשביעות רצון המנהל, הבעלים או 
המחזיקים הנוגעים דבר. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי בגין כל תביעה, או על הוצאות או 

 .לרשות או לכל אדם אחר, עקב כך נזק שנגרמו
 

פגיעה 
בנוחיות 
 הציבור

 הקבלן מתחייב בזאת:   22
תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל  (1

הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב 
 .אשהואו בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל 

 

לא להרשות הנחת חומרים, מכשירים, כלי עבודה או חפצים אחרים על כל דרך או  (2
 .מדרכה, אלא על פי היתר ובהתאם לתנאי ההיתר

 
להימנע מכל מעשה העלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל, אלא אם הותר  (3

 . המעשה ולפי התנאים שנקבעו בהיתר
 
וקרשים כפי שיידרש ע"י המנהל לשם הגנה להתקין מנורות, פיגומים, מחיצות  (4

 .מספקת על הציבור ועל העובדים במקום העבודה
 
לא לבצע ולא להרשות לבצע כל עבודה, למעט עבודה דחופה הדרושה להצלת חיים  (5

או רכוש או עבודה שאושרה מראש ובכתב בידי המנהל, בשבת ובערב שבת משעה 
 .חגים החל משעה טרם כניסת החגטרם כניסת השבת, וכן במועדי ישראל וערבי 

 
מתן אפשרות 

פעולה 
לקבלנים 

 אחרים

הקבלן יתן אפשרויות פעולה נאותות, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ע"י   23
הרשות וכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה 

ויאשר להם את השימוש במידת המצוי והן בסמוך אליו; כן ישתף ויתאם פעולה איתם 
והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, ואולם רשאי הקבלן לדרוש תשלום 
מתקבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור מאת הנזקקים לו, והמנהל יהיה מוסמך 

  .לקבוע את שיעורו של התשלום
 

ניקוי מקום 
העבודה עם 

השלמת 
 העבודה

הבלעדי מזמן לזמן ממקום העבודה את עודפי החומרים הקבלן יסלק על חשבונו  (1  24
והפסולת לאתרי פסולת מאושרים. מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את מקום 
העבודה ויסלק ממנו את מתקני העבודה, החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים 
הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את העבודה והאתר כשהם נקיים ומתאימים 

 .שביעות רצונו של המפקחלמטרותיהם ל
 
לסעיף זה, במועדים שנקבעו על ידי  (1)לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף קטן  (2

המפקח, תהא הרשות רשאית לבצען על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות 
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 ,הכרוכות בביצוע ההוראות והרשות תהיה רשאית לגבותן או לקזזן מכל סכום המגיע
שות, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל או שיגיע לקבלן מאת הר

  .דרך אחרת
 

בטיחות 
 בעבודה

על הקבלן לפעול בביצוע התחייבויותיו, נשוא חוזה זה, בין בעצמו, בין באמצעות מי   25
מטעמו, באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם אחר בהתאם 

 ;1954 –פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד לחוקי הבטיחות בעבודה לרבות על 
והתקנות שהוצאו לפיהן, בין אם  1970 –תש"ל  (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה

קיימות ובין אלו אשר תכנסנה לתוקף במועדים הרלוואנטיים לביצוע העבודות ובמידה 
ן בהתאם והתיקונים האלה חלים על העבודות המבוצעות ע"י הקבלן; כן ינהג הקבל

וימנה אחראי להצבת צופים  1952 –תשי"ב  –לתקנות בדבר שימוש בחומרי נפץ והחסנתם 
  .לצרכי בטיחות ביצוע הפיצוצים

מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה ומסמכיו, מתחייב הקבלן להנחות ולהדריך 
בטיחות את עובדיו לנהוג בביצוע התחייבויותיהם נשוא חוזה זה בהתאם לחוקי ה

  .בעבודה
 

פיצוי הרשות 
בשל צו בית 

 משפט

אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד המעוצה או הקבלן צו מבית   26
משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את המעוצה על כל נזק בין ישיר ובין עקיף וזאת מבלי 

ההליכים הדרושים להסרת לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל 
 ,הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כל שהיא לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל

 .או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מהצו הנ"ל
 

פיצוי ושיפוי 
 הרשות

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את הרשות על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או   27
 ,שה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, ע"י כל אדם, בלי יוצא מן הכללדרי

נגדה או נגד כל מי שמפורט מעובדיה, שלוחיה ושולחיה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק 
לעיל, לכל אדם, כולל לרשות, ועובדיה, או למי מהם, לרבות  27-31שמפורט בסעיפים 

 .מו או שיהיו עלולות להיגרם לרשותההוצאות המשפטיות במלואן שייגר
 

זכויות 
 פטנטים

הקבלן ימנע כל נזק מהרשות ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל   28
וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות 

העבודה, במכונות או בחומרים בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני  דומות
 .שיסופקו ע"י הרשות

 
פיצוי הרשות 
עקב אי קיום 

 התחייבויות

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת   29
הנזיקין או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך ביצוע העבודה ובהקשר לכך. באם תתבע 

כך מאת -וצאה מהעבודה, יהיה על הקבלן עם קבלו הודעה עלהרשות על נזק שנגרם כת
המנהל, לסלק את התביעה. באם לא יעשה זאת תוך זמן המתקבל על הדעת, תהא הרשות 
רשאית לבוא לידי הסכם עם התובע בתנאים שתצדיק וכל הסכומים שהיא תשלם ינוכו 

 .מהכספים המגיעים לקבלן או יתבע ממנו בדרך החוק
 

שמירת 
זכויות 
 הרשות

האמור לעיל אינו גורע מזכויותיה של הרשות לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה   30
 .בכל דרך אחרת ועפ"י כל דין

 
או על פי דין, הוראות הביטוח שיחולו על הקבלן /מבלי לגרוע מאחריות הקבלן בהסכם ו  31 ביטוחים

 .נפרד הימנו כנספח היהיו בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב להסכם זה כחלק בלתי 
 

פנקסי כוח 
אדם ומצבות 

 כוח אדם

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצנו של המפקח, פנקסי כח  (1  32
אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכן ימי עבודתו ,  שעות 

 עבודתו ושכר עבודתו. 

 

דרישה, את פנקסי כח האדם לשם הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח, לפי  (2
ביקורת וכן להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כח האדם 
החודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצותיהם, סוגיהם 

 והעסקתם.
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רווחת 
 העובדים

בתי הקבלן מתחייב שיסדרו למועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות כולל  (1  33
שימוש, מקומות אכילה נאותים במקום העבודה וכן סידור אחר בהתאם לדרישת 

 המפקח.
 

הקבלן יכין וישמור במקום בטוח ונוח לגישה בשטח העבודה את כל הציוד הדרוש  (2
לעזרה ראשונה. הקבלן ידאג לכך שלפחות אחד מעובדיו המנוסה בהגשת עזרה 

 ראשונה יהיה תמיד מצוי במקום העבודה.
 

אספקת כוח 
אדם ותנאי 

 עבודה

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע  (1  34
העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון 
או היתר לפי כל דין. הקבלן מתחייב להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר 

העניין, וכן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו כאמור, לפי 
המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות על מנת שהמפקח או 
בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לו לפי חוזה זה 

ראו אותה כאילו לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, י
 ן.נמסרה לקבל

 
לפי דרישה בכתב מאת המפקח יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי  (2

העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד. אי מילוי הוראות סעיף זה, 
ליום לא כולל מע"מ, לכל ₪  1000יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך 

ו עובד אחר שיעסיק הקבלן בניגוד להוראות סעיף קטן זה, פעולה, בעל מלאכה, א
  .מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות למעוצה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין

 

לביצוע העבודה יקבל הקבלן עובדים רק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה  (3
בודה, והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע הע 1959 –תשי"ט 

ויקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר 
  .עבור עבודה דומה באותו אזור ,הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף

 
הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועבד על ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות  (4

ע"י ארגון העובדים המייצג את ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד 
המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור או על פי 

 ם.או הסכ/כל דין ו
 
וחוק עבודת כל סכום  1991 -, התשנ"א)העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים (5

 רואים אותו כאילו שולם לקבלן על חשבון (4)שנוכה והועבר כאמור בסעיף קטן 
 .שכר החוזה וחשבון הקבלן בהתאם

 
 
תשכ"ח (נוסח משולב)הקבלן מתחייב למלא אחרי הוראות חוק הביטוח הלאומי  (6

והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו ולהמציא למנהל אישורים של המוסד  – 1968
לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן 

ל חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על זה בא להוסיף ע
 .המנהל כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן

 
הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם  (7

כדרוש בכל חיקוק, ובאין דרישה כזאת כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן 
 .1954חוק ארגון ופיקוח על העבודה תשי"ד 

 
הקבלן מצהיר כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים (איסור העסקה  (8

ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –ן והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א שלא כדי
, לצורך התקשרות עם המעוצה בחוזה זה, וכי כראיה חתם על התצהירים 1987 –

 .בנוסחים המצורפים למסמכי המכרז והמהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה

 

שכרם,  הקבלן יקיים את כל הוראות הדינים החלות על העסקת עובדים, תשלום (9
תנאי העסקתם וכיוצ"ב, ומבלי לגרוע מכלליות האמור יקפיד על קיומן הדווקני של 

איסור נוער, (חוק העסקת עובדים זרים  1987-הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז
 1953.-התשי"ג
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אספקת ציוד, 

מתקנים 
 וחומרים

והדברים הקבלן  יספק על חושבנו הוא את כל כל הציוד, המתקנים, החומרים  (1  35
 האחרים הדרושים לביצוע היעיל של העבודה בקציב הדרוש.

 

 רואים את הקבלן כמי שנמצא ברשותו כל הציוד הדרוש. (2

 

הקבלן מתחייב, לא יאוחר מהתאריך שנקבע ביום התחלת העבודה בצו התחלת  (3
העבודה, לאגור את החומרים במקום העבודה או להבטיח את אספקתם לפי לוח 

ושיהיה מבוסס  12ומרים שיוגש יחד עם לוח הזמנים לפי סעיף זמנים של אספקת ח
הכל להנחת דעתו של המנהל. לוח הזמנים של אספקת החומרים יאושר על  –עליו 

 ידי המנהל.

 

לפי דרישת המנהל יבטח הקבלן את החומרים האמורים להנחת דעת של הרשות  (4
בשינויים המחויבים לפי  38לפי התנאים שייקבעו על ידה ובהתאם לנאמר  בסעיף   

דין חומרים שנאגרו או שהובטחה אספקתם כאמור כדין  66העניין.  לצורך סעיף 
טחת אספקתם הכל חומרים שהושקעו בעבודה בתאריך אגירתם או בתאריך הב

 לפי העניין. 
המנהל ראשי  להורות לקבלן להשתמש בביצוע העבודה בחומרים שיסופקו על ידי  (5

הרשות ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן, וזאת גם במקרה שהקבלן 
 התחייב לספק את החומרים הנ"ל. 

 

 ה: יחולו עליהם כללים אל –ניתנה הוראה כאמור לעיל וסופקו בהתאם לכך  (6

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים ורק לביצוע העבודה. (א)
 

משהוכנסו חומרים מהחורים האמורים, למקום העבודה לא יהא הקבלן  (ב)
רשאי להוציא אותם, או חלק מהם , ממקום העבודה, אלא אם קיבלה רשות 

 מוקדמת בכתב מאת המפקח.
 

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם , לא יוחלפו  (ג)
 חומרים אחרים, אלא קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.ב
 

הקבלן מתחייב להחזיר לרשות את החומרים שסופקו על ידי הרשות ושלא  (ד)
השתמשו בהם לביצוע העבודה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים 

 לפי הוראות המפקח.

 

הקבלן לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי פסקה )ד(, חייב  (ה)
לשלם מיד לרשות תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי 

,אולם אם נדרש הקבלן על ידי 55השוק ביום מתן תעודת השלמה לפי סעיף 
המפקח להחזיר את החומרים או עודפם לפני השלמת העבודה תיקבע 
תמורתם כאמור לפי מחירי השוק בתאריך הדרישה . על אף האמור לעיל 

מור תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי תיקבע כא
 מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.

 

הוקצבו לקבלן על ידי רשות מוסמכת, על פי המלצת המנהל, חומרים שחלים פיקוח  (7
או הגבלות בקשר לקיצובם או חלוקתם, יחולו עליהם הכללים שבפסקאות )א( ,)ב( 

( לסעיף זה . לא השתמש הקבלן בחומרים שהוקצבו כאמור 5קטן ))ג( לסעיף  -ו
לביצוע העבודה מסיבה כלשהי, עליו להציע אותם למכירה לרשות במחיר הקרן 

 30בתוספת הוצאות ההובלה למקום העבודה. לא קנתה הרשות את החומרים תוך 
יום מיום ההצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש בחומרים למטרה אחרת, 

 הרשות המוסמכת שהקציבה את החומרים. בהסכמת
 

חומרים וציוד 
במקום 
 העבודה

בסעיף זה " חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה,  (1  36
למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים בין מוגמרים ובין בלתי 

 מוגמרים, וכן מתקנים העתידיים להיות חלק מן העבודה. 

 

חוומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע  (2
 העבודה והשלמתה יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות הרשות.
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חומרים וציוד שהובאו על הקבלן למקום העבודה למטרות ביצוע העבודה  (3

תב. והשלמתה אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח בכ
( רשאי הקבלן להוציא ממקום 1) 55ניתנה תעודת השלמה לעבודה עפ"י סעיף 

 העבודה את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי חומרי הבניה.
 

( או הורה המפקח בכתב 6כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן ) (4
נחוצים עוד לביצוע העבודה, ( אינם 3( )1שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים )

רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודה ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור חדלים 
החומרים מלהיות בבעלות הרשות. נקבע בהוראה מועד סילוק הציוד, או החומרים, 
חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע 

ימים  7הרשות לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של רשאית  –הקבלן מלעשות כן 
למכרם, ולאחר שתנכה מהמחירים את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם תזכה 

 הרשות את חשבון הקבלן בכל עודף שיותר.
 

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש  (5
 71פורטים בסעיף בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המ

רשאית הרשות להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף. זכות השימוש 
 כאמור. 71של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות הרשות על פי סעיף 

 
אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד  (6

 הוא.כלשהם , והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן ש
 

טיב 
החומרים 
 והמלאכה

הקבלן ישתמש בחומרים חדשים ובלתי משומשים מהמין המשובח ביותר ובהתאם  (1  37
 לאמור במפרטים , בתכניות ובכתב הכמויות. 

 

חומרים שלגביהם קיימים תקנים ומפרטי אספקה  מטעם מכון התקנים הישראלי  (2
 יתאימו  בתכונותיהם לתקנים האמורים.

 
ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו הקבלן מתחייב שלא  (3

 כשרים לתפקידים על ידי המפקח.
 

אין עובדה זו כשלעצמה גורעת  –סופקו חומרים מסוימים על ידי הרשות  (4
 מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה.

 
מכל יציקה של הקבלן יילקחו בדיקות בטונים על ידי מכון התקנים. הקבלן אחראי  (5

יקה תקנית ממעבדה מוכרת ומוסמכת לכך עפ"י כל דין לכל יציקה. להזמנת בד
כמו כן יילקחו דגמים לבדיקות במכון התקנים או במעבדה של הרשות מהחומרים 
שיובאו לשטח על ידי הקבלן כגון : ריצוף, בלוקים ובדיקת אבן לספיגות וחוזק 

 אספלטיים וכל חומר אחר שהמפקח במקום ימצא לנחוץ.
 

בור הבדיקות ישולמו על ידי הקבלן בנוסף לזה יחויב הקבלן בנפרד התשלומים ע (6
עבור בדיקות חוזרות שבוצעו בשטח בגלל תוצאות לא טובות שהתקבלו מהבדיקות 

 הראשונות.
 

הקבלן מחויב למערכי בדיקות לפי דרישות מפעל הפיס. הבדיקות יהיו על חשבון  (7
 הקבלן.

 
סילוק 

חומרים 
פסולים 
ומלאכה 

 פסולה

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך מהלך העבודה:  (1  38
 
על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה בתום תקופת זמן אשר תצוין  (א)

 בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.
 
על הבאת חומרים כשרים ומתאימים  לתפקידם במקום החומרים האמורים  (ב)

 בפסקה )א(.
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סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודה שהוקם על ידי על  (ג)
שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או במלאכה 

 בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה.
 

 
( יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי 1כוחו של המפקח לפי סעיף קטן) (2

 שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים. המפקח ועל אף כל תשלום ביניים
 

( תהא הרשות רשאית 1לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן)  (3
לבצעה על חשבון הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והרשות 

 תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.
 

תנודות 
במחירי 

החומרים 
ובערך 

 העבודה

 . או כל הפרשי שיערוך אחריםו/כל הפרשי הצמדה  לא ישאמובהר בזה, כי שכר החוזה   39
 
 
 
 
 
 

התחלת 
ביצוע 

העבודה 
 והלו"ז

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב   40
שתיקרא "צו התחלת עבודה " וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך 

פרט אם קיבל  12בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף התקופה שנקבעה 
 מאת המפקח הוראה מפורטת בניגוד לכך.

העמדת 
מקום 

העבודה 
לרשות 
 הקבלן

הקבלן יאחז באמצעים המקובלים כדי לקבל רשות כניסה לצורך ביצוע העבודות  (1  41
הכלולות בחוזה זה לכל הקרקעות והנכסים שבהם נמצא מקום העבודה, אולם 

יחול עיכוב בהגשת רשות זו, לא יכול הקבלן לתבוע לעצמו פיצוי בעד העיכוב. באם 
באם סבור המנהל שיש לתת לקבלן תוספת זמן לביצוע העבודה עקב העיכוב, יהיה  
ראשי לעשות זאת לפי שיקול לתת לקבלן תוספת זמן לביצוע העבודה עקב העיכוב, 

 בקש לכך ע"י הקבלן.יהיה  ראשי לעשות זאת לפי שיקול דעתו לאחר שנת
 

הקבלן יקים ויתחזק על חשבונו באתר העבודה מבנים זמניים במצב תקין  (2
לשימושו, לשימוש המנהל ו/או המפקח עבור משרדים, לאחסון ציוד וכלי עבודה, 
אחסון חומרים, חדר אוכל ושירותים לעובדים המועסקים על ידיו. הקבלן יהיה 

הרשויות המוסמכות להקמת כל המבנים מחויב הקמתם וידאג לקבל אישור 
הזמניים באתר. המבנה שישמש לצורך משרד יאויש במכשיר טלפון, פקס, מחשב, 
מזגן ובכל ציוד משרדי נוסף לפי דרישת המנהל. כל הוצאות הקמת המבנים 
הזמניים השונים לצרכיו של הקבלן ולצרכי המעוצה לרבות השגת האישורים 

די ו/ או כל ציוד נוסף שישמש מבנים אלו, יחולו על הדרושים ולרבות הציוד המשר
 הקבלן בלבד.

 
לעיל  2מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן יחבר את המבנים הזמניים כאמור בס"ק  (3

למוני מים וחשמל .  כל  ההתחברויות למים, חשמל וכו' באתר, לרבןת  למבנים 
 תהיינה על חשבון הקבלן בלבד. 2הזמניים כאמור בס"ק 

 
עבודה 

בשעות היום 
 ובימי חול

פרט אם הותנה בחוזה במפורש  היפוכו של דבר , לא תיעשה עבודה לפי  .1  42
חוזה זה בשעות הלילה או בימי שבת ומועדי ישראל כולל חול המועד ללא 

 הסכמת המנהל בכתב. 
 
(  חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע 1אין הוראות סעיף קטן ) .2

הדברים, ללא הפסק או במשמרות רצופות בימי חול, או כל עבודה שהיא 
ואולם  –הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש בימי שבת ובמועדי ישראל 

במקרה של  עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות 
 שבעבודה במפורש.  

 
קצב ביצוע 

 העבודה
אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקבע ביצוע העבודה איטי מדי בכדי להבטיח  53.1  43

את השלמת העבודה בזמן הקבוע , או תוך הארכה שניתנה להשלמתו יודיע 
המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את 
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 השלמת העבודה תוך הזמן או תוך הארכה שנקבעו להשלמה ויודיע  עליהם
 למפקח בכתב. 

 
(  אינם 1היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי סעיף קטן ) 53.2

מספקים בכדי להבטיח את השלמת העבודה בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה 
יורה המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט  –להשלמתו 

 בהם והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים.
 

ראשית הרשות לבצע את  –( 2מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן ) לא 53.3
העבודה כולה או מקצתה , ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן 
והקבלן ישא בכל הוצאות הכרוכות בכך והרשות תהיה ראשית לגבות מהקבלן 

ת שייחשבו כהוצאו 15%בכל דרך שהיא, את ההוצאות האמורות בתוספת 
 משרדיות ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. 

 
אם יהיה צורך, לדעת המנהל בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה מכפי  53.4

שנקבע תחילה, יפנה המנהל בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב  
שות יכולתו להחשת ביצוע העבודה כמבוקש על ידי המנהל , לצורך זה, בנוגע לע

 העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.
 

( תחולנה הוראות סעיף קטן 4לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן ) 53.5
(, ובלבד שהקבלן לא יישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב 3)

 שנקבעתחילה. 
 

עת ( ונגרמו לו כתוצאה מכך, לד4מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף קטן ) 53.6
המנהל, הוצאות נוספות על אלא הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע 
תחילה , תחזיר הרשות לקבלן את ההוצאות הנוספות האמורות, בשיעור שייקבע 

 ע"י המנהל
אי מילוי 

התחייבות 
 הקבלן

44   
אם לא ימלא הקבלן אחרי כל אחת מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, רשאי המנהל לבצע את 

ובמידה שההוצאות האמורות  ,האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרתהעבודות 
חלות על הקבלן תהא הרשות רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת 

שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן הרשות  15%של 
  .רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת

 
הפסקת 

העבודה ע"י 
 המנהל

בנוסף ומבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם, אם לדעת המנהל הפסיק הקבלן את   45
העבודה או במקרה שהעבודה אינה נעשית במהירות הדרושה כדי לסיימה תוך 
המועד הנקוב בחוזה, או במקרה שהעבודה אינה מוצאת לפועל בהתאם להוראות 

חר קבלו הודעה זו סרב הקבלן לתקן יודיע על כך המנהל לקבלן ובאם לא ,חוזה זה
ימים מיום  3עבודה פגומה או למלא אחרי דרישה כלשהי בקשר לעבודה, או תוך 

לא אחז באמצעים להמשכת העבודה בהתאם להוראות חוזה  ,קבלו את ההודעה
זה, רשאי המנהל לקחת מידי הקבלן את העבודה, כולה או חלקה, ולהמשיך בה 

צאות הנוספות הכרוכות בדבר יחולו על הקבלן וכל בעצמו וכל ההפסדים או ההו
כן תהא הרשות רשאית לנכות כספים אלה מהכספים  ;הכספים שהוצאו בקשר לכך

   .המגיעים ממנה לקבלן, בגין העבודה נשוא חוזה זה או בגין כל עבודה אחרת
 

שימוש או אי 
שימוש 

בזכויות על 
 ידי הרשות

הסכמה מצד הרשות או המנהל לסטיות מתנאי חוזה זה במקרה שימוש מסוים  53.7  46
 לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה. 

 
לא השתמשה הרשות או המפקח בזכויות שניתנות להם לפי חוזה במקרה מסוים,  53.8

אין לראות בכך ויתור על אותך זכויות, במקרה אחר ואי ללמוד מהתנגדות זו  
 א על זכויות וחובות לפי חוזה זה. ויותר כל שהו

 
הקבלן לא ינקוט נגד המעוצה ונגד כל אחד מטעמו או הנתון לו שירותים בקשר  53.9

עם העבודה, בכל הליך משפטי של צו מניעה, צו עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם 
פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/ או בהמשך ביצוע העבודות. הסעדים היחידים 

ן זכאי כלפי המעוצה, אם בכלל, במסגרת הליכים משפטיים, יהיו להם יהא הקבל
 סעדים כספיים בלבד.
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סמכות 
 שיפוט

 ,בפרשנותו, ישומו לרבות זה, בחוזה קשורה או/ו הנובעת תביעה בכל השיפוט סמכות  47
 במחוז חיפה.  המוסמכים המשפט לבתי ורק אך הפרתו, מסורה או/ו אכיפתו

כתובות 
 והודעות

 לחוזה. בכותרת כמפורט הנן הצדדים כתובות 48.3  48
 

 ,במבוא המצוין המען לפי למשנהו אחד צד ידי על רשום בדואר שתשלחנה הודעות 48.4
 למשלוח בדואר.  מסירתן שעות ממועד 72לנמען כעבור  הגיעו כאילו תראינה

 
 -טלפוני  כך אישור על ונתקבל תקינה בפקסימיליה בצורה שודרה אשר הודעה 48.5

 יום השידור.  שלאחר הראשון העסקים ביום לתעודתה הגיעה כאילו תחשב
 

אישור 
 תקציבי

 . דין כל לפי הדרושים האישורים כל וניתנו התנאים כל זה בחוזה נתקיימו 49.3  49
 

 כתקציב __________ מסעיף מתוקצבת זה חוזה של לביצוע הכספית ההוצאה 49.4
 מס' ___________. רגיל בלתי מתקציב מאושרת/ רגיל

 
 כלשהו מסמך בהוראות מקצועיים/טכניים בעניינים סתירה של מקרה בכל 50.3  50 שונות

 למנהל בכתב הספק השונים, יפנה החוזה מסמכי הוראות בין או/ו ממסמכי החוזה
 .הנכון הפירוש בדבר הנחיות מנת לקבל על

 
מזכויותיה  זכות של במועד ובין בכלל בין הפעלתה אי או ויתור או ארכה, הנחה שום 50.4

בזכויות  כפוגעים או כויתור ייחשבו לא דין י"עפ או/החוזה ו י"המועצה עפ של
 .המועצה ידי על כדין בכתב חתום נעשו אם אלא תוקף להם יהיה המועצה, ולא

 
 תקדים תהווה לא מסוים במקרה זה חוזה מתנאי לסטות המועצה מצד הסכמה 50.5

 .אחר שווה למקרה גזירה ממנה ולא ילמדו
 

 אלא בתוקף יהיו לא המועצה מטעם הנחה או ארכה ויתור, זה, כל בחוזה שינוי כל 50.6
 .המועצה ידי על כדין ומראש ונחתמו בכתב אם נעשו

 
דין, תהיה  פי על או/ו זה חוזה פי על סעד לכל המועצה של בזכויותיה לפגוע מבלי 50.7

 או/ו הספק כספי מתוך לחלט או/ו לנכות או/ו מקרה לקזז בכל המועצה זכאית
הספק,  מאת לה שאינו קצוב, שיגיע או סכום, קצוב כל לספק ממנה כספים שיגיעו

 .שיפוי או/ו פיצוי או/ו נזק כדמי אחר, לרבות מקור מכל או חוזה זה לפי
 

 החוזה הוראות את בקפידה בחן זה, כי חוזה על בחתימתו ומאשר מצהיר הספק 50.8
 האמור כנגד טענה כל על מסויג ובלתי סופי, מוחלט ויתור בזה והוא מוותר

 תפקידם מתוקף נעשית זה הסכם על החתימה מורשי חתימת כי בזאת מובהר.בהן
 ליישום אישית אחריות או אישי חיוב כל עליהם מטילה ההסכם על ואין חתימתם

 .זה הסכם
 

 הצדדים שני של החתימה מורשי אחרון י "ע חתימתו במועד לתוקפו יכנס זה הסכם 50.9
 .זה בהסכם שפורטו כפי הנדרשים האישורים כל ובכפוף לצירוף

 
או לעכב תחת /או לגבות ו/הקבלן מסכים בזאת כי הרשות תהיה רשאית לקזז ו  51 עיכוב כספים

או שיגיע לה מאת הקבלן הן בגין חוזה זה והן בגין כל /ידה כל סכום שמגיע ו
 התקשרות אחרת או מכל מקור אחר

. 
  )2/2011 בהתאם לחזור המנהל הכללי של משרד הפנים מס'  52 עובדים זרים

 
הקבלן מתחייב כי לא יועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם עובדים  (1

זרים, למעט מומחי חוץ ולמעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה 
שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד 

ע"י הקבלן הזוכה ובין באמצעות אם  ןבישראל, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בי
 .קבלן כח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עימו יתקשר הקבלן הזוכה

 לעניין זה:  (2
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 :עובדים זרים 
ובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ושומרון וחבל ע

עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם 
פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים חל 

 .1994-והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה
 

 תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה :ומחה חוץמ: 
הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כח אדם או מתווך כח אדם, כדי לתת  .א

 .לתושב החוץ מומחיות ייחודית שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש

 .שוהה בישראל כדין .ב
 
 .בכל תקופת שהותו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית .ג
 
בעד עיסוקו בתחום מומחיותו, תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת  .ד

מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה 
 .המרכזית לסטטיסטיקה

 

ים זרים בניגוד להתחייבות כאמור, תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם העסקת עובד (3
  .ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות

  

או עובדים אשר יאושרו על ידי /הקבלן מתחייב להעסיק עובדים אזרחי ישראל ו (4
מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד  ,המזמין בכתב

עבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל הקבוע לכך בחוזה, וב
דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור. למפקח 
מטעם המזמין זכות להורות לקבלן על החלפה או הרחקה של עובד מטעמו ובכל 

  .דרג ולקבלן לא תעמוד הזכות לערער על כך

 

הקבלן יחתום על תצהיר בדבר העדר הרשעות בענין העסקת עובדים זרים המסומן  (5
  .ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה 3כמסמך ב' 

 
   

 ולראיה באו על החתום:

 החברה ע"י מורשי החתימה מטעמה: מ.מ. ערערה ע"י מורשי החתימה מטעמה:

 ___________________________ ראש המועצה ____________________ 

 ___________________________ גזבר המועצה_____________________

 חותמת ______________________ חותמת _________________________
 

 אישור עו"ד המבצע

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _____ 
 ים לחתום בשם _________ )המציע( וחתמו על הסכם זה בפני. התייצב/ו בפני: __________ המוסמך/

  ___________    תאריך ______________
 חתימת עו"ד    
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 1 'ד מסמך
 ערבות ביצוע – כתב ערבות לקיום החוזה

 )הערבות תוגש ע"י המציע שזכה במכרז(
 
 
 בנק: _____________   לכבוד                                                                             
 סניף: ____________   מועצה מקומית ערערה                                                  

 כתובת: ___________                                                   30026ערערה 
 מיקוד: ___________                                                                                  

 
 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' ________________
 

לפי בקשת _______________ ח.פ / ת.ז _____________ כתובת: ______________ )להלן :  .1
)במילים : ₪ אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  _________ "הנערב"( 

 כוםבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת ס"( סכום הקרן" -להלן )__________ ₪ (, 
 הסכםה שתדרשו מאת הנערב בקשר לביצוע "( הפרשי הצמדה"  - למדד כמפורט להלן )להלן הקרן

אחזקה ואספקת חומרים לכר דשא במגרש כדורגל עבודות לביצוע  10/2021מס' על פי מכרז פומבי 
 , ולהבטחת מילוי מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י הנערב. ערערה

 

ם הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה וסכ .2
 שלהלן:המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: המדד ( בתנאי ההצמדה 

 
. 15/04/2021שהתפרסם בתאריך  2021מרץ " המדד היסודי" : לעניין ערבות זו יהא מדד חודש  -
"המדד החדש" :  לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פי ערבות  -

 זו. 
 

ו הפרשי ייההיסודי אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
בסכום החילוט מחולק במדד  מדד היסודילהמדד החדש ההפרש בין כפלת מסכום השווה לבהצמדה 
 היסודי.

 
אם המדד החדש יהיה נמוך ממדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות  

 ללא כל הפרשי הצמדה.
 

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב,  7תוך הצמדה, ישולם על ידינו סכום הערבות בתוספת הפרשי  .3
חתומה על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם כל חובה 
להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם מבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 מאת הנערב.  

 

דרך העברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י הפרטים  לעיל, יעשה על ידינו 3התשלום כאמור בסעיף  .4
שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידינו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם 

 הבלעדי. 

 

ולאחר תאריך זה יום מתום תקופת החוזה(  90קפה עד ליום __________ )ובת תישארערבות זו  .5
רכת תוקף הערבות. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה אאת האלא אם כן, תדרשו תהיה בטלה ומבוטלת, 

 להתקבל על ידינו בכתב עד לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6
 
 
 

   

 בכבוד רב, 
 

 בנק _______
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 2 'ד מסמך
 מסמך ביטוחים

 
 אריך: ____/___/___ת

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי דין, על הקבלן לערוך ולקיים, בחברת ביטוח  .1
מורשית כדין, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות )לפי המוקדם(ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד 

מקצועית  המסירה הסופית של העבודות ויצאתו של הקבלן מהאתר )לפי המאוחר( )לעניין ביטוח אחריות
וחבות מוצר, למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(, פוליות 

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )"אישור  3נספח ד' ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן המצורף כ 
 , בהתאמה(.להלן: "ביטוחי הקבלן" 2עריכת הביטוח" ויחד עם הביטוחים המפורטים בסעיף 

 הרשות הינה המוטה לקבלת תגמולי ביטוח על פי הפוליסה.
)שבעה( ימים ממועד החתימה על ההסכם הזה ובכל מקרה  7על הקבלן להמציא לידי הרשות, לא יאוחר מ 

טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטחת הקבלן. לדרישת 
 העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות.הרשות, על הקבלן למסור 

)שבעה( ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי  7-כמו כו, לא יאוחר מ 
הרשות, אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת 

 ה יותר כמפורט בנספח זה(.ההתקשרות על פי ההכם )או למשך תקופה ארוכ
 

 בנוסף, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים: .2

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופית עקב השימוש בכלי רכב וכן ביטוח אחריות בגין רכוש  2.1
 בגין נזק אחד.  ₪ 400,000של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 400,000שי כאמור, אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלי
כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד הרשות או מי מטעם הרשות,  ₪

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

י הרב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות. על ביטוח מקיף, לכל כל 2.2
אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף, כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו ובלבד 

 להלן. 13שיחול האמור בסעיף 

הביטוח הנה בבחינת מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורטבנספח זה, לרבות אישור עריכת  .3
דרישה מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או או לפי 
הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי הרשות ו/או מי מטעם הרשות בכל הקשור לגבולות 

 טוחי שהוצא על ידי הקבלן.האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הבי

ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי הרשות ו/או  .4
 מי מטעם הרשות, המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ןבסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים  .5
י הקבלן המפורטים בנספח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי הרשות מכל סכום שיגיע בביטוח

 לקבלן על פי הסכם זה.

על הקבלן לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן )לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוח  .6
ת פוליסות הביטוח שעל הקבלן העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה(, להאריך א

לערוך לפי הסכם זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד 
המסירה הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סופי ובמהלך כל 

כם זה, ולמשך כל תקופה בה תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהס
עשויה לחול אחריות על הקבלן על פי הוראות הסכם זה )לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר, 

 שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(. 3למשך 

שור בדבר מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אי .7
התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על הרשות או לצמצם את אחריות הקבלן על פי הסכם 
זה או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח או בהעתק ביטוחי הקבלן לבין 

 ראות הסכם זה.האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להו

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי הקבלן  .8
או לערוך ביטחים נוספים או משלימים, על הקבלן לערות הביטוח הנוסף או המשלים כאמור, על חשבון 

כלפי הרשות ומי מטעם הרשות, הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכלל וויתור על תחלוף 
 המפקח, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
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 על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלנו המשנה של הקבלן. .9

במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי  .10
העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות לתחילת 

 הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.

על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,  .11
ו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה אובדן או נזק לגופו או לרכוש

לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות 
והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו על 

לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל פי החוקים 
 עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.

הקבלן פוטר במפורש את הרשות ואת כל הבאים מטעם הרשות, המפקח מכל אחריות לאבדן או לנזק  .12
וש המובא על ידח הקבלן או מטע או עבור הקבלן )לרבות כלי רכז, כלים ומנופחים( אשר עלול להיגרם לרכ

לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוח רכוש 
שנערך על ידי הקבלן, או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה 

לקבלן לא תהא על טענה או דרישה כלפי מי מהמאמורין לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור בביטוח ו
 האחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לאישור כריכת  2-3מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 
 חול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.הביטוח, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה י

למען הסר בפק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר  .13
את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, לרבות במקרה שהביטוח 

טוח אינם מספיקים לכחסוי הפגיעה או הנשק אינו מכסה את העלה לתביעה או במקרה שתגמולי הבי
שנגרם, נתבע, נפסק או כל מקרה אחר. לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי הרשות והבאים מטעם 

 הרשות לגבי גובה תגמולי הביטוח )ככל שיהיו(.

יהיו מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו,  .14
 דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצרכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה  .15
 לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח לרשות את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור.

בכל מקרה, במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הקבלן  .16
לעיל,  1להמציא אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות כאמור בסעיף
 בידי הרשות ו/או כל גוף אחר שהרשות יורו עליו וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן.

לדרישת הרשות, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן כאמור בסעיף  .17
, כל גורם או בעל זכויות שלרשות קיימת התחייבות כלפיו להיכלל בשל המבוטח טרם קרות מקרה 1

 הביטוח, כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח.

הפרה של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה  .18
ימים ממועד בקשתה של הרשות בכתב  10אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם אחלפו 

 להמצאת אישור כאמור.
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 3 'ד מסמך
 אישור קיום ביטוחים

 
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.יגבר האמור בפול
 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*

  שם שם מועצה מקומית ערערה

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

אספקת ☒
 מוצרים

עבודות אחר: ☒

אחזקה 
ואספקת 

חומרים למגרש 
 כדורגל

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

עבודות אחזקה אחר: ☒
ואספקת חומרים למגרש 

 כדורגל
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 סכומיאו 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

האחריות/ סכום גבול 
 ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

 רכוש 
 

    1,000,000  ₪ 309,313,314,318
,328,329 

302,304,307,30 ש"ח 4,000,000     צד ג'
8,309,315,320,3
21,322,328,329, 

אחריות 
 מעבידים

304,308,309,31 ש"ח 20,000,000    
5,319,328 

אחריות 
 המוצר

   לא בתוקף    

אחריות 
 מקצועית

   לא בתוקף    

        אחר
 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 גינון, גיזום וצמחיה 017

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום_ 60_ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
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 4 'ד מסמך
 קבלן על קיומו של כוח אדם לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרזהצהרת 

 

 תאריך: _____________

 
 

 לכבוד
 מועצה מקומית ערערה

 30026ערערה 
 הנדון: הצהרת הקבלן על קיומו של 

אחזקה ואספקת חומרים לכר דשא לביצוע עבודות  10/2021כוח אדם לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז 

 במגרש כדורגל ערערה

 

 

אנו הח"מ, __________________________________________ )שם החברה/ הקבלן(, 

מס' חברה/ת"ז _________________________________________________, מצהירים 

 ומתחייבים בזאת מבלי לפגוע ביתר תנאי המכרז וכחלק בלתי נפרד מהם, כלהלן:

עתה ונעסיק בעתיד כוח אדם מיומן  אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי אנו מעסיקים .1

ומקצועי, במספר עובדים הדרוש לשם ביצוע מלוא העבודה נשוא המכרז, במועדים ולפי 

לוח זמנים הנדרשים ו/או כפי שיידרשו מעת לעת ע"י המפקח ו/או המנהל מטעם הרשות, 

 כהגדרתם בחוזה קבלנים זה המהווה חלק מתנאי המכרז.

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי ברשותנו כוח עבודה מספיק בלי לגרוע מן האמור לעיל,  .2

למרות כל מחסור, קיים או עתידי, בפועלים מן השטחים, מכל סיבה שהיא, לרבות 

שביתות, סגר בשטחים, מניעת כניסתם של פועלים מהשטחים מכל סיבה שהיא ו/או כל 

 מניעה אחרת שעלולה למנוע מפועלי השטחים להגיע לעבודה.

ותרים בזאת על כל טענה בדבר מחסור בפועלים ו/או בכוח עבודה מיומן, מכל סיבה אנו מו .3

 לעיל; 2שהיא, לרבות מהסיבות המפורטות בסעיף 

ידוע לנו כי, מחסור בפועלים ו/או בכוח עבודה, מכל סיבה שהיא, לרבות הסיבות  .4

חור או פיגור המפורטות לעיל, לא ישמש כטענה הגנה ו/אאו צידוק ו/או סיבה לעיכוב או אי

 כלשהם בביצוע העבודה ו/או אי מילוי מלא ובמועד של תנאי מתנאי החוזה.

 

 חתימה + חותמת: _______________________
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 5 'ד מסמך
 כתב התחייבות והוראות פינוי פסולת

 

הקבלן מתחייב בזה לפנות פסולת מכל סוג שהוא הנוצרת כתוצאה מביצוע ההסכם עם הרשות )להלן:  .א
 עם הרשות( הכול בהתאם להוראות נספח זה, להלן.ההסכם 

התחייבות הקבלן האמורה ניתנת מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם עם הרשות או מהוראות כל  .ב
 דין.

1.  

הקבלן מאשר בזה כי קיבל מידי המנהל רשימת אתרי פינוי/ הטמנה מוסדרים ומאושרים על פי דין  .א
 ו/או על ידי הרשות )להלן: "אתר מורשה"(.

בלן מאשר כי מסר למנהל אומדן בכתב של כמות הפסולת העשויה להצטבר כתוצאה מביצוע הק .ב
 ההסכם עם הרשות וכי האומדן הנ"ל אושר על ידי המנהל )להלן: "האומדן"(.

2.  

כתנאי לכניסת ההסכם עם הרשות לתוקף, הקבלן מתחייב להציג בפני המנהל חוזה התקשורת עם  .א
 ברשימה )להלן: "אתר הפינוי"( )להלן: "החוזה עם האתר"(.אחד מהאתרים המורשים המופיע 

ייכלל בחוזה הנ"ל פנקס שוברים שישמשו כאסמכתא על פירוק פסולת במהלך כל תקופת ההסכם עם  .ב
 הרשות )להלן: השוברים( לפי כמות הפסולת המוערכת באומדן.

 הקבלן מצהיר בזה שידוע לו ומוסכם על ידו: .ג

 פסולת לאתר הפינוי בפרק זמן ובמועדים שייקבעו על ידי המנהל.כי הוא מתחייב לבצע הובלת  .1

כי לאחר פריקת פסולת באתר הפינוי כאמור, הקבלן יציג בפני המנהל את השובר המתייחס  .2
 לאותה פריקה, מאושר על ידי אתר הפינוי.

כי המנהל יהא רשאי להתנות המשך העבודה ו/או ביצוע תשלום כלשהו לקבלן, לרבות כל תשלום  .3
 ביניים, בפינוי הפסולת ובהצגת השובר כאמור.

למען הסר ספק, כי המנהל יהא רשאי להפסיק את העבודה בכל עת, במידה ולפי שיקול דעתו  .4
 הבלעדי פינוי הפסולת אינו מתבצע לפי הוראותיו או לפי הוראות נספח זה.

לגרוע  הקבלן ישא בכל התוצאות וההוצאות הכרוכות בהפסקת העבודה כאמור וזאת מבלי
 משאר הוראות ההסכם עם הרשות.

4.  

למען הסר ספק, מובהר בזה כי כל ההוצאות הכרוכות בחוזה עם האתר ובפינוי הפסולת  .א
 לאתר הפינוי יחולו על הקבלן בלבד.

למען הסר ספק, הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשני בגין פינוי הפסולת לאתר הפינוי,  .ב
 ההסכם עם הרשות. מעבר לתמורה שנקבעה בגין ביצוע

מובהר בזה כי הקבלן ישא באחריות לפריקת פסולת בניגוד להוראות ההסכם עם הרשות   .ג
 לרבות נספח זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.

מבלי לגרוע משאר הוראות ההסכם עם הרשות, הקבלן יישא במלוא האחריות וההוצאות  .ד
ב כל עיכוב, הפסקה, הפרעה או נזק הנובעות מפירוק פסולת כאמור בס"ק ג' לעיל, לרבות עק

 בהתייחס לביצוע ההסכם עם הרשות.

5.  

בתום ביצוע העבודה ו/או השירותים נשוא ההסכם עם הרשות )למעט ביצוע מחויבות הקבלן  .א
לגבי תקופת הבדק ו/או האחריות, אם חלות כאלה(, הקבלן מתחייב להציג בפני המנהל 

כמות הפסולת שפירק באתר הפינוי בקשר עם תעודה מאת אתר הפינוי המעידה על סך הכול 
 התעודה(. -ההסכם עם הרשות )להלן

התעודה תשקף אץ כמות הפסולת שנקובה באומדן, בקרוב, בכפוף לאישור המנהל כאמור 
 להלן.

ול דעתו הבלעדי, בהתאם ק;המנהל יהא רשאי לאשר או שלא לאשר את התעודה, לפי שי .ב
 מת האומדן.לסבירות כמות הפסולת הנקובה בה, לעו

אישור המנהל לגבי התעודה תהווה תנאי מוקדם לביצוע התשלום הסופי לקבלן, למתן עודת  .ג
 גמר ולהחזרת ערבות הביצוע.
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מוסכם בזה כי לא תהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה ו/או כל עילה כנגד הרשות על פי כל דין  .ד
בגין קיזוזו מכל תשלום  או הסכם בגין עצם קביעת החובה לבצע את התשלום בגין פינוי ו/או

 המגיע לקבלן מהרשות, כאמור לעיל.

6.  

מוצהר ומוסכם בין הקבלן לבין הרשות כי במידה והרשות תיאלץ לפנות פסולת כלשהי עקב כך  .א
שהקבלן לא פעל בהתאם להוראות נספח זה ו/או בהתאם להוראות כל דין, ו/או שהרשות נאלצה 

ות בפינוי פסולת ו/או אי פינויה, הקבלן ישפה את לשאת בהוצאות כלשהן אשר לא תהיינה כרורכ
 הרשות על כל הוצאה כאמור תוך שבעה ימים מהיום שקיבל דרישה לעשות כך מהרשות.

למען הסר ספק, הוראות ס"ק )א( לעיל תחולנה, בין השאר, על ההוצאות אשר תהיינה כרוכות:  .ב
טעמה בגין פינוי הפסולת ו/או אי בפינוי פסולת כלשהי; בקנסות שייפסקו כנגד הרשות ו/או מי מ

פינויה ו/או פינויה כנדרש על פי הוראות נספח זה ו/או הוראות כל דין; הוצאות משפט ושכר טרחה 
 עו"ד.

מובהר ומוסכם בזה בין הקבלן לבין הרשות כי הרשות תהא רשאית לקזז כל סכום המגיע לה  .ג
נה, ולא תהא לקבלן כל טענה ו/או מהקבלן בהתאם להוראת נספח זה מכל תשלום המגיע לקבלן ממ

כל תביעה ו/או כל עילה כנגד הרשות על פי כל דין או הסכם בגין קיזוזו של סכום כלשהו כאמור 
 לעיל.

למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה לעיל או בהוראות נספח זה כדי לגרוע מכל סעד או זכות  .ד
 .העומדת לרשות הרשות כנגד הקבלן על פי כל דין או הסכם

 
 אני/ו מתחייב/ים בזה לעמוד בכל התנאים המפורטים בנספח זה לעיל:

 
______________________________________ 

 מורשי חתימה של הקבלן + חותמת
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  6' דמסמך 

 פרטי חשבון בנק של המציע 
 

 
 לכבוד 

 מחלקת גזברות
 מועצה מקומית ערערה

 
  ,.נ.א.ג
 

 תשלום: ___________________________________________  ביצוע החברה/שותפות/עסק שם

 

 ___,פקסימיליה ________________________,טלפון_________ _____________, מיקוד ישוב

 

 _____________________ זהות:  מורשה/תעודת מס' עוסק

 

 : תשלומים להעברת הבנק פרטי

  סניף ____________ מס' _________________ הבנק  שם

 ___________________ הבנק  כתובת

 בבנק ___________________ ן -ח מס'

 

 על להחזירם ,הבנקאית ההעברה באמצעות בחשבוננו כספים בטעות ויופקדו בזה, שבמידה מתחייבים הננו

 .שהוי ללא מועצה מקומית ערערה לגזברות ידינו

 _________________ 

 חותמת + חתימה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עו"ד/רו"ח אישור
 

 כי חתימת ______________ מאשר/ת -מ  ________ .ר.מ __________________ ח"ד/רו"עו אני

 .דין כל פי על המציע של המחייבת חתימתו הינה לעיל המציע

 
 ________________  __________________ 

 עו"ד/רו"ח תאריך 
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 6 'מסמך ד
 ומפרטים טכנייםתוכניות 

 
 מפרט העבודה לאחזקת מגרש כדורגל ערערה

 
 

  העבודות והטיפולים המקצועיים מתייחסים לשטח הדשא )המשחק( ושטח ליד הטריבונות לפי הנתונים

 הבאים:

  : מ"ר )משחק(. 7,600גודל מגרש 

  : ר.מ" 1,300גודל שטח ליד טריבונות 

 

 כיסוח. 1

דשא )בלון( ומכסחת פליל בעלת סל איסוף, ו/או מכסחת על הקבלן לספק טרקטור בעל צמיגי  1.1

 רוטורית.

בכל כיסוח לא יורד יותר משליש העלה הירוק ס"מ  2.5במהלך הקיץ יכוסח הדשא החם בגובה  1.2

 ות הכיסוח תקבע בהתאמה(.רתדי)

 2.5ס"מ לאחר התבססותו והתבגרותו ירד הכיסוח לגובה  3.5הדשא החורפי יכוסח בתחילה בגובה  1.3

 גם במקרה זה לא יכוסח במפעם אחת יותר משלישי העלה הירוק.ס"מ. 

 הדשא יכוסח, ישאב ויפונה למקום איסוף מאושר. 1.4

 נציג המועצה / המפקח.הכיסוח האיסוף יעשו בקווים ישרים או משתנים הכל על פי דרישת  1.5

, המפקחרישת כלי הכיסוח יעברו כיוון התוף מול הסכין לפני כל יציאה לכיסוח וביצוע בקלפינג לפי ד 1.6

 בנוסף יעברו כל חצי שנה השחזה ו/או על פי הוראות היצרן.

 

 השקיה: .2

כולל תיקון פיקודי מים במתחם מגרש הדשא, ממטירים  –באחריות הקבלן תקינות מערכת ההשקיה  2.1

כולל החלפת פיות שחוקות, צנרת אביזרים, ראש מערכת ברזים הידראוליים / חשמליים, מחשב 

השקיה ואביזרים נוספים, כולל רכישת והספקת אביזרים פגומים, כדוגמת ממטרים, מחברים, ברזים 

 וכדומה.

פועלים באופן תקין, לדאוג לכך שהם קופצים בניצב לקרקע, באחריות הקבלן לוודא שכל הממטירים  2.2

 שהם מתרוממים מעל גובה הדשא, שכל הממטירים במגרש זהים ומכוונים.

באחריות הקבלן לכוון את מחשב ההשקיה בהתאם לדרישות, וכן להשתמש באופן מושכל במים.  2.3

כמות הנ"ל יחויב הקבלן קוב מים לדונם לשנה מעבר ל 1,600כמות המים לאחזקת מגרש כדורגל כ 

 בעלות המים.

 על הקבלן לבצע במהלך כל שנה, בדיקה של אחידות פיזור המים. 2.4

 
 

 אחזקה שוטפת: .3

 פעולות אגרוטכנית:

בהתאם לדרישות המפקח, האוורור יכול להיות על ידי מאווררת  אוורורים 8מתחייב לבצע הקבלן  3.1

 יתדות או נקניקים על פי דרישה.

 דרישת המפקח.הקבלן מתחייב לבצע דילול אחד בשנה לפחות ו/או על פי  3.2
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הקבלן מתחייב לאספקת החול ופיזורו, החול יעבור בדיקת מעבדה בהתאם להנחיות המפקח, פיזור  3.3

 החול יעשה בעזרת מכשיר טופ דרסר או בכל דרך אחרת שיידרש.

 על פי דרישות המפקח. הקבלן מתחייב לבצע פעולות כבישה )מעבר במעגלה ו/או מכבש( 3.4

או אתרים אחרים בהם  באחריות הקבלן לשטוף ולנקות את הטרקטורים והציוד המגיע ממגרשים 3.5

 עובד לפני כל עבודה המתבצעת בשטחי נשוא מכרז זה.

 

 אחזקת דשא ומשטח: .4

 הקבלן מתחייב לכסות ולמלא בורות ושקעים שייווצרו מפעילות במגרש. 4.1

דשא חסרות ועל פי דרישת המפקח, אופן ביצוע ההנחה יינתן על ידי הקבלן מתחייב להשלים פלטות  4.2

 המפקח לפי הנסיבות בשטח. דשא שיובא ממקורות חיצוניים יידרש לאישור המפקח.

 הקבלן ישלים זרעים בעונת החורף בכל המקומות שיידרש לכך.  4.3

 

 הדברה ודישונים .5

 הקבלן מתחייב לבצע כל ריסוס שיידרש במגרש. 5.1

 הדשא ממזיקים ומחלות ללא קשר לתכניות המפקח. לנקיוןהקבלן אחראי  5.2

הקבלן מתחייב לדאוג להדברת עשבים בדשא ידנית או כימית וזאת על פי תוכניות טיפול שיינתנו על  5.3

 ידי המפקח.

על הקבלן לדאוג לאדם מיומן לביצוע ריסוס עם תעודת רסס של משרד החקלאות, תוך ידיעה שריסוס  5.4

חפיפה או אי חפיפה בריסוס, ריסוס במינון לא נכון( יכול לגרום נזק לדשא.  לא נכון )הכנת הריסוס,

 נזק שייגרם בשל ריסוס לא נכון הקבלן יישא באחריותו.

 הקבלן אחראי לריסוס עשביה בשולי ומסביב למגרש. 5.5

 ליטר, לפחות. 500הקבלן מתחייב לספק מדשנת צנטרפוגלית  5.6

ישונים, בידיעה שדישון לא נכון יכול לגרום לצריבת הקבלן מתחייב להעמיד אדם מיומן לביצוע הד 5.7

 הדשא.

על הקבלן לבצע את הדישונים לפי תוכנית שתימסר על ידי המפקח. כמות הדישונים, מספר המעברים  5.8

 וסוג הדשן יקבע על ידי המפקח.

על הקבלן להשתמש בחומרי ההדברה בהתאם לדרישות החוק כולל שימוש בציוד מיגון מתאים,  5.9

 MSDS –החומר ולדרישות על פי ה  פואיות לעובדים במידה ונדרש, אחסון בהתאם לסוגבדיקות ר

 וסילוק אריזות ריקות לפי הוראות משרד העבודה )גהות ובטיחות(.

 

 טיפולים תקופתיים .6

 שזרוע 6.1

במהלך הסתיו, חודשים אוקטובר ונובמבר, ישוזרעו השטחים על פי לוח זמנים שיימסר על ידי  6.1.1

 המפקח.

הזרעים תעשה באחריות הקבלן ובאישור המפקח, התשלום כלול באחזקה החודשית שנתית. אספקת  6.1.2

 השזרוע יהיה במדורג ויכלול את כל השטחים מלבד אם תועבר הוראה אחרת על ידי המפקח.

לשזרוע. הכנה תכלול קרקוף ו/או דילול של הדשא, איסוף ופינוי הכסחת  את השטחים על הקבלן להכין 6.1.3

 ם.הצורך. יישור ומילוי שקעים, הוספת פלטות במקומות הנדרשיואוורור על פי 

 שתאושר על ידי המפקח.הקבלן יספק משזרעות  6.1.4

 מעברים לפחות + תיקונים ידניים במידה ויידרש. בארבעההשזרוע יעשה  6.1.5
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 במידת ויידרש. הקבלן יבצע שזרוע נוסף במהלך החורף 6.1.6

 והוצאותיו, במידה ויידרש.הקבלן מתחייב להציב מערכת הנבטה זמנית, על חשבונו  6.1.7

השקיה, ריסוסים נגד מחלות,  –הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות הנדרשות להצלחת השזרוע  6.1.8

 מזיקים ודישונים.

 

 טיפול קייצי 6.2

 המשחקים ועל פי לוח זמנים של המפקח יבוצע שיקום במגרשים אשר יכלול בין היתר:לאחר סיום עונת 

 נקניקיות למשטח הדשא.קירקוף הדשא הקיים. אוורור  6.2.1

 השלמת מרבדים באזורים שידרשו על ידי המפקח. 6.2.2

בתום הקרקוף שנעשה יתבצע יישור משטח הדשא ומילוי שכבת חול עד קבלת משטח אחיד ומפולס  6.2.3

 בהתאם להוראות המפקח.

 ריסוס נגד פטריות ומזיקים לכר הדשא. 6.2.4

 עונתי. –טיפול במונעי נביטה של דגני קיץ חד  6.2.5

 דישון והזנה. 6.2.6

ביצוע טופ דרסר על פי דרישת המפקח או מנהל המתקן, עלות החול במידה ויבוצע, תהיה על חשבון  6.2.7

 .הקבלן

 

 חומרים שונים .7

 המפקח.דשנים ממיסים ובשחרור מבוקר על פי המלצת  7.1

 ביות או הומיות, או מיקרו אלמנטים אחרים.חומרי הזנה כדוגמת ברזל, חומצות פול 7.2

ונמטודות כדוגמת דורסן, פירנקס, אטרבון, ספסן, נמקור, קונפידור או חומרי הדברה לקליטת מזיקים  7.3

 שווה ערך.

עמיסטר, קומודור, פלינט, בראבו, ריזולקס, דיונון  –חומרי הדברה ומניעת פטריות עלים וקרקע כוגמת  7.4

 או שווה ערך.

 ווה ערך.ראונדפ, רונסטאר, אלבר סופר, מוניטור, סמזין או ש –חומרים להדברת עשבייה כדוגמת  7.5

 טון, מעבר לכך כל כמות נוספת תירכש ע"י המזמין. 90חול לתיקוני קרקע עד  7.6

 ממטירים, רוכבים, צנרת, ברזים וכדומה. –אביזרי השקיה לתיקון על פי צורך  7.7

מ"ר בשנה והיתרה בתשלום, במידה והדשא יובא משולי המגרש הקבלן לא זכאי  40מרבדי דשא עד  7.8

 לתשלום נוסף עבור כך.

ק"ג לדונם, כולל תעודת משרד  100בכמות של  RAY GRASSאספקת זרעי דשא איכותיים מזן  7.9

 החקלאות לניקיון, לאחוזי נביטה, תאריך קציר מקיץ של אותה שנה.

 

 

 שונות .8

על הקבלן לבצע בדיקת קרקע ועלים פעמיים בשנה או על פי דרישת המפקח, הבדיקה תתבצע במעבדה  8.1

פי נתונים אלו יקבעו תכניות הדישון למגרש. במידה ויתגלו תופעות לא שתאושר על ידי החברה, על 

ברורות בדשא ידרש הקבלן למסור חומר ו/או קרקע לבדיקה פתולוגית, של פטריות, חיידקים, נמטודות 

 )גם בדיקות אלו ימסרו למעבדה מאושרת ע"י החברה(. הבדיקות הינן על חשבון הקבלן.

רים שתירכש על ידי הקבלן, כל זאת על פי הוראות החברה, כל בקשה המפקח יעביר לקבלן רשימת חומ 8.2

לשינוי החומרים תועבר לאישור המפקח. כל זאת לא פוטר את הקבלן לשמור על דשא נקי מעשבים 

 מזיקים ומחלות גם מחוץ לרשימה שיקבל מהמפקח.
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עדי העבודות הנדרשות הקבלן יספק עובדים על פי הצורך וללא תוספת תשלום, כל זאת על מנת לעמוד בי 8.3

 על פי חוזה זה, ולשביעות רצון המזמין.

למצב הטוב  אם במידה ולא יהיה מפקח, אין הדבר ישחרר את הקבלן מאחריות להביא את המגרשים 8.4

והמתאים ביותר לדרישות המזמיו. במידת הצורך להביא יועץ מטעמו על מנת לתת מענה לבעיות 

 שמתעוררת מעת לעת.

מכל פסולת  , הטריבונות והשטח שמול הטריבונותלניקוי כרי הדשאידאג הקבלן שבוע. ניקיון אחת ל 8.5

 בין אם מדבור בפסולת צמחית ובין אם אחרת.

 

 ציוד .9

 לרשות מגרש הכדורגל יעמוד:

 .כל הציוד שיגיע לעבודה ידרש לעבור שטיפה וניקיון לפני תחילת העבודה ובסופה 

 ק"ג. 1200ון כדוגמת לנידי או קובטה ומשקל כולל שלא יעבור כו"ס לפחות עם גלגלי בל 50טרקטור בעל  9.1

 ס"מ, כולל מערכת שאיבה ויניקה לסל האיסוף. 1600מכסחת פלל ברוחב  9.2

 ליטר לפחות. 500נקודות בעל מיכל של  3מדשנת רטורית  9.3

 מטר לפחות. 8ליטר בעל בום של  300מרסס  9.4

 מכונות לסימון קווי מגרש. 2 9.5

  שעות לביצוע כל עבודה הנדרשת על ידי המפקח, ו/או  24להעמיד ציוד נוסף תוך מעבר לכך, על הקבלן

 רת שלמות הדשא ברמה הגבוהה ביותר.נדרשת לשמי

 טרקטור נוסף לתגבור העבודה. .1

 ליטר. 15חרמש מכני תקין ומרסס גב  .2

 מאווררת נקניקים מתגלגלת. .3

 רות חלולים וסט צינורות מלאים.מאווררת רוטרית מסוג ורטי דריין או שווה ערך הכוללת סט צינו .4

 מטר לפחות. 1סכינים ברוחב מדללת  .5

 או שווה ערך.  RINK 2020 RINK 1010טופ דרסר  .6

 ס"מ. 5מקרצפת בעל יכולת חדירה של עד  .7

 מפלסת לייזר לפילוס חול. .8

 מכבש או מעגלה בעלת משקל משתנה ע"י הוספת מים. .9

אם לדרישת מזמין העבודה, שתי האופציות משזרעת להחדרת זרעי דשא ע"י פינים או דיסקים בהת .10

 צריכות להיות זמינות.

 מקלפת פלטות דשא. .11

 או שווה ערך. VERYI COMBמכונת הברשה כדוגמת  .12

 גרומר לשחרור דחיסת החול. .13

 תופים. 3בעלת  –מכסחת תופית כולל סלי איסוף  .14

על הקבלן להחזיק את כל הציוד ברמה גבוהה ובמצב בטיחותי תקין. כל ציוד שלא יעמוד בסטנדרט המפקח 

 ו/או מנהל המתקן יצטרך להיות מוחלף לציוד מתאים. 
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 מפרט רמת אחזקה: .10

במאווררת מתגלגלת  –ביצוע אוורורים 

 ו/או וחברציונית

 בשנה 8עד 

חומרים בהתאם לנדרש לשמור  –עשביה 

 על ניקיון, כפי שמתבקש

 נקי לחלוטין מעשביה, ומעורב זני דשא קיצי אחר.

כל חומר או כמות שתדרש כדי  –מחלות 

 לשמור על היעדים

 אין סובלנות

ימים מלבד אם אושר  3מכסחה צמודה לאתר, כיסוח אחת ל  כיסוח

 אחרת.

הנוצרים ממשחק לאורך כמות שתספיק למילוי בורות ושקעים  חול

 7.5כל השנה. בנוסף לכך, כל מגרש יקבל חיפוי טופ דרסר בעובי 

 מ"מ אחד במהלך תקופת החוזה )כולל אופציות(.

 על פי הנדרש ממקור נקי ללא מגרשים פלטות דשא

זרעי חורף רייגרס, המזמין רשאי לדרוש 

% תוספת לתיקונים והשלמות  20עד 

 אישור מפקח()הזרעים נדרשים לקבל 

 ק"ג לדונם 100

 על פי דרישת מנהל האתר. סימון

 


