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 תנאים כללים

 יכלל .1

אחזקת מדשאות להגשת הצעות  מזמינה בזאת "(העירייהעיריית אור יהודה )להלן: " 1.1
תנאים ולדרישות המפורטים במסמכי הכול בהתאם ל באצטדיון הכדורגל באור יהודה

 .21/2019פומבי מס'  מכרז

 , ללא תמורה.במשרדי העירייה ן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתםנית 1.2

ברח' באצטדיון הכדורגל הממוקם ששני המגרשים עבודות אחזקה ליבצע המציע הזוכה  1.3
סינטטי הכולל דשא  110*70 המדובר במגרש אחד בגודלבעיר אור יהודה.  2לכסנדרוני א

  "(.יםהמגרש" או "האצטדיוןהלן: ")ל הכולל דשא טבעי 95*60 נוסף בגודלאימונים ומגרש 

דשא ה נדרשים במצעהתיקונים כל ה ,הברשה :בין היתר ,יכללוה עבודות האחזק 1.4
, ת עשבייה, כיסוח, סימון, ריסוס, קטיללרבות קרעים בדשא, תפרים שנפרמים  הסינטטי

 בהתאם לצורךהחלפת ממטרות , טיפול במערכת השקיהטיפול בנוברי קרקע,  כוללהדברה 
לצורך ביצוע עבודות האחזקה  .ניקיון שוטף של הממטירים בדשא הסינטטי ,כן כמוו

 כאמור הקבלן יגיע פעמיים בשבוע לפחות למגרשים. 

מעת לעת עבודות  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהא רשאית להזמין מהקבלן 1.5
ן היתר בכתב. העבודות הנוספות יכללו בימראש ונוספות בהתאם לצורך ובכפוף להזמנה 

 :את המפורט להלן

החלפת חול )סיליקט(  לרבות, בדשא הסינטטיהחלפת גרגרים אחת לשלוש שנים  1.5.1
פיזור שיכבה החול ופינויו, אספקת חול )סיליקט( מכל שטח המדשאה, שאיבת 

החלפת )להלן: " מ"מ הצנעה והברשה ליישור באופן מקצועי 4ל  3שבין 
 . "(גרגירים

 . "(עבודות השיזרוע)להלן: " אחת לשנהי חי( )דשאשיזרוע מגרש האימונים  1.5.2

מחירים המפורטים במחירון דקל בהתאם ל כל עבודה נוספת בהתאם לצורך 1.5.3
 . 20%של הנחה ובקיזוז 

את התמורה ו/או העבודות הנוספות העירייה תשלם האחזקה  תמורת ביצוע עבודות 1.6
הנחה  יאחוזלמסמכי המכרז ובהפחתה של  כמסמך ה'כמפורט בהצעת המחיר המצורפת 

 כפי שיציע במסגרת הצעתו. 

ת אופציה ובתוספת תקופ חודשים 12 -להזוכה תהא התקשרות עפ"י מכרז זה עם המציע ה 1.7
   .בהסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרזכמפורט 

כי  ,יודגש מע"מ. כולל₪  120,000כ  בסך של הינוהמשוער עבודות האחזקה השנתי היקף  1.8
 אינו מחייב את העירייה.המדובר באומדן בלבד אשר 

, 03.12.2019פ, "שלישי, ה' בכסלו תשהחל מיום ניתן לרכוש  של חוברת המכרז אחד עותק 1.9
 18:00 – 16:00 בין השעותגם ניתן בלבד בימי ג' וה', -בימים א' 14:00- 08:00בין השעות 

 מאות שלוש)₪  300תמורת תשלום בסך של  אור יהודה 1סקלאר  ברח' לו גבייההבמחלקת 
יש לגשת  ,שלא יוחזרו בשום מקרה. לאחר ביצוע התשלום כאמור חדשים(שקלים 

)כניסה מיוחדת של  120בקניון בשד' אליהו סעדון  ,למחלקת רכש שבמשרדי העירייה
על מנת לקבל את מסמכי  16:00 – 9:00, קומה שנייה בין השעות (העירייה מצד מזרח

 המכרז. 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תמורה באתר האינטרנט של העירייה ובמחלקת רכש 
 שבמשרדי העירייה.
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 למכרז: זמנים לוח 1.10
 תאריך תיאור

 09:00, משעה 03.12.2019פ, "שלישי, ה' בכסלו תשיום  החל מיוםמסמכי המכרז רכישת 

 16:00, עד השעה 12.12.2019פ, "בכסלו תש ד", ייחמישיום  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 13:00, עד השעה 23.12.2019, פ"בכסלו תש ה"י, כשניום  מועד אחרון להגשת הצעות 

 23.03.2020פ, "ז באדר תש"שני, כיום  תוקף ערבות הגשה למכרז

כותרות הסעיפים בכל מסמכי מכרז זה הינן לנוחיות בלבד, ואין לתת להן משמעות פרשנית  1.11
 כלשהי.

כל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרז, משמעו גם בלשון רבים, וכן להיפך, וכל האמור  1.12
 בלשון זכר במסמך זה לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך.

הבהרה יאמר, כי כל ההוראות, התנאים, הדרישות, המטלות וההתחייבויות, המוטלים ל 1.13
להוסיף זה על זה באו על המציע ומחייבים אותו בסעיפים השונים בכל מסמכי המכרז, 

 ולא לגרוע ובכל מקרה יהיו באופן המיטיב ביותר לעירייה.

טב לגבי כל הקשור על המציע לקרוא את כל מסמכי המכרז במלואם, לבדוק ולברר הי 1.14
 לדרישות העירייה הכלולות בהם ויכלול אותם בשיקוליו לתמחור הצעתו במכרז.

לאחר הגשת ההצעה ופתיחת תיבת המכרזים וההצעות, לא תתקבל כל טענה בדבר טעות  1.15
 ו/או אי הבנה של המציע, בקשר לפרט כלשהו מפרטי מסמכי המכרז והחוזה.

 תנאי הסף להשתתפות במכרז .2

תתף במכרז אדם ו/או תאגיד, הרשום כדין, העומדים במועד הגשת ההצעות למכרז, להשרשאים 
 בכל תנאי הסף שלהלן:

עבור שני גופים ו/או רשויות מקומיות  ,שנים לפחות 3של  ,בפועל מי שהינו בעל ניסיון 2.1
 2018ו  2017, 2016, בין השנים במגרשי ספורט ו/או כדורגלבאחזקת מדשאות לפחות, 

 לפחות, לכל שנה לא כולל מע"מ. ₪  1,500,000של בהיקף כספי 

ובפרט שמגרשי הספורט  רשויות מקומיות/םהניסיון יכול להיות במצטבר עבור מספר גופי
 אושרו ע"י התאחדות לכדורגל בישראל.  

 שלא באמצעות קבל/ני משנה.  -"ניסיון בעל"

 דשא סינטטי ודשא חי. מסוג מדשאות  –" מדשאות"

בדף מידע אירגוני ופרטי ניסיון המציע את רשימת הגופים להם נתן על המציע לפרט  2.2
כל הפירוט הנדרש במסמך כדורגל כולל או /שירותי אחזקת מדשאות במגרשי ספורט ו

 כאמור. 

 . לשנה מלא כולל מע"לפחות, ₪ מיליון  1של  2018-ו 2017, 2016בשנים  מחזור כספיבעל  2.3

נסותיו ואישור רו"ח לפי הנוסח הרצ"ב על המציע לצרף להצעתו את ההצהרה על הכ
 .המאשר עמידתו בתנאי סעיף זה

₪  תשעת אלפים)₪  9,000סך של על  ,אוטונומית, ערבות בנקאיתמציע צרף להצעתו ה 2.4
ז באדר "כשני, שהוצאה לבקשתו מבנק בישראל, לטובת העירייה, בתוקף עד ליום  (בלבד

 לפחות, בנוסח כתב הערבות המצורף למסמכי המכרז. ,23.03.2020פ, "תש

 יום  90המציע מתחייב, לבקשת העירייה, להאריך את תוקף הערבות, לתקופה של  
 יום. 90נוספים, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 

 בפני עו"ד.תצהיר המציע המציע חתם על  2.5

 ת כחוק.וספרי חשבונ לצורכי מע"מ המנהל עוסק מורשההמציע הינו  2.6
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 את מסמכי המכרז.  רכשהמציע  2.7

 לעיל.  2.7 וכולל עד 2.1במצטבר בכל התנאים בסעיפים עומד  ,עצמו ,המציע 2.8

 שינויים ותיקונים במסמכי המכרז הבהרות .3

, התנאים הוראותו/או אי התאמה ו/או אי הבנה ו/או אם ה גילה סתירהאם המציע  3.1
 לעירייה , ניתן להגישם לואינם ברורי ,ונספחיומכרז, לרבות החוזה הבמסמכי  והדרישות

, עד השעה 12.12.2019פ, "בכסלו תש ד"י, יחמישיום ל עד בכתב בלבד, להבהרהשאלות 
שם המציע, מספר עמוד, מספר מסמך ומספר הסעיף בחוברת המכרז, אליו  , בציון16:00

 .וכיצד עליו לפעול בדבר הפירוש הנכוןמהעירייה לקבל הנחיות  מתייחסת השאלה כדי

בקבצים הניתנים לעריכה בלבד,  WORDבקובץ  ,בכתבתוגשנה , כאמור לעיל, השאלות 3.2
ות תשוב. 0733388380בטלפון  דוא"לוודא קבלת היש ל . ye.org.il-michraz@or: דוא"לל

תשובות לכל המשתתפים במכרז תוך זמן סביר.  ,בכתב ,נהתישלחהעירייה  והבהרות
 .המציעאת  וויחייב ים ומוחלטיםסופי יוהה בכתב, יעל יד נותשיינים הפירושהעירייה ו

לאחר המועד האחרון להגשת שאלות, לא תהיה אפשרות אחרת לקבלת הסברים, מידע  3.3
את כל  שקיבלו/או הבהרות מנהליות ו/או טכניות בקשר למכרז וכל מציע יחשב כמי 

למשתתפים שתשלחנה והבין את תשובות העירייה ראות דברי ההסבר ו/או השינויים ההו
 . במכרז, אם תהיינה שאלות

כי הסתמך בהכנת הצעתו  ולא תתקבלנה טענות, מכל מין וסוג שהוא, ממציע כלשה 3.4
והגשתה על תשובות שניתנו בעל פה על ידי גורם כל שהוא בעירייה, אלא ובתנאי אם 

כל ל ה העירייהובתנאי שמכתב תשובות, ששלח העירייההתשובות ניתנו בכתב על ידי 
המשתתפים במכרז, ייחתם על ידי מורשי החתימה של המציע ויצורף על ידי המציע 

 להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.

לא יהיה זכאי לטעון טענה כלשהי בדבר טעות ו/או אי הבנה  לאחר הגשת הצעתו, המציע 3.5
כי כל , שלו, בקשר לפרט כלשהו מפרטי מכרז זה. בעצם הגשת הצעתו המציע מאשר

הדרישות וההתחייבויות המוטלות עליו במכרז זה, ידועים, נהירים, ברורים  התנאים,
ומובנים לו לאשורם וכי כלל אותם בשיקוליו להכנת הצעתו והוא מצהיר בזאת, כי הינו 
מסוגל וימלא את כל התחייבויותיו, המפורטות בה, ומוותר על כל טענה של טעות שלו ו/או 

דיקה על ידו, ולא יהיה זכאי לסגת מהצעתו ו/או לשנותה אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי ב
ו/או לתקנה מכל סיבה שהיא, לרבות שינויים במחירים ו/או בשער המטבע ו/או במדד 

 כלשהו.

העירייה רשאית בכל עת קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים  3.6
ה ו/או בתשובות לשאלות בתנאים ו/או במפרטים ו/או בכל מסמכי המכרז, ביוזמת

המשתתפים במכרז. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז 
ויובאו בכתב לידיעת המשתתפים במכרז שרכשו את מסמכי המכרז, לפי הכתובות שנמסרו 

 על ידם. 

תשובות והבהרות העירייה, חתומים  יכל מציע יצרף להצעתו במכרז גם את מכתב 3.7
ידי מורשי החתימה של המציע ובחותמת המציע, כחלק בלתי נפרד מהצעת בחתימת 

 המציע ומהוראות המכרז.

הסתייג ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או למחוק דבר מן הכתוב לאינו ולא יהיה רשאי  המציע 3.8
ו/או מחיקה ו/או תיקון ו/או הערה ו/או הסתייגות  או תוספתו/כל שינוי במסמכי מכרז זה. 

 בין על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכיכולם או מקצתם, המכרז,  י תנאילגבשייעשו 
 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה. המכרז

 הצעת מחיר .4

של  יםעותקשני , בדיו בלתי מחיקה, במסמך הצעת מחירהצעות המחירים תוגשנה על גבי  4.1
המחיר את אחוז ההנחה המוצע על ידו, על המציע לציין במסמך הצעת חוברת המכרז. 

עבודות אחוז הנחה עבור ביצוע  למחיר האחזקה החודשי הנקוב שםאחוז הנחה אחד 
 .השיזרוע וכמו כן, אחוז הנחה עבור החלפת הגרגרים

mailto:michraz@or-ye.org.il
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
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בכל  ,את כל הפרטים והנתונים הנדרשים, בכל המקומות המיועדיםהמציע ישלים  4.2
 .עמודים בשני העותקים של חוברת המכרזה

מקום המיועד כל ביחתמו בדיו בלתי מחיקה ובחותמת המציע,  מורשי החתימה של המציע 4.3
 בשני העותקים של חוברת המכרז. כל דף תחתיתבלחתימה, וכן 

פרטים ו/או טעויות ברישומי המציע במסמכי המכרז, יחתמו מורשי  של תיקוני יםבמקר 4.4
 מת ידם ובחותמת המציע.בחתי גם ליד התיקוןהחתימה של המציע בדיו בלתי מחיקה 

 .חתימות מורשי החתימה של המציע על מסמכי המכרז 4.5
 

המציע ירשום את שמו המלא וכתובותו ויחתום בחתימת ידו ובחותמתו  -יחיד -מציע
 במקומות המיועדים ובתחתית כל דף בחוברת המכרז.

 
, יחתמו מורשי החתימה של החברה בצירוף חותמת החברה, חברה רשומה-מציע
ף אישור עו"ד או רו"ח על סמכותם לחתום בשם החברה וכן תצורף הוכחה של ויצור

 רישום החברה ורשימה מאושרת של מנהליה.
 

יחתמו השותפים, הרשאים לחתום בשם השותפות,  -שותפות רשומה כדין -מציע
בצירוף פרוטוקול/יפוי כח לזכויות החתימה ואישור עו"ד או רו"ח המעידים על 

השותפות וירשמו בגוף ההצעה את שמות השותפים וכתובותיהם זכותם לחתום בשם 
 וכן תצורף הוכחה של רישום השותפות ורשימה מאושרת של מנהליה.

 צירוף מסמכים ואישורים .5

 כמפורט להלן:אישורים ם ומסמכי לצרף להצעתוהמציע על 

 ,ומותת ורשועל ניהול פנקסי חשבונ כדין מפקיד השומה, על שם המציע, תקף אישורצילום  5.1
 -(, תשל"ו ותשלום חובות תוגופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונ על פי חוק עסקאות

 אישור מטעם רואה חשבון או יועץ מס לא יתקבל. .1976

אישור  במקור. הכנסה על ניכוי מס כדין מפקיד השומה, על שם המציע, תקף אישורצילום  5.2
 מטעם רואה חשבון או יועץ מס לא יתקבל.

 מורשה לעניין מע"מ על שם המציע. אישור עוסק 5.3

 הינו תאגיד יצרף להצעתו גם צילום המסמכים הבאים:שמציע  5.4

 צילום תעודת ההתאגדות/ שותפות כדין, מרשם החברות או השותפויות. 5.4.1

תמצית רישום עדכנית מרשם החברות, או השותפויות, לרבות רישום שעבודים.  5.4.2
 ון להגשת הצעות למכרז.יום מהמועד האחר 90 -התמצית תהיה לא מוקדמת מ

אישור עו"ד או רו"ח, המאשר כי החותמים בשם התאגיד על ההצעה למכרז, הינם  5.4.3
בעלי זכויות החתימה בשם התאגיד וכי חתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר 

 ועניין.

להם נתן המציע ו/או רשויות מקומיות או ארגונים ציבוריים ו/גופים שני מ אישורים 5.5
  -  2016במהלך השנים  שנים 3במשך לפחות  ניתן במסגרת מכרז זהדומה לזה ה שירות

 מכרז.    מסמכי הל ''1"זכנספח המפורט בהתאם לנוסח  2018

 כחלק ממסמכי המכרז. ף, המצורכתב הרשאה וויתורימלא ויחתום על המציע  5.6

 .שמו, המעידה כי רכש את חוברות מסמכי המכרז עלקבלה  המציע יצרף להצעתו 5.7

  למסמכי המכרז. כמסמך ה'המצורף  בנוסח המחיר הצעת 5.8

ככל שנדרש על פי דין המציע ימציא רישיון עסק תקף, על שמו, לפי חוק רישוי עסקים,  5.9
והתקנות והצווים שמכוחו, מהרשות המקומית בו ממוקם עסקו ועל פי  1968 –התשכ"ח 

 כל דין.
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 מור.רשאית לפסול הצעה, שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים, כא ההעיריי 5.10

 הגשת ההצעה .6

יכניס בשלמותם שני עותקים זהים של חוברת מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי מורשי  המציע 6.1
החתימה של המציע, לתוך המעטפה המיוחדת שקיבל עם רכישת מסמכי המכרז, וכן את כל 

הבהרות, שנשלחו על ידי סמכי הוראות המכרז, לרבות מ ל פיהמסמכים והאישורים, הנדרשים ע
 , אם נשלחו, כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע.עירייהה

 -המציע ירשום במקום המיועד לכך על מעטפת המכרז, את מספר ושם המכרז בלבד  6.2
מלבד  ." אחזקת מדשאות באצטדיון הכדורגל באור יהודה-  21/19מס' פומבי "מכרז 

 זאת, אין לרשום או לציין או לסמן דבר על מעטפת המכרז.

של  העתק( ה)אחת מקור והשניי זהותחוברות עטפת המכרז, כשהיא סגורה ואטומה ובה מ 6.3
אישית המכרז בצירוף כל המסמכים והאישורים, כאמור, תימסר על ידי המציע במסירה 

 .במשרדי העירייה רכשישירה לתוך תיבת המכרזים במחלקת  , בלבד,ידנית

בכסלו  ה"י, כשנמיום לא יאוחר עד ו -המועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז  6.4
הצעות שתגענה לאחר המועד האחרון להגשת  .0013:: שעהה דע ,12.201923., פ"תש

ההצעות, לא תתקבלנה, תיפסלנה על הסף, לא תובאנה לדיון ותוחזרנה לשולחיהן מבלי 
 שתיפתחנה.

 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה  .7

 ההצעות שתעמודנה בדרישות הסף תיבחנה בהתאם לאמות המידה שלהלן: 

קלנדרי של חודש  פרק זמן ובגין למדשאות נשוא מכרז זהשוטפת  אחזקה שירותי בורע 7.1
 בהצעתו הנחה בה נקב המציעההמחיר המוצע ע"י העירייה בטופס כאמור  קוזז מןת אחד,

 השקלול יהיהוחודשי השנה  12בגין דהיינו,  – 12 -לשירות זה. הסכום המתקבל יוכפל ב
70%.  

 :ובהתאם לנוסחה הבאהנה אחת החישוב יהיה לפי עלות לש

 .70%*  12(* 100-)%הנחה*  8,000

 בהצעת המחירלפי הזמנת העירייה בהתאם למחיר המפורט  החלפת גרגריםעבור ביצוע  7.2
 . 10%השקלול יהיה  – לשירות זה בהצעתו הנחה בה נקב המציעז ובקיזו

תאם לנוסחה ובה שלוש שניםלשל ביצוע העבודה אחת החישוב יהיה לפי עלות מוערכת  7.3
 הבאה :

 .10% * (100-הנחה * )6%*95* 65    

המפורט  למ"רבהתאם  ,לפי הזמנת העירייה ,עבור ביצוע עבודות השיזרוע אחת לשנה 7.4
  .20%השקלול יהיה  – לשירות זה בהצעתו הנחה בה נקב המציעבהצעת המחיר ובקיזוז 

 תאם לנוסחה הבאההחישוב יהיה לפי עלות מוערכת של ביצוע העבודה אחת לשנה ובה

 .20%*  ( 100-)%הנחה* 2,000   

 :נוסחה הבאההיעשה על פי  לצורך בחירת זוכה חישוב סופי 7.5

-* )%הנחה2,000  +10%( * 100-הנחה * )6%*95* 65  + 70%*  12(* 100-* )%הנחה 8,000 
100 *  )20%. 

 

 חינת ההצעות ב .8

מה וכדאית ביותר בשבילה, הנראית לה טובה, מתאי לבחור בהצעה תהיה רשאית העירייה 8.1
אפילו אם היא אינה ההצעה הזולה ביותר. כן רשאית העירייה להתחשב ביכולתו, כישוריו, 

רמת ואיכות השירות שנתן ו/או  של המציע, המוכחו הכשרתו, מקצועיותו, ניסיונו הקודם
ל אמינותו שוכמו כן  נותן לעירייה ו/או לרשויות מקומיות אחרות ו/או לגופים אחרים

 .המציע
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את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא שווים ביניהם,  לפצל תרשאיהעירייה  8.2
אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או לבטל את המכרז  תא רשאיי, וההלפי שיקול דעת

כל טענה ו/או תביעה בקשר  םעיהמצימלגבי חלק מהשירותים ובכל מקרה לא תהיה למי 
 באשר תהיה., עירייהשל ה העם החלטת

הוראות כל דין, ועדת המכרזים מהלכה פסוקה ומ ו/או מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה 8.3
להבליג על פגמים טכניים אם לא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא ורשאית 

 מצאה כי החלטה זו משרתת באופן מרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של המכרז.

בלתי ו/או הינה  , שאינה עומדת בתנאי הסף של המכרזההצעהעירייה רשאית לפסול כל  8.4
 ו/או הינה הצעה המותנית על ידי המציע תנאיהאו /מהותה ו מחירה ו/או סבירה מבחינת

לא מולאו מסמכי המכרז או שו/התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז  איאו בשל ו/
  נע הערכת ההצעה כדבעי.ומ דבר זה כראוי ולדעת העירייה

 או לדחות , אם הנסיבות יחייבו זאת,עת רשאית, בכלהעירייה לגרוע מהאמור לעיל,  מבלי 8.5
לא לחתום על החוזה עם לא להכריז על אף זוכה,  ,ו/או לצאת במכרז חדש זה, לבטל מכרז

 :הבלעדי, לרבות אם תמצא כיא ולפי שיקול דעתה יוזאת מכל סיבה שה ,הזוכה במכרז

העירייה, כי המציעים כולם או חלקם תיאמו קיים בסיס סביר להנחת דעתה של  8.5.1
 בין ההצעות או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל;

 ההצעות לא עמדו בדרישות הסף של המכרז; 8.5.2

 אף מציע אינו מתאים ו/או לא עונה על ציפיות העירייה. 8.5.3

משום התחייבות  זה, בתוצאות מכרז בהצעת המחיר של מציע כלשהו ו/אואין לראות  8.6
 החלטתתיעשה לאחר  עם המציע הזוכה,. ההתקשרות מציע כלשהור עם העירייה להתקש

 להחלטת הוועדה. העירייהראש אישור וועדת המכרזים ו

 

 התקשרות עם המציע הזוכה במכרז .9

יוזמן לסיים , והוא על זכייתו תימסר לו הודעה בכתבבמכרז,  הזוכההמציע קביעת  לאחר 9.1
 רייה על זכייתו.ת העיימים ממועד הודע 10תוך  את חתימת החוזה

החוזה בין העירייה לבין המציע הזוכה, יכנס לתוקף רק לאחר גמר חתימות המציע הזוכה  9.2
 על החוזה. העירייהומורשי החתימה של 

על החוזה, מותנית בכך שהמציע הזוכה ימציא לידי  העירייהחתימת מורשי החתימה של  9.3
בהתאם לנוסח ₪( עשרה אלף  )ובמילים: שמונה₪  18,000ביצוע בסך של  ערבות העירייה 

קיום  לעאישור וכן חודשים נוספים לפחות,  12שהומצא על ידו במכרז, לתקופה של 
 ' לחוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז.נספח אבהמפורט  ביטוחים בנוסח

 את ערבות המכרז בתנאים המפורטים להלן:במכרז העירייה תחזיר למציעים  9.4

רק המכרז שני במכרז, תוחזר לו ערבות למקום ה הככל שהצעתו של המציע הגיע 9.4.1
 לאחר גמר חתימת החוזה בין העירייה לבין המציע הזוכה, כאמור לעיל.

 מיוםיום  45 -הודעה בכתב, לא יאוחר מעל כך יקבל  יזכה במכרזשלא  מציע 9.4.2
בקשר עם  איהערבות הבנקאית שהמצ ת וועדת מכרזים ויוזמן לקבל אתהחלט

 .השתתפותו במכרז

 שונות .10

, והעירייה במכרז הזוכההמציע  בהצעת יע זכאי לבקש בכתב מהעירייה לעייןכל מצ 10.1
 .תאפשר זאת בכפוף לכל דין

יש בהם סוד מסחרי או מקצועי ו/או מסמכים שצירף אליה, ציע אשר סבור שהצעתו מ 10.2
 העירייה .ו באופן מפורטיאת טענתבו ינמק ו הצעתומכתב שיצרף לבמפורש ב םתויציין א

 .במקרה ומציע אחר יבקש לעיין בהצעתואם וכאשר יתעורר הצורך תשקול את עמדתו 
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מובהר בזה, כי שיקול הדעת המוחלט וההחלטה הסופית בעניין חשיפת סוד מסחרי או 
 סימן מציע כפופה לסיווג שביצע המציע. לא תהא, אשר העירייהמקצועי, מסורה בידי 

הסכמה מצד הסימון הווה ינושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או מקצועי  כלשהו,
של אותו מציע לראות נושא זה או נושאים אלו כסוד מסחרי או מקצועי גם בהצעות 

 מכרז זה. במסגרת המציעים האחרים 

 

כל מסמכי המכרז, שהמציע ירכוש מהעירייה, הינם רכושה וקניינה הבלעדיים של העירייה  10.3
, לצורך הגשת הצעתו והם ניתנו למציע תמורת דמי שימוש שנקבעו במכרז זה לעיל

 במסגרת מכרז זה, בלבד.

המציע אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו במסמכי המכרז, לרבות לא להעתיקם, לא  10.4
, לא לפרסם ולא להשתמש בהם לשום ץלצלמם, לא להעבירם לגורם אחר כלשהו, לא להפי

 מטרה אחרת מלבד הגשת הצעתו לעירייה במסגרת מכרז זה.

 הודעת הזכייה למציע במקרים הבאים: העירייה רשאית לבטל את  10.5

אם יסתבר כי קביעת הזוכה נעשתה בטעות ו/או עקב ביטול ו/או דחייה בצרכי  10.5.1
העירייה ו/או פס"ד של ערכאה שיפוטית ואו נודעו לה פרטים על המציע, אשר 
יש בהם חשש סביר כי לא יאפשרו לו לבצע את התחייבויותיו על פי מסמכי 

המציע יהיה זכאי לפיצויים כלשהם עקב ביטול הודעת המכרז. כל זאת, מבלי ש
 הזכייה, כאמור.

, לא יעמוד ו/או לא יקיים ו/או לא ימלא הוראה ו/או זוכה במכרזהמציע ה אם 10.5.2
 ;תנאי ו/או והתחייבות כלשהם הנדרשים במסמכי המכרז, כולם או מקצתם

לא  מסר הצהרה שאינה נכונה ו/או מסר פרטיםהמציע יסתבר לעירייה כי אם  10.5.3
בה נדרש לתקן את  ,ה בכתבתראהנכונים ו/או השמיט פרטים ולאחר שניתנה לו 

 .ההתראך הזמן שנקבע בשבמ ן המעוותלא תיק ואהמעוות וה

מציע לקבוע  העירייה רשאיתתהיה , לעיל 10.5בסעיף בכל מקרה של ביטול הזכייה, כאמור  10.6
 מכרז חדש בעניין, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.כזוכה במכרז או לפרסם אחר 

רשאית לחלט את ערבות המכרז, אשר הוגשה בצירוף להצעת כמו כן, תהיה העירייה  10.7
הערבות יחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש לעירייה. כל . חילוט המציע, כולה או חלקה

העומדים  זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות העירייה ו/או סעדים אחרים כלשהם,
רשאית לדרוש ולקבל מהמציע  יהעירייה תה, והמסמכי המכרז ועל פי כל דין ל פילעירייה ע

גבוה מסכום ערבות  יהפיצויים נוספים בגין נזקים, שיגרמו לה, אשר היקפם הכספי יה
 , כל טענה בקשר לכך.יהולמציע לא תה ,המכרז

 

 

 

 

 

 ד"ליאת שוחט, עו
 ראש העירייה   
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

 רטי ניסיוןמידע ארגוני ופ
 ימולא על ידי המציע ויצורף להצעתו

 לכבוד
 עיריית  אור יהודה  

 לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:

 ___________________________________.שם המציע:  .1

   מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי:

   כתובת המשרד הרשום:

   :כתובת הפעילות

   טלפון נייד:  מספר טלפון קווי: 

   דוא"ל:   :המספר פקסימילי

 :עיסוק המציע .2

  

 :אנשי המפתח אצל המציע .3

 שנות ותק תחום עיסוק / התמחות שם ומשפחה

      

      

      

      

      

      

 :איש/ת קשר מטעם הספק עם העירייה .4

 ._______________________________________________ איש הקשר מטעם המציע למכרז זה הינו גב'/מר

 ______________________: פקס'_ ________________________טלפון נייד:,  _________________________: טלפון קווי

 : ______________דוא"ל

 פניות העירייה אליו, ככל שתהיינה בכל הנוגע למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי העירייה
 תחייבנה את המציע.

 רשויות מקומיות / גופים להם נתן המציע שירות נשוא המכרז .5

מדשאות עבודות אחזקה של  להם סיפקרשויות מקומיות /על המציע לציין את שמות הגופים
בהיקף כספי  2018ו  2017, 2016בין השנים שנים לפחות,  3 במשךבמגרשי ספורט ו/או כדורגל, 

 . לכל שנה לא כולל מע"מ. לפחות,₪  1,500,000של 

 יש לרשום שמות אנשי קשר, תפקידם ומספרי טלפון כנדרש להלן.
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

ם ובפרט שמגרשי הספורט אושרו ע"י התאחדות הניסיון יכול להיות במצטבר עבור מספר גופי*
 לכדורגל בישראל.  

 שלא באמצעות קבל/ני משנה.  -"ניסיון בעל"

 סינטטי ודשא חי. המכילים דשא מגרשי כדורגל  –" מדשאות"

   הרשות המקומית/הגוף: שם .6

 .________________ועד ליום  _______________הגוף, החל מיום /הרשות המקומיתההתקשרות עם  תקופת

 מולו התבצעה העבודה: גוףאיש הקשר ברשות המקומית / ב

 ____________________________ בגוף: /  המקומית תפקיד ברשות , _____________________________ שם ומשפחה

 .__________________________ טלפון

 במגרש קיים/לא קיים דשא סינטטי )יש לסמן(.

 במגרש קיים/ לא קיים דשא חי )יש לסמן(. 

 המגרש מאושר/ לא מאושר ע"י ההתאחדות לכדורגל בישראל.

 לגוף בשנים להלן:לרשות המקומית/ ביצעשהמציע נשוא מכרז זה עבודות היקף כספי כולל  של 

 לא כולל מע"מ.₪,    8201בשנת 

 לא כולל מע"מ.₪,    7201בשנת 

 לא כולל מע"מ.₪,    6201בשנת 

   הרשות המקומית/הגוף: שם .7

 .________________ועד ליום  _______________הגוף, החל מיום /הרשות המקומיתההתקשרות עם  תקופת

 :העבודות ובצעמולו הת גוףאיש הקשר ברשות המקומית / ב

 ____________________________ בגוף: /  המקומית תפקיד ברשות , ________________________ שם ומשפחה

 .__________________________ טלפון

 

 המגרש מאושר/ לא מאושר ע"י ההתאחדות לכדורגל בישראל.

 במגרש קיים/לא קיים דשא סינטטי )יש לסמן(.

 קיים דשא חי )יש לסמן(. במגרש קיים/ לא 

 לרשות המקומית/לגוף בשנים להלן: ביצעשהמציע נשוא המכרז  עבודות היקף כספי כולל  של 

 לא כולל מע"מ.₪,    8201בשנת 
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

 לא כולל מע"מ.₪,    7201בשנת 

 לא כולל מע"מ.₪,    6201בשנת 

                             חתימות מורשי החתימה של המציע

חה של מורשה שם ומשפ
   חתימה:  חתימה:

   שם ומשפחה של מורשה חתימה:

    חתימה:

 _____________________  תאריך:
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

 תצהיר המשתתף במכרז

 לכבוד

 יהודה-עיריית אור

 אנו החתומים מטה: 

שם: 
 :כתובת   ז:"ת   
  

שם: 
 :כתובת   ז:"ת   
   

 :י חתימה של המציעמשמשים כבעלים ו/או כמנהלים ומורשה

 "(המציעח.פ.:______________________)להלן: "

 נעשה לא לעונשים הקבועים בחוק אם יםהיה צפוינלהצהיר את האמת וכי  נוכי עלי נולאחר שהוזהר
 ים בזאת, ביחד ולחוד, בשם המציע ומטעמו כדלקמן., מצהירךכ

 .המציע ומטעמו בשם ולהתחייבעל מסמכי המכרז חתום הצהיר ולל מוסמכים אנו .1

כל הפרטים, שאנו מוסרים בכל מסמכי המכרז, לרבות בכל הנספחים והתצהירים, הינם נכונים,  .2
 .מלאים, מדויקים ואמת לאמיתה

 והנספחים חוזהלרבות ה המכרז כל מסמכי את הננו מגישים הצעתנו זו לאחר שקראנו בעיון רב .3
 .צמנו את כל האמור בהםומקבלים על עים יממסכ ואותם ואנ והבנ ,להם המצורפים

ות התאגד המטרות, התקנות, הנהלים והסמכויות, הקבועים במסמכי בתחוםהינה הצעת המציע  .4
וכי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים  (,תאגיד שהמציע הינובמקרה )המציע של 

המציע  תצעעל הלחתימותינו על כל מסמכי מכרז זה ו חוזהו/או על פי כל דין וכל מניעה הדרושים 
 .וכי חתימותינו מחייבות את המציע לכל דבר ועניין

המציע עומד בכל התנאים, הדרישות, ההוראות וההתחייבויות, על פי כל האמור בכל מסמכי  .5
 המכרז והננו מסכימים ומקבלים אותם עלינו, במלואם.

  אחרים. ספקיםאו תיאום עם ו/מוגשת ללא כל קשר הצעת המציע  .6

 או/ו רגל פשיטת בהליכי נמצא אינו והוא המציע נגד תביעות מתנהלות לא זה ותצהירנ ליום נכון .7
 .בתפקודו לפגוע שעלולים פירוק

 עמה שיש פלילית בעבירה הורשעו לא שלו החתימה ממורשי מי או/ו ממנהליו מי או/ו המציע .8
 מושקד השנים( 10) בעשר וזאת מרמה בעבירות או באלימות הכרוכה פלילית בעבירה או קלון

 .זה צהירחתימה על תל

 חוק עסקאות גופים ציבוריים

"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -, "הורשע" ו"עבירה" בתצהיר זה, המונחים "בעל זיקה"
. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של 1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2

 מונחים אלה וכי אני מבינ/ה אותם.

 יר/ה כי המשתתף הינו "תושב ישראל".הנני מצה .9

)להלן:  1988 -המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, מקיימים את הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז .10
"(, ולא הורשעו ביותר משתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת חוק שכר מינימום"

או אם הורשעו  2002קטובר באו 31אשר נעברו אחרי יום ההצעות במכרז, לפי חוק שכר מינימום, 
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

ביותר משתי עבירות הרי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 
 ההרשעה האחרון.

ההצעות במכרז לא הוטלו על המציע או  כמו כן, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת .11
ת עבירה לפי חוק שכר על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוו

 מינימום.

עובדים זרים )איסור העסקה שלא המשתתף ו"בעל הזיקה" אליו, מקיימים את הוראות חוק  .12
"(, ולא הורשעו ביותר חוק עובדים זרים)להלן: " 1981-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

, ובדים זריםעמשתי עבירות בתקופה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, לפי חוק 
או אם הורשעו ביותר משתי עבירות הרי במועד האחרון  2002באוקטובר  31אשר נעברו אחרי יום 

 להגשת ההצעות במכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרון.

כמו כן, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז לא הוטלו על המציע או 
 צומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה לפי חוק עובדים זרים.על בעל זיקה אליו עי

 ו/או  10ככל שהמצהיר אינו יכול לחתום על הצהרה מההצהרות המפורטות בסעיפים  -הערה
לעיל הרי חובה על המצהיר לצרף לתצהיר זה מכתב הכולל פירוט ההצהרות שאין ביכולתו  11

ורשע המשתתף ו/או בעל הזיקה, לפי חוק שכר להצהיר וכן את פירוט העבירות בהן ה
 ומועדי ההרשעה/ות.   1991 -ו/או חוק עובדים זרים, התשנ"א 1988-מינימום, התשמ"ז

 אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או ניגוד עניינים

המפורטים להלן, ידועות ונהירות  הסעיפים בפקודת העיריות, כי הוראות בזאת, יםמצהיר והננ .13
 .למציע ולנו

 (חדש נוסח) העיריות לפקודת( א)א 122 סעיף

 עשרה של העולה חלק האמורים לאחד שיש תאגיד או, שותפו או סוכנו, קרובו, עירייה בר"ח
 לעסקה או חוזהל צד יהיה לא, בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או ברווחיו או בהונו אחוזים

 .אחות" או אח ,בת או בן, זוג בן -" קרוב, "זה לעניין; ההעיריי עם

 (חדש נוסח) העיריות לפקודת( א) 174 סעיף

 ידי על או עצמו ידי על, בעקיפין או במישרין, מעוניין או נוגע יהיה לא הייעיר של עובד או פקיד"
 .למענה" המבוצעת עבודה ובשום ההעיריי עם שנעשה חוזה בשום, סוכנו או שותפו או זוגו-בן

 המקומיות ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר בהודעה (א) 12 סעיף

 –" עירייה חבר; "זה לעניין; המקומית הרשות עם לעסקה או חוזהל צד יהיה לא העירייה חבר"
" שליטה בעל" הגדרות ראה) בו שליטה בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או עירייה חבר

 (."(ב()1)5 -ו( ב()1)1 בסעיף" קרוב"ו

בהון או  10%מנהל או עובד אחראי בגוף, או מי שיש לו חלק העולה על  - "שליטה בעל" 
 ברווחים של גוף.

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

כי לא קיימים בין המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין  בזאת, ים ומתחייביםמצהיר והננ
יה ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה ו/או ראש העירי

"( כל ניגוד קירבההעירייה, קירבה משפחתית ו/או חברות ו/או נגיעה ו/או הכרות אישית )להלן: "
עניינים ו/או עניין ו/או נגיעה ו/או בקשר עסקי/משפחתי או קשר אחר כלשהו קבוע או זמני, 

חייבים לצרף להצעתנו למכרז זה מכתב בו נפרט עם מי יש למציע כאמור לעיל, ואם כן הננו מת
 קירבה ו/או קשר, ומאיזה סוג.

מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים  עכי המציע מתחייב להימנ בזאת, ומתחייבים יםמצהיר והננ
בינו לבין העירייה ו/או ראש העירייה ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת 

בדי העירייה, במישרין ו/או בעקיפין, ומתחייב בזאת להודיע לעירייה על כל חשש לקיום ניגוד מעו
 עניינים כאמור.

כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות המציע על פי המכרז  בזאת, יםמצהיר והננ
 לבין כל פעילות ו/או התחייבות אחרת שלו. חוזהוה
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

 __________________בתאריךלראיה חתמנו, 

   שם ומשפחה של מורשה חתימה:

    חתימה:

   ם ומשפחה של מורשה חתימה:ש

    חתימה:

 :המציעחותמת  

 

 אישור עורך דין

   של  עו"ד,    אני החתום מטה,

 :הופיעו בפני ה"ה________________  (, הרשום לעיל, מאשר כי ביום"המציע"להלן: )

 ____________________ת.ז.שם: _______________ 

 ________________ , .ת.זשם: ________________  -ו

 לכל דבר ועניין, בחתימתםהספק לחתום ולחייב את  מטעמוהרשאים , המציעים כמנהלי /המשמש
לעונשים הקבועים בחוק אם  יםצפוי ויהי להצהיר את האמת וכי הםכי עלי אותם ולאחר שהזהרתי

 .עליום זה, וחתמו ו/תצהירות את נכונ ו בפניכן, אישר ועשילא 

_____________________  

   
 חתימה חותמת עו"ד ומספר רישיון עריכת דין תאריך
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

 לכבוד

 כל מאן דבעי

 כתב הרשאה וויתור הנדון:

יהודה, או לכל מי שתמנה, את האינפורמציה -אני החתומים מטה, מסכימים שתיתנו לעיריית אור
למכרז פומבי מס' מסירת מסמכים בקשר לכל דבר ועניין, הקשור  המלאה בכתב ו/או בעל פה, לרבות

, שנתנו לכם בזמנו ו/או שאנו נותנים לכם אחזקת מדשאות באצטדיון הכדורגל באור יהודה 21/19
 יהודה תפנה אליכם בעניין זה.-כעת, ותענו בעל פה ו/או בכתב לכל השאלות, שעיריית אור

ל פי חוק לשון הרע, ו/או על פי כל דין אחר, ולא נהיה רשאים אנו פוטרים אתכם בזאת, מכל אחריות ע
יהודה אינפורמציה, שאנו חולקים על נכונותה ו/או על -לתבוע אתכם, גם אם תתנו לעיריית אור

 הרשות למסרה.

   החברה/ תאגיד/ שותפות(:/ספקשם המציע )

   טלפון:   כתובת:

   פקס':  

   נייד:  

   ימה:חת   שם  בעל זכות החתימה:

   חתימה:   שם  בעל זכות החתימה:
 החברה/ תאגיד/ שותפות(:/ספקחותמת המציע )

  החברה/ תאגיד/ שותפות(:/ספקחותמת המציע )

 הדין של המציע-אישור עורך

   של  עו"ד,    אני החתום מטה,

 :הופיעו בפני ה"ה________________  (, הרשום לעיל, מאשר כי ביום"המציע"להלן: )

 .ת.זשם: ________________  -ו ____________________ת.ז.______________ שם: _
המשמשים כמנהלי המציע, וחתמו בפני על כתב הרשאה וויתור זה, כי , _________________

נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתם על כתב הרשאה 
 לכל דבר ועניין. בחתימתם המציעום ולחייב את והם רשאים לחתוויתור זה, וכי 

_____________________  

   
 חתימה חותמת עו"ד ומספר רישיון עריכת דין תאריך
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

 הצעת מחיר

 לכבוד

 יהודה-עיריית אור
 "(העירייה)להלן: "

 ג.א.נ 

אנו החתומים מטה, מגישים בזאת בשם המציע הצעת מחיר לעיריית אור יהודה במסגרת מכרז  .1
הכול בהתאם ובכפוף  .אחזקת מדשאות באצטדיון הכדורגל באור יהודה 21/19ומבי מס' פ
בכל מסמכי המכרז והחוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז תנאים ולדרישות המפורטים ל

 ונספחיהם.

 :מציעים אנו העבודות ביצועבתמורה למילוי כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ו .2

 אחזקה עבודות ביצוע עבור ₪  8,000מחיר חודשי בסך של של _____% ל שיעורב הנחה 2.1
 . יהודה באור הכדורגל באצטדיון המגרשים שלמכרז זה  נשוא שוטפת 

של  נוספת עבודהמ"ר לביצוע  1ל ₪  6אומדן של  ממחירהנחה בשיעור של ______%  2.2
  .העירייה הזמנת לפיו החלפת גרגירים בדשא הסינטטי אחת לשלוש שנים

 לשנה אחת שיזרוע עבודות ביצוע עבור ₪ 2,000ור של ______ % ממחיר של בשיע הנחה 2.3
  מגרש האימונים.  -בדשא החי העירייה הזמנת לפי

 :הבהרות  .3

 למחירים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ בשיעורו עפ"י דין. 3.1

 בלבד. אחוז ההנחהוהקבלן יציין את  מכסימלייםהמחירים הנקובים הם  3.2

)אף אם לעניין סעיף אחד( או הצעה בה לא ינקב אחוז הנחה  תוספתבה ינקב אחוז  הצעה 3.3
 תפסל על הסף.  -ביחס לכל הסעיפים 

מסוג שיזרוע והחלפת שאינן כל עבודה נוספת שתוזמן ע"י העירייה ידוע לי כי בגין ביצוע  3.4
תשלם העירייה את התמורה בהתאם למחירים המפורטים במחירון דקל ובניכוי גרגרים 

  .20%  של בשיעור הנחה

 לי כי שקלול ההצעה יהיה כדלקמן: ידוע 3.5

אחזקת מדשאות באצטדיון הכדורגל עבודות ע"י המציע בגין ביצוע  ןשיינתעבור המחיר  .א
  .70% - באור יהודה

 - לעיל 2.1 כמפורט בסעיף  החלפת הגרגריםע"י המציע בגין ביצוע  ןשיינתעבור המחיר  .ב
10%.  

 . 20% - לעיל 2.2 ע"י המציע בגין ביצוע השיזרוע כמפורט בסעיף  ןהמחיר שיינתעבור  .ג

 העבודות הנוספות יוזמנו מעת לעת, מראש ובכתב בהתאם לצורכי העירייה. .ד

 .באצטדיוןידוע לנו כי לא נהיה רשאים להעלות כל טענה שהיא בדבר גדול שטחי המגרשים  .4

על פי היקף שטחי הדשא הקיים לסוגיו  כי הצעת המציע הינה לאחזקת שטחי הדשא  מובהר בזאת .5
בפועל וכי כל מידע שנמסר הינו בגדר אומדן לא מחייב, ולזוכה במכרז לא תהיה כל טענה בקשר 
עם היקף שטחי הדשא שנמסרו לטיפולו, אלא אם היקף שטחי הדשא יגדל בפועל מעבר לשטחי 

פרסום המכרז, ותוצא על כך הזמנה, בכתב, חתומה על ידי מורשי  הדשא שהיו קיימים במועד
 .החתימה בחברה, בדבר מתן שירותי אחזקה למדשאות שיתווספו

צעת המחירים תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שעל פי החוזה, ה .6
ות העסקת עובדים, וכוללת את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות לרב
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

וכן את כל העלויות וההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, בין ישירות ובין  אספקת ציוד ועוד
הכול כמפורט עקיפות, מכל מין וסוג שהוא, כולל רווח קבלני, הכרוכות בביצוע העבודות כאמור ו

 .בחוזה

שיחתם  זה ההתקשרותידוע לנו כי התמורה, ההצמדה ותנאי התשלום יהיו בהתאם למפורט בחו .7
 בין הצדדים.

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי בעצם חתימתנו מטעם המציע ובשמו על הצעת מחירים זו,  .8
את השיטה  נוהבחתימתנו נעשתה לאחר שקראנו בעיון רב את כל מסמכי המכרז, למדנו ו

אים, לעירייה וכי כל ההוראות, התנ לבצע את העבודותוהתנאים, שלפיהם יצטרך המציע 
הדרישות וההתחייבויות בכל מסמכי המכרז, ידועים, נהירים, ברורים ומובנים לנו לאשורם וכי 

 כללנו אותם בשיקולינו להכנת הצעתנו זו בשם ומטעם המציע זו והגשתה לעירייה.

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי המציע מסוגל למלא את כל התחייבויותיו, המפורטות בכל  .9
זאת הוא מוותר על כל טענה של טעות מצדו ו/או אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או מסמכי המכרז וב

 אי בדיקה על ידו, מכל סיבה שהיא.

הינה בלתי חוזרת,  נו זותידוע לנו שהעירייה רשאית לקבל, או לסרב לקבל הצעה זו, ברם הצע .10
הצעות למכרז, מהיום האחרון להגשת  יום 90במשך  תקפה יהואינה ניתנת לשינוי או ביטול, ותה

ובמשך כל תקופה זו לא נהיה רשאים לסגת מהצעתנו ו/או לשנותה ו/או לבטלה, מכל סיבה שהיא, 
יום מיום  60עמנו חוזה תוך  םאלא אם נמסרה לנו הודעה מהעירייה על זכייתנו במכרז, ולא ייחת

 ההודעה.

ולהבטחת קיום הצעתנו  נו על פי מסמכי המכרזיכבטוחה לקיום ומילוי על ידנו של כל התחייבויות .11
וקיום הוראות חוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז, הרינו מצרפים להצעתנו ערבות בנקאית 

 כנדרש.
 

  חתימות מורשי החתימה של המציע
                            

  שם ומשפחה של מורשה חתימה:
 

 _________________________________חתימה: שם ומשפחה של מורשה  חתימה:
 

   חתימה:
 __________________  תאריך:    

 אישור עורך דין
(, "המציע"להלן: )__________________________ של  עו"ד,  ________________________________ אני החתום מטה,

_______ שם: _____:הופיעו בפני ה"ה_____ ______ הרשום לעיל, מאשר כי ביום
 _____________ת.ז.

 ________________ , .ת.ז______ שם: _____ -ו
מטעם המציע על הצעת מחיר זו. בנוסף הנני לאשר כי נתקבלו וחתמו בפניי  המשמשים כמנהלי המציע,

אצל המציע כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתם על הצעת מחיר זו, וכי הם 
 .לכל דבר ועניין בחתימתם המציערשאים לחתום ולחייב את 

_____________________  

   
 ת דיןחתימה חותמת עו"ד ומספר רישיון עריכ תאריך
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

 מכרז ערבות נוסח 

 לכבוד 
 יהודה-עיריית אור

 בנקאית מס'_____________________ ערבות הנדון:

לוק כל סכום י( אנו ערבים בזה כלפיכם לס"המבקשים" -)להלן _________________ על פי בקשת, 
בויות י כל התחיית מילוחזאת להבט "(.סכום הערבות)להלן: "___________________ של עד לסך

אחזקת מדשאות באצטדיון הכדורגל  21/2019מס'  פומביבקשר עם השתתפותם במכרז המבקשים 
 .ההתקשרות שבמסמכי המכרז חוזהתנאי וקיום  באור יהודה

הראשונה  מיד עם דרישתכם ,ל"הנ כום הערבותאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לס
או לנמק את דרישתכם בתהליך ו/לבסס להוכיח ו/או יכם מבלי להטיל על בלי תנאי כלשהו, ,בכתב

שתהיו חייבים לדרוש את תשלום הסכום תחילה מאת המבקשים  ומבליכלשהו  כלשהו או באופן
שיכולה לעמוד  ,כלשהי נהטענת הג בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם

 .למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

 ,דרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישותאתם תהיו רשאים ל
ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום  ,מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד שכל אחת מהן

 ל.נ"הערבות. ה

בלתי חוזרת  , לא מוגבלת בתנאים,בלתי תלויה ערבות זו, עפ"י תנאיה, הינה אוטונומית, לא מותנית,
הראשונה  דרישתכםוניתנת לפירעון מיידי ללא כל תנאי ו/או נימוק כלשהם, עפ"י  ניתנת לביטולולא 

 .בכתב

דרישה לתשלום על פי ערבות זו ניתן להפנות באמצעות פקסימיליה או בדוא"ל לסניף הבנק 
 מספר_____________ שכתובתו _____________________________________________

 ."(תאריך התוקף)להלן: " ועד בכלל   תאריךבתוקפה עד  ערבות זו תישאר

 א תענה.לתאריך התוקף  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. תאריך התוקףלאחר 

 אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו

 

   חתימה וחותמת הבנק   ךתארי
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 ואישור רו"חמחזור כספי הצהרת המציע על 

 המציעהרת הצ .1

 : __________________________המציעשם 

 ______________________________תאריך : 

 הרינו להצהיר כדלקמן:  

לא ₪ ________בהיקף של לפחות מחזור כספי למציע היה ( במצטבר) 2018-ו 2017, 2016בשנים 
 מ. כולל מע"

 

 ___________________ :חתימת המציע תאריך: _____________

 
 אישור רו"ח

 ()את אישור רו"ח ניתן להגיש על גבי ניר מכתבים של פירמת רו"ח

 
לבקשת _____________________ )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את 

 .)במצטבר( כמדווח לעיל 2018ו  2016,2017הכנסותיו בשנים הצהרת המציע בדבר 
 

תנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על אחריו .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע
 ביקורתנו. 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות 
התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין 

בסיס נאות לחוות דעתנו. בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת 
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 

 צהרת המציע, כאמור לעיל.ה

 בכבוד רב,

   

 חשבון הרוא
  תאריך: ___________ 
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 גופים/רשויות מקומיות  2הערה: יש למלא ע"י 
 '1מסמך ז   

 מכתב המלצה
 

 לכבוד

 יהודה-ורעיריית א

 ג.א.נ

 קשרות על התואישור חוות דעת הנדון: 

הרינו לאשר כי __________________________  )שם מלא( מס' חברה _________________ 

 ביצע עבורנו עבודות אחזקת מדשאות במגרשי כדורגל ו/או ספורט.  "(המציע)להלן: "

 שראל.)יש לסמן(. המדשאות מאושרים/לא מאושרים על ידי ההתאחדות לכדורגל בי

 במדשאות יש/אין דשא חי )יש לסמן(.

 במדשאות יש/אין דשא סינטטי )יש לסמן(. 

 תקופת ההתקשרות: מיום _____________ ועד ליום _______________.

 ההיקף הכספי:_____________________.

 

  :העבודותחוות דעת על 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________.______________________________ 

 

 פרטי המאשר:

____________  _____________  _______________    ________________ 

 שם הרשות המקומית/הגוף      תפקיד    טלפון   תאריך
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 חוזה

 
 2019שנת ב____ _____ לחודש ________ביום באור יהודה נחתם נערך וש

 יהודה-אור עיריית בין:
 500224001ח.פ. 

 120שד' אליהו סעדון 
 30ת.ד. 
 מצד אחד( "העירייה")להלן  6025001יהודה   -אור

 ____________________________ מס' טלפון: ___________________________________ :לבין

  _____________________________ נייד: טלפון ___________________________________ ח.פ.:

 _____________________________ מס' פקס': ___________________________________  כתובת:

 ______________________ דוא"ל:
 

 (מצד שני "קבלןה" -)להלן:

אחזקת מדשאות באצטדיון הכדורגל באור  21/19מכרז פומבי מס' והעירייה פרסמה  הואיל:
 ;כאמורביצוע העבודות ל הבמכרז והגיש הצע השתתףקבלן וה, יהודה

בכל מסמכי המכרז  קבלן, על סמך הצעתו, הצהרותיו והתחייבויותיו של הוהעירייה והואיל:
ובחוזה זה, החליטה לקבל את הצעת המציע כהצעה הזוכה במכרז ולהתקשר עימו בחוזה 

 ;חוזה זה והוראותיו להלן ,המכרזבהתאם לתנאי  זה

להגדיר ולקבוע את זכויותיהם, התחייבויותיהם ההדדיות, ההוראות  םמעונייניוהצדדים  והואיל:
אחזקת מדשאות באצטדיון הכדורגל שתחייבנה אותם ודרך שיתוף הפעולה ביניהם לגבי 

 , כמפורט בחוזה זה להלן;קבלןעל ידי ה באור יהודה

 הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:  הוצהר, ,אי לכך

 כללי .1

בין שצורפו ובין שאינם  וכל הנספחים, על ההצהרות הכלולות בו ,ההמבוא לחוזה ז 1.1
 מהווים מצורפים, לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף לחוזה זה בעתיד

 בלתי נפרד מהחוזה. חלקכמקשה אחת,  במלואם,

 כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ואין לתת להן משמעות פרשנית כלשהי. 1.2

האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרז, משמעו גם בלשון רבים, וכן להיפך, וכל האמור כל  1.3
 בלשון זכר בפרק זה לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך.

 :המוגדרות להלן להלן המשמעויותשלמונחים  תהיינה בכל מסמכי המכרז וחוזה זה, 1.4

 יהודה.-יריית אורע "העירייה"

אחזקת מדשאות באצטדיון  21/19י מס' מכרז פומב "המכרז"
 .הכדורגל באור יהודה

, אשר שמו, כתובתו ופרטיו רשומים במבוא קבלןה "קבלן"ה
לחוזה זה, לרבות עובדיו, וכל הבא ו/או פועל בשמו 
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ו/או מטעמו ו/או בשבילו בקשר לקיום ומילוי 
 התחייבויות הספק על פי חוזה זה.

אחזקת  21/19ז פומבי מס' חוזה זה וכל מסמכי מכר  "החוזה"
וכל  מדשאות באצטדיון הכדורגל באור יהודה

נספחיהם, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, וכל 
מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף לחוזה זה 

כולם מהווים מקשה אחת ובלתי נפרדים  ,בעתיד
 מחוזה זה.

   ה שוטפות לרבות העבודות הנוספות.אחזקעבודות  העבודות""
 עבודות אחזקה "

שבמגרשים מדשאות עבודות אחזקה שוטפות ל "שוטפות
עבודות האחזקה יכללו, בין היתר, הגעה . באצטדיון

פעמיים בשבוע לפחות, הברשה, כל התיקונים 
הנדרשים במצע הדשא הסינטטי, כיסוח, סימון, 
ריסוס, קטילת עשבייה, הדברה כולל טיפול בנוברי 

קיה, החלפת ממטרות קרקע, טיפול במערכת הש
בהתאם לצורך וכמו כן, ניקיון שוטף של הממטירים 

 בדשא הסינטטי.

 .אחת לשנה)הדשא הטבעי( שיזרוע מגרש האימונים  "שיזרוע"

 – בדשא הסינטטיהחלפת גרגרים אחת לשלוש שנים  "החלפת גרגירים"
החלפת חול )סיליקט( מכל  בין היתר ,דה תכלולהעבו

איבת החול ופינויו, אספקת ש, שטח הדשא הסינטטי
כל שטח המדשאה, פיזור שיכבה חול )סיליקט( מ

מ"מ הצנעה והברשה ליישור באופן  4ל  מ"מ 3שבין 
 .מקצועי

כל עבודה נוספת ו/או החלפת גרגירים  ו/או שיזרוע "העבודות הנוספות"
ובכפוף להזמנה בכתב שתשלח  לצורך בהתאם
 . לעירייה

)כללי( המתפרסם על ידי  מדד המחירים לצרכן "המדד"
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 .המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  "המדד היסודי"

ו/או  "המגרשים"
 ""המדשאות

, מגרש אחד באצטדיוןמגרשי כדורגל הממוקמים  2
, עבור ומגרש שני 70/110כולל דשא סינטטי ובגודל 

 .60/95 הכולל דשא טיבעי בגודל אימונים,

-11חלקות  7262איצטדיון הכדורגל הממוקם בגוש  "האצטדיון"
, הכולל את המגרשים הממוקם 77ו  46)כולל(  16

 בעיר אור יהודה. 35ברח' אלכסנדרוני 

  "מנהל עבודות

 

מנהל עבודות מטעם הקבלן שמונה על ידו ואושר על 
 ידי העירייה.

 " או המפקח"

 "מנהל האצטדיון"

ו/או מי שימונה על ידי העירייה מנהל האצטדיון 
ויפקח על ביצוע העבודות על ידי הקבלן על פי 

 הוראות חוזה זה. 

מחירון של קבוצת דקל לביצוע עבודות גינון   "מחירון דקל"
 והשקיה. 

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: 1.5

 אישור קיום ביטוחים.  נספח א'
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 .תעבודומפרט ה  נספח ב'

  תשריט המגרשים והאצטדיון.  נספח ג' 

 הוראות בטיחות.  נספח ד' 

וכל התנאים והדרישות, החובות וההתחייבויות,  הקבלןכל חובותיו והתחייבויותיו של  1.6
להוסיף זה על באו המוטלים עליו בסעיפים השונים בכל מסמכי המכרז, לרבות בחוזה זה, 

 זה ולא לגרוע.

וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם התנאים, הדרישות, החובות  1.7
והמותנה בין הצדדים במלואו. העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, 
מצגים, הסכמים, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה, 

 אשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

או לשינוי ומהוות תנאי הכרחי ו/אינן ניתנות לערעור  בחוזה זה, ותורטמפה העירייה,זכויות  1.8
 .ה על החוזהלחתימת

אין בכל האמור בחוזה זה ו/או בנספחיו, כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה על פי החוזה   1.9
 לכל סעד על פי כל דין.

ה על ידי אי תגובה ו/או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכ 1.10
ויתור מצד העירייה ו/או כעובדות והעירייה, לא יחשבו ולא יתפרשו, בשום פנים ואופן, כ

ושום זכות  קבלןהיוצרות כנגד העירייה מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותה ביחסיה עם ה
 ו/או יתרון שיש לעירייה לא יגרעו מחמת כך.

ה מסוים או בסדרת מקרים, הסכמת העירייה לסטות מתנאי או מתנאים בחוזה זה במקר 1.11
 לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

לא יהא ו/או נספחיהם,  חוזההמכרז ו/או הכל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי  1.12
הצדדים, והספק יהיה מנוע מלהעלות כל אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני  ,להם כל תוקף

 .לא בדרך האמורה בסעיף זהששהוא, בעניין שנעשה  טענה, מכל מין וסוג

בכפוף להוראות מפורשות או סעדים, שנקבעו במסמכי המכרז ובחוזה זה, יחול חוק החוזים  1.13
 על תנאיהם והוראותיהם של מסמכי המכרז וחוזה זה. 1973 -)חלק כללי(, תשל"ג 

כמשמעותו בחוק חוזה  קבלן על פי חוזה זה, הן כחובות והתחייבויותיו של הקבלן חובותיו 1.14
 , בכפוף לאמור בחוזה זה.1974קבלנות תשל"ד 

, שיהיה 1985-, תשמ"הההתקשרות על פי חוזה זה, כפופה להוראות חוק יסודות התקציב 1.15
 חוזה זה. ל פישמהם ישולמו הסכומים עעירייה, ה בתקציבי בתוקף מעת לעת ומותנה

וקף לכל שאר מסמכי המכרז, חתימת שני הצדדים על החוזה תיתן תמוסכם בזאת, כי  1.16
 .קבלןושהוראותיהם מחייבות את ה חוזהההנחשבים לחלק מ

 קבלןהצהרות והתחייבויות ה .2

 הקבלן מצהיר, מתחייב ומאשר כדלקמן: 

את  יןהבחתימתו על חוזה זה נעשתה לאחר שקרא אותו בעיון רב, בדק את תנאיו, למד ו 2.1
ומקבל עליו  םמסכי עירייה והואל העבודותהשיטה והתנאים, שלפיהם יצטרך לספק את 

 .את כל האמור בו במלואו

ידוע לו והוא מסכים לכך, כי לא תתקבלנה טענות מכל מין וסוג שהוא, להסתמכות שלו  2.2
 גורם כלשהו בעירייה. ל ידיבחתימתו על חוזה זה, על תשובות שניתנו בעל פה ע

חתימתו על חוזה זה וכי קיבל את כל ההחלטות והאישורים, הדרושים על פי כל דין, ל הוא 2.3
 חתימתו על חוזה זה מחייבת אותו לכל דבר ועניין.
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בחתימתו על חוזה זה, הספק מצהיר ומאשר כי כל ההוראות, התנאים, הדרישות  2.4
וההתחייבויות בחוזה זה, ידועים, נהירים, ברורים ומובנים לו לאשורם וכי כלל אותם 

לא את כל התחייבויותיו, המפורטות בשיקוליו להכנת הצעתו במכרז וכי הוא מסוגל למ
 בחוזה זה.

 כיוכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה  וה לינתהי ין לו ולאא 2.5
אי טעות מצדו ו/או תביעות, המבוססות על ו/או או דרישות ו/ מוותר על כל טענות הוא

לא יהיה זכאי לסגת מחתימתו ו/או אי בדיקה על ידו מכל סיבה שהיא ו ידיעה ו/או אי הבנה
 .על חוזה זה ו/או לתקנו מכל סיבה שהיא

קיים את כל התנאים, הדרישות והתחייבויותיו על פי חוזה זה ונספחיו ימלא והוא י 2.6
 .לשביעות רצון העירייהו נותיבאמ , במיומנותבדייקנות, ביעילותבמלואם, 

ולת, כישורים, מקצועיות, נשוא חוזה זה וכי יש לו ידע, יכמבצע עבודות מהסוג הוא  2.7
וכל האמצעים הדרושים והמתאימים, במספר  מיומנות, ניסיון, ועובדים מיומנים ומהימנים

 בהתאם ועל פי האמור במכרז ובחוזה זה. העבודותובכמות, שידרשו לביצוע 

ברמה ובטיב מעולים, בהתאם לדרישות התקן הישראלי הרלבנטי  בצע את העבודותיהוא  2.8
 ה המלא של העירייה.ולשביעות רצונ

סופית ומחייבת ולא  יהתההעירייה  לבין העירייה, החלטת מנכ"ל הקבלןקת בין בכל מחלו 2.9
 ניתנת לערעור.

וכן  ,יחוקקואם או עתידי, ו/או עירוני קיים ו/קוק ארצי יקיים הוראותיו של כל חלמלא ול 2.10
 וע העבודותביצבקשר עם  ולפעול על פי הוראות הדין הוראות כל רשות מוסמכתמלא ל

וישלם את כל  ביצוע העבודותובכלל זה, ישיג אישורים, היתרים ורישיונות הנדרשים לצורך 
 ל פיההתקשרות עת ותקופהמסים, האגרות וההיטלים, אם ידרשו לצורך כך, במשך כל 

 חוזה זה.

כי לא קיימת בינו ולבין ראש ו בינו ו/או מי מטעמו לבין העירייה ייניםנעאין כל ניגוד  2.11
עירייה ו/או סגניו ו/או חברי מועצת העירייה ו/או עובדי עירייה, קירבה משפחתית ו/או ה

מתחייב בזאת, כי בטרם חתימתו על  קבלן"( ואם כן, הקירבהחברות ו/או הכרות )להלן: "
 חוזה זה יודיע בכתב לעירייה עם מי יש לו קירבה ומאיזה סוג.

ז וחוזה זה, ו/או כל הפרטים וההצהרות כל הפרטים וההצהרות, שהצהיר בכל מסמכי המכר 2.12
חוזה זה, הינם נכונים, מדויקים,  ל פיאשר ימסור לעירייה במשך תקופת ההתקשרות ע

מלאים ואמת לאמיתה וכי גילה ויגלה בעתיד לעירייה כל דבר ועובדה מהותיים, הרלוונטיים 
או על המשך /לחוזה זה, שיש בהם כדי להשפיע על החלטת העירייה לחתום על חוזה זה ו

 תוקפו. תנאי זה מהווה תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה.

חוזה זה, יהיו ברשותו, על שמו ובתוקף כל הרישיונות,  ל פיבמשך כל תקופת ההתקשרות ע 2.13
אישור עוסק מורשה,  לרבות רישיון עסק,כל דין,  ל פיההיתרים והאישורים הנדרשים ע

וכי בכל עת שתהיה הפסקה ו/או סיום תוקף  אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי מס במקור,
מתחייב לפעול מידית לחידוש תוקפו ולהודיע  קבלןשל כל רישיון, היתר, אישור כלשהו, ה

 העתקיםיגיש לעירייה במעמד חתימת חוזה זה וכתנאי לחתימתו, קבלן על כך לעירייה. ה
 .של כל האישורים והמסמכים כאמור

 .על בהתאם לכל הוראות הדין בענייןזה הוא יפעל פי החו העבודותבמסגרת ביצוע  2.14

, ולמד היטב את היקף העבודות הדרושות ואת ובמגרשים באצטדיוןביקר וסייר פיזית  הוא 2.15
בימי חול, שבת וחג, דרכי הגישה אליהם, סוגי הצמחים וכל  באצטדיוןהפעילות המתקיימת 

א תהיינה לו כל טענות הקבלן מצהיר כי ל הנתונים הדרושים לו הקשורים במתן העבודות.
  .שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו העירייהו/או תביעות כספיות או אחרות כלפי 

ומתחייב למלא אחר להסכם זה  כנספח ד'המצורפות  קרא בעיון את הוראות הבטיחות הוא 2.16
 .כל האמור שם באופן מוחלט
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במוסד המכוון למתן שירות  את הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין הוא יקיים 2.17
הן לגבי עובדים קבועים והן לגבי עובדים זמניים. לצורך קיום  2001-לקטינים, התשס"א

, טרם כניסת עובדיו לביצוע העבודות עירייההוראות החוק האמור מתחייב הקבלן להעביר ל
על פי חוזה זה, רשימה שמית של העובדים בצירוף אישור משטרת ישראל כי העובדים 

אמורים רשאים לעבוד במוסד לקטינים על פי החוק. למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק ה
לאחר קבלת האישור האמור יהיה הקבלן רשאי להעסיק את העובדים בביצוע העבודות על 

העובד אינו רשאי  פי חוזה זה. ככל שלגבי מי מהעובדים לא יתקבל אישור ו/או שיימצא כי
 .לעבוד על פי החוק מתחייב הקבלן שלא להעסיקו בביצוע העבודות על פי חוזה זה

 העבודות .3

באופן שוטף באצטדיון  עבודות האחזקהקבלן יחל בביצוע המיד עם חתימת הצדדים על הסכם זה 
  ובתוך כך יבצע את המפורט להלן:

דרש לפי הוראות חוזה זה, על למצב הנשבמגרשים הקבלן מתחייב להביא את המדשאות  3.1
ימים מיום תחילת העבודות, ולתקן את כל הטעון תיקון  30נספחיו, והנחיית המפקח תוך 

ושיפור תוך פרק זמן זה. עבור טיפול חד פעמי זה לא תשולם כל תוספת מיוחדת מעבר 
 . הוצאות שיפור המדשאות ותיקוניםאת  למחירים שבהצעת המחיר, אותם רואים ככוללים 

, האחזקה הקבלן מתחייב להחזיק את המדשאות במצב אופטימלי, לבצע את עבודות 3.2
הקבלן מתחייב לדאוג שהמדשאות יהיו נקיים ממזיקים ומחלות,  לפחות. שבועפעמיים ב

 .המצורף להסכם זה בנספח בלמפורט ללא תשלום נוסף, והכול בהתאם 

בין היתר, תכנית דישון, אחת לחודש המפקח יעביר לקבלן תכנית עבודה אשר תכלול,  3.3
השקיה, ריסוסי עשביה, מזיקים, מחלות, פעולות אגרוטכניות וכיו"ב. הקבלן מתחייב לבצע 

 .בהתאם לתוכנית, כאמור, אלא אם הורה המפקח אחרתהאחזקה את עבודות 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו והוצאותיו, לצורך ביצוע העבודות את הציוד המפורט  3.4
  :להלן

 .כולל צבע םסימון קווי משחק ומסלולימכונה ל 3.4.1

  .כ"ס 50ק"ג מינימום  1,000טרקטור גלגלי בלון עד  3.4.2

  .מ' לפחות 6.1מכסחת פלל ברוחב  3.4.3

 ק"ג 300מדשנת צנטריפוגלית שלוש נק'  3.4.4

 .משזרעת דסקיות או פינים 3.4.5

  .מאווררת רוטטת ורטי דריין או שווה ערך 3.4.6

 .תמאווררת נקניקים או סט צינורות חלולים למאוורר 3.4.7

 מוטורי חרמש.   3.4.8

 .מטר לפחות 10ליטר עם מוט ריסוס  300מרסס  3.4.9

 .Toro  מטר דוגמת 1מדללת סכינים ברוחב לפחות  3.4.10
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 פלטות מקלפת. 3.4.11

 .מברשת לדשא סינטטי 3.4.12

 כסחת שואב. מ 3.4.13

  .טופ דרייסר + רשת מתכת גמישה 20   3.4.14

 .ק"ג 500עד  מכבש/מעגלה עם אפשרות למלא מים 3.4.15

 .טיגרומינג לריענון גומי בדשא סינט  3.4.16

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו והוצאותיו, את הציוד הנדרש לביצוע העבודות,  3.4.17
לרבות, כלי רכב הדרושים לצורך מתן העבודות, מנוף לגיזום בכל גובה ולכל 

מאווררת, מדללת, מפזרת חול , הפחות פעמיים בשנה, מכסחות מתאימות
ומזמרות ארוכות  מקצועית כולל מעמיס למפזרת, קוצץ פאות מכני, מזמרות יד

לגיזום עצים ושיחים, כלי ריסוס מתאימים, כלי דישון, ממטרות ניידות, מנעולים 
 .למחסנים ולארגזי המערכת וכן את כלי הרכב הדרושים לביצוע העבודות

וללות גיבוי למחשבים כולל סהקבלן מתחייב לספק, על חשבונו והוצאותיו,  3.4.18
וכל חומר נוסף הנדרש לפי החוזה  מחשבי מוטורולה או שווה ערך, סולנואידים

יכותם יאושרו, מראש, על על נספחיו. מובהר בזאת כי טיב החומרים והציוד וא
תספק לקבלן, לצורך ביצוע  העירייהמבלי לגרוע מהאמור לעיל  ח. ידי המפק

העבודות, על חשבונה והוצאותיה, זבלים אורגניים, קומפוסט מהסוג הנדרש, 
אביזרים וחלקי חילוף לרשתות השקיה,  , ברה, סמוכותדשנים כימיים, חומרי הד

. לא (לרבות עצים(מנעולים לארגזיי השקיה, צבעים וכל חומר וצמחים אחרים 
בכדי לגרוע מאחריות הקבלן על  העירייהיהא באספקת הציוד והחומרים על ידי 

הציוד והחומרים יאוחסנו על ידי הקבלן, באחריותו, ועל חשבונו  זה.חוזה פי 
 .הוצאותיוו

ישתמש בכל  העבודותכי לצורך ביצוע  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל הקבלן מתחייב 3.4.19
, וכן ותהכלים והמכשירים המיועדים והדרושים לביצוע המלא והתקין של העבוד

כי הציוד, החומרים והצמחים שיסופקו על ידו יהיו מטיב ומסוג מעולה והוא יהיה 
 .ו להחליפו באחראחראי לכל פגם שיתגלה בהם ויהיה עלי

אחת לשבוע, אלא אם נקבע מועד  יםמגרשההקבלן מתחייב לסמן את גבולות  3.4.20
. על ידובפוליסיד או בכל חומר אחר שיאושר על  מנהל האצטדיוןאחר על ידי 

כן מתחייב הקבלן לתחזק את מכונת . הסימון להיות ישר ובהתאם לנדרש בתקנות
מען הסר ל. העלייה למשטח הדשאהסימון ברמה גבוהה ולדאוג לניקיונה לפני 

ספק יובהר כי הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו והוצאותיו, את מכונת הסימון 
 .וצבע הסימון

כי עובד הנוהג בטרקטור או בכל כלי רכב אחר לצורך ביצוע  ,הקבלן מתחייב 3.4.21
העבודות על פי חוזה זה יהיה בעל רישיון נהיגה תקף ומתאים ממשרד הרישוי 

ד יוכל להציגו רישיון הנהיגה, כאמור, יהיה זמין בכל עת כך שהעובבישראל וכי 
 ו.על פי דרישתלמנהל האצטדיון 

היה וביצוע העבודות כרוך בהזזת שערי כדורגל ו/או ציוד ספורט נייד, הקבלן  3.4.22
כאמור, ולהחזירו לאחר ביצוע העבודות, ללא תשלום , מתחייב להזיז את הציוד

 .בטיחות והביטחוןנוסף, וזאת תוך שמירה כללי ה
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השקיה של המדשאות הינה באחריות הקבלן ובכפוף להוראות כל דין. באחריות ה 3.4.23
הקבלן לכוון את מחשב ההשקיה בהתאם לדרישות, וכן להשתמש באופן מושכל 

מ"מ לדונם. מעבר לכמות  1,300 -במים. כמות המים לאחזקת מגרש כדורגל כ
 .הנ"ל יחויב הקבלן בעלות המים

פים במערכת ההשקיה, בכל קוטר, יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו תיקונים שוט 3.4.24
. היה ולא יבוצעו התיקונים העיריהוהוצאותיו כאשר חלקי החילוף יסופקו על ידי 

 עירייה, במועד שיקבע על ידי המפקח, רשאית העירייההדרושים לשביעות רצון ה
בלן בתוספת לבצע את התיקונים בעצמה ולקזז את עלות התיקונים מחשבון הק

 .17%תקורה של 

בעלויות האחריות למחשב ההשקיה  העירייהבלי לגרוע מהאמור לעיל תישא מ 3.4.25
  בלבד.

, ינקה הקבלן את המדשאות, מאשפה גננית, וירכז את כל עודפי בגמר יום עבודה 3.4.26
החומרים, הגזם והאשפה הגננית במקום שיקבע לכך באתר העבודה או בסמוך 

איר את השטח כשהוא נקי ומתאים למטרתו, לו, בתיאום עם המפקח, ויש
  .לשביעות רצון המפקח

הקבלן מתחייב לתאם מראש עם המפקח ולפעול בהתאם להנחיות שתינתנה לו  3.4.27
בכל הכרוך במועדי הוצאת הפסולת מהמדשאות וגזם העצים ובהתאם לאזורי 

 .ההוצאה

הקבלן מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו למדשאות או  3.4.28
סביבתם, ולהנחות את עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת ביצוע העבודות ל

בכלל  באצטדיוןלמינימום הכרחי, ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי המצויים 
 .ובמדשאות בפרט

הקבלן מתחייב להחזיק על חשבונו מכשיר קשר ו/או טלפון נייד ו/או ביפר תקין  3.4.29
קבלן. כמו כן יספק הקבלן על לצורך קיום קשר שוטף ומתמיד בין המפקח לבין ה

 .חשבונו, מכשיר קשר זהה למפקח

שעות ביממה למקרי חירום, לרבות,  24הקבלן ו/או נציגיו יהיו זמינים במשך  3.4.30
זרימת מים ברשת המדשאות, ברזים, ממטרות דולפים,  טיפול בבעיות השקיה

ויטפלו נפילת עץ, קריסת ענף וכיו"ב ויגיעו לטפל בבעיה בתוך שעה מרגע הקריאה 
בפתרון הבעיה ברצף עד לתיקונה. הטיפול בקריאות דחופות אלו יעשה במסגרת 

  .האחזקה השוטפת וללא כל תשלום נוסף

הקבלן מתחייב לבצע את התחייבויותיו על פי חוזה זה תוך פגיעה מינימאלית  3.4.31
  .באצטדיוןבדרכי הגישה והמעבר לציבור המבקרים 

המדשאות כך שלא יפריעו למשחק הקבלן מתחייב לגזום את העצים סביב  3.4.32
לחתוך ולפנות את שורשי העצים שחודרים למדשאות , ולהתפתחות וגדילת הדשא

  .ולדאוג ששולי המדשאות יהיו נקיים מעשביה

על הקבלן להתריע בפני המפקח על כל בעיה המתעוררת במדשאות ו/או במערכת  3.4.33
 .ההשקיה

את כל עבודות האחזקה על הקבלן לבצע באופן עצמאי וללא הנחיות נוספות  3.4.34
שבשגרה אך בנוסף לכך תועברנה לקבלן באופן שוטף, הנחיות נוספות והערות 

ובמקרים יוצאים מן הכלל לא  ביצוע שעל הקבלן לבצען בתוך אותו שבוע עבודה
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די, רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלע עירייההשהקבלן מאשר כי ידוע לו  3.4.35
ימים מראש והקבלן מתחייב  7להגדיל או להקטין את המדשאות בהודעה של 

 כאמור. לפעול על פי ההוראה

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה, ככל שרשות מוסמכת תקבע קיצוב להשקיה  3.4.36
או שתאסור כל השקיה, מתחייב הקבלן לפעול על פי ההוראה האמורה ובמקביל 

ככל שההוראה תחייב הפסקת העבודות תהיה יעודכן ויופחת התשלום לקבלן. 
החברה רשאית להודיע לקבלן על סיום ההתקשרות ולקבלן לא תהיינה כל טענות 

  .ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  העירייהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  3.4.37
העבודות כמפורט בחוזה זה. וכן לדרוש  לשנות את הימים ואת השעות של ביצוע

מהקבלן לבצע עבודות בימים נוספים עד להשלמת העבודות הנדרשות לשביעות 
 העירייה.רצון 

קבלן מתחייב כי כל העוסק מטעמו בחומרי הדברה למיניהם יהיו מורשים ובעלי ה 3.4.38
אישורים מתאימים מהרשויות המוסמכות לטפל בחומרים השונים בכפוף לתנאי 

ורים. טרם ביצוע עבודות אחזקה הטעונות אישור מוקדם של הרשויות האיש
כגון: כריתה/ עקירת עצים, יציג הקבלן למפקח אישור בר תוקף של הרשויות 

 .המוסמכות

הוא יבצע עבודות נוספות בהתאם לצורך ולדרישה של העירייה כפי שתימסר לו  3.4.39
בצע החלפת גרגירים למען הסר ספק מובהר כי אחת לשלוש שנים הוא ימעת לעת. 

המצורף  והכל בהתאם למפורט בנספח ב' ואחת לשנה את עבודות השיזרוע
  להסכם זה. 

 , תשלום שכרם ואי קיום יחסי עובד ומעבידהקבלןעובדי  .4

חוזה  על פיהתקשרותו עם העירייה  כיועצמאי  קבלןהוא  כי את,בז ומאשר מצהיר הקבלן 4.1
ולא  עצמאי קבלןהחוזה, היא כ ל פיהעירייה ע זה ובכל הקשור למערכת היחסים בינו לבין

בין ליקשרו כל יחסי עובד ומעביד בין העירייה לא או /נקשרו וכי לא ו ,עובד של העירייהכ
אין בחתימת העירייה על חוזה זה או בתנאי מתנאיו, כי ו וו/או מועסקי וו/או עובדי קבלןה

ו/או כל הבא  וו/או מועסקי וובדיעו/או  קבלןמשום קשירת יחסי עובד ומעביד בינה לבין ה
 מטעמו.

וכל הבא מטעמו בביצוע שירותיו  ואו מועסקי/מצהיר ומאשר בזאת, כי כל עובדיו והקבלן  4.2
והוא  ,חוזה זה, הינם עובדיו ומועסקיו שלו בלבד, ובשום אופן לא של העירייה ל פילעירייה ע

תיו, לפיקוחו והשגחתו וכי כולם נתונים למרותו, להוראוכמעביד אחראי להם ועליהם 
קבל זכאים ל לא יהיוהם ו ,לעירייה כל אחריות ביחס אליהםולא תהיה אין המלאים, וכי 

שהן ו/או הטבות אחרות כלזכויות  כל ו/או ו/או פיצויי פיטורין כל תשלוםמהעירייה 
 .מגיעים לעובד ממעבידה ,נוהגאו /על פי כל דין ו הקבועות ו/או הנהוגות

בע על ידי בית משפט אחרת מהאמור לעיל, יפצה הספק את העירייה בכל בכל מקרה בו יק 4.3
 סכום, בו תחויב כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

הקבלן מתחייב למנות עובד מטעמו שיהא אחראי על ביצוע העבודות על פי חוזה זה ויהיה  4.4
 3יהיה בעל ידע וניסיון של מור כאנוכח במקום ביצוע העבודות בכל שעות העבודה. העובד 

 3בעל ידע וניסיון של וכמו כן,  שנים לפחות בהפעלת הכלים הנדרשים במסגרת חוזה זה
שנים לפחות בהפעלת מערכת ומחשב ההשקיה. עם חתימת חוזה זה יתאם עובד הקבלן 

הפגישה תיערך לכל המאוחר  .הפגישה עם המפקח לצורך לימוד המחשב ומערכות ההשקי
 . ם מיום החתימה על חוזה זהימי 7



 47מתוך  30עמוד 

 
 אחזקת מדשאות באצטדיון הכדורגל באור יהודה 21/2019מכרז פומבי מס' 

  

בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

שבוע לפחות ולהיות בפעמיים  לאצטדיוןמבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להגיע  4.5
 המפקח.בקשר קבוע עם 

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות יעסיק צוות עובדים מיומנים ומקצועיים במספר  4.6
לית. עובדים המפעילים מספיק לביצוע העבודות על הצד הטוב ביותר ובתחלופה מינימא

כלים כמו טרקטור וכן רכבים אחרים יהיו בעלי רישיון בתוקף להפעלה ונהיגה של רכבים 
 .אלה

קבלן מתחייב כי הוא ועובדיו ישמרו על סדר, ניקיון והופעה מכובדים ויישאו עמם ה 4.7
 .בקביעות מסמכים מזהים

ה הבלעדי, את החלפתו של תהיה רשאית לדרוש מהקבלן, בכל עת, ולפי שיקול דעת עירייהה 4.8
עובד מעובדיו של הקבלן ו/או כי הקבלן יוסיף עובדים לצוות עובדיו, והקבלן מתחייב למלא 

 .ללא שיהוי העירייהאחר דרישות 

בשל אופיין הפיזי של העבודות רק עובדים  ,הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע העבודות 4.9
 .67ועד לגיל  18מגיל 

ך ביצוע העבודות יועסקו עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית ובעלי כי לצור ,הקבלן מתחייב 4.10
 תעודת יושר מהמשטרה. 

, על חשבונו והוצאותיו, לכך שכל העובדים עירייההקבלן הינו האחראי הבלעדי כלפי ה 4.11
שיועסקו על ידו יהיו עובדים, בעלי כישורים, ניסיון, מיומנות ומהימנות אישית. רשימת 

ידי הקבלן בביצוע העבודות בציון פרטיהם, וכן כל מידע נוסף או אחר העובדים שיועסקו על 
. מובהר, כי הקבלן לא יציב עובד שטרם אושר ותימסר ל שיידרש על ידי המפקח, מעת לעת

על ידי המפקח. המפקח יהיה רשאי לסרב לאשר עובד כלשהו כאמור לפי שיקול דעתו ומבלי 
  .רשיידרש לנמק ו/או לבסס את החלטתו, כאמו

 י.דים ידאג לעובד מחליף באופן מיידהקבלן מתחייב כי במקרה של היעדרות מי מהעוב 4.12

הקבלן יהיה אחראי לכך שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות על ידו יצייתו להוראות  4.13
 .כל דין

הקבלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו, ליושרם האישי, ויפצה את  4.14
שייגרם לה כתוצאה מגניבה, או חבלה או הפרת אמון, או כל מעשה או  בגין כל נזק עירייהה

 .מחדל שנגרמו על ידי מי מהם

תהיה רשאית להורות לקבלן, בין בעל פה ובין בכתב, לחדול מלהעסיק בביצוע  העירייה 4.15
העבודות כל עובד מעובדיו, והקבלן יהיה חייב לסיים את עבודת העובד, וזאת מבלי 

בגין הוצאות, נזקים ו/או עירייה מק את הוראתה ו/או לפצות את התידרש לנ השהעיריי
הפסדים שעלולים להיגרם לו עקב כך. היה והקבלן יחליט עקב כך על פטורי העובד מעבודתו 

 .בה, יהא זה על דעתו בלבד והוא מתחייב לעשות זאת על פי כל דין וחוזה

בודות לגביהן התחייב הקבלן הקבלן יידע את עובדיו כי עבודתם הינה במסגרת ביצוע הע 4.16
ואין בכך כדי לפגוע או לגרוע מיחסי עובד מעסיק הקיימים בלעדית בין הקבלן  עירייהכלפי ה

 .לעובדיו

, בכל הקשור לעובדיו לקיום יחסי עבודה הוגנים עירייההקבלן יהיה אחראי, כלפי ה 4.17
ת להעסקת ותקינים הכוללים הקפדה יתרה על קיום כל ההוראות והנורמות הרלוונטיו

עובדים, תשלום שכרם ושמירת זכויותיהם ככלל, ולרבות הוראות החוק, הפסיקה 
וההסכמים הקיבוציים צווי ההרחבה הנוהגים והתנאים החלים על העסקת עובדיו, והכול 

 .כפי שיעמדו בתוקפם וכפי שישונו, מעת לעת

את כל התשלומים לשלם לעובדיו,  אמור לעיל יהיה הקבלן אחראי,מבלי לפגוע בכלליות ה 4.18
שלא יפחת בכל )המתחייבים מהעסקתם וסיום העסקתם על פי כל דין, ולרבות שכר עבודה 

בגין עבודה בשעות  כהגדרתו בחוק וכפי שיעודכן, מעת לעת, תשלום (מקרה משכר המינימום
חופשה שנתית, דמי מחלה, דמי הבראה, דמי חגים הפרשות סוציאליות,  ת,נוספות וחריגו
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וכל התנאים הסוציאליים  (אם לא ניתנה כזו בפועל) טורין ודמי הודעה מוקדמתפיצויי פי
הקבלן מתחייב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה ה. נלווים אחרים החלים על עובדים אלו

זה למלא אחר כל הוראות צו ההרחבה בענף וההסדרים העקיפים מכוח הסכמים קבוצים 
 .שנחתמו בכלל המשק

  ניהול יומן עבודה .5

 :הקבלן ינהל יומן עבודה שבועי, בקשר עם העבודות וירשום בו את הפרטים הבאים 5.1

 .העבודות שבוצעו בכל יום 5.1.1

 .מספרם של העובדים לסוגיהם, המועסקים על ידו בביצוע העבודות 5.1.2

  .כמויות החומרים למיניהם המובאים למדשאות או המוצאים ממנו 5.1.3

 .ותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבוד  5.1.4

 .הציוד המובא למדשאות והמוצא מהם 5.1.5

 .השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות 5.1.6

 .תנאי מזג האוויר השוררים במדשאות 5.1.7

 .תקלות והפרעות בביצוע העבודות 5.1.8

 .ידי המפקח-הוראות שניתנו על  5.1.9

 .הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות 5.1.10

ף את המצב כדי לשק כל דבר אחר שיידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש בו 5.1.11
 .העובדתי במהלך ביצוע העבודות

 למפקח.יומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך ויימסר, מידי יום, ה 5.2

לא עשה כן הקבלן יהיה מנהל המרכז רשאי למלא את יומן העבודה על פי ממצאיו ואלו  5.3
 .יחייבו את הקבלן

דות, אולם רישומים אלה לא הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבו 5.4
  .בכתב המפקח, אלא אם כן אישר אותם עירייהיחייבו את ה

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום צידוק  5.5
מילוי הוראות המפקח -כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי

 .או הוראות החוזה

 מצד העירייהפיקוח   .6

כתב העירייה בו/או מי שימונה על ידי מנכ"ל  האצטדיוןממנה בזאת את מנהל  העירייה 6.1
 לצורך פיקוח על ביצוע העבודות על ידי הקבלן בהתאם להוראות חוזה זה.

 .תהיה רשאית להודיע לקבלן, בכל עת, על שינוי בזהות המפקח העירייה 6.2

העבודות והחומרים בקשר לביצוע העבודות על  המפקח יהיה מוסמך לבקר ולפקח על טיב 6.3
פי הוראות חוזה זה וכן יהיה רשאי למסור לקבלן הודעה בדבר אי אישורם של עבודה או 
חומרים כלשהם. ניתנה הודעה, כאמור, לקבלן על ידי המפקח, יפסיק הקבלן את אותה 

 .או מי מטעמוהמפקח עבודה או השימוש באותם חומרים עד לקבלת החלטת 

 .דירות סיורי הפיקוח ומתכונתם יקבעו על ידי המפקח והקבלן יתלווה לכל סיורי הפיקוחת 6.4

 



 47מתוך  32עמוד 

 
 אחזקת מדשאות באצטדיון הכדורגל באור יהודה 21/2019מכרז פומבי מס' 

  

בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

 וחובות זכויות תהמחאאיסור הסבת/  .7

ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או רשאי להסב  והוא אינו ,בלבד קבלןחוזה זה נערך עם ה 7.1
ו/או מזכויותיו זכות  ואיזלהעביר את החוזה כולו, או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או 

בין  לכל אדם או תאגיד אחר חוזה זה, ל פיע או התחייבות מהתחייבויותיוחוב מחובותיו ו/
 .בתמורה ובין שלא בתמורה

או יותר  25%, יראו בהעברת רשומה או בלתי רשומה הינו תאגיד או שותפות קבלןאם ה
בין וזאת  לעיל, אמורכהעברת זכות המנוגדת ל מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות,

 נעשתה בחלקים. םאם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין א

ו/או אשר יגיעו לו בגין ביצוע חוזה זה,  לא יהיה רשאי להמחות סכומים המגיעים קבלןה 7.2
העירייה תהיה רשאית לסרב להמחות סכומים  מראש.ואלא אם תסכים לכך העירייה בכתב 

לה לפי שיקול דעתה המוחלט, לרבות בכל תנאי שיראה את ההמחאה  כאמור או להתנות
 הגדלת הערבות.

 קבלני משנההעסקת  סוראי .8

לבצע אינו רשאי  קבלן, הבעצמו ו/או באמצעות עובדיו לבצע את העבודותמתחייב קבלן ה 8.1
הסכמת אם קיבל לכך את י משנה, אלא קבלנבאמצעות , ןאו חלקן , כולאת העבודות

יה אחראי וחייב, באופן מלא, לקיום הוראות יה קבלןבכתב. בכל מקרה ה, מראש והעירייה
ומילוי  נשוא הסכם זההעבודות החוזה, חובותיו והתחייבויותיו ולטיב ואיכות ביצוע 

 הוראות כל דין.

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהיה חייבת במתן נימוקים  יההעירייה תה 8.2
 י משנה./קבלנלהחלטתה, שלא לאשר העסקתו/תם של 

 קבלןודיות על ידי השמירת ס .9

מתחייב בזאת, כי הוא, עובדיו, שלוחיו וכל הבא מטעמו, ישמרו על סודיות מלאה  קבלןה 9.1
 חוזה זה. ל פילעירייה ע ביצוע העבודותבקשר לכל מידע, שיגיע לידיהם במשך 

בפני כל גורם  כאמור לעיל להציג את נתוני המידעאינם רשאים ו/או מי מטעמו  הקבלן 9.2
 מת העירייה בכתב ומראש.שהוא, ללא הסכ

מתחייב  הקבלןמוסכם בזאת, שהוראות אלו לשמירת סודיות, הינן לתקופה בלתי מוגבלת ו 9.3
בזאת, לפצות את העירייה בפיצוי מלא בגין נזקים, שיגרמו לה עקב אי שמירת סודיות על 

 ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו וכל הבא מטעמו.

 חוביטו ושיפוי בנזיקיןאחריות  .10

 בחומרים שימוש או/ו מסוכנות עבודות ביצוע בזמן, השטחים וסגירת לסימון אחראי הקבלן 10.1
 בהם מבצע הוא אשר מהשטחים לציבור מפגעים לסילוק אחראי יהיה הקבלן. רעילים
 .עבודות

 או/ו לעירייה להיגרם העלולים הפסד או/ו אובדן או/ו נזק לכל העירייהכלפי  אחראי הקבלן 10.2
 או/ו הקבלן לעובדי או/ו לקבלן או/ו כלשהו שלישי לצד או/ו המטעמ מיל או/ו לעובדיה
 עם בקשר או/ו בגין מטעמם למי או/ו לעובדיהם או/ו הקבלן מטעם משנה לקבלני

 . העבודות או/ו השירותים

 שהובא או הנמצא ותאור סוג מכל לציוד קלקול או נזק, לאבדן העירייה כלפי אחראי הקבלן 10.3
והוא פוטר את העירייה מכל  ההסכם נשוא העבודות לצורך מטעמו מי ידי על או/ו יד על

 .אחריות לנזקים שיגרמו לרכוש כאמור

 כאמור נזקים לגבי אחריות מכל מטעמה הפועלים ואת העירייה את בזאת פוטר  הקבלן 10.4
 שתחויב סכום כל על ימים 7 תוך מטעמה הפועלים את או/ו לפצותה או/ו לשפותה ומתחייב

 תודיע עירייהה. משפטיות ואחרות בקשר לכך הוצאות לרבות כאמור קיםנז עקב לשלם
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 . חשבונה על מפניה להתגונן לו ותאפשר ל"כנ נגדה שתוגש תביעה כל על לקבלן

 סיבה מכל או/ו זה הסכם מכוח להם זכאי הקבלן אשר התשלומים מן לקזז רשאית עירייהה 10.5
 שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי צד ידי על מהעירייה נתבעים אשר סכומים אחרת

 מחדל או מעשה מחמת לעירייה שנגרמו נזקים בגין או/ו לעיל כאמור הקבלן של באחריותו
 .לעיל כאמור הקבלן של באחריותו שהם

, וחובותיו מהתחייבותו לגרוע ומבלי דין כל פי ועל לעיל כאמור הקבלן של אחריותו להבטחת 10.6
 אחריות קיימת עוד וכל ההסכם תקופת כל במשך נוחשבו על ולקיים לערוך הקבלן מתחייב

 שלא ובלבד, דעתו שיקול לפי כאמור אחריות להבטחת מתאימים ביטוחים כלפיו שבדין
' א נספח, ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים מהביטוחים יפחתו

 .  "(ביטוחים קיום על האישור טופס: "להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה

 כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את זה הסכם חתימת במעמד ימציא לןהקב 10.7
 מסירת. לעיל הנזכרים הביטוחים ועריכת קיום על בישראל המורשים הקבלן מבטחי בידי

 אשר זה בהסכם עיקרי תנאי הינה במועדים עירייהל הקבלן מבטחי ידי-על חתום האישור
 ביטוח אישור וימציא ישוב הקבלן. ההסכם הפרת בגין ותבתרופ עירייהה את מזכה הפרתו

 בקבלת צורך ללא וזאת, זה הסכם של חלותו זמן כל במשך, הביטוח תקופת תום עם מיד
 .עירייהמה כלשהי דרישה

 ביטוחים קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים עריכת 10.8
 אחריות עליה יטילו ולא הביטוחים התאמת על עירייהמה כלשהו אישור יהוו לא לעירייה

 זה הסכם פי-על הקבלן של אחריותו את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו לכך בקשר כלשהי
 .דין כל פי-על או

 או במישרין המשמש רכב כלי לכל ביטוח, שנערך יוודא או יערוך הקבלן -רכב כלי ביטוח 10.9
 על לבטחה שחובה חבות כל מפני ההתקשרות תקופת אורך ולכל העבודות לביצוע בעקיפין

( חובה ביטוח) מוגבלים בלתי אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח לרבות דין פי
 חובה בביטוח מכוסים אינם אשר גוף לנזקי כיסוי הכולל לרכוש נזק בגין חבות מפני וכן

" רכב כלי" המונח כי מוסכם ספק למען. ₪ 600,000 -מ יפחת שלא אחריות גבול בסכום
 .סוג מכל ממונעים נעים וכלים גוררים, מחפרים, טרקטורים, מלגזות, מנופים כולל

 יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני וציוד" רכב כלי" 10.10
 ₪ 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות מיוחד גוף נזקי מפני אחריות ביטוח גם עבורו

 .למקרה

 העצמיות ההשתתפויות בדמי יישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום על אחראי לבדו בלןהק 10.11
 .הביטוח בפוליסות הקבועות

 הקבלן של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי יהיה לבדו הקבלן 10.12
 יגרמו אשר, ועובדיהם משנה קבלני, עבודות מבצעי קבלנים לרבות, מטעמו הפועלים או/ו

. נזקים אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח תגמולי של חלקית או מלאה תהלהפח
 לסכום מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים אחראי יהיה הקבלן כי, מובהר

 .בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות

 לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב הקבלן 10.13
 .הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור, האמור בכלליות

 אחראי קבלן יהיה, העירייה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את הקבלן הפר 10.14
 או/ו כספי נזק כל על העירייה כלפי כלשהי טענה לו שתהיה מבלי ובלעדי מלא באופן לנזקים

 .זאת עקב לו שיגרם אחר

 זכות על ויתור גם ייכלל, העבודות ביצוע עם בקשר הקבלן שיערוך הביטוח יסותפול בכל 10.15
 יחול לא כאמור הויתור"ל. הנ של ומנהלים עובדים, בנות חברות, העירייה כלפי התחלוף

 .זדון בכוונת נזק שגרם מי כלפי
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 ה ת מ ו ר ה .11

למחירים כאי תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהיה הקבלן ז 11.1
להלן: )בתוספת מע"מ כדין  הצעתו במכרזהמתקבלים לאחר ניכוי ההנחה בשיעור שנקב ב

  "(.התמורה"

או החלפת גרגירים יהא בהתאם ו/ שזרוענוספות שאינן העבודות ההתשלום עבור ביצוע  11.2
 . 20%ובניכוי הנחה של  לבמחירון דק המופעיםלמחירים 

טת לעיל הינה התמורה הכוללת והסופית המגיעה בין הצדדים כי התמורה המפורמוסכם  11.3
 עבודותשכר עובדים, נסיעות רכב שירות, לרבות  לפי ההסכם והתחייבויותילקבלן בגין כל 

ההובלה,  וחלפים שיותקנו במסגרת התיקונים, נלוות, שעות העבודה, חומרים, חלקים
ת אחרות, אלא אם והוצאופינוי  פירוק והתקנה, תיאומים עם כל הרשויות הרלוונטיות,

  . נאמר אחרת במפורש

העירייה לא תהיה חייבת בתשלום נוסף כלשהו לקבלן כנגד ביצוע התחייבויותיו הנובעות  11.4
 מהסכם זה.

 שהיא לכל תמורה ביצע הקבלן עבודה שלא נדרש לבצע מכח ההסכם, לא יהא זכאי בגינה 11.5
 .בהסכם זה

פי חוזה זה, לעבוד בשעות הלילה  בכל מקרה בו יידרש הקבלן, לצורך ביצוע העבודות על 11.6
 .הוא לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או פיצויי בגין כך

 ההסכם, גריעתם או העתקתם ממקום אחד למסגרת מדשאותבכל מקרה של תוספת  11.7
על פי הקבוע  למשנהו, יהא הקבלן זכאי לתמורה על העבודה אותה ביצע בפועל בלבד,

לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום או פיצוי  קבלןהלמען הסר ספק מובהר כי . בהסכם זה
 בהיקף העבודה, בסדר ביצועה, או באתרים בהם היא מתבצעת. נוסף עבור השינוי

 התמורה תנאי תשלום .12

לכל חודש  5ה חשבון מפורט עד ליום למנהל האצטדיון יעביר הקבלן  ביצוע העבודותבגין  12.1
 . שביצע בחודש שחלף עבודותקלנדרי ביחס לסכום התמורה המגיע לו בעד ה

יום ממועד הגשת החשבון, והוא  15יבדוק את החשבונות של הקבלן תוך  מנהל האיצטדיון 12.2
יהיה רשאי לאשר את כל החשבון במלואו, לא לאשרו כלל או להפחית, לפי העניין, את 

, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בגין עבודות שטרם הושלמו בהתאם לדרישות העירייה הסכום
מתן שירותים חלקיים ו/או לקויים ו/או ביצוע עבודות או מתן שירותים אשר  ו/או בגין

 סופקו באופן שלא השביע את רצונה של העירייה.

 מנהל האיצטדיוןאת החשבון ועם אישורו, יגיש הקבלן למנהל האצטדיון לאחר שביקר  12.3
ם ביצוע ולהעברתה למחלקת גזברות בעירייה לש מפקחחשבונית מס כדין לאישורה על ידי ה

 התשלום, כולו או מקצתו.

יום ממועד אישור החשבונית על ידי  45במתכונת של שוטף +מועד תשלום החשבונית יהיה  12.4
 המפקח.

 התשלום אינו צמוד למדד כלשהו ולא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית.  12.5

ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי התשלום ודרך  ,פרוצדורה המפורטת לעילה 12.6
לקבלן, במקרה בו  ככל שמגיעגם לגבי כל תשלום,  המחויביםול בשינויים העברתם, תח

מכח הסכם או העולים מההופסקה העסקתו לפני תום תקופת ההסכם, מכח כל עילה וזכות 
 .דין, ביחס לתשלום היחסי המגיע לוה

לקבלן לא תהיינה כל דרישות ו/או טענות לעירייה בגין עיכובים בהעברת התמורה הנובעים  12.7
ו"ח שהגיש הקבלן ואינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון ו/או פרטים לא נכונים מד
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

ו/או חוסר במסמכים ו/או בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים, אשר תשלומם 
 .יעוכב עד לבירור הסופי ואישורם לתשלום ע"י המנהל

 ערבות בנקאית .13

על  ביצוע העבודות וע יעיל, תקין ורצוף של ביצו קיום כל התחייבויותיו של הספקלהבטחת  13.1
₪    18,000ערבות ביצוע בסך של לעירייה  קבלןימציא ה לעירייה על פי חוזה זה,קבלן ידי ה

בנוסח זהה לערבות שהגיש במסגרת הגשת הצעתו בלבד( ₪ )ובמילים : שמונה עשרה אלף 
 "(.הביצוע "ערבותחודשים )להלן:  12בתוקף לתקופה של ו למכרז

 14חודשים נוספים,  12מתחייב להאריך את תוקף הערבות, בכל פעם לתקופה של  קבלןה 13.2
את  קבלןיום לפחות קודם למועד פקיעת הערבות שבידי העירייה, אותה עת. לא האריך ה

הערבות תהיה העירייה רשאית לחלט את הערבות ולהחזיק את סכומה כבטחון להבטחת 
 י חוזה זה.על פ הקבלןמילוי כל התחייבויות של 

העירייה תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר  13.3
פעמים, ולהיפרע ממנה לגבי הסכומים והפיצויים המגיעים לה על פי הוראות חוזה זה. 

להמציא לעירייה  קבלןלטה העירייה את הערבות, כולה או חלקה, כאמור, מתחייב היח
 ח הערבות ובגובה סכום הערבות שחולט.ערבות חדשה/נוספת, בנוס

ערבות, כדי לפגוע בזכויות ו/או סעדים כלשהם, שיעמדו לרשות העירייה האין בחילוט  13.4
ומבלי לפגוע בכל זכות ערבות האת נזקיה הממשיים, אם יהיו יתרים וגבוהים מסכום  לתבוע

 אחרת של העירייה.

 תקופת החוזה .14

החל  חודשים 12חוזה זה תהיה לתקופה של  יל פע קבלןההתקשרות בין העירייה לבין ה 14.1
 "(.ת החוזהתקופ" )להלן: ___________________ועד תאריך  ___________________ מתאריך

 חודשים נוספים 12תקופות חוזה נוספות, כל אחת בת  4החוזה יוארך מעצמו )אוטומטית( ב  14.2
יום  30בכתב ומראש,  ,ןקבל"(, אלא אם תודיע העירייה לתונוספחוזה הת הותקופ)להלן: "

קופת , לפי העניין, על אי הארכת תהחוזה ו/או תקופת חוזה נוספתלפחות, לפני תום תקופת 
 .חודשים 60 בכל מקרה תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על .החוזה

לתקופת/תקופות חוזה נוספת/נוספות, מוקנית  החוזהתקופת ארכת ביטול הל הזכות
ות ה/וארך לתקופתהחוזה תקופת לדרוש כי  איהיה זכילא ינו ואקבלן וה ,לעירייה בלבד

 .כלשהן ותת/נוספ

לפי שיקול בכל עת,  ,העירייהרשאית לעיל,  14.2 0 -ו 14.1בסעיפים מבלי לגרוע מהאמור  14.3
כלשהו,  כל נימוק או הסברבמתן  צורך ללאמכל סיבה שהיא,  זה חוזה דעתה הבלעדי, לבטל

ימים לפחות, מבלי שהעירייה  30, בהתראה של קבלןעל ידי משלוח הודעה מוקדמת בכתב ל
 תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם, עקב הפסקת ההתקשרות.

שלטענתו  ו/או הפסדים כלשהם, ל נזקיםעעילה להגיש תביעה , עקב כך, קבלןלא תהיה ל
 .שימוש העירייה בזכותה על פי סעיף זה עקב נגרמו או עשויים להיגרם לו

וההתחייבויות  ההוראות כל התנאים, םבמלוא יחולו, ות/נוספתהחוזה ה ות/בתקופת 14.4
 ונספחיו. בחוזה זה יםהקבוע

 סעדיםהפרות ו .15

יפר הוראה מהוראות חוזה זה,  קבלןמבלי לגרוע מזכויות העירייה על פי חוזה זה, היה וה 15.1
תהיה העירייה זכאית לכל סעד ולכל תרופה משפטית על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

 , ועל פי  כל דין.1970 -חוזה( תשל"א 

הינם תנאים עיקריים ויסודיים  13ו  9,10 -2 מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה כל דין, סעיפים  15.2
של חוזה זה, והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה, המזכה את העירייה 
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
     חתימות מורשי החתימה של המציע/הקבלן וחותמתו:.ונספחיו

 כל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין בגין הפרה יסודית של החוזה.ב

, ייחשבו להלן פורטיםהמקרים המ, מוסכם כי גם לעיל 15.2בסעיף  מורמהאבלי לגרוע מ 15.3
כהפרה יסודית המזכה את העירייה בזכות לבטל את החוזה בהתראה מוקדמת בכתב של 

 כל דין:פי חוזה זה ועל יום מראש, וזאת בנוסף לכל סעד אחר, העומד לה על פי  14

 .הסתלק מביצוע החוזהקבלן ההעירייה, כי הוכח להנחת דעתה של  15.3.1

או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה  ,קבלןהוטל עיקול זמני או קבוע על נכסי ה 15.3.2
לא הופסקו או לא  ,על לגבי נכסיו או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורהולפ

 ביצועם.הטלתם ו/או יום ממועד  30הוסרו לחלוטין תוך 

יום  30מהעירייה, והעיקול לא יוסר תוך  בלןקהוטל עיקול על כספים, המגיעים ל 15.3.3
 מיום הטלתו

או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם  ,התראת פשיטת רגל קבלןהוגשה נגד ה 15.3.4
 .או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,או חלקם

או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק  מרצון, החלטה על פירוקקבלן י ההתקבלה על יד 15.3.5
כולם או חלקם,  ,ו שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיואאו ניתן נגדו צו פירוק 

 .איתםאו שפנה לנושיו בבקשה למתן ארכה או פשרה לצורך הסדר 

בכל מקרה שבו עשויה העבודה להתבצע על ידי נאמן, מנהל עיזבון, או כל אדם  15.3.6
 .קבלןהממונה על נכסי ה

או הציע  או אדם אחר מטעמו, נתן ,קבלןהוכח, להנחת דעתה של העירייה כי ה 15.3.7
 לחוזה זה על נספחיו או בקשר שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר

 חוזה זה.נשוא  עבודותלביצוע ה

 פיצוים מוסכמים .16

מראש תהיה העירייה זכאית לפיצויים מוסכמים וקבועים חוזה זה הפרה יסודית, קבלן הפר ה 16.1
ת הפרשי הצמדה למדד ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו, בתוספ וזאת ,₪ 30,000בסך של 

ועד למדד הידוע בעת ביצוע תשלום הפיצוי המוסכם בפועל  יסודימדד הההמחירים לצרכן, מ
מבלי לפגוע בזכותה של , וזאת לקבלןו/או בעת ניכויו על ידי העירייה מהתמורה המגיעה 

 ח כל דין.וח חוזה זה ו/או מכוהעירייה לכל סעד נוסף אחר, העומד לה מכ

האמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לחברה על פי חוזה זה או מבלי לגרוע מ. 16.2
זכאית  עירייהעל פי כל דין מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן תהיה ה

  :לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם ללא התראה מראש

 גובה הפיצוי תיאור ההפרה

 שעות, על נזילת 12התראה שנייה, בתוך 
 מים באותו מקום.

 למקרה.₪  1,500

 .ש"ח למקרה 1,000 ס"מ. 10עשביה בגובה מעל 

 .ליום איחור₪  500 אי פינוי גזם במועד

העסקת עובד שלא אושר על ידי מחלקת 
 הביטחון בחברה

 ש"ח.200
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בכל מסמכי ההסכם  האמור לכל מסכימים ואנו הבנו קראנו, להלן כי בחתימותינו מאשרים בזאת הננו
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 ₪. 100 גיזום עץ שלא על ידי גוזם מומחה

 ש"ח 300 .אי נעילת ארגזי ראש מערכת

בהתאם לתכנית העבודה שטח לא מושקה 
 ולמפרט

400 .₪ 

שטח לא מכוסח בהתאם לתכנית העבודה 
 ולמפרט

300 .₪ 

שולי דשא לא מטופלים בהתאם לתכנית 
 .עבודה ולמפרט

400 .₪ 

 תשלום מלא עבור הנזק על חשבון הקבלן לכול מקרה-גרימת נזק לתשתיות
 בהתאם למחירון דקל.

, שלא ביצוע העבודות שתשלם העירייה לצורך ספיכתשלום בכל העלויות ובכל ישא  קבלןה 16.4
העירייה  .15%בתוספת תקורה של אחר,  קבלןוהעירייה נאלצה להזמין מ, על ידו בוצעו

רשאית לגבות ו/או לנכות את סכום ההוצאות הנזקים והעלויות מכל סכום, המגיע או שיגיע 
נחתמו ו/או ייחתמו בינה שאחרים,  ל פי חוזיםעקבלן ל לרבות מסכומים שיגיעו לקבלןממנה 

 הקבלן.לבין 

העירייה מאת  ושיגיעאחר סכום מהתמורה ו/או מכל כל מ לקזזהעירייה תהיה רשאית  16.5
בין  ,תשמשש ,בקשר לחוזה זהלעירייה  קבלןה ןשנת, לרבות חלוט הערבות הבנקאית קבלןל

ויים אשר כל סכום ו/או פיצלרבות  כאמור המגיעים לעירייה, סכומיםהכיסוי לגם  ,השאר
ו/או כל סכום שעל העירייה  , לרבות הפיצויים המוסכמים לעילהקבלןמאת  יגיעו לעירייה
ואו  קבלןה ם שלו/או מחדלי םבגין מעשי ,כלשהוג' שנתבעה על ידי צד מחמת  ו,יהיה לשאת ב

 קבלןהעשוי להגיע לעירייה מאת ה ,כל סכוםוכל הבא מטעמו ו/או  עובדיו ו/או מועסקיו
  .וזה זהבהתאם לח

לעירייה, או קיזוזים על ידי העירייה מסכומים המגיעים  קבלןתשלום הפיצויים על ידי ה 16.6
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה. קבלןלא ישחררו את ה לקבלן,

ל פי מבלי לפגוע ו/או לגרוע מזכויותיה של העירייה ומכל סעד ו/או תרופה, המוקנים לה ע 16.7
חוזה זה ו/או  ל פילא יבצע את התחייבויותיו עקבלן שה תעכל ו/או על פי כל דין, בחוזה זה 

את הזמין העירייה רשאית ל יהתהעל ידי העירייה במועד שנקבע  עבודותהאת יבצע לא 
 העירייה.הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של , אחרהעבודות מקבלן 

על ידי כביטול החוזה  המוקנות לה על פי חוזה זה עירייה בזכויותלא יראו את שימוש ה 16.8
ובמועד שקבעה בהודעה,  קבלןהעירייה, אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש בכתב ל

יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי חוזה זה, כל עוד לא ניתנה לו  קבלןוה כאמור,
 הודעה, כאמור.

לאי התאמה מאחריותו  קבלןביטול החוזה על ידי העירייה, לא יפטור את ה 16.9
 על ידו על לביטול החוזה. ו/, שסופקבעבודות שהתגלתה/תתגלה

בגין סיום שלומים ת קבלןבוטל החוזה כאמור לעיל, לא תהיה העירייה חייבת לשלם ל 16.10
ולא יהיה זכאי  ,כלשהוו/או תשלום זכאי לפיצוי  לא יהיה קבלןוהההתקשרות, כאמור, 
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בפועל  לעירייה עבודות שביצע בגיןקבלן מלבד התמורה שתגיע ל ,לתשלום עבור נזק כלשהו
 ל פילאחר שקוזזו ממנה כל הסכומים שהעירייה זכאית לקזזם עוזאת  עד מועד סיום החוזה

 הוראות כל דין.  ל פיהוראות חוזה זה וע

ייגרם מחמת הסיבות  ביצוע העבודותחשב כמי שהפר הוראות חוזה זה, אם אי ילא י קבלןה 16.11
 קבלןהבנוסף לאמור  העירייהפי דעת לפרק זמן שאינו עולה על המתבקש והכרחי לוהבאות, 

כמפורט  ביצוע העבודות ושמנע תשלום בגין התקופה והסיבות,יקבל כל יהיה זכאי ולא לא 
 . הלןלבסעיף זה 

 .שליטה עליהקבלן אין ללדעת העירייה ש ,בשל סיבה הנובעת מכוח עליון 16.11.1

יצטרפו אליהם, אך לא קבלן שעובדי ה ,שביתות עובדים כלליות בכל הארץ 16.11.2
 בלבד.קבלן שביתות של עובדי ה

 לפי הוראות העירייה. לפרק זמן עבודותההפסקת אספקת  16.11.3

 העבודות.אספקת  שלדעת העירייה לא יאפשרו או מצב חירום, מלחמה פריצת 16.11.4

 שונות .17

כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי חוזה זה, תינתן במסירה אישית, או במכתב  17.1
 חוזה זה.רשום לפי הכתובות המצוינות במבוא ל

הודעה, מסמך או מכתב שישלח בדואר רשום על ידי מי מהצדדים למשנהו לפי הכתובות,  17.2
שעות משעת מסירתו בבית דואר  72המצוינות במבוא לחוזה זה, יחשב כנתקבל תוך 

 בישראל, למשלוח כדבר דואר רשום.

-פט בתלסמכות השיפוט המקומית הבלעדית לגבי עניין, הנובע מחוזה זה, תהיה לבתי המש 17.3
 אביב יפו בלבד.

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 :העירייה
 עירייהה חותמת      

 תאריך ליאת שוחט, עו"ד רו"ח גיל גבריאל
 ראש העירייה העירייה גזבר

 
 

 הקבלן
   חתימה:   שם  בעל זכות החתימה:

   חתימה:   שם  בעל זכות החתימה:

 

 :קבלןהחותמת    :תאריך

 
 

 אישור עורך דין
 
"(, הספק)להלן: "____________   של עו"ד,  ________________________________ ני החתום מטה,א

 ___________________________ת.ז  ____________________________שם:  הופיעו בפני ה"ה _______________ מאשר כי ביום

חתמו בפני המשמשים כמנהלי הספק, ו,  ___________________________ת.ז  ______________________________שם:  -ו
זה, וכי נתקבלו אצל הספק כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתם על  חוזהעל 

 לכל דבר ועניין. בחתימתם הספקוהם רשאים לחתום ולחייב את זה, וכי  חוזה
_____________________  

   
 חתימה חותמת עו"ד ומספר רישיון עריכת דין תאריך
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תשריט  -א' נספח   
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 כללי  .1

 

 הכוללים:בשני מגרשי כדורגל באצטדיון ועבודות נוספות המפרט מתייחס לטיפול שוטף 
  .60/95 ומגרש שני הכולל דשא טיבעי בגודל 70/110מגרש אחד כולל דשא סינטטי ובגודל 

  
 תיאור האתר  .2

 
ירוב של לקית דשא חם עח זניקותשתית חול + מערכת בין היתר, הכוללהמדובר באצטדיון  2.1

 וגנטום וברמודה מזנים שונים מערכת השקיה ממוחשבת ממטירי גיחה ריינברד.  םפספלו
 

 דונם, דשא סינטטי. 110*70כ ל ש בשטח מגרש אחד 2.2
 

מערכת השקייה מחוברת טפאוי, דונם, תשתית חול, דשא: מזן  95*60ח של כטמגרש אחד בש 2.3
 למחדש. 

 
  העבודות תיאור  .3

 
 כיסוח

 האצטדיון.מכסחת פלל. הוראות לסוג הכיסוח יינתנו על ידי מנהל  על הקבלן לספק 3.1

ס"מ בכל כיסוח לא יכוסח יותר משליש העלה  5.2במהלך הקיץ יכוסח הדשא החם בגובה  3.2
 ..)מנהל האצטדיון תדירות הכיסוח תקבע על ידי(הירוק 

ירד הכיסוח ס"מ לאחר התבססותו והתבגרותו  5.3הדשא החורפי יכוסח בתחילה בגובה  3.3
 .ס"מ גם במקרה זה לא יכוסח במפעם אחת יותר משליש העלה הירוק 5.2לגובה 

 .הדשא יכוסח ישאב ויפונה מיד למקום איסוף מאושר 3.4

 האצטדיון.הכיסוח והאיסוף יעשו בקווים ישרים או משתנים על פי דרישת מנהל  3.5

 .ואיזון התופים, ו/או הסכינים כלי הכיסוח יעברו טיפול תקופתי כל חצי שנה של השחזה 6.3

 השקיה .4
באחריות הקבלן תקינותה של מערכת ההשקיה, ממטירים, צנרת אביזרים. ראש מערכת  4.1

 .ברזים הידראוליים/חשמליים, מחשב השקיה ואביזרים

באחריות הקבלן לוודא שכל הממטירים פועלים באופן תקין, לדאוג לכך שהם קופצים  4.2
 .וממים מעל גובה הדשא, שכל הממטירים במגרש זהיםשהם מתר ,בניצב לקרקע

ההשקיה של המדשאות הינה באחריות הקבלן ובכפוף להוראות כל דין. באחריות הקבלן  4.3
לכוון את מחשב ההשקיה בהתאם לדרישות, וכן להשתמש באופן מושכל במים. כמות 

מהכמות  2.1 מ"מ לדונם. מעבר לכמות העולה על 1300 -המים לאחזקת מגרש כדורגל כ
 .הנ"ל יחויב הקבלן בעלות המים

ככל שרשות מוסמכת תקבע קיצוב להשקיה או שתאסור כל השקיה, מתחייב הקבלן  4.4
לפעול על פי ההוראה האמורה ובמקביל יעודכן ויופחת התשלום לקבלן. ככל שההוראה 

קבלן תחייב הפסקת העבודות תהיה החברה רשאית להודיע לקבלן על סיום ההתקשרות ול
 .כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות ,לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות

 

על הקבלן לבצע פעם בשנה באביב בדיקה של אחידות פיזור המים ולהגיש דוח מפורט  3.6
 .בדבר הבדיקה האמורהעירייה בכתב ל

  אחזקה שוטפת .5
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  פעולות אגרוטכנית

, מנהל האצטדיוןבהתאם לדרישות ( לכל מגרש)אווררים בשנה  6הקבלן מתחייב לבצע עד  5.1
 .האוורור יכול להיות על ידי מאווררת יתדות או נקניקים על פי דרישה

 .הקבלן מתחייב לבצע דילול, מעבר לשיקום קיצי והכנה לשזרוע, על פי דרישת המפקח 5.2

 .במידה ויידרש (פיזור חול)הקבלן יבצע פעולת טופדרסר  5.3

 .על פי דרישות המפקח (מעבר במעגלה ו/או מכבש)ולות כבישה הקבלן יבצע פע  5.4

 אחזקת דשא ומשטח

 .הקבלן יכסה וימלא בורות ושקעים שייווצרו מפעילות במגרש במהלך כל השנה 5.5

מנהל הקבלן ישלים פלטות דשא חסרות ועל פי הנדרש, אופן ביצוע ההנחה יינתן על ידי  5.6
יובא ממקורות חיצוניים יידרש לאישור על ידי לפי הנסיבות בשטח. דשא שהאצטדיון 

 מנהל האצטדיון.

 .הקבלן ישלים זרעים בעונת החורף בכל המקומות שיידרש לכך 5.7

 הדברה 

לביצוע כל ריסוס  ר(מט 6ליטר עם בום  300מרסס )על הקבלן להעמיד באופן זמין מרסס  5.8
 .שיידרש במגרש

 מנהל האצטדיון.מחלות ללא קשר לתוכניות הקבלן אחראי לניקיון הדשא ממזיקים ו. 5.9

וזאת על פי תכניות מ' מעבר לגבול מגרש  5עשב רעי כולל על הקבלן לדאוג להדברת   5.10
 מנהל האצטדיון.ריסוס שיינתנו על ידי 

הכנת תרסיס, )על הקבלן לדאוג לאדם מיומן לביצוע ריסוס תוך ידיעה שריסוס לא נכון  5.11
יכול לגרום לנזק בדשא. נזק שיגרם ( ריסוס, ריסוס במינון לא נכוןחפיפה או אי חפיפה ב

 .בשל ריסוס לא נכון הקבלן יישא באחריות

 ותולמטר מעבר לגב 5 החל מ םהקבלן אחראי לריסוס עשביה בשולי ומסביב למגרשי 5.12
 .יםהמגרש

 דישון

 ה.ליטר לפחות זמינ 300הקבלן לדאוג למדשנת צנטריפוגלית  על  5.13

על הקבלן להעמיד אדם מיומן לביצוע הדישונים, בידיעה שדישון לא נכון יכול לגרום   5.14
 .לצריבת הדשא

. כמות האצטדיוןמנהל על הקבלן לבצע את הדישונים לפי תכנית שתימסר על ידי  5.15
 .האצטדיון מנהלהדישונים, מספר המעברים וסוג הדשן יקבע על ידי 

 טיפולים תקופתיים. 6

 שיזרוע 

על פי לוח )הדשא החי( מגרש האימונים ישוזרע  (אוקטובר דצמבר)הסתיו חודשי במהלך  6.1
 .מנהל האצטדיוןזמנים שיימסר על ידי 

 .מלבד אם יוחלט אחרת השיזרוע יהיה במדורג ויכלול את כל המגרש  6.2

 על הקבלן להכין את המגרש לשיזרוע.  6.3

 סוף ופינוי הכסחת, אוורור במידה ויידרשההכנה תכלול קרקוף או דילול של הדשא אי 6.4

 מנהל האצטדיון.הקבלן יספק משזרעת שתאושר על ידי  6.5

 ש.השיזרוע יעשה בשלושה מעברים לפחות+ עיבוי ידני ו/או במדשנת במידה ויידר 6.6

 מנהל האצטדיון.הקבלן יבצע שיזרוע נוסף במהלך החורף לפי הצורך ובהתאם לדרישת  6.7
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 .מערכת התזה זמנית על חשבונו במידה ויידרש הקבלן יציב 6.8

 טיפול קיצי 

  ים.יבוצע שיקום במגרשהאצטדיון לאחר סיום עונת המשחקים ועל פי לוח זמנים של מנהל   6.9

 השיקום יכלול גילוח ו/או קירקוף הדשא הקיים.  6.10

  .אוורור משטח הדשא 6.11

 האצטדיון.השלמת מרבדים באזורים שידרשו על ידי מנהל  6.12

 .יישור ומילוי שקעים בחול 6.13

 .עונתי-טיפול במונעי נביטה של עשבי קיץ חד 6.14

 דישון.  6.15

יישור ממטרים, הגבהה או הנמכת הממטיר, על פי )בדיקה וטיפול במערכת ההשקיה  6.16
 .)הצורך

    הנחיות נוספות .7

ר אחרת בפוליסיד או בכל הקבלן יסמן את גבולות המגרש אחת לשבוע מלבד אם נאמ 7.1 
חומר אחר. על הסימון להיות ישר ובהתאם לתקנות הנדרשות. על הקבלן לתחזק את 

 .מכונת הסימון ברמה גבוהה ולדאוג לניקיונה לפני העלייה למשטח הדשא

סינדרס בהתאם לדרישות מנהל המרכז  -הקבלן מקבל על עצמו השקיית מסלולי הריצה 7.2
, ריסוס עשביה, הידוק, סימון + חריטה. כל האמור לעיל יאוטכמו כן: ט .ובתיאום עמו

  ה.שטח המכוסה בסינדרס ובורות הקפיצכולל: בורות קפיצה וכל 

הקבלן מתחייב כי במסגרת עבודתו לא יפגעו מסלולי הסינדרס, ולא יועלו כלים כבדים על  7.3
ך. יש לדאוג המסלולים הנ"ל, המסלולים ירוססו בחומרים מונעי נביטה על פי הצור

בחומרים מונעי  שהמסלולים לא יזרעו ולא יישפך כיסוח דשא או דשן, המסלולים ירוססו
  ך.נביטה על פי הצור

הקבלן ידאג לגיזום העצים סביב המגרשים כך שלא יפריעו למשחק וכן להתפתחות וגדילת  7.4 
 .הדשא

 .הקבלן ידאג לחיתוך ופינוי שורשי עצים שחודרים לשטח המשחק 7.5

 .הקבלן ידאג ששולי המגרשים יהיו נקיים מעשביה 7.6

אלו יקבעו תכניות  על הקבלן לבצע בדיקת קרקע ועלים פעם בשנה, על פי נתונים 7.7
במידה ויגלו תופעות לא ברורות בדשא יידרש הקבלן למסור חומר  ם. הדישון למגרשי

 .ו/או קרקע לבדיקה פתולוגית

  . דשא סינטטי8

המורים על איסור עישון והכנסת  לאצטדיוןקבלן להציב שלט/ים בכניסות באחריות ה 8.1
השלטים יהיו ברורים וקריאים, והקבלן יתחזק שלט/ים אלה כל תקופת . מזון למגרש

 .החוזה ויחליף כל שלט שיינזק בשלט חדש

. דשא הסינטטישעות אימון, על הקבלן להבריש את ה 35פעם עד פעמיים בשבוע, כל  8.2
תהיה קודם לרוחב המגרש ולאחר מכן לאורכו. חל איסור על הברשה כאשר  ההברשה

  .מעלות צלזיוס, וכן על חניית כלי על הדשא 30טמפרטורת המרבד מעל 

מגופים זרים כגון: עלים, ניירות, בקבוקים  יםאחת לשבוע יש לנקות את המגרש  8.3
 וכיו"ב

ת ההדבקות והסימונים. התיקונים אחת לשבוע יש לעבור על החיבורים, לבדוק א     8.4
  .יבוצעו בתיאום עם החברה שהתקינה את הדשא
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על הקבלן לנקות, מידית, כל לכלוך הנגרם מנזילת שמן, דלק, צבע, דבק וכיו"ב גורמים  8.5
  .דומים. הניקוי יעשה על פי הוראות החברה שהתקינה את הדשא

, בנוסף (גרומר קפיצים)דחיסה  חודשים, במשחרר 6עד  4-על הקבלן לעבור, אחת ל 8.6
 .למברשת

על הקבלן להוסיף ולפזר, ככל שחסר, או לפנות ככל שיש עודף של חול או גומי. למען . 8.7
תספק את הגומי ועבודות הוספת הגומי תהיינה על חשבון הקבלן,  העירייהסר ספק ה

 .חשבון הקבלן כמו גם החול, הוספתו, פיזורו ופינוי חול וגומי, ככל שיידרש, יהיו על

את על מנת לשמר  עירייהעל הקבלן לבצע את כל עבודות התחזוקה הנדרשות על ידי ה 8.8
 .אחריות על הדשאה

 .על הקבלן לתחזק ולשמור את תקינות מערכת ההשקיה 8.9  

 

 החלפת גרגירים .9
דה תכלול בין העבו החלפת גרגירים. בדשא הסינטטיהקבלן יבצע אחת לשלוש שנים 

חול )סיליקט( מכל שטח הדשא הסינטטי , שאיבת החול ופינויו, אספקת  החלפת היתר
מ"מ הצנעה והברשה  4ל מ"מ  3שטח המדשאה, פיזור שיכבה שבין  חול )סיליקט( מכל

 .ליישור באופן מקצועי
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 כללי .1
 – תשמ"ח (עבודות בניה) הקבלן מצהיר בזה, שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה 1.1

על כל פרטיהן וידועים לו תנאי העבודה כמפורט ברישיונות וגם חוקי המדינה  1988
המתייחסים לבטיחות. הקבלן מתחייב לפנות לכל הרשויות והגופים הנדרשים כדי 
לברר מראש את מקומם של מתקנים תת קרקעיים כגון: כבלים, כבלי חשמל, צריכת 

אישורם המוקדם של כל הגורמים הנ"ל דלק, צנרת מים, צנרת גז וכדומה ולקבל את 
כי הוא וצוות עובדיו  ,לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיהם. כמו כן מתחייב

 .ימלאו אחרי ההוראות ויקימו את תקנות הבטיחות
 

הקבלן ידאג לכך, שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה וכל אדם אחר שיבוא בשמו או  1.2
דינה, ואת נהלי הבטיחות של הרשות מטעמו, יכירו את תקנות הבטיחות של המ

המקומית, את חוקי העזר של הרשות המקומית ואת אמצעי הזהירות המקובלים 
 .במקצוע, ושינהגו בהתאם

 
הקבלן יהיה אחראי לקיום משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללים  1.3

 .המפורטים להלן ויקפידו על הוראות גיהות

 
א מכיר את תנאי הבטיחות השוררים באתר שבו תבוצע הקבלן מצהיר בזה, כי הו 1.4

העבודה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעים 
 –הדרושים כדי לשמור על תנאי הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות 

 .ועל פי כל דין 1945 –ובפקודת הנזיקין האזרחית  1981

 
 .עירייהודה במקום, שייצג אותו כלפי ההקבלן ימנה מנהל עב 1.5

 
 ציוד וכלים  .2

 
הקבלן אחראי לכך שכל הציוד, המכונות והכלים, שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן  2.1

 .תקין ותואמים את הוראות הבטיחותהעבודה יהיו במצב 
 

הקבלן אחראי לכך שהציוד יופעל על ידי עובדים מיומנים, בעלי רישיונות תקפים,  2.2
 .י החוקכנדרש על יד

 
 .הקבלן יספק לעובדיו ציוד מגן אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שהם מבצעים 2.3

 
הקבלן יספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכך, שיהיו תנאים נאותים  2.4

 .המאפשרים להגיש שירות דרוש, במקרה של תאונה

 
 מהלך העבודה .3

 
, צדדים שלישיים כלשהם הקבלן יספק על חשבונו את כל הדרוש להגנת העובדים 3.1

 והרכוש.
 

הקבלן וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות  3.2
חיבור שאושרו על ידי חשמלאי מוסמך של החברה ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד 
במבחן הבטיחות בהתאם לחוק. כמו כן לא יעשה תיקון ברשת החשמל ללא אישור 

 .ל רשוםבכתב מאת מהנדס חשמ

 
 .הקבלן לא ישתמש בברזי הידרנטים ובציוד כיבוי אחר לצורך ביצוע העבודות 3.3
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קבלן מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיון באתר העבודה וידאג ה 3.4
 .לסילוק של פסולת וגרוטאות במהלך העבודה ובסיומה

 
בכתב  הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם קבל לכך היתר 3.5

. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה לרכב בטחון ולנקודות מנהל האיצטדיוןמ
 .הציוד לכיבוי אש

 
במקרה של תאונת עבודה ינקוט נציג הקבלן את הצעדים המתבקשים בהתאם  3.6

 :לנסיבות
  .יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולים 3.6.1
 .בודהולמשרד העלמנהל האיצטדיון ודיע ללא דיחוי י  3.6.2
מקרה של תאונה קטלנית, יודיע ללא דיחוי למשטרה וישאיר את ב  3.6.3

 .המכונות והכלים במקומם, ללא שינוי עד בוא המשטרה
 מניעת תאונה  4

יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן הערות הסתייגות  העירייהנציג של  4.1
מים מצד בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאי

 .הקבלן, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים
 

תנאי רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן אם הוא משוכנע ש מנהל האיצטדיון 4.2
המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן משתמש  ד,הבטיחות לקויים, או כי הציו

יחוי לתיקון המצב ללא בהם אינם תקינים, במקרה זה יתחייב הקבלן לפעול ללא ד
תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור, לא תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, 
הוא הדין, במקרה שהקבלן או אנשיו יעבדו לפי שיטות שמסכנות חיי אדם או שלמות 

 .או של צד שלישי כל שהוא עירייההרכוש של ה
 

מצוות העובדים של יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אדם  עירייהנציג מטעם ה 4.3
 .הקבלן, שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל
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 נספח ד' - אישור על קיום ביטוחים.
 לכבוד

 יהודה -אור עיריית
 60373יהודה -אור 30"ד ת, 120  סעדון אליהו' שד

 "(העירייה)להלן: "
 

 עבודות ביצוע בגין"( לןקבה)להלן: "  ______________אישור על קיום ביטוחים של  הנדון:
 ו/או מתן שירותים נלווים )להלן: "העבודות"( הכדורגל באצטדיון מדשאות של אחזקה

 בקשר עם הסכם 
 

 אנו הח"מ ________________________ עירייה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
 
ו/או  העבודות צועיו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם ב לקבלןאנו ערכנו  .1

 :דלקמןכ
 

 ______________ (מספר פוליסה) ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א
גבול אחריות: תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח 
2,000,000 ₪  

 
על פי דין, המכסה אחריות בגין מעשה או מחדל  הקבלןשל  ואחריות :כיסוי תיאור

אחריותו בגין לרבות  ום על ידו/או של העובדים הנשלחי הקבלןשל 
 , כתוצאה ו/או בקשר עם העבודות ו/או השירותים.ומטעממי 

בגין ו/או בקשר עם מעשה או  עירייהאת ה לשפותמורחב  הביטוח .1 נוספות הרחבות
 הבאים מטעמו.אחריותו בגין מחדל של הקבלן ו

 .לאומי לביטוח המוסד של תחלוף תביעות בגין כיסוי .2

 .הרמה ומכשירי וטעינה פריקה בגין כיסוי .3

 בציוד משימוש הנובעים גוף נזקי עבור כיסוי כוללת הפוליסה .4
, התעבורה בפקודת כהגדרתו מנועי רכב כלי שהינו הנדסי מכני
 .לבטחו חוקית חובה שאין

יחשב לרכוש צד שלישי למעט אותו חלק של  העירייה רכוש .5
 הרכוש עליו פעלו במישרין.

 .ביטוח מקרה לכל  ₪ 40,000על אינה עולה  :עצמית השתתפות
  

 _________________ ( מספר)פוליסה  ביטוח חבות מעבידים .ב
 גבול אחריות: תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח 
6,000,000 ₪  

20,000,000 ₪  
 : כיסוי תיאור

 
 שנגרמו מקצוע ומחלות עבודה תאונות בגין דין כל פי על אחריות

 . עבודותה בביצוע  הקבלן  ידי על למועסקים
אחריות כמעביד  ההיה ותוטל עלי העירייהאת  לכלולורחב מהביטוח  :נוספות הרחבה

לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו למי מהמועסקים על ידי 
 הקבלן ומי מטעמו.
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 _______________ ועד __________________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 

 ו/או העירייה.  הקבלן –היה יח" "המבוט שםפוליסות הנ"ל ב .3
 אור יהודה לרבות חברות בנות ועובדים ומנהלים של הנ"ל.  עיריית"העירייה" לעניין אישור זה: 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

 , למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.העירייהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי  .א
 .סעיף אחריות צולבת  .ב

ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה,  הקבלןהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת  .ג
יום לפחות לפני מועד  60הודעה בכתב, במכתב רשום,  ולעירייה לקבלןאלא לאחר שנמסור 

 הביטול ו/או השינוי המבוקש.
 במועד התקפותהיקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט"  .ד

 .מבוטל וקיים ככל  רבתי רשלנות חריג. הביטוח תחילת

 

אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  ולבד הקבלן .5
 הקבועות בהן.

 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  .6

הביטוח על פי הפוליסות  העירייה, ולגבי הוכלפי מבטחי העירייהלפי קיים ביטוח אחר לא יופעל כ
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות  העירייההנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את 

להשתתף בנטל  העירייהמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי  העירייהטוחי יהשתתפות בב
, אנו מוותרים על ספק. למען הסר 1981 –ח תשמ"א לחוק חוזה הביטו 59החיוב כאמור בסעיף 

 .הוכלפי מבטחי  העירייהטענה של ביטוח כפל כלפי 
 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7
 באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות. במפורש

 
 
 

______________ ____________________ _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח       שמות החותמים            תאריך 
 חתימת מורשה חתימה                             
 
 
 
 סוכן ביטוח:________________ טלפון __________________פקס.:_____________ 

 


