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 החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ

רטק דן ארק בספום סקייטפלמתח  poolאספקה והתקנה של מתקן מסוג 
 בכפר יונה

 

 2/2020מכרז פומבי מס' 

 

אספקה והתקנה של מתקן מסוג להחברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחירים 
pool  וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז., למתחם סקייטפארק בספורטק דן בכפר יונה 

 

ב' כפר יונה )טל' 9משרדי החברה ברחוב הרצל שלא יוחזרו, ב₪ 500רת תמואת מסמכי המכרז ניתן לרכוש 
 (.09-8971150לבירורים: 

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה או באתר האינטרנט: 
http://www.kfar-yona.muni.il/?CategoryID=213&ArticleID=1822 

 

, יש לשלשל  לתיבת המכרזים מיועדת 2/2020ומבי מס' ן מכרז פושאת ציואת ההצעות, במעטפה סגורה נ
לכך במזכירות החברה בכתובת הנ"ל. ההצעות תוגשנה במסירה אישית )ידנית( ולא באמצעות הדואר או 

  בכל דרך אחרת.

עה . לא תתקבל ולא תידון הצבצהריים 13:00בשעה  16.3.20המועד להגשת הצעות למכרז זה הינו עד יום 
  המועד כאמור בסעיף זה.לה לאחר שנתקב

 

 

            
 בני סעד, מנכ"ל         

 החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ
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 1מסמך 

 בע"מ כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 

 2/2020מס'  פומבימכרז 
  

למתחם סקייטפארק   poolמסוג אספקה והתקנה של מתקן הזמנה לקבלת הצעות

 בכפר יונהבספורטק דן 

תנאים כלליים

כללי  1

בזה הצעות מחירים ( מזמינה "החכ"ל/ ""החברה)להלן: " הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מהחברה  .1
פי הכל על  ,בספורטק דן בכפר יונה למתחם סקייטפארק  poolמסוג לאספקה והתקנה של מתקן

."(בודותעה)להלן: " רזהתנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכ

תנאי ההתקשרות יהיו על פי תנאי המכרז, הצעת המשתתף והסכם התקשרות המצ"ב למסמכי  .2
., על נספחיוהמכרז

תחולנה על מכרז זה. 1987 –הוראות תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח  .3

    ככל שלא פורשו מונחים המופיעים בהזמנה זו להציע הצעות, יהא פירושם כמופיע בהסכם.  .4

  

זהמכר מסמכי 2

 :מסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד הימנו
 תנאים כלליים )מסמך זה(  – 1מסמך  2.1

 פירוט ניסיון המציע  א'1נספח 
 נוסח ערבות השתתפות  'ב1נספח 
 תצהיר על תשלום שכר מינימום ועל אי העסקת עובדים זרים.  'ג1נספח 

 הצעת המציע – 2מסמך  2.2
 

 תהסכם ההתקשרו –3מסמך  2.3
 מפרט טכני  'א3נספח 
  נוסח אישור על עריכת ביטוחים  'ב3נספח 
 ובדקנוסח ערבות ביצוע   'ג 3נספח

 

 עיקרי ההתקשרות 3

הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן הפרטים המובאים בסעיף זה  3.1
ז. הייתה ממסמכי המכר במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה

 יחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.התי
הממוקם  למתחם סקייטפארק  poolמסוג אספקה והתקנה של מתקן לקבלת הצעותכולל המכרז  3.2

 מפרט הטכני הלרבות  מסמכי המכרזל בהתאםוהכל  ,אחריותוכן כולל מתן  בספורטק דן בכפר יונה
)כולל שלב  להשלמתן לשביעות רצון החברה של העבודות עד ביצוע הכוללתש כי תקופת המודג 3.3

חודשים מיום חתימת הצדדים על החוזה או מיום מסירת צו  2 -, הינה עד לא יאוחר מהתכנון(
התחלת העבודה לידי הקבלן הזוכה, לפי המאוחר מבניהם. 

גלובאלית  י לתמורהיה הזוכה זכאבתמורה לביצוע התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יה 3.4
הכל כמפורט בהסכם  ,בתוספת מע"מ כדיןבגובה השווה לסכום ההצעה הזוכה במכרז  ,פאושלית

 ההתקשרות. 
כולל את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות סופי וחשב כמובהר כי סכום התמורה י 3.5

התיאומים ות, לביצוע העבודלרבות כוח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים  ת,בביצוע העבודו
לרבות לא עקב  ,מכל סיבה שהיא הכל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין ולא ישתנו הנדרשים

בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת  מע"מ בשיעור החוקי שיהיהולמעט  ,שינויים במדד
  חשבונית מס כדין.

כל כהיתר בניה לרבות  קבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים עפ"י דין,אחריות להכי  בהרעוד יו 3.3
 ., חלה על הזוכה, ועל חשבונוויידרש

 יתר תנאי ההתקשרות הינם כמפורט בנוסח ההתקשרות המצורף למכרז זה. 3.7
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תנאים להשתתפות במכרז והמסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בהם 4

רשאים להשתתף במכרז זה, מי שעומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים  4.1
 סמכים הנזכרים להלן: , וצירפו את כל המלהלן

יחיד תושב ישראל או תאגיד שהתאגד כדין בישראל.  4.1.1

מובהר כי על ההצעה להיות מוגשת על ידי ישות משפטית אחת בלבד. מבלי לגרוע מכלליות 
  בגדר "מיזם משותף" או "חברה בייסוד".האמור, לא תתקבל הצעה של משתתף שהינו 

ע"י מספר מציעים במשותף, ו/או  הגשת הצעות  הגשת הצעהכרז זה: לעניין מ "מיזם משותף"
.נפרדות כאשר יש זהות בין בעלי המניות )חלקית או מלאה( ו/או מדובר בחברות בנות

 צילום תעודת הזהות של המציע.-אם המציע הינו יחיד 

  של תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם החברות בדבר פרטי הרישום  -אם המציע הינו תאגיד
נהלי התאגיד הנ"ל והשעבודים הרובצים על נכסיו וכן  אישור עורך דין או רואה תאגיד המציע, מ

חשבון של התאגיד המציע כי התאגיד הנ"ל קיים ופעיל, פירוט זכויות החתימה בתאגיד המציע 
גבי מסמכי המכרז וההצעה מחייבים את התאגיד האמור לכל דבר ועניין )בשולי -וכי החתימות על

 ך נפרד(. ופס ההצעה או במסמט

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור  4.1.2
קיד השומה.פמטעם 

  אישור מאת רשויות המס על ניכוי מס במקור.תעודת עוסק מורשה ויש לצרף 
שבונות על כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חב 4.1.3

  .1976 –ות מס(, התשל"ו ותשלום חוב

  יש לצרף אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

ומה על הג לדווח לפקיד השחוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נו -)להלן  1973
 הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

מי שעומד בתנאי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א  4.1.4
, כמפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1987 –וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –
- 1976. 

  ג1כנספח תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח המצ"ב יש לצרף תצהיר על . 
מסוג  ניםמתק שניבמהלך שלוש השנים הקודמות להגשת ההצעה, לפחות סיפק והתקין, ש מי 4.1.5

pool סקייט פארק מילמתח. 

 א'1כנספח בנוסח המצ"ב פירוט ניסיון קודם  יש לצרף. 
 א'.1רטות בנספח ינים בנוגע לעבודות המפויש לצרף המלצות מאת המזמ 

 מי שרכש את מסמכי המכרז. 4.1.3

 לה בדבר רכישת מסמכי המכרז.יש לצרף צילום הקב 
, בת פירעון עם דרישה חברהמקורית אוטונומית לטובת ה מי שצירף להצעתו ערבות בנקאית 4.1.7

שברשותה  ע"י בנק מוכר בישראל או חברת ביטוח ישראלית, חתומה 'ב1נספח ראשונה, בנוסח 
)ולא סוכן  1981-יקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"ארישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפ

 .1.6.2020  -ש"ח( ובתוקף עד ה פיםת אלעשר )במילים: ₪ 10,000בסכום ביטוח(. הערבות תהיה 
  מובהר כי: 

פעם, עד שייבחר יום נוספים, בכל  30לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך  תתהא רשאי החברה 4.1.7.1
רה של פית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, והמציע במכרז מתחייב במקסו

הארכת הערבות כנדרש תהווה, -דרישה כאמור להאריך את תוקף הערבות על חשבונו. אי
 כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות.  

צדדית של -על פי פנייה חדהערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, וניתנת על פי תנאיה לחילוט  4.1.7.2
 .החברה מנכ"ל

להגיש את הערבות  תהא רשאית החברהוסכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש  4.1.7.3
לפירעון כל אימת שהמשתתף לא ימלא כנדרש את תנאי ההצעה ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו 

לב בהליכי המכרז. על פי מסמכי המכרז ו/או שהמשתתף יתנהג שלא בדרך המקובלת ובתום 
, וזאת מבלי לגרוע החברהמובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיו וטענותיו של 

על פי ההסכם ו/או עפ"י כל דין לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה, לרבות  החברהמזכות 
 תשלום נוסף למשתתף אחר. 

בכתב שייתן  ערבותו לאחר משלוח ההודעהיהיה זכאי לקבל חזרה את  משתתף שהצעתו לא זכתה 4.1.7.4
 .החברהעם זוכה, לפי שיקול דעת  באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם החברה
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מובהר כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי  4.2
 אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה. 

 עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים. נ"למסמכים והאישורים ההצעה שלא יצורפו אליה כל ה 4.3

, מטעם זה בלבד ולפי שיקול כ"לפות במכרז, רשאית החלא מילא מציע אחר התנאים להשתת 4.4
דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או לחקור בעצמה ו/או לדרוש מהמציע כי ישלים ו/או 
את מלוא המידע/  ת המכרזים שלהוועדחכ"ל/ לר להמסמכים שצורפו לה. המציע יהיה חייב למסו

המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, 
 ת עיניה ואף לפסול את ההצעה. / וועדת המכרזים רשאית להסיק מסקנות לפי ראוהחכ"לתהיה 

  

אופן הגשת ההצעה  5

ידו למחיר הפאושלי המוצע על ידי החברה, בהתאם  המציע ינקוב בשיעור ההפחתה המוצע על 5.1
להנחיות המופיעות במסמך "הצעת המציע".

מובהר ומודגש בזאת כי הסך הנקוב בהצעת המציע כולל את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין  5.2
מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, הרגילות מכל 

, ביטוחים, עבודות התכנון וכל הכרוך בהן, רישוי והיתרים, ב, חומרים, הובלות, כלי עבודהכלי רכ
ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות, אחריות מלאה וכיו"ב, 

. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר י החברהמ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"ולמעט מע"
ת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור התמורה תוספ

לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה.

קבוע, ללא תלות בהיקף העבודות.  וה הינעוד מובהר כי מחיר ההצע 5.3

פרוטוקול כנס כל מסמכי המכרז, לרבות המציע יגיש במסגרת הצעתו קובץ מקורי הכולל את  5.4
.הודעות ו/או מסמכי הבהרה שנמסרו למשתתפים, ככל שנשלחווכן  )אם היה( מציעים

ספת או הסתייגות בהם כל תיקון, שינוי, תומודגש כי המציע אינו רשאי לבצע במסמכי המכרז  5.5
 .שהיא

ת הפרטים הנדרשים ממנו ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמ 5.3
רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החברה בהצעתו( תהיה 

מור( יחייב לא העירה לשינויים כא החברה לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם 
וכפי שנמסר למציעים.החברה הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י את הצדדים 

 ( יש לשלשל  לתיבת המכרזים המיועדת לכך2/2020את המעטפות, עליהן רשום מספר המכרז ) 5.7
ההצעות  בחניון האחורי של הקניון(. 40300ב' כפר יונה  9רח' הרצל החברה )כתובת: במשרדי 

הדואר או בכל דרך אחרת.  ה אישית ולא באמצעותתוגשנה במסיר

תידון הצעה  לא תתקבל ולא 13:00בשעה  16.3.20  הינוהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה  5.8
 שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  )תשעים( 90תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  5.9
והמציע  ( יום נוספיםשישים) 60ארכת תוקף ההצעה למשך לדרוש את התהא רשאית החברה 

 ישה זו. מחוייב לפעול בהתאם לדר

, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול החברה א הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה ל 5.10
ו, את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו א

הוגשה לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו 
 ללא הסתייגות כאמור.

 

  אופן החתימה על ההצעה 6

( וכל מקום אחר 2( וטופס ההצעה )מסמך 4חתימה מלאה על גבי ההסכם )מסמך חתום מציע יה 3.1
אשי תיבות את חתימתו על גבי כל דף של המיועד לכך במסמכי המכרז. בנוסף, המציע יסמן בר

, וככל והמציע הינו תאגיד יצרף את נשלחורז, לרבות ההודעות ו/או מסמכי ההבהרה שמסמכי המכ
. חותמת התאגיד

 .היה המשתתף יחיד, יחתום הוא תוך ציון שמו המלא וכתובתו 3.2

יב את היה המשתתף שותפות רשומה, יחתמו מספר השותפים המינימאלי הדרוש כדי לחי 3.3
 ותפות.יצרפ/ו חותמת השהשותפות, תוך ציון שמו/ם המלא, מס' הרישום של השותפות וכתובתה ו

היה המשתתף חברה רשומה יחתמו מספר המנהלים המינימלי הדרוש כדי לחייב את החברה תוך  3.4
 ציון שמו/ם המלא, מס' הרישום של החברה וכתובת החברה ויצרפו חותמת החברה.

 

הצהרות המציע 7



- 3 - 

תו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואשור שכל פרטי המכרז ומסמכי הצע הגשת 7.1
עים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, המכרז ידו

מהות העבודות, ביקר ובדק את מקומות העבודות, מבין ויודע את  –הפרטים והעובדות ובכלל זה 
לביצוע העבודות והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה  כל התנאים הנדרשים
ע את כל הידיעות, הכישורים, כח האדם והסגולות המקצועיות והאחרות כהצהרה כי יש למצי

הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים 
הכל כמפורט במסמכי  -א לבצע את העבודות נשוא המכרז דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהי

המכרז.  

ווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה, גשת ההצעה מטעם המציע מהה 7.2
 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ 7.3
ז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר מפרטי המכר
 המציע.הגשת הצעת 

 

הוצאותרכישת חוברת המכרז ו 8

ש"ח, כולל מע"מ, במשרדי החכ"ל ברחוב  500של את חוברת המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך  8.1
נק של החכ"ל בבנק הבב' כפר יונה. ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית לחשבון 9הרצל 

האחריות יש ליצור  )במקרה כאמור על המשתתף מוטלת 443031חשבון מספר  137הפועלים סניף 
או  09-8971150קשר עם החברה לתיאום העברת אישור העברה וקבלת החשבונית במייל בטלפון 

 (.hakal1@kfar-yona.org.ilבמייל: 

ת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנ 8.2
 ת במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשו כל

 

פניות מצד המציעים   9

סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז, וכל הסתייגות או שאלה אחרת, תובא על ידי  9.1
ימים )קלנדריים( לפני המועד האחרון  7עד ליום המציע לתשומת לב מנכ"ל החברה, מר בני סעד, 

המיועד אל מנכ"ל החברה מר בני סעד, לפקס מס': להגשת ההצעות למכרז, באמצעות משלוח פקס 
על הפונה מוטלת  .beni_s@kfar-yona.org.ilו/או באמצעות דוא"ל לכתובת:  153-9-8971185

 האחריות הבלעדית לוודא כי פנייתו נתקבלה בפועל.
 להלן, ותהיה עפ"י הפורמט שומספר הפקס או כתובת למתן תשובההפונה ם ש ה תכלול אתייפנה 9.2

 :בלבד
 פירוט השאלה מספר סעיף עמוד מספר מסמך מס"ד

     

ל יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי "העתק התשובות מטעם החכ 9.3
וההבהרות שנמסרו )אם נמסרו(  המכרז. על המציע לצרף להצעתו את מסמכי התשובות

 למשתתפים, במשך הליכי המכרז, כשהם חתומים על ידו. 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -בר, פרשנות או תשובה שניתנו בעלכל הס 9.4
 ל."תחייבנה את החכ -ל "בכתב מאת החכ

ם בהארכת מועד ל לא יזכו את המציעי"היעדר תשובה ו/או איחור בקבלת התשובה מצד החכ 9.5
 ההצעות או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים. להגשת

 

חברהונים מצד העריכת שינויים ותיק 10

ל רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים "החכ 10.1
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו 
 חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בפקס/בדואר

ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י -, לפי הפרטים שנמסרו עלל"החכטרוני, לפי בחירת אלק
 ידו להצעתו. -המציע ויצורפו על

 

 :בחינת ההצעות 11
 אחרת כלשהיא.   אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה ל"החכ 11.1
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של  ומצבו הכספיתהא רשאית להתחשב בין השאר, באמינותו, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי  ל"החכ 11.2
, בניסיונו בביצוע שירותים דומים ברשויות מקומיות ו/או בחברות עירוניות אחרות וגופים המציע

יע, ובכל פרט אחרים, בכישוריו של המציע לבצע את העבודות בטיב מעולה, במחירי הצעתו של המצ
 אחר שנדרש המציע להציג ו/או הציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. 

רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה  ל"החכ 11.3
ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים 

יות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או בין חברות אח
י סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הצעה בלת

 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.
או לספק את רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד ו/ ל"החכ 11.4

מועד מאוחר מנת חלק מהשירותים להשירותים כולם או חלקם בעצמה  ו/או להחליט על דחיית הז
יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותה. הכל, תוך שמירת 

 לפרסם מכרז/ים חדש/ים במידת הצורך. ל"החכזכותה של 
ר בין ההצעה הזוכה בכל מקרה בו הוכרז זוכה במכרז והפע עוד מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 11.5

רשאית להכריז על הצעה זו כהצעה  ל"החכ)כולל(,  5% להצעה הכשרה הבאה במדרג הינו עד
הכשרה השנייה במכרז. במקרה כאמור, היה ולא תשתכלל ההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה 

יתו במכרז, וההוראות החלות על לבעל ההצעה ההכשרה השנייה על זכי כ"לבמכרז, תודיע הח
כלפי ההצעה הזוכה, בתאם למסמכי  ל"החככה יחולו בהתאמה. אין באמור כדי לגרוע מזכויות הזו

 המכרז ו/או עפ"י כל דין. 
נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה מכוחו או /הוגדל היקפו/ הוקטן היקפו /בוטל המכרז 11.3

ה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיב
    ם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.בגין כל פיצוי אף א

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות  12
ף ל לזוכה. הזוכה יידרש לחתום על החוזה המצור"עם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך החכ 12.1

עפ"י דין(, וזאת ל, כשהוא חתום כדין ובמקור ומבויל )ככל שיידרש ביול "למכרז ולהשיבו לידי החכ
 ימי עבודה מתאריך ההודעה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. 7תוך 

ל, עד לחתימת "כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות, על הזוכה להמציא לידי החכבנוסף,  12.2
 הבאים:ההסכם על ידו, את המסמכים והפרטים 

נוסח אישור על אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי  12.2.1
 קיום ביטוחים בנוסח המצ"ב למסמכי מכרז זה. 

של בסך ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית חתומה כדין בנוסח המצורף כנספח להסכם,  12.2.2
אשר תהא תקפה לכל תקופת תוקפו של , צמודה למדד מחירי הצרכן,₪(אלף  עשרים)₪  20,000
מלוא התחייבויותיו של הזוכה לפי מסמכי ותוארך, לפי דרישת החברה, עד להשלמת  החוזה
 , הכל כמפורט בהסכם., בתקופת המכרז ובתקופת הבדקהמכרז

ימי עבודה כאמור תהיה  7במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט לעיל בתוך  12.3
הזכייה במכרז, בהודעה בכתב שייתן למשתתף החל מהתאריך האמור לבטל את ל רשאית "החכ

להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את ערבות המכרז כולה, כפיצויים בהודעה, וכן 
ל על פי "מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החכ

ביצוע ל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות המכרז ו/או כל דין. לאחר המצאת כ
 פות במכרז.וביטוחים, תושב לזוכה ערבות ההשתת

ל תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותשיב להם את ערבותם. "החכ 12.4
על אף האמור לעיל, משתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השנייה במדרג יהא זכאי לקבלת ערבות 

ת לאחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף הזוכה ולחילופין, במקרה ולא תשתכלל ההשתתפו
המשתתף הזוכה, לאחר המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות  ההתקשרות עם

 ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם.

 ל. "ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי החכ 12.5
 

 כללי 13
במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או הנובעות מהכנת ההצעה וכות בהשתתפות כל ההוצאות הכר 13.1

  .יצוי בגין הוצאותיהם/ פהמציעים לא יהיו זכאים לכל השבה על המציעים בלבד. חולנהתוהגשתה, 
והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  ,לחברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  13.2

 צורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. שימוש במסמכי המכרז אלא ל
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 רב, בכבוד             
 
 בע"מ כפר יונההחברה הכלכלית 
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 א'1נספח 
 פירוט בדבר ניסיון קודם

 הרלוונטי:תנאי הסף 
 

 ניםמתקשני וביצע במהלך שלוש השנים הקודמות להגשת ההצעה, לפחות  סיפקש מי 4.1.5
 .סקייט פארק מילמתח poolמסוג 

 

 ן:ראשו פרויקט .א
 

 _: ______________________________ומיקומו הפרויקטשם 
 

 _________________________________________________ :הפרויקטתיאור 
______________________________________________________________ 

 
    גמר:      התחלה:   הביצוע ימועד

 
     טלפון____________________________המזמין שם 

 ___ טל' : ________________איש קשר אצל המזמין ____________________
  

 :שניפרויקט  .ב
 

 : _______________________________ומיקומו שם הפרויקט
 

 תיאור הפרויקט: _________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
    גמר:      התחלה:   הביצוע ימועד

 
     טלפון____________________________המזמין שם 

 איש קשר אצל המזמין _______________________ טל' : ________________
 

 
 הערות:

  . לכל אחת מעבודות שפורטו לעיליש לצרף המלצות ביחס  .1
 .)רשות בלבד( יקטיםרוהפצילומים של  ניתן לצרף .2
 .(רשות בלבד) במתכונת הנ"ל בדפים נוספיםניתן לפרט נוספות  עבודות .3
     

 
 

 ____________________שם המשתתף: _        
    

 חתימת וחותמת המשתתף: ____________        
         

 תאריך: ____________________        
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 'ב1נספח           
 

 במכרזות להשתתפות נוסח כתב ערב
 

 לכבוד
 "החברה הכלכלית"( –החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ )להלן 

 ב9רחוב הרצל 
 כפר יונה

 
 

 א.ג.נ.,

 ערבות מספר__________

 

"הנערב"(  –לפי בקשת ______________________מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ._________________)להלן  .1
( אלף עשר)במילים:  ₪ 10,000כום עד לסכום כולל של זר לתשלום כל סבאופן בלתי חו אנו ערבים בזה כלפיכם

למתחם   poolאספקה והתקנה של מתקן מסוג ל 2/2020"( בקשר למכרז פומבי מס' סכום הערבות" –)להלן 
 סקייטפארק בספורטק דן בכפר יונה

 
 מפורט להלן אנוידינו באופן ה ימים ממועד קבלת דרישתכם על 10לפי דרישתכם הראשונה בכתב, עד  .2

נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 
 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
ובת כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף _______________ בכת .3

 שהיא חתומה ע"י מנכ"ל החברה הכלכלית או ממלא מקומו.  ____________ כ__________

 
לעיל יעשה על ידנו, על דרך של העברה בנקאית לחשבון החברה הכלכלית עפ"י  2התשלום כאמור בסעיף  .4

ם הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכ
 הבלעדי.

 
בלבד. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על  )כולל( 1.6.2020 זו תישאר בתוקפה עד ליוםות ערב .5

 30ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. הערבות, על כל תנאיה, תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של 
עד בל אצלנו עד מוכאמור, אשר תתקימים בכל פעם, על פי דרישת מנכ"ל החברה הכלכלית או ממלא מקומו 

 סיום תוקף הערבות המצוין ברישא לסעיף ו/או מועד סיום תוקף הערבות המוארכת, לפי העניין.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .3

 

 בכבוד רב,
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 'ג1נספח 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
         

וזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי ______ לאחר שה,ת.ז. ________אני הח"מ ______________
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

והנני מוסמך   )המציע( __________________אצל  )תפקיד( הנני משמש כ________________ .1
 לתת תצהיר זה מטעם המציע.

 רים להלן:בנטי מבין האמויש לסמן את הסעיף הרל .2
 הספק או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  
הספק או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד  ההתקשרות   

 ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ;1973-ת גופים ציבוריים, תשל"ו)א( לחוק עסקאוב2גדרתו בסעיף כה –"בעל זיקה"  *
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  2ת לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף ן עסקאוולעניי 
 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.2011-התשע"ב 

המועד  שבו הוגשה  לגוף הציבורי   –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  –****    "מועד ההתקשרות" 
מועד ההתקשרות   -ה. ואם לא הוגשה  הצעה כאמורההתקשרות בעסק ה  ולפיה נערכהההצע

 בעסקה.

 את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: ןיש לסמ  .3
 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       

 . ן חלות על הספקאינ )להלן : "חוק שוויון זכויות"(

 לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים   9הוראות סעיף  –חלופה ב'      
 אותן.               

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות , לעיל 4לספק שסימן את החלופה ב' בסעיף  .4
 להלן: 

 עובדים. 100-מעסיק פחות מהספק  -( 1חלופה )    
עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל               100הספק מעסיק  -( 2חלופה )    

לחוק שווין  9סעיף  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי
 ישומן. לשם קבלת הנחיות בקשר לי –זכויות, ובמידת הצורך 

התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה   והשירותים החברתיים לפי  שהספק במקרה 
 –( 2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )2הוראות חלופה )

יון זכויות, לחוק שוו 9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 מן. א גם פעל ליישוהו

הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  -לעיל  4לספק שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5
ימים ממועד התקשרותו  עם החברה )ככל  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 שתהיה התקשרות כאמור(. 

 . וכן תצהירי אמתהנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ות .3
                                                                                                           ______________ 

 חתימת המצהיר            
 

 אימות חתימה 
בפני מר/גב' אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה 

.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי __________,  ת__
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה 

 לעיל בחתמו/ה עליו בפני

 ______________        ______________ 
  ימה וחותמתחת          תאריך
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 2ך מסמ
            כבודל

 ("החברה"בע"מ )להלן:  כפר יונהחברה הכלכלית לפתוח ה

 
 א.נ., ג.
 

 והצהרת המשתתף הצעה
 

 .למתחם סקייטפארק בספורטק דן בכפר יונה  poolאספקה והתקנה של מתקן מסוג  לביצוע עבודותמכרז 

 
 הצהרה והתחייבות  

 
 פומבי מכרזמגישים בזאת הצעתנו ל ל מסמכי המכרז,ינה זהירה את כאנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בח

למתחם סקייטפארק בספורטק דן   poolאספקה והתקנה של מתקן מסוג  עבודותביצוע ל 2/2020מס' 
  צהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:מ"(. הננו העבודות" –)להלן  בכפר יונה

 

ובדקנו את  מצורפים אליו, ליו ובין שאינםהבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים א .1
 . ןו/או העלולים להשפיע עליה ותבביצוע העבודכל הגורמים הקשורים 

  

ננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן ה .2
לה הנוגעות הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, לרבות א

, לטיב הקרקע ולתנאי הגישה אליו וכן בחנו את כל הגורמים האחרים ותום העבודלמק
וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא  ותהעבודהכרוכות בביצוע הוצאות ההמשפיעים על 

הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 
האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים מטעמה, אלא על ובדיה ו/או מי ו/או ע החברה

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 
 אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 

ם לביצוע כישורים הדרושיות, ההיתרים והאנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרשיונ .3
העבודות, גם מבחינת המימון וגם מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.

 
הצעתנו זו עונה על כל הדרישות ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .4

דה ולא נצרף ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במי שבמסמכי המכרז
מן המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו מך ו/או אישור מס

כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג 
המימון,  כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותינו, אפשרויות

דות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה נו לביצוע העבוהתאמת
להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 
.  כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותלבצע את אנו מקבלים על עצמנו  .5

 

וכוח האדם המקצועי והמיומן הנדרש ד ועיים וכל הציוהטכניים, המקצאמצעים כל האת יש לנו  .3
ואנו מתחייבים לעשות במועדים הנקובים במסמכי המכרז,  ותעל מנת לבצע ולהשלים את העבוד

   אם נזכה במכרז. כן
 

 הגשת הצעתנו כמוה כהצהרה כי אנו יכולים לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים במכרז ולסיים את .7
מיום מתן צו התחלת עבודה, לפי / על ההסכם תימהמיום חחודשים  2זמן של העבודות בפרק  כל

בהתקשרות נשוא המכרז והננו  ידוע לנו כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקריהמאוחר ביניהם. 
  מתחייבים לעמוד בלוחות הזמנים האמורים. 

 
הנדרשים לצורך ביצוע העבודות )לרבות היתר  האישורים וההיתריםהוצאתם של כל ידוע לנו כי  .8

 חשבוננו. על חריותנו ובאינה ה(, ככל ויידרש, בניה
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תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את העבודות  החברההננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז ו .9
בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים הנקובים 

 .החברה נה המלא שלבהצעתנו להלן, לשביעות רצו
 

המתקן בקשר עם  שנות אחריות 10ייבויותיו, יידרש הזוכה לספק תר התחי בנוסף ליידוע לנו כ .10
 , בלא שיהא זכאי לקבלת תמורה נוספת בגין כך, הכל כמפורט בהסכם.העבודותו
 

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא  .11
 הוזכרה במפורש במסמך זה.

 
בתמורה לביצוע  לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, להלן הצעתנו הכספית מך על כל האמורסתבה .12

 במלואם, כנדרש עפ"י ההסכם: העבודות נשוא המכרז

 
 הצעת המשתתף מחיר החברה תכולת ההצעה

 
 ביצוע עבודות נשוא המכרזעבור  תמורה פאושלית

 כמפורט בהסכם.שנים  10מתן אחריות בת ו 
  

 
400,000 ₪  

 

 
 ₪ במספרים: ________ 

_____________₪(, )ובמילים: 
 לא כולל מע"מ

 
 הנחיות למילוי ההצעה:

 יש לנקוב במחיר המוצע ע"י המשתתף, במספרים ובמילים, בש"ח, ללא מע"מ. .א
או שווה לו. הצעה שתנקוב במחיר גבוה יותר תיפסל על  מחיר החברהמ הנמוךיש לנקוב במחיר  .ב

 הסף!

 

ם שבמסמכי , בהתאם לתנאיותאת התמורה המלאה והסופית לביצוע העבודוללת זו כ תנוהצע .13
וכוללת את  ,גלובלית ופאושליתהינה  תנוצעהולרבות האחריות הנדרשת במסמכי המכרז.  המכרז

ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי כל 
עלויות התכנון, לא לכל התחייבויותינו נשוא החוזה, סוי מוה כיתנאי המכרז בשלמות, ומהו

לרבות כוח אדם, ציוד, אביזרים, חומרים, כלי עבודה, כלי רכב, הובלות, ביטוחים, רישוי 
והיתרים, ההתאמות המתחייבות לצורך ביצוע העבודה ולרבות תקופת הבדק והאחריות הנדרשת 

 במסמכי המכרז.

 

ה נוספת בגין ביצוע העבודות מעבר לסכום הנקוב על ידינו תמור נו כלידוע לנו כי לא תשולם ל .14
שהחברה זכאית לדרוש בנוגע  לא בגין שינוייםו הצמדה למדד דלעיל, לרבות לא בגין הפרשי 

)ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי  שתוכן על ידינוהצעת התכנון המפורט ל
 .(החברה

 

ום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על , תשלהיטל כי כל מס, נוכן מובהר ל .15
מהסכומים  החברה. לצורך כך, תנכה נווישולמו על ידי נוביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עלי

.נושיגיעו לנו כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום ל

 

 אום עם משתתפים אחרים. יללא כל קשר או ת מוגשתה זו אנו מצהירים בזה כי הצע .13
 

יום )תשעים(  90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .17
תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף  החברהידוע לנו, כי מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

נחשב כמי שחזר הצעתנו זו לכשנידרש, אריך לא נ ( יום נוספים, וכי אםשישים) 30ההצעה למשך 
פי המכרז ו/או -על החברה, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית בו מהצעתו

  כל דין. פי -על
 

חוזרת, -משום הצעה ללאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .18
מחייב יכרת הסכם ובקבלתה על ידכם   1973 –ג תשל" ללי(,לחוק החוזים )חלק כ 3כאמור בסעיף 

 בינינו לביניכם. 
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מציא את כל המסמכים נ ,במועד שנידרש לכך על ידכםהיה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי   .19
לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו והאישורים שעלי

ם. והאישור על עריכת ביטוחי

 
במסמכי מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .20

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש  ש"ח( )אלף ₪ 1,000לסך של זכאית  החברה, תהא המכרז
ין, ועד למועד המצאת כל י, לפי הענבמסמכי המכרזהמועדים הנזכרים  מתום כל יום איחורבגין 

מאוחר שביניהם. ועד הפי המהאישורים, ל

 
תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת  החברהכמו כן ידוע לנו כי במקרה כזה 

להצעתנו זו ו/או להתקשר עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי 
 המכרז. 

 
עקב  החברהשות דו לרכן ידוע לנו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמ

ים כי לא תהיה הננו מצהירנו עם הגשת הצעתנו למכרז. שאנו נוטלים על עצמהפרת ההתחייבויות 
עם מציע אחר במקומנו.   החברהלנו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות 

 
בשמו אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד  .21

פי דין או -כל מניעה עלאין ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי  מוגשת
 הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 
 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא .22

 
 
 

 מס' זיהוי: _____________ __________שם המשתתף: __________

 

 פקס: _____________ ______ טל: _________________: ______יקוד()כולל מ כתובת

 

 ל' נייד : _____________________איש קשר: _______________ טדוא"ל: _______________ 

 
 

 חתימה:______________________  תאריך ________ 
  

  
 

 ככל והמציע הינו תאגידאישור עורך דין 
 

_, עו"ד, מאשר כי חברת ______________________, ח.פ. _____אני הח"מ, ____________
"( הינו תאגיד קיים ופעיל וכי ההצעה וכל יתר מסמכי המכרז המציע" –_________________ )להלן 

ידי ה"ה ________________ ו__________________ וכי חתימתם של -המצורפים לה נחתמו על
 זה ובהתקשרות על פיו. מכרז רוך באלה מחייבת את המציע בכל הקשור והכ

 
 

 חתימה________________  חותמת ______________ תאריך __________
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 3מסמך 

 סכםה
    
 2020ביום _____לחודש ____ שנת כפר יונה נערך ונחתם בש  

 
  כפר יונה בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח  ין: ב  
  40300כפר יונה  1רח' שרת מ   
  (חברה"ה"הלן: ל)   

 
  ________________________ בין: ו  
  _____________רח' מ   
  (קבלן"הלהלן: ")   

 
 

 הציבוריים , בין היתר, על הקמת המבנים"( אחראיתהעירייה" –כפר יונה )להלן עיריית ו והואיל: 
 ;בתחום כפר יונה ותהציבוריוהתשתיות 

 
תשתית בניה, ן השאר, בביצוע עבודות תכנון, ק, ביהעוס החברה הינה תאגיד מוניציפליו הואיל: ו

 ופיתוח; 
 

  poolאספקה והתקנה של מתקן מסוג  עבודותלנהל ולבצע העירייה הסמיכה את החברה ו  והואיל:
 ; "(עבודותה" –)להלן  למתחם סקייטפארק בספורטק דן בכפר יונה

 
 עבודות;ה"( לביצוע זהמכר" –)להלן  2/2020מס' פומבי החברה פרסמה מכרז ו והואיל: 

 
וועדת המכרזים של מלצת הצעתו של הקבלן נבחרה כהצעה הזוכה במכרז הנ"ל בהתאם להו  והואיל:

 יום ________;ב אשר אושרה ע"י יו"ר החברה החברה
 

 ;בהתאם לתנאי הסכם זה להלןנשוא המכרז  עבודותהין לבצע את יוהקבלן מעונ והואיל: 
   

 קמן:ה כדלוהותנפיכך הוסכם, הוצהר ל
 

 כללי
 מבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו עימו כאחד.  ה .1
 הסכם זה יפורשו המונחים המופיעים בצד ימין להלן כהגדרתם המופיעה בצד שמאל להלן: ב .2
 

 ו/או מי שימונה כנציגה לצורך הסכם זה.  כפר יונה עיריית  - "עירייהה" .2.1
 ולרבות מי שיוסמך על ידה           בע"מ כפר יונהוח לפית לכליתהחברה הכ  -החברה" " .2.2

 .   לעניין הסכם זה או חלקו                                            
קט שימונה על ידי החברה ויפקח על ביצוע העבודות  פרויהמנהל   -"המנהל" .2.3

 כמתחייב מן ההסכם.  
ודות שיבוצעו בהתאם ל העבפקח עהמהנדס שימונה מטעם החברה ל  -"המפקח"  .2.4

 להסכם זה.   
 מנהל הקבלן ו/או מי שימונה מטעמו לניהול העבודות.   -  "ציג הקבלןנ" .2.5
    למתחם  poolאספקה והתקנה של מתקן מסוג עבודות סך כל   -  "העבודות" .2.3

הסכם זה המפורטות ב סקייטפארק בספורטק דן בכפר יונה 
ת כפי שתורה ה אחרעבוד וכל  הטכני המפרטנספחיו לרבות ו

  .פקחהחברה ו/או יורה המנהל ו/או המ
, מכבי אש, חברת החשמל, בזק, משרד ממשרדי רמ"י, עירייהה  - הרשויות"" .2.7

שויות התכנון והבנייה וכל גורם סטטוטורי אחר בעל עניין רהממשלה, 
 עבודות ו/או בתכנונן ו/או באישורן. העל פי דין בביצוע 

ו/או כל תכנית אחרת המצ"ב להסכם זה  העבודות ביצועיות להתכנ   -"התכניות"  .2.8
   .   ביחס למקרקעין
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 הסכם זה כולל את הנספחים המפורטים להלן ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו: .3

 מפרט טכני  'אנספח  3.1
נוסח אישור על עריכת ביטוחים  'בנספח  3.2

ובדקנוסח ערבות ביצוע   'גנספח  3.3

 
 ים יסתירות במסמכים והוראות מילו

במקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז ובין הוראה  .4
 אחרת בהם, יהיה סדר העדיפות בין מסמכי המכרז כמפורט להלן: 

 המפרט הטכני .4.1
 נוסח המכרז וההסכם .4.2
 כל מסמך אחר שיצורף על ידי החברה למסמכי המכרז.   .4.3

אחת מהוראות החוזה ת אלה בין הוראצא בוכיוגילה הקבלן סתירה, אי התאמה, דו משמעות  .5
להוראה אחרת ממנו, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או 

, יפנה הקבלן בכתב הסכםשמסר המפקח הודעה לקבלן, שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את ה
   הקובעת. היא מנהלבמקרה כזה הוראת הבדבר.  הוראות בכתבלו למנהל והמנהל ייתן 

הוראות, לרבות  ותתוך כדי ביצוע העבוד מזמן לזמן להמציא לקבלן םאו המפקח רשאיהחברה  .3
 . ותתכניות, לפי הצורך, לביצוע העבוד

 
 הצהרות הקבלן

 הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:  .7
 .1973 –הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .7.1
ו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין כלפי בודתרת עהוא מנהל ספרים כדין ופועל במסג .7.2

 במהלך כל תקופת ההסכם. ןשלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך לעשות כ
הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי  .7.3

 הדין וימשיך לעשות כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.
 נשוא הסכם זה.  הדרושים לביצוע העבודות יונותוהרשרים , ההיתהוא בעל כל האישורים .7.4
זה, ובעל אמצעים נאותים הסכם הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי  .7.5

ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת להשלים את כל העבודות בתוך 
 .  הסכםהתקופה שנקבעה לכך ב

 . הנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהןים ונתונהוא בחן את כל התנאים, ה .7.3
בביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה יו וובחתימתו על זההסכם אין מניעה להתקשרותו ב .7.7

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי כל דין. 
והנספחים לו הסכם י התנא וכל ה ונספחיו,לרבות הסכם זהוא קרא את המכרז ונספחיו  .7.8

 נהירים וברורים לו. 
 

 ותיאור העבודות מהות ההסכם
, הכל כמפורט מחיר הצעתותמורה לב, כהגדרתן דלעיל, עבודותההקבלן יבצע עבור החברה את  .8

 בהסכם זה להלן.
בהתאם , וטף וברציפות בהתאם למסמכי ההסכם והמפרט הטכניעבודות תבוצענה באופן שה .9

 .ובלוחות הזמנים המפורטים בהסכם זה להלןוהמפקח, באיכות מעולה המנהל , רהלהוראות החב
 

 לביצוע העבודות לוחות זמנים
 2 עד להשלמתן במועד שאיננו עולה על באופן שוטף ורצוףהקבלן מתחייב לבצע את העבודות  .10

 ם עליום חתימת הצדדים על החוזה או מיום מסירת צו התחלת העבודה לידי הקבלן חתומ חודשים
ידי מנכ"ל החברה, לפי המאוחר מביניהם )בכפוף לסמכות החברה לקבוע תקופת ביצוע שונה בגין 

נדחה ואינן כלולות בצו התחלת העבודה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט  עבודות שביצוען
 בחוזה זה(. 

י עפ" קבלןשבגדר התחייבויות ה האישורים קבלתהרישוי ו ,התכנוןהשלמת למען הסר ספק, הליכי  .11
מסמכי החוזה, נכללים בלוח הזמנים הנ"ל ועל הקבלן חלה חובת קידומם במועדים אשר ימנעו כל 

 חריגה מלוח הזמנים דלעיל. 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי העמידה בתקופת הביצוע הנ"ל מהווה תנאי יסודי מהותי להתקשרות  .12

לבצע ולהשלים עבודות ך כך לצורה, ועמו והוא מתחייב בזאת לעמוד באופן מדוייק בלוח זמנים ז
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מעבר  וכיו"ב וללא כל תמורה נוספת לילות, גם בשעות בלתי מקובלות וחריגות לרבות בערבים
 .לתמורה הכלולה בהצעתו, הכל בכפוף להסכם זה

 
 אישורים 

את כל הרשיונות וההיתרים ות לפני תחילת ביצוע העבוד חברההקבלן מתחייב לקבל ולהמציא ל .13
ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת  ותן לביצוע העבודי דיעל פ הדרושים

 , לרבות אישור על קיום ביטוחים, כמפורט להלן. העבודה
 ידי הקבלן ועל חשבונו. למען הסר ספק, תמולאנה על דרישות הרשויות המוסמכות האמורות .14

 לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין פעולות אלה.הקבלן 
גרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן מצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי לבצע את י למבל .15

העבודות ו/או כי יש בידו את כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות הרלבנטיים לבצע את 
 העבודות.

 
 בדיקות מוקדמות 

אזור ביצוע  אתק יצוע העבודות על פי הסכם זה בדרואים את הקבלן כמי שבטרם הסכים לב .13
העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה  וטיב את כמויותהעבודות בפועל, 

את כל הגורמים אשר יש או עשויה ביצוע העבודות וכן  תנאי העבודה באתרלביצוע העבודות ואת 
  בהסכם זה.  להיות להם השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיו

וכי לא תהיה לו כל הסכם ק את כל המסמכים והנתונים הרלוונטיים לי בדלן כהקבעוד מצהיר  .17
 טענה ו/או תביעה בקשר עמם ו/או בקשר עם טעות או סתירה או מגבלה כלשהי ביישומם.  

 
 פיקוח על ידי החברה

 עבודות.ההחברה תמנה מפקח מטעמה לצורך פיקוח עליון על ביצוע   .18
 ביצוע הסכם זה, למפקח, ויפעל לפי הוראותיו והנחיותיו. ות ועבודהקבלן יהיה כפוף, לעניין ביצוע ה .19

המפקח רשאי לבדוק את העבודה, כולה או חלקה, ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב 
טיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן ו החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד שמשתמשים בו

החברה , את הוראות הסכםכהלכה את הבצע לן מ. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבותבביצוע העבוד
כל בגין חברה מפקח ויאשר את חשבונות הקבלן אשר יוגשו לכמו כן יבדוק ה הוא. ואת הוראותיו

 עבודה שבוצעה.  
מבלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן יהא חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי הנדרשים על ידי 

 המפקח.
המפקח רשאי להודיע לקבלן, בכל עת, על החלטתו לקבוע עדיפות , אמורות העוד מבלי לגרוע מכללי

לביצוע חלק מסוים מהעבודה, או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור. מכל סיבה 
 שהיא, והקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח. 

די ליתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה בה כאין ובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח מ
 או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה. 

לפי שיקול דעתו, בכל הנוגע לביצוע  המפקח רשאי לתת לקבלן, בכל זמן שהוא, הוראות שונות .20
, הוראות בדבר ותדהעבו, לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע ותהעבוד

החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו. הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על 
 חשבונו. 

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, 
יוד או חומרים ול צלפס בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש, והמפקח רשאי

בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו 
 הבלעדי. 

 י ביצוע העבודות הקבלן יאפשר ויעזור למפקח, ולכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת לאתר .21
שממנו מובאים קום כל מוכן לההסכם עבודה כלשהי לביצוע מבוצעת ולכל מקום אחר שבו 

 . הסכםמוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם לביצוע ה
, עובדים, כלים וציוד הנדרש לביצוע , תשובות והסבריםהקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע .22

 ה וזאת על חשבון הקבלן.  הסכם זבדיקות ופיקוח על העבודות על פי 
אלא אמצעי מעקב אחר  ותל ביצוע העבודקח עלמפ אוחברה אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה ל .23

בכל שלביו על ידי הקבלן. הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי הסכם ביצוע ה
 . הסכםלמילוי תנאי ההחברה 
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 דיווחים
קצב התקדמות העבודות ויקיים כל הוראה של המנהל על לשבוע אחת לפחות  הקבלן ידווח למנהל .24

גרוע מכלליות האמור לעיל, ידווח הקבלן לביצוען, ללא תמורה נוספת. מבלי  לביבענין העבודות וש
 הסכם, עם גילויה.  הלחברה על כל תקלה אשר תתגלה בביצוע 

 
 צוות הניהול  -השגחה מטעם הקבלן 

לפקח פיקוח צמוד מקצועי קבוע ומתמיד על ביצוע העבודות. לצורך כך, הקבלן הקבלן מתחייב  .25
יה מנהל עבודה שישמש כמפקח מטעמו בהתאם להוראות הדין לרבות יה וותכי בכל צמתחייב 

רמה (, בעל "מנהל העבודה" להלן:) 1988 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 
 מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה. 

ת כל העבודות באופן צמוד ויפקח על קיום הוראות חוזה ל אינההקבלן מתחייב כי מנהל העבודה  .23
 . , ולצורך כל יימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעות העבודות במהלך יום העבודהזה

בכתב למנהל העבודה או מי החברה כל הוראה ו/או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו/או על ידי  .27
 .הקבלןבו את חייוי מטעמו, ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן עצמו

 
 אורח מקצועי ושמירה על דינים

לשביעות  בנאמנות ושקדנות ואורח מקצועי נכון, הקבלן יבצע את העבודות ברמה מקצועית נאותה, .28
, בין הםוימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהחברה ו/או המנהל ו/או המפקח המוחלטת של רצונם 

  .כםהסב ובין שאינן מפורטותהסכם שהן מפורטות ב
העוסקים בסוגי  , תקנות, כללים, הנחיות,חוקים, קבלן יבצע את העבודות בהתאם לתקניםה .29

 1938 -העבודות השונות הכלולות בהן, לרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ח 
ת לרבוהוראות כל דין והוראות הרשויות המוסמכות, הוראות לעניין בטיחות בעבודה, על תקנותיו, 

 ות בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מסים ואגרות. וראה
 

אספקת ציוד, מתקנים וחומרים 

החומרים, והדברים האחרים , הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים .30
  בקצב הדרוש.  ותהיעיל של העבוד ןהדרושים לביצוע

אלא לאחר אישורו של המפקח, זולת  ותודהעבהקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע  .31
 אם ויתר המפקח מפורשות, בכלל או לעניין מסוים, על בדיקתו ואישורו של הציוד או המתקן. 

כל החומרים בהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו באיכות מעולה, ומהסוגים והמינים  .32
 .פקחכפי שנקבעו במסמכי ההסכם, ולשביעות רצונו המלאה של המ

תקנים אירופיים  –החומרים יעמדו בדרישות כל תקן ישראלי הנדרש לגביהם, ובהיעדרם  .33
 מתאימים.

הקבלן יגיש לאישור המפקח, על פי בקשתו, דוגמאות של כל החומרים קודם שהשתמש בהם.  .34
הוצאות בדיקות העבודות והחומרים, לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או מכונים אחרים 

מעלות העבודות. כל  1%תחולנה על הקבלן ובלבד שסך הבדיקות לא יעלה על  ין,י דמוסמכים עפ"
החומרים שיסופקו לצורך המשך ביצוע העבודות יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו. עלות בדיקת 

 דוגמאות שייפסלו לא יימנו במסגרת הוצאות הבדיקה הקבועות דלעיל.
נוכח המפקח כי חומר כלשהו שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה ו/או אינו תואם את  .35

שעות מקבלת  72בוע בהסכם זה, ירחיק הקבלן את החומר מאתר העבודות, תוך רישות כקהד
המנהל/ המפקח לעשות כן. סירב הקבלן לעשות כן, רשאית החברה להרחיק את הוראה בכתב מאת 

 ם בעצמה ולחייב את הקבלן בעלויות הנובעות מכך.החומרים הפסולי
 

   עבודה ניהול יומן 
וירשום בו את פרטי העבודות שביצע, כל פרט חריג עבודה )להלן: "היומן"( הקבלן ינהל יומן  .33

  ביומן זה. וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשוםן או בתנאיהות במהלך העבוד
  הרישום ביומן יהא בהתאם למפרט.  .37
ותיבחן בהתאם להוראות המיפרט והמפרטים הבינמשרדיים של ממשלת ישראל,  מדד יהעבודה ת .38

 התכניות, התקנים הישראלים המתאימים ודרישות החברה.  
 

 אספקת כוח אדם, רישומו ותנאי עבודה 
ים, במספר הדרוש לשם אמקצועיים ואחרכשירים, עובדים  , על חשבונו,הקבלן מתחייב להעסיק .39

, שיוןיהקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, ר תוך המועד עבודותהביצוע 
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או היתר,  , הסמכהאו היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום הסמכה
 כאמור. 

 -יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, התשי"ט העבודותלביצוע  .40
מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אלא ום ובש 1959

 אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל. 
הקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.  הקבלן  .41

יד, כל התשלומים ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעב
שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח 
סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של 

 העובדים במדינה באותו ענף. 
ביעות רצון המפקח, ושנועדה לשמור הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לש .42

על רווחת , נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה 
אמצעי תחבורה, סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה. מקום העבודה לא ישמש 

 . חברהליום מסירת העבודה ל כמקום דיור, אף לא דיור זמני, לאף אדם מתחילת ביצוע העבודה עד
, והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. 2000 –הקבלן מצהיר כי קרא חוק עבודת נוער, התשס"א  .43

 על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.חוק זה כן מצהיר הקבלן כי הובהר לו כי הפרת 
)איסור העסקה שלא כדין  עוד מצהיר הקבלן כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים .44

, לצורך 1987 –, ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז  החברההתקשרות עם 

 והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
 

 הרחקת עובדים 
המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם  הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או .45

אדם המועסק על ידי קבלן משנה, אף אם /או המועסק על ידו באתר העבודה לרבות קבלן משנה ו
בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת המנהל או המפקח התנהג אותו אדם שלא  החברההסכימה 

ת בביצוע תפקידיו. אדם כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנו
לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין באתר העבודה  -שהורחק לפי דרישה כאמור 

 . העבודותאו בביצוע 
בנוסף, מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר, לצורך ביצוע העבודות, בעל תפקיד חלופי, באופן אשר ימנע  .43

תפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על פי כל עיכוב/ דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל ה
 שיקול דעתו הבלעדי.

 
 נזקים לעובדים ולשלוחים 

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה ועפ"י כל דין,  .47
פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או 

החברה או או ביצוע עבודות הבדק, לרבות נזק שנגרם לעובד  ותזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודנ
ספקים ועובדים ולקבלני משנה ועובדיהם, ל, לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, החברה

 עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. 
אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבלן  תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומיםחברה ה .48

 נה. בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצו
 

 העדר יחסי עובד מעביד 
המעסיק עובדים ועובדיו פעל כקבלן עצמאי יא וה החברהעם  ומצהיר בזה כי בהתקשרות הקבלן .49

 .החברהכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם ב ולא ישתלב העבודותשיועסקו בביצוע 
נקבעה בהתחשב בעובדה  ובעד שירותי לקבלן החברהתשלם הצדדים מצהירים בזה כי התמורה ש .50

תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל ה גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד הינ הקבלןש
תוך כדי או עקב מי מעובדיו ו או יגרמו למקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקר

 על פי הסכם זה.  הקבלן ביצוע התחייבויות-ביצוע או עקב אי
ו/או בגין סיומה, כל עלויות  הקבלן, בגין ההתקשרות עם חברהעוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו ל .51

הצדדים נוספות, לרבות עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד", מכל מין וסוג שהוא. 
מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה 

 ו/או לסיום ההתקשרות.הקבלן  בכל הקשור להתקשרות עם חברהל
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היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת, בין על פי פנייה שתוגש על ידי  .52
נוצרו יחסי עובד  החברהלבין  מי מעובדי הקבלן אחר, כי ביןובין על פי פניית כל גורם  הקבלן

על פי  העבודותבביצוע  עובד הקבלן שעסק ומעסיק, מסכימים הצדדים כי השכר שהיה מגיע ל
, בגין כל תקופת עבודתו ושעל פיו יחושבו התנאים הסוציאליים החברהשל  כ"עובד" הסכם זה

 30% -על בסיס שכר חודשי רעיוני השווה ל , יחושב"עובד"שהיו מגיעים לו אילו הועסק כ
 מהתמורה החודשית כפי שהוגדרה בהסכם זה.

 
 הסבת החוזה וקבלני משנה 

או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי ביצוע ההסכם  הקבלן אינו רשאי להסב או למסור לאחר את .53
ם העסקת מראש ובכתב. אולחברה אלא בהסכמת ההסכם להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי ה

עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, 
 כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.  

מראש חברה מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת ה .54
  בכוונת הקבלן להעסיק.  קבלן המשנה אותולהפעלת ובכתב 

קבלן משנה אשר יוצע על ידי העסקת ת לסרב, על פי שיקול דעתה המוחלט, ליתהא רשאחברה ה .55
 ן, הניסיוכי בכל מקרה יציע הקבלן אך ורק קבלן משנה בעל היכולת הקבלן, ואולם מובהר
   כשם שנדרש ממנו עצמו. לביצוע העבודותוהרשיונות המתאימים 

היה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או לקבלן לקבלן המשנה לא ת .53
  .חברהכספים מאת ה

את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה מטילה חבות החברה נתנה  .57
ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין חברה כלשהי על ה

 יישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, שלוחיהם ועובדיהם. והקבלן 
ביצוע בבכוונתו להעסיק היה משנה אשר יפרטי כל קבלן המפקח החברה והקבלן יציג בפני  .58

ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול את העסקתו של אותו קבלן מכל סיבה שהיא, חברה עבודות. הה
   . על פי שיקול דעתם המוחלט

 
 שמירה, גידור, אמצעי זהירות באתר העבודה 

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, לרבות פנסים  .59
מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה, ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, ובכל מקום 

ש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת שיידרש על ידי המנהל או המפקח, או שיהיה דרו
כלשהי.על הקבלן להגן על אתר העבודות , על העבודות, ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי 
אחר שיידרש ע"י המפקח כך שלא ינזקו בכל נזק שהוא ,לרבות כתוצאה מתופעות מזג אויר 

קורוזיה, רוח אבן, גניבות שריפות, פריצות ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, 
 וכיו"ב. 

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי  .30
 הצעת הקבלן, ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו. 

  -נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות  .31
זה, הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא מבלי לפגוע בשאר הוראות החו

הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל 
 1954 –דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

)להלן: "פק'  1970 –בטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל )להלן "חוק ארגון הפיקוח"( ופקודת ה
בהתאם ו הבטיחות"( והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי במשרד העבודה

  .חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז הכללי , המהוו –לנספח בטיחות 
 

 נזק לגוף או לרכוש 
נזק או אבדן מכל סוג שהוא, שייגרמו תוך  לכל בלעדית בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי .32

 אחריותתקופת הבאו שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון  ןאו בקשר עמ ותכדי ביצוע העבוד
ואף לאחר מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, והוא ינקוט בכל לעבודות 

 האמצעים למניעתם.  
בית משפט ב לתביעה גובה הסכומים אשר יהיו נושאתהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בחברה ה .33

בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר החברה ו/או צד שלישי כלשהו ו/או בבוררות כנגד הקבלן ו/או 
על ידי הקבלן ו/או עד שתופקד חברה ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון ה
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תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבלן כי  ערבות בנקאית בגובה הסכום הנתבע ו/או עד קבלת
 האירוע מכוסה על ידה. 

גין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן על פי ב כל סכום שתחויב לשלםחברה בגין הקבלן ישפה את ה .34
לשלם סכום כלשהו בפסק דין עקב חברה . נדרשה החברהכולל הוצאות כלליות שיגרמו ל פרק זה

או בקשר אליו, הסכם מי מטעמו במסגרת פעולות על פי המעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או של 
למה, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות שתישא בהן בקשר יישפה אותה הקבלן על כל סכום שש

תהא רשאית לעכב תשלומים חברה . ה20%, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של לדרישה האמורה
ן בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נשוא לתביעה כנגד הקבל

  נה. ביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצותתיושבנה 
בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה חברה הקבלן ישפה את ה .35

במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הקבלן 
או שבוצעו ע"י מי מקבלני  גבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותרתחול גם ל
 . המשנה שלו

תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליה והקבלן יהא חייב לטפל, על חשבונו, בכל חברה ה .33
חברה הקשור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות ה

באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כאמור והכל בכפוף לדרישות ולתנאים של  להתגונן
 חברות הביטוח של הצדדים. 

 
 ביטוח 

 ביצוע כי לפני תחילת קבלן,על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב ה חברהמבלי לגרוע מאחריות ה .37
 ותקופת ההסכם יהיו בידי לובמשך כימי עבודה לפני תחילת ביצוע העבודות(  7)לפחות  העבודות

באישור עריכת , הכל כמפורט חברהועל שם ה ו, על שמנופוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבו
)להלן:  'ב3כנספח חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן  יםלהסכם זה ומהוו פיםהמצור והצהרהביטוח 

 ובהתאם לאמור ולפירוט כדלקמן: "(ביטוחהאישור עריכת "
החברה ו/או  הביטוח מורחב לשפות את₪.;  20,000,000בגבול  אחריות של ים; ידביטוח חבות מעב
  באחריות כמעביד. תא נושאי, היה ויקבע כי העיריית כפר יונה

 .₪ 4,000,000בגבול אחריות של ביטוח אחריות כלפי צד שלישי כלשהו 
 הרחבות לפוליסה:

 חבות המבוטח בגין קבלני משנה ועובדיהם.
 עת שיבוב של ביטוח לאומי.תביביטול חריג 

 זיהום תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי.
 . קבלןעבודות חוץ בזיקה לעיסוקו של ה

  יהיה צד ג' כהגדרתו בפוליסה. החברה ו/או עיריית כפר יונה נזק לרכוש
)הכולל תת גבול אחריות בביטוח  ₪ 4,000,000מקצועית בגבול אחריות של מוצר/ביטוח אחריות 

ההתקשרות בין הצדדים  הביטוח יהא בתוקף גם בסיום. ₪( 500,000ת בסך של צועיאחריות מק
 .ליועץ אחריות לפי דין מתום ההתקשרות וכל עוד קיימת שנים, לכל הפחות, 7ולמשך 

 הרחבות ותנאים לפוליסה:
 ₪. 50,000גבול אחריות -אי יושר עובדים 

 ₪. 50,000גבול אחריות  -אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות
  עקב מקרה ביטוח. אובדן שימוש ועיכוב

 בגין מקרה ביטוח אשר עלול להוות תביעה בפוליסה.₪  200,000הוצאות משפט פלילי ע"ס 
 חודשים 12 –תקופת גילוי 

 מתאריך הקודם לתאריך חתימה על חוזה זה. –תאריך רטרואקטיבי 
 לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת 

 
הקבלן יערוך או יוודא  -יטוח, יערוך הקבלן גם ביטוח כלי רכבהב אמור באישורמהגרוע למבלי  .38

שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע השירותים ולכל אורך תקופת 
ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות 

וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר ה( אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חוב
וכן ביטוח במתכונת ₪  300,000 -אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

נזקי גוף ורכוש בגבול אחריות של  ן, הכולל כיסוי בגי"כל הסיכונים" לעניין ציוד מיכני הנדסי
 לפחות.₪  2,000,000
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, לפני תחילת עבודתו את אישור הלהמציא לידי קבלן, מתחייב החברהדרישה מצד הבכל ללא צורך  .39
 ביטוח  כשהוא חתום על ידי המבטח.העריכת 

ביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי המצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת  קבלןה .70
להתחיל בביצוע ממנו היה זכאי למנוע י חברה ו/או עיריית כפר יונהוה ביצוע עבודתולתחילת 

 .ו לפני מועד תחילת ביצוע העבודהההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא ל
פי -על קבלןביטוח במועד, כאמור בסעיף לעיל, לא תפגע בהתחייבויות ההאי המצאת אישור עריכת  .71

 הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.
מתחייב  קבלןלעיל והמור כא קבלןביטוח שיומצא ע"י העריכת הישור א וק אתלבד תרשאי חברהה .72

מצהיר כי זכות  קבלן. הולפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותי
להורות על תיקון ביטוחי  חברהשל ה הביטוח כאמור וזכותהביחס לאישור  חברההביקורת של ה

כל חובה וכל אחריות שהיא בכל  האו מי מטעמ חברהלה על הינה מטיכמפורט לעיל, א קבלןה
 קבלןותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ההקשור לאישור 

 הסכם זה.על פי 
, לשלם את דמי הביטוח במלואם ומתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על יד קבלןה .73

 יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. ויטוחיודא כי בובמועדם, ולו
מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תחודש ברצף לכל  קבלןלמרות האמור לעיל, ה .74

 מתום ביצוע העבודות. שנים 7 -עלול להימצא אחראי עפ"י חוק ולא פחות מ קבלןהתקופה בה ה
אישור  חברהלהפקיד בידי ה קבלןכל תקופת ביטוח מתחייב המועד תום  יום לפני 15-לא יאוחר מ .75

 ביטוח חדש כאמור לעיל בגין הארכת תוקפם לשנה נוספת.
מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל שנת ביטוח כל עוד  קבלןה .73

 קיים בפועל.הסכם זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להת
לא המציא אישור ביטוח אחר,  קבלןבוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא וה .77

לבצע  ,ת, אך לא חייבתרשאי חברההיה התאו לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, 
 תהיה רשאית חברה. ההשלמם לדרישתיולשלם את דמי הביטוח אם לא  ואת הביטוחים תחתי

 בכל דרך אחרת. קבלןבכל זמן שהוא או לגבותם מה וו מכל סכום שיגיע ממנת תשלומים אללנכו
ו/או עיריית כפר  חברהמתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי ה קבלןה .78

שלא לעשות ו/או  קבלן. כן מתחייב הו/או על ידי המבטחים ו/או על ידי הרשויות המוסמכותיונה 
מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק  לאחר לעשות כללא להתיר 

 לרכוש.
 הביטוח המצ"ב,נספח  למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפי .79

שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה.  קבלןהינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה
מצהיר ומאשר  קבלןת ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. האת החשיפה לחבולבחון  קבלןעל ה

בכל הקשור  הו/או מי מטעמ חברהכי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי ה
   לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

 הביטוח,באישור המפורטים  ויש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי קבלןאם לדעת ה .80
לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח נוסף או משלים  קבלןהמתחייב 

)לעניין ביטוחי רכוש(  חברהכאמור, יכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי ה קבלןלביטוחי ה
יין ביטוחי )לענו/או מי עיריית כפר יונה ו/או מי מטעמה ושם המבוטח יורחב לכלול את המזמין 

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ות( חבוי
, חברהלהמציא ל קבלן. כן מתחייב החברההפוליסות לא תשוננה ולא תבוטלנה אלא בהסכמת ה .81

, העתקים חתומים של ביטוחיו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי המיד עם דרישת
לשינוי הביטוחים לגרום  קבלןייב ה, מתחחברהלבין האמור בחוזה זה, ולדרישת ה קבלןביטוחי ה

האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת הביטוחים 
האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת, והדבר לא יטיל אחריות 

 על פי כל דין.על פי חוזה זה או  קבלןולא יצמצם את אחריותו של ה חברהכלשהיא על ה
חברה ו/או המפורטים לעיל יורחב לכלול גם את ה קבלןל הפוליסות שם המבוטח בביטוחי הבכ .82

יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו לתחלוף  קבלן. ביטוחי העיריית כפר יונה
SUBROGATION  נגד כל יחיד מיחידי המבוטח, גופים עירוניים וכל אדם או גוף שהמבוטח

 . , לרבות ובפרט כנגד החברה ו/או עיריית כפר יונהר לעבודהב לשפותו, או הקשוהתחייב בכת
 חברהיכללו הוראה על פיה הם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך ע"י ה קבלןביטוחי ה .83

 על ידי גופים עירוניים, ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות"./או ו
 בפוליסות יבוטלו סעיפי רשלנות רבתי/חמורה. .84
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יום קודם  30 חברהיום עפי"ו מתחייבת המבטחת להודיע ל 30ף ביטול של הפוליסות יכללו סעי .85
 ו/או כל שינוי. זמיןלביטול הפוליסות ו/או אי חידושן למ

 
 פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים 

שלא ע יפרישלא לצורך בנוחות הציבור, ולא יפגע הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא  .83
ימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש לצורך בזכות הש

, והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו
 לעיל. 

היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא לצורך, הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון 
 פיצויים. ההפרעה, לרבות תשלום 

 
 תיקון נזקים למובילים 

מודגש בזאת כי באתר העבודה ובסביבתו קיימים שירותים ומתקנים עיליים ותת קרקעיים שונים  .87
כגון: קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב, ניקוז ותאורה. טרם התחלת העבודות נשוא הסכם זה מתחייב 

תוכניות ובין שאינם מסומנים. בכל ל, בין שהם מסומנים בהקבלן לוודא את מיקום השירותים הנ"
מקרה, יהיה הקבלן אחראי לטיפול בכל המתקנים והתשתיות האמורים, בהתאם להוראות 

 הרשויות המוסמכות וכמפורט במפרט.  
נזק או קלקול שייגרם לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת  על כלאחראי  יהא הקבלןיובהר כי  .88

ון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי לתעלות, לחשמל, לטלפ המים, לביוב,
ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 

על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל  נויתוק נזקים אלו העבודה,
 כאמור. תשתיות על הטיפול ברשות המוסמכים לפקח  אדם או

 
 שמירה על הסביבה

העבודה אלא אם נדרש הדבר לצרכי  יהקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה אחרת באתר .89
העבודה, התקבל אישור מהקק"ל והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן. הוצאות העתקת 

על העתקתם, יחולו על  תחליטחברה , במידה וההעצים וכל צמחיה אחרת ושתילתם במקום אחר
  הקבלן.

כל עתיקות שהן, מטבעות ישנים או כל חפץ אחר שיימצאו באתר או בכל מקום אחר במהלך ביצוע  .90
 העבודות או לאחר סיום ביצוען, יימסרו מיד לידי המפקח.

 העבודות תבוצענה ע"י הקבלן בהתאם לחוק העתיקות. .91
או מחצב, לרבות חומרי תשתית ותכסית  תר ומחוצה לו כל חומרהקבלן יכרה ויוציא מתחום הא .92

 כגון חול, אדמה, סלעים וכיו"ב, רק על פי הרשאה מפורטת מכוח דין או הסכם. 


  ותהעבוד יניקוי אתר
נקי ומסודר בכל זמן ויסלק כל פסולת שנצברה בו בשל נה העבודות הקבלן ישמור כל אתר בו תבוצע .93

 ת מורשה.  לאתר פסול ביצוע העבודות
ייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ הקבלן מתח .94

 לאתר העבודה.  
מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של אתר העבודה יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או סיכון  .95

 שנותרו באותו חלק של האתר ובגבולותיו.  
 

 אי ביצוע העבודה כסדרה 
וזאת אף לאחר קבלת הודעה מן  דה באופן ו/או בתדירות שנקבעו,קבלן לא יבצע את העבואם ה .93

 ףש"ח )אל  1,000פיצוי מוסכם בסך של חברה לקבלן ישלם ההחברה לבצע את העבודה כנדרש, 
   בביצוע העבודה כנדרש ו/או בהשלמתה, על פי קביעת המפקח.  יום של איחורבגין כל ש"ח( 

כמים הוא הפיצוי המינימאלי שניתן לצפותו מראש שיעור הפיצויים המוס הצדדים מסכימים כי .97
  . בגין אי ביצוע העבודה כראוי

מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן  דלעילתהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים חברה ה .98
חרת. חר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אהסכם א, לפי הסכםשהוא, לפי ה

או ביצוע ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את תשלום הפיצויים 
 העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין. 
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 פרק זהנוסף על האמור בב, חברהה, רשאית דלעילבמקרה של אי ביצוע העבודות כמוסכם, כאמור  .99
שאושרו על ידי המפקח בתקופה בה לדחות תשלום חשבונות , לעכב או הסכםהוראה אחרת בובכל 

 לא בוצעו העבודות כנדרש. סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא יישא ריבית. 
/או הסכם ולכל סעד או תרופה על פי החברה שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של ה .100

 בגין אי ביצוע העבודה כאמור. על פי כל דין 
 םתיקון פגמים וליקוייו מסירת העבודות

 ות כולן וכן השלמת כל שלב בהן, ידווח הקבלן למפקח על סיומן. העבודותם השלמת העבודע .101
יערך  . לצורך כךן/או נציג אחר מטעמוהחברה, באמצעות המפקח המועצה ו/או תיבדקנה על ידי 

    וקול מסירה.רוטפהמנהל, המפקח ונציג הקבלן, ויירשם נציג המועצה, במגרש סיור בנוכחות 
במועד האמור בפרוטוקול המסירה, בתיאום עם המפקח,  ופגם כל ליקוי  יהא חייב לתקןקבלן ה .102

 . לשביעות רצונולביצוע התיקון בכתב לקבלת אישור המפקח שייקבע בפרוטוקול המסירה, עד 
מותו עם גמר ביצוע העבודות, ידאג הקבלן על חשבונו להשבת האתר וסביבתו לקדמותו ו/או לשל .103

פי העניין ובשינויים המתחייבים מהקמת הפרויקט, ובכלל זה יתקן כל נזק אשר ו/או לתקינותו, ל
נגרם לכבישים, ריצוף, שוחות, שטחי גינון או כל מתקן או פרט אחר באתר ובסביבתו, לפי הנחיית 

 המפקח.
 ודות שביצע.  ( של כל העבAS MADEסיום העבודות, ימסור הקבלן לחברה תוכניות מצב קיים )ם ע .104

 
 גמר זמניתתעודת 

ולאחר פינוי כלי העבודה עם קבלת אישור המפקח לקבלת העבודות לאחר תיקון הליקויים,  .105
החברה לקבלן  אמהאתר והשבת החזקה בו לידי החברה, לשביעות רצון החברה, תוצי והחומרים

 בה יצוין תאריך השלמת עבודות הפיתוח ע"י הקבלן. תתעודת גמר זמני
מנית כאמור אלא למערכות שלמות ומלאות )גובה כמסים סופי, לא תוציא תעודת גמר ז החברה .103

 , ריצוף וכדו'(. סלילה מלאה
מובהר בזאת כי אין באישורו של המנהל או המפקח או כל גורם אחר מטעם החבה בכדי לגרוע  .107

או מי  מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי ו/או כדי ליצור אחריות כלשהי של החברה
 .אחריותלן ו/או כדי לגרוע מאחריותו ומחויבותו של הקבלן לגבי תקופת המטעמה כלפי הקב

 
 תקופת האחריות 

החל מקבלת תעודת גמר  שנים 10תקופה של הינה לעבודות  אחריותזה תקופת ה הסכםלצורך  .108
 (. "האחריותתקופת ")להלן:  זמנית

 בעבודות.  הכלולים והציוד החומרים, בודותהע לטיב אחראי יהא קבלןה האחריות תקופת במהלך .109
על הקבלן יהיה לתקן, על חשבונו, נזקים, פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת  .110

ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע הסכם בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי ה האחריות
 ו תוצאה משימושהחברה אהמפקח ו/או  , או שלא בהתאם להוראותהסכםהעבודה שלא בהתאם ל

 בחומרים פגומים או מביצוע לקוי. 
במקרה בו החליט המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי המקור לנזק, הליקוי או הקלקול אינו נובע 
מאחת הסיבות המנויות דלעיל )לדוג' מקרה של שריפה, ונדליזם וכו'(, יהא זכאי הקבלן לתשלום 

 . 15%היצרן בהנחה של י המחירון המקובל אצל בגין העבודה והחומרים לפי תעריפ
לצורך כך, מתחייב הקבלן להעביר לידי החברה עם חתימת הסכם זה את מחירון היצרן המעודכן 
למועד חתימת ההסכם, והוא זה אשר יחייב במשך כל תקופת האחריות, בלא כל הצמדות או 

 שינויים.
 לרבות, קןהמת של התקינה ולפעולת אחראי יהא קבלןה, לעיל האמור מכלליות לגרוע בלי .111

 . ובולטי , לציפוייםולעמידות, ולשלמות
ימים ממועד הקריאה,  5הקבלן מתחייב להיענות לקריאות ולטפל בכל תקלה, נזק או קלקול בתוך  .112

 48למעט במקרים בהם הוגדרה הקריאה )ע"י המנהל( כקריאת חירום ואז יינתן מענה וטיפול בתוך 
 שעות.

 חלקי כל של מתאים מלאימהלך כל תקופת האחריות ב תוברשו להחזיק מתחייב לןקבהלצורך כך,  .113
 , נזק או קלקול כאמור.תקלה בכל לטפל בכדי ,םהדרושי חילוף

 הקבלן יהא אחראי בנוסף על מילוי כל דרישות הדין המתייחסות למסלולים שיסללו.  .114
רישת מחדש מיד, הכול לפי ד או לבצעםן פגמים, ליקויים וקלקולים כאמור הקבלן יהא חייב לתק .115

ם, וזאת תוך פרק זמן קצוב כפי שייקבע על ידי המפקח. לא מפקח ולשביעות רצונחברה ו/או הה
חברה לבצע את התיקון בעצמה התיקן הקבלן את הפגם ו/או הליקוי תוך פרק הזמן הנ"ל, רשאית 

ון וכל ההוצאות אשר חברה את עלות התיקלו/או על ידי מי מטעמה על חשבון הקבלן אשר יחזיר 



- 25 - 

ימוש בסמכותה זו טרם הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות שציאה בקשר לכך. החברה לא תעשה הו
 ימים מראש.   5כן  

מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לקבלת כל תמורה נפרדת )נוסף על התמורה הקבועה בהסכם זה(  .113
  .לעיל 110כאמור בסעיף  למעט, בגין קיום התחייבויותיו בתקופת האחריות כמפורט דלעיל

 
 התמורה

וביצוע כלל התחייבויותיו לפי ביצוע העבודות על פי הסכם זה ה זכאי הקבלן בגין התמורה ל .117
]יושלם לפי הצעת הקבלן[.₪ הינה בסך ............... ההסכם באופן מושלם, 

שלמתן עד להעבור ביצוע כל העבודות במלואן פאושלית וגלובלית ודגש כי התמורה הינה מ .118
 וספת מכל מין וסוג עבור ביצוען.   נתינתן תמורה וכי לא המוחלטת 

 
 תכולת מחירים 

ככולל את התשלום התמורה  מחיר בכל מקרה יראו אתמבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי  .119
, ובין הסכםהמלא עבור ביצוע כל העבודות הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם ל

 מור להלן: היתר את כל הא
הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי  כל העבודה, .119.1

  ההסכם. וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי 
 תיאום עם כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת חשמל, בזק וכו'.  .119.2
, לרבות גידור אתר אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח .119.3

 ודה. העב
אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, דרכים זמניות וכל ציוד אחר לרבות הוצאות  .119.4

 הרכבתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה. 
הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן, המוצרים והציוד האחר לאתר העבודה,  .119.5

 וממנו. וכן הסעת עובדים לאתר החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם 
אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו, אחזקתם והגנה  .119.3

 עליהם עד למסירתם. 
 מדידה וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.  .119.7
 ה לפי התוכניות. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבוד .119.8
 י אתר העבודה, וסילוק פסולת ועודפים ממנו. ניקו .119.9

דמי הביטוח למיניהם, מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בלו,  .119.10
 מסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא. 

 הוצאות להצבת שלטים.  .119.11
 הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  .119.12
 . ות לחברהעבודהמסירת הוצאות הכרוכות ב .119.13
 זה. הסכם כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת  .119.14
תקופת בקשר עם הסכם כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי ה .119.15

 שיידרשו.ונים האחריות ותיק
 רווחי קבלן.  .119.13
 תכנון. .119.17
כל  המהווים חלק ממנו, על או המסמכיםהסכם כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי ה .119.18

פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל 
התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן 

 ודענה להם בעתיד. ידועות עתה לצדדים ובין שתיו
פקו ויבוצעו על ידי הקבלן )חומרים ועבודה( שיסו תשלום התמורה לקבלן יהא בהתאם לכמויות .120

 בפועל, בהתאם למחיר היחידה המופיע בכתב הכמויות ושיאושרו על ידי המפקח והמנהל. 
   

 נאי תשלום ת
בתום העבודה, בתוספת אישור חשבונות בגין העבודות שביצע,  לאישור המפקחיגיש הקבלן  .121

 בטיחות ואישור קונסטרוקטור.
יום ממועד הגשת  21ומתן אישור המפקח אשר יינתן בתוך לאחר ביצוע בדיקות  ועבוצים מיהתשלו .122

 יום ממועד אישור המפקח כאמור. 30החשבונות על ידי הקבלן, ויהיה בתנאי שוטף + 
 . הקבלןלחשבון הבנק של  העברה בנקאיתבאמצעות  התשלומים יבוצעו  .123
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השלמת העבודות ורה ולא יהווה אישור למובהר כי כל תשלום ביניים, יהווה תשלום על חשבון התמ .124
 או כל חלק מהן או כל שלב בהן ו/או אישור להתאמתן להוראות ההסכם ו/או נספחיו. 

כל העבודות אשר בוצעו על ידו ובו יפורטו גם כל תשלומי החשבון האחרון שיגיש הקבלן יכלול את  .125
ת, כפי ת כל האישורים והתעודוא זההביניים, בנוסח כפי שיידרש ע"י המפקח. הקבלן יצרף לחשבון 

מותנה בהמצאת אישורים בדבר היעדר התשלום בהתאם לחשבון זה שיידרשו ע"י המפקח. 
 תביעות, בנוסח המקובל בחברה/ המצ"ב למסמכי המכרז,  חתומים על ידי הקבלן.

 התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,כל ביצוע  .123
 .1973 -תשל"ו

   
  ולתקופת הבדק הסכםלקיום ה ערבות

, אחריות, בתקופת ביצוע העבודות ובתקופת הזהההסכם מילוי התחייבויותיו על פי  להבטחת .127
בנוסח  ₪ 20,000ע"ס  זה ערבות בנקאית בלתי מותניתהסכם במועד חתימת חברה ימציא הקבלן ל

 .המצ"ב להסכם זה
וכן  הסכם זהצוע העבודות על פי כל תקופת בימשך לקפה יהיה וותצמודה למדד הערבות תהיה  .128

 . לתקופת האחריות, עד לסיומה
 .  הסכםהערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ה .129
 ולכיסוי של:  המבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטח .130

עלולה להוציא או חברה ן שהההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין ובעקיפין לקבל כל .130.1
 זה. הסכם לשלם או להתחייב בהם בקשר עם 

 ו/או תקופת האחריות ותיפוצים במהלך העבודו/או הש השלמותהל הוצאות התיקונים, כ .130.2
או למי מטעמה עקב ביצוע חברה בהן, וכל נזק והפסד העלול להיגרם לחברה תשא האשר 

 הפעולות הנ"ל. 
כולו או מקצתו, בפעם אחת או רבות, רשאית לגבות את סכום העחברה כל מקרה כאמור תהא הב .131

והתשלומים כאמור. נגבתה  במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 
סכום את הערבות כך שתהא ב ימים 7ך הערבות כולה או מקצתה יהיה הקבלן חייב להשלים תו

 הקבוע לעיל. 
פן שבכל עת תהיה בידי החברה ה, באוחולטה הערבות, ימציא הקבלן, לאלתר, ערבות בנקאית חדש .132

 ערבות במלוא הסכום הנקוב דלעיל. 
 

 קיזוז 
רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, החברה  .133

או על פי כל דין. הוראות או על פי כל הסכם אחר שבין הצדדים זה הסכם המגיע לה מהקבלן על פי 
 לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת. חברה גורעות מזכותה של ה ה אינןסעיף ז

 
 חברה ביצוע על ידי ה

זה והוא נמנע הסכם כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי  .134
ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב או החברה  מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח

 רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים. חברה ה הה, תהיזהסכם לכך ב
תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל חברה ה .135

 כהוצאות כלליות. שייחשבו  20%אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 
ימים  5של אש מרראה לפני מתן הת דלעיללא תתחיל בביצוע התחייבויות או הוראות החברה  .133

 לקבלן. 
לגבות את חברה זכות הו/או מ הסכם זהאין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי  .137

 הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת. 
 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו
יום מראש, באם, על פי שיקול  14 ההתקשרות,על הפסקת קבלן תהא רשאית להודיע ל חברהה .138

בנוסף ועל אף  הל, לא עמד הקבלן בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונו.של המנ דעתו
רשאית בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות עפ"י שיקול דעתה המוחלט  חברההאמור דלעיל, ה

 21והבלעדי להפסיק את שירותי הקבלן לפי הסכם זה על ידי מתן הודעה בכתב וזאת בהתראה של 
 ימים. 

 חברהור, הקבלן לא יהא זכאי לקבלת כל תשלום ו/או פיצוי כלשהו מהרות כאמהופסקה ההתקש .139
 .התקשרותעד מועד הפסקת ה שביצע העבודותלמעט התמורה המגיעה לו עפ"י חוזה זה בגין 
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תהיה רשאית לבטל את ההסכם מיידית  חברהמוסכם בין הצדדים כי ה מאמור לעיל,מבלי לגרוע  .140
 במקרים הבאים:

ניתן  –באם הינו תאגיד  –מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או נכסים  מונה לקבלן כונס .140.1
 קבוע או זמני. –לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק 

נגד הקבלן או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם  .140.2
 זה.ח הסכם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכו

 הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. .140.3
כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית,  חברההוכח ל .140.4

 טכנית, או מכל סיבה אחרת.
מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה  .140.5

לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה  חברהבמנייתם בכדי לגרוע מזכות ה וכי אין
 לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או  .141
ור, לא יהיה זכאי סכם כאממובהר, למען הסר כל ספק, כי היה ובוטל הה ששולמה ביתר לפי העניין.

 בגין ביטול ההסכם. חברההקבלן לכל פיצוי שהוא מה
, חברהזכויותיה של ה –בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם  .142

חובותיו של הקבלן והביטחונות מטעמו לא יפגעו, ויושארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל 
 בודות שבוצעו עד מועד הביטול.ו/או העההסכם, בכל הנוגע לשירותים 

עפ"י כל דין או  חברהחלופיים להם זכאית ה/ ו אינו בא לגרוע מסעדים נוספיםזפסקה האמור ב .143
 הסכם.

 
 שימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות וארכות 

אין  במקרה מסוים או בכללהסכם מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החברה הימנעות ה .144
שם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנגדות זו א תפורש בבה ול

 זה. הסכם ויתור כלשהו על זכויות לפי 
זה במקרה מסוים לא תהווה הסכם המפקח לסטות מתנאי המנהל ו/או ו/או חברה הסכמה מצד ה .145

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 
או מטעמה לא יפגעו חברה או להוראות שניתנו על פיו על ידי הכם ההסלתנאי ארכה או כל ויתור  .143

ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, חברה בזכויותיה של ה
 על זכות מזכויותיה. החברה ולא ייחשבו כוויתור מצד 

 
 ההסכם שינוי 

 בחתימת שני הצדדים. מך בכתב, זה אלא במס הסכם אין לשנות איזו מההוראות  .147
 כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי הצדדים.הסכם ה .148

 
הודעות

כל הודעה  .במבוא להסכםהודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט  .149
 ממסירתה למשרד הדואר. שעות  72שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

אילו כבדואר רשום לפי כתובות הצדדים האמורות בכותרת לחוזה זה ייחשב  אשר יישלחל מסמך כ .150
פקסימליה, ייחשב הימים ממועד המשלוח. כל מסמך אשר יישלח באמצעות  4הגיע לתעודתו תוך 

 כאילו הגיע לתעודתו, במועד קבלת אישור הפקסימליה.  
 
 

 לראייה באו הצדדים על החתוםו
 

 
 
 

______________________________  __________________________ 
 קבלן ה               בע"מ כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 
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  מפרט טכני נספח א'
 
מטר. 12.513שטח מקסימאלי למתקן:  .1

מטר. 1.5גובה מקסימאלי:  .2

למתקן אחד נוסף וכל המקום את המתקן יש להוסיף למגרש סקייט פארק הקיים במקום. יש מקום  .3
וכן לקליטת מתקן זה.מ

 :בטיחות .4

המתקן צריך לעמוד בתקן אירופאי/אמריקאי לתכנון ולבניית מתקני החלקה ומגרשי החלקה  .4.1
. המתקנים יאושרו בתעודת סטנדרט בטיחות בינלאומית של din 33943מודולאריים לפי תקן 
TUV RHINLAND. 

 מתקן והשימוש בו.ואישור מהנדס שלד לבטיחות העל הספק לצרף אישור יועץ בטיחות  .4.2
 

 :רעש סביבתי .5
. הבדיקות תעשנה לסקייטבורד 50dbהמתקן יעמוד בבדיקות רעש סביבתי אשר אינו עולה על 

מטר. הבדיקה תעשה על ידי מכשיר מדידת רעש תקני המאושר ע"י  5המחליק מרמפה ממרחק 
 המשרד להגנת הסביבה.

 

 :שיטת ייצור .3

מדוייק. משטחי ההחלקה יוחלקו לגימור מקסימאלי  בלבד, לחיתוך cncה במכונות החיתוך ייעש
 לאחר קידוח חורים לברגים כולל ביצוע קידוח לשיקוע  מלא של ראשי הברגים.

 

 :קופינג .7
יהיו שקועים בתוך הרמפה, כך שלא  half pipeומסוג  quarter pipeצינור הקופינג של מתקנים מסוג 

סמ אשר מצריכים  244ת הקופינג שיעלו מעל "מ ממשטח ההחלקה. כל צינורוס 10-ייבלטו יותר מ
 חיבור שתי יחידות צינור יחוברו ע"י מחבר יעודי למניעת בליטות.

 

 :חומרים .8

 כל החומרים יהיו מעכבי בעירה עם אישור יועץ בטיחות. .8.1

מי גשמים יש להקפיד על איכות גימור של החיבורים בצורה מושלמת, נקזים למניעת הצטברות  .8.2
 תקלפים או מתפרקים.ואלמנטים אשר לא מ

 המתקנים יבוצעו מחומרים שדורשים מינימום אחזקה שוטפת ועמידים לאופניים ולקורקינט. .8.3

, או אחר torxחיבור משטחי ההחלקה לשלד יהיה ע"י ברגים מגולוונים עם ראש מסוג כוכב ,  .8.4
 50החלקה הישרים יהיה מינימום המקשה על פתיחה ועם פין בטיחות. אורך הברגים במשטחי ה

 מ"מ. 70מ"מ, ובמשטחי ההחלקה המעוגלים מינימום 

שנים למתקנים. האחריות תהיה אחריות כוללת על  5ספק המתקנים יספק אחריות של לפחות  .8.5
 המתקן כולל בלאי הנובע משימוש סביר.

 

 :פאנל הגנה לקצוות הרמפה ולמתקן ההחלקה .9

 י חומרים עמידים על המתקן.וסים בפאנל הגנה חיצוני עשוכל קצות/פינות המתקנים יהיו מכ  .9.1
מ"מ מינימום  5פאנל הגנה בקצוות המתקנים יהיה עשוי פרופיל פלדה מגולוונת מעוגל לרדיוס   .9.2

 המכסה באופן מלא את קצוות הרמפה/מתקן, הפרופיל יהיה שקוע לגובה משטח ההחלקה.
ורים פה/מתקן ללא מרווחים כולל חפאנל ההגנה יהיה חתוך לאורך המדויק של קצות הרמ  .9.3

 לברגים כולל שיקוע לראש הבורג.
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מ"מ מינימום להגנה  45-משטח ההחלקה יבלוט בקצוות הרמפה/מתקן מתחת לפאנל ההגנה ל  .9.4
 מקסימאלית על משטח ההחלקה.

בשילוב ובחיבור מספר רמפות/מתקנים בהם ישנו צורך   .9.5
יון ולפי אנל הגנה לכל משטח החלקה עלבמספר פאנלים להגנה על קצוות המתקן, יש למקם פ

 אורכו המדויק.
 

 משטחי חיפוי חיצוניים )קירות המתקן(: .10

מ"מ או  18קירות המתקנים יהיו עשויים פאנל סנדויץ' מפוליפרופילן מוקצף בעובי   .10.1
 חומר אחר ש"ע.

( ליצירת "מגרעות" בהם CNCקירות המתקנים יהיו חתוכים בחלקם הפנימי בחיתוך )  .10.2
 ורות הקונסטרוקציה. ימוקמו ק

מ"מ, הפרופיל  3התחתון של קירות המתקנים ימוקם פרופיל אלומיניום בעובי  בחלקן  .10.3
ימוקם בכל נקודות המגע של המתקן עם הקרקע, בכל מתקן ימוקמו מספר פרופילים במרווחים 

 אחד מהשני ליצירת אוורור פנים המתקן.

 בפינות המתקן ימוקם פאנל הגנה מאלומיניום.  .10.4

לקן האחורי יהיו מצופים בפאנל פלדה מגולוונות רות המתקנים בכל הצדדים ובחקי  .10.5
 מ"מ מחובר ע"י ברגים מחוזקים בעלי ראש "כיפה" עגול. 2בעובי 

 בחלקן האחורי של קירות המתקנים ימוקמו חרירים לאוורור.  .10.3

ן רמפות ומתקנים הבנויים ומחוברים ברצף ממספר מתקנים יחד )חיבור שני קירות מתק  .10.7
 מקסימום.ס"מ  122יחד( יהיו ברוחב 

 

 : גימורים .11

אזורי החיבור בין מתקנים המחוברים יחד במתקני "פאן בוקס" "פירמידות" או משטחי  .11.1
מ"מ להגנה על חיבורי  2"פלאט באנק" יחוברו ע"י פאנל הגנה שטוח עשוי פלדה מגולוונת בעובי 

 מתקנים יחד.המתקנים, בחיבור מספר מתקנים ימוקם פאנל אחד לאורך ה

( ימוקם פאנל פלדה Half Pipe( והאפ פייפ )Quarter Pipeאטר פייפ )בכל מתקני הקוו .11.2
מגולוונות בחלקו העליון של המתקן צמוד לצינור ה"קופניג" להגנה על חיבור המשטח לצינור 

 ה"קופינג".

חיבור משטח ההחלקה לקרקע יבוצע ע"י פאנל פלדה מגולוונת שימוקם ע לקצה משטח  .11.3
 מעלות. 15לא תעלה על לקה, "זווית הכניסה" למתקן ההח

כל החיבורים בין משטחי ההחלקה יהיו בגימור פרופיל אלומיניום שקוע לגובה משטח  .11.4
 ההחלקה.

 כל חיבור צידי או אחורי בין מתקנים יהיה בגימור פרופיל אלומיניום. .11.5

 .ןולי אריתכל חלקי מתכת שיהיו מחוברים ע"י ברגים לקונסטרוקציה יחוזקו בדבק פ .11.3
 

 :מעקות בטיחות  .12

מ' יותקנו מעקות בטיחות בחלקן העליון של המתקנים, בכל  1בכל המתקנים בגובה מעל  .12.1
 הצדדים ובכל החלקים האחוריים.

מעקות הבטיחות יהיו עשויות מסגרת פלדה מגולוונות מחוזקת בצינורות מגולוונים  .12.2
 יפוס מבחוץ.ס"מ למניעת אפשרות ט 5שימוקמו אנכית למסגרת המעקה כל 

מתקן יהיה מחוזק ע"י פרופיל פלדה מגולוונות בצורת "וו" המחבר כל חיבור המעקות ל .12.3
 יחידת מעקה לשתי יחידות קונסטרוקציה במתקן.

 כל יחידות המעקה )מעקות צד ומעקות אחוריות( יהיו מחוברים ביחד בעזרת ברגים. .12.4

 בעלי ראש "כיפה" עגול. המעקות יהיו מחוברים לגוף המתקן/רמפה ע"י ברגים מחוזקים .12.5

 Quarterחי הדריכה "שולחנות" בחלקן העליון של מתקנים מסוג קוואטר פייפ )משט .12.3

Pipe( האפ פייפ )Half Pipe" "פלאט באנק" )Flat Bank ס"מ  120מ' יהיו בעומק  1" בגובה מעל
 מינימום.

 

 Grind Rails –מעקות החלקה  .13
יעה בזמן פגיעה ם מטה כדי לצמצם אפשרות לפצקצות המעקות בכל מעקות ההחלקה יהיו מכופפי

 במעקה.
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 אישור קיום ביטוחים –ב  נספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

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

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 שם
הכלכלית כפר  החברה

ית כפר יונה ו/או עירי
 יונה

 שם
 נא למלא

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 אחר: ______☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

  poolאספקה והתקנה של מתקן מסוג אחר: ☒
 למתחם סקייטפארק בספורטק דן בכפר יונה

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
, כפר 9רחוב הרצל 

 יונה

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדור
תהפולי

 סה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 בתוקף נוספים כיסויים

 בהתאם לנספח ד' יש לציין קוד כיסוי מטבע סכום מטבע סכום

 ביט  צד ג'
2013 

 אחריות צולבת 302   ₪  4,000,000  

 הרחב שיפוי 304

קבלנים וקבלני  -הרחבת צד ג 307
 משנה
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור

 כיסוי לתביעות המל"ל 315

 מבקש האישור-מבוטח נוסף 318

מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי  321
 המבוטח

אישור מוגדר כצד ג בפרק מבקש ה 322
 זה

 ראשוניות 328

 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג 329
אחריות 
 מעבידים

ביט  
2013 

  20,000,000   ₪ 
 

 אחריות צולבת 302  

 הרחב שיפוי 304

 לטובת מבקש ויתור על תחלוף 309
 האישור

 מבוטח נוסף מבקש האישור 318

מבוטח נוסף היה וייחשב מעבידם  319
 של הנ"ל

 מבוטח נוסף מבקש האישור 321

 ראשוניות 328
אחריות 

מוצר/ 
 מקצועית

)ביט  
2013 

אחריות 
 מוצר(

תאריך 
 רטרו:

 
________ 
 )נא למלא(

 4,000,000 
 
 
 

תת גבול 

 ₪ 
 
 
 
 

 אובדן מסמכים -301  

 אחריות צולבת 302
 דיבה/ השמצה -303
 הרחב שיפוי 304

תחלוף לטובת מבקש ויתור על  309
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 כיסויים

אחריות 
מקצועית 

500,000 

 
 

 ₪ 

 האישור

 מבוטח נוסף מבקש האישור 318

מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי  321
 מבקש האישור -המבוטח

 מרמה ואי יושר עובדים -325
 פגיעה בפרטיות -326
 עיכוב/ שיהוי -327
 ראשוניות 328

 חודשים 12תקופת גילוי -332
 אחר

 
סעיפי 

רשלנות 
 רבתי/

 -חמורה
 מבוטלים

 
 
 

תאריך 
רואקטיברט

 -י
 

מוקדם 
ממועד 

ת חתימ
החוזה בין 

 הצדדים
 

 

 
 

נא 
 לאשר

 
 
 
 

 נא למלא
 

        

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות - 014
 הנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנהתק - 029

 

 ד'()במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח פירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60א ייכנס לתוקף אל לא ש האישור,, למעט שינוי לטובת מבקביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 -דף לוגו של הקבלן -

 

 הצהרה

 תאריך:____________

 לכבוד:

 החברה הכלכלית כפר יונה ו/או עיריית כפר יונה

 א.ג.נ.

 ט "אישור ביטוח אחיד"בפורמהבהרה לעניין אישור ביטוח  הנדון:

 

לפי סעיפי הביטוח התחייבויותיי בא לצמצם את  ואינ שהוצגאישור הביטוח קבלן מאשר כי אני ה

הינה אך ורק כדי  שהוצגהביטוח  , ומתכונתו התמציתית של אישורבהסכם ההתקשרותהמפורטים 

 והן אל המחייבות וחהביט הוראותאני מאשר כי . עליהבהנחיות הפיקוח  לעמוד הביטוח לחברת לאפשר

 יבאנשי ביטוח מטעמנעזרתי  הצורךבמידת  מובנות לי, דרישות אלו. במסמכי ההתקשרות בלבד המופיעות

 .הסתייגויותללא שהוצג  ודרישות אלו הושמו בביטוח, על מנת להבין את הדרישות

 את עת בכל לקבל תהזכו את לעצמה שומרת, החברה הכלכלית כפר יונה ו/או עיריית כפר יונה ידוע לי כי

 על או/ו בפוליסות לתביעה להביא העלולות נסיבות גילוי של במקרה, בחלקן או במלואן יסותהפול העתקי

 העתקי את עבירואני א, אחרת סיבה מכל או/ו קיום תנאי הביטוח שבהסכם את לבחון שתוכל מנת

 שיידרש תיקון או שינוי כל צעלב מתחייב אני. הדרישה קבלת עם מיד כאמור בחלקן או במלואן הפוליסות

 .הסכם ההתקשרות הוראות פי על להתחייבויותיי הפוליסות את להתאים מנת על

 
לעריכת הבדיקה ולדרישת  ,החברה הכלכלית כפר יונה ו/או עיריית כפר יונה י זכותכ מצהיר ומתחייבאני 

ת וריות שהיא לגבי פוליסכל חובה וכל אח םעל מי מטעמ או, יהןעללא יטילו השינויים כמפורט לעיל 

י לגרוע מכל חובה כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כד / אישורי הביטוחוחהביט

ובין  נבדקוובין אם לאו, בין אם התאמות  ודרשנ, וזאת בין אם לפי הסכם ההתקשרותי שהיא המוטלת על

 אם לאו.

 

 .קשרותהסכם ההת של יסודית הפרהווה הוראות ביטוח תה בתנאי עמידה איאני מאשר כי 

 

 בכבוד רב,

 חתימה:_________________

 שם החותם ותפקידו:_____________________    
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ובדק נוסח ערבות ביצוע -' גנספח 

 לכבוד

 בע"מ  כפר יונההחברה הכלכלית לפיתוח 

 

 נ.,ג.א.

 

 ערבות בנקאית הנדון:

 

"(, אנו ערבים בזה בקשהמלהלן: "___________ )ת.ז./ ח.פ _ על פי בקשת ___________________

 שתדרשו מאת המבקש ,(שקלים חדשיםאלף  עשריםש"ח ) 20,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

למתחם  poolאספקה והתקנה של מתקן מסוג עבודות בקשר עם החוזה ביניכם ללהבטחת התחייבויותיו 

לתקופת החוזה והן לתקופת , וזאת הן (2/2020מס'  יפומב מכרז) סקייטפארק בספורטק דן בכפר יונה

 .האחריות )בדק(

 

ימים  7תוך  בתוספת הפרשי הצמדה למדד, אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל,

מיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את 

 הסכום תחילה מאת המבקש.

 

תנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה חוזרת ובלתי תלויה ולא ניערבות זו הינה בלתי 

בהליך משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה 

 משפטית נגד המבקש, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 

 במכתבנו זה:

זית לסטטיסטיקה ידי הלשכה המרכ-מתפרסם עלמשמעו מדד  תשומות הבנייה ה  -"מדד" 

 ולמחקר כללי.

 

 הפרשי הצמדה דלעיל יחושבו כדלקמן:

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, כי 

"(, יהיו המדד החדש עלה לעומת המדד האחרון הידוע במועד החתימה על החוזה  )להלן: "המדד היסודי

ום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, מחולק במדד הפרשי ההצמדה סכ

 היסודי.

 

 [תקופת האחריות............... ]יושלם לפי מועד סיום לתאריך עד  ערבות זו תישאר בתוקפה

 

 ענה.ילא תמועד זה  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 

 רב,   בכבוד

 

 

 

__________________    ______________ 

 חתימה                   תאריך 

 


