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 החברה העירונית רחובות
 (לתרבות, ספורט ונופש )חל"צ

 
  2/2020מכרז פומבי מס' 

 ר רחובות ועבודות נוספות החלפת כר הדשא הסינטטי בספורטק בעי

 
 

החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש בע"מ )חל"צ( )להלן: "החברה"( מזמינה בזאת 
בעיר רחובות ועבודות נוספות ברחובות, על פי  הצעות החלפת כר הדשא הסינטטי בספורטק

 התנאים המפורטים במסמכי המכרז.  
  

ה' -ודה א'רחובות, בימי העב 8רה, ברחוב הנביאים את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החב
שקלים חדשים( לכל   חמש מאות₪ )אלף   1,500 בלבד, תמורת תשלום של  09:00-15:00בין השעות  

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, מעטפת מכרז, שלא יוחזרו לרוכש. 
 . rehovot.co.il-www.ironitבמשרדי החברה או באתר האינטרנט של החברה בכתובת 

 
 

בכפוף ובהתאם להנחיות ולהוראות שיהיו  10:00בשעה  20.5.2020 סיור מציעים יתקיים ביום
, רחובות. ההשתתפות ספורטק ברחוב האלוף פריעם נגיף הקורונה. הסיור יתקיים ב  בתוקף בקשר

 . בסיור הינה תנאי חובה להגשת הצעה במכרז
 

על המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז, 
עליה יצוין סגורה  במעטפה בשני עותקיםלצרף את כל האישורים הדרושים ולהגיש את החומר 

 ".2/2020"מכרז פומבי מס' 
 

המצויה במשרדי )ולא באמצעות הדואר( בתיבת המכרזים    בלבד  במסירה אישיתההצעות יופקדו  
רחובות, בנוכחות מזכירת ועדת המכרזים או מי מטעמה, בין הימים  8החברה ברחוב הנביאים 

, בצירוף ערבות בנקאית 13:00בשעה  9.6.2020עד ליום בלבד,  09:00-15:00ה' ובין השעות -א'
 בנוסח המצורף למסמכי המכרז. ₪ 10,000בסך 

 יתקבלו.הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, לא 
 

 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
 

 
 
 

 איציק עובדיה       
 מנכ"ל החברה העירונית       
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 מסמך א'
 למציעים תנאי המכרז והוראות

 
 (לתרבות, ספורט ונופש )חל"צ החברה העירונית רחובות

 
  2/2020מכרז פומבי מס' 

 החלפת כר הדשא הסינטטי בספורטק בעיר רחובות ועבודות נוספות 

 
 הוראות למשתתפים 

 
)להלן: "החברה" או "המזמינה"( מעוניינת לקבל  החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש

כר הדשא הסינטטי הקיים בדשא סינטטי חדש בספורטק בעיר  הצעות לביצוע החלפת מהציבור הרחב
 רחובות.

 :מהות המכרז .1

התמורה אותה תשלם החברה למציע שיזכה עבור ביצוע העבודות סכום  המכרז הינו על   1.1
 בהתאם להוראות ההסכם ההתקשרות ונספחיו.על כל חלקיהן באופן מלא ושלם 

מתו אין הוא יכול לבוא ת ההסכם והנספחים ולאחר חתיעל המציע לשים לב לכל דרישו 1.2
בדרישות לתוספת תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחיו  )בין אם צורפו או לא 

בפסקה  צורפו( גם אם העילה שלו לכך היא אי הבנתו ו/או אי היכרותו ו/או אי ידיעתו
 .הרלוונטית

 העבודות תכלול: מובהר בזאת כי התמורה הכוללת המוצעת לצורך ביצוע 1.3

כל הוצאות שיוציא המציע, שיזכה עם ביצוע העבודות לרבות תשלומים  (1
 למתכננים, נותני שירותים ויועצים מכל שסוג שהוא.

וואי כל עבודה, ציוד והחומרים, לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות ל (2
נדרשים הדרושים לביצוע ייצור אספקה והתקנה של האלמנטים ה ,וחומרי עזר

 .לביצוע העבודות ע"פ הסכם ההתקשרות ונספחיו
 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר. (3
אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם,  (4

 פירוקם וסילוקם בסיום ביצוע העבודות.אחזקתם באתר, 
ר ציע שיזכה, המוצרים ו/או כל ציוד אחהובלת כל החומרים שיסופקו על ידי המ (5

לאתר העבודה או למרחק סביר מאתר העבודה, החזרתם ובכלל זה העמסתם 
  .ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה ומהם

חזקתם אעבודות שיסתיימו,  אחסנת חומרים וציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי   (6
 .והגנה עליהם עד למסירתם

חידושו של הסימון וכל מכשירי וסימון לרבות פירוקו ו מדידה, ע"י מודד מוסמך, (7
 המדידה הדרושים לשם כך.

 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל עבודה לפי התוכניות. (8
כים אחרים על פי הסכמי כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמ (9

  ההתקשרות ונספחיהם.
רות כניות ושאר מסמכי הסכמי ההתקשכל ההוצאות הנדרשות על פי התו (10

 .)ונספחיהם )בין אם צורפו או לא צורפו
  ם.ניקוי אתרי העבודה וסילוק פסולת ועודפים מה (11

 מסמכי המכרז: .2

 מסמך הוראות למשתתפים ונספחיו כדלקמן: 2.1

 ההצעה הכספית של המשתתף במכרז.  – 1נספח 
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 .טופס הצהרת הקבלן – 2נספח 

 .ותתצהיר היעדר הרשע - 3נספח 

 תצהיר המשתתף להוכחת ניסיון.  - 4נספח 

 .המלצות – 5נספח 

 .נוסח כתב ערבות מכרז - 6נספח 

 הסכם ההתקשרות )להלן: "ההסכם"( ונספחיו כדלקמן: 2.2

 מפרט טכני. –נספח א' 

 ביצוע.נוסח כתב ערבות  -נספח ב' 

 אישור קיום ביטוחים. -נספח ג' 

 כל מסמך אחר כפי שיוחלט על ידי המזמינה. 2.3

 תנאים כלליים: .3

 :בנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן

הינו מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. על המציע להמציא  3.1
על ניהול ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים. למען אישור תקף 

 ולה להביא לפסילת המשתתף.הסר ספק, אי המצאת אישור זה, על

המציא אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. למען הסר ספק, אי המצאת  3.2
 עלולה להביא לפסילת המשתתף. אישור זה, 

מען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה המציא אישור על ניכוי מס במקור. ל 3.3
 המשתתף. להביא לפסילת 

למסמכי  2על ידי עורך דין כמפורט בנספח ח'תצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת  3.4
המכרז, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם 

ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי 
 הרחבה. למען הסר ספק, אי המצאת תצהיר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף

ורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב ה לא 3.5
-297אישום לבית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי או עבירה פלילית לפי סעיפים 

) להלן: "חוק העונשין"(, או לפי  1977 -לחוק העונשין, התשל"ז)עבירות שוחד(  290
לחוק  438עד  414גניבה(, או לפי סעיפים  לחוק העונשין )עבירות 393-383סעיפים 

לביצוע העבודות ו/או  העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי
ו נגד מנהל ממנהליו צו למניעת בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/א

 .לשם הוכחת 2001-הטרדה מאיימת עלפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב
 1עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט בנספח ח'

 ווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו.למסמכי המכרז ואשר מה

שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים  3.6
ו/או לפי חוק  1991 -זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א

בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור , 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז
במכרז. לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר עובדים זרים 

 נספח ח' למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו.כמפורט ב
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ם קצועיים של מנהל הפרויקט/ המתקין מטעפירוט בכתב לרבות הצגת קורות חייו המ 3.7
הקבלן המיועד למנהל את ביצוע העבודות. למען הסר ספק, אי המצאת קורות חייו 

 שתתף.המקצועיים של מנהל הפרויקט המיועד, עלולה להביא לפסילת המ

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פירוט בכתב של רשימת קבלני המשנה המיועדים על  3.8
צע בפועל את עבודות שלגביהם נדרשת מיומנות. למען הסר ספק, אי ידי הקבלן לב

 .ילת המשתתףהמצאת אישור, עלולה להביא לפס

 מועדים, הבהרות ושינויים .4
   

מציע באמצעות דוא"ל כל , רשאי 13:00בשעה  24.5.2020תאריך  ראשוןלא יאוחר מיום  4.1
על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה או חוסר בהירות  , yan@ironitr.co.ilmaa לכתובת:

שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או 
 ול במסמכי המכרז או הנוגע לעבודות נשוא המכרז.עניין כלשהו הכל

ניס שינויים החברה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכ 4.2
המשתתפים. השינויים  ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות

והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל 
רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע כל  ידם.-המציעים, לפי הפרטים שנמסרו על

 ידו להצעתו. -ויצורפו על

בכל  .קונים שניתנו כאמור בסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי המכרזבהרות, תיתשובות, ה 4.3
מקרה יובהר כי למציע עצמו אסור לערוך כל שינוי במסמכי המכרז, והדבר עלול להביא 

 .עתולפסילת הצ

לכל בכתב בלבד, תשלחנה, במידת הצורך, ו/או הבהרות  ההבהרתשובות לשאלות  4.4
יהוו חלק בלתי  הבהרות כאמור. מכי המכרזהמשתתפים הפוטנציאליים שרכשו את מס

 כשהן חתומות על ידו. להצעהאותן לצרף משתתף , ועל כל המכרזנפרד ממסמכי 

המכרז בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי  בכל מקרה של סתירהמובהר בזאת כי  4.5
, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין המקוריים

 .צמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותרע

רשאית לעדכן את לוחות הזמנים במכרז  החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש 4.6
כמו כן החברה רשאית לדחות את המועד האחרון  בלעדי.זה לפי שיקול דעתה המלא וה

עקב להגשת ההצעות למכרז )להלן: "המועד האחרון"( על פי שיקול דעתה, ובין היתר 
 שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 1.1
תחייבנה את  -תשובות בכתב מבעל הסמכות )מנכ"ל החברה או מי שמונה מטעמו( 

 החברה. 

לבטל את המכרז או  ,ואעל פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שה ,החברה רשאית 1.1
 .ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי ,הלפרסם מכרז חדש ללא צורך בנימוק החלטת

  .הודעה מתאימה תפורסם באתר האינטרנט של החברה בלשונית מכרזים

הודעה על דחיית מי מהמועדים כאמור לעיל, תובא בכתב לידיעת כל משתתפי סיור  1.2
  .םיד-הקבלנים, לפי הנתונים שנמסרו על

הכלול במסמכי המכרז ותו למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על  1.3
 לא.

ככל שיתבצע עדכון כאמור, תפורסם על כך הודעה בדף המכרז שבאתר האינטרנט של  1.4
בה לבדוק ם בהליך חועל המשתתפי . rehovot.co.il-www.ironitהמזמינה בכתובת: 

  באופן עצמאי כל עדכון באתר.
 

mailto:maayan@ironitr.co.il
http://www.ironit-rehovot.co.il/
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 סף להשתתפות במכרזהתנאי  .2

על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן וכן יש 
 לצרף להצעה את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים אלו:

בהתקנת משטחי דשא  שנים לפחות 5מוכח באסמכתאות של למציע ניסיון מקצועי קודם  2.1
 .כדורגל  ילמגרש ייםמקצוע

על המציע לצרף המלצות בכתב מטעם המזמינים/הממליצים, וזאת ביחס לכל אחד  2.2
מהפרויקטים אשר בוצעו על ידו ואשר צוינו על ידו במסגרת הצעתו למכרז בהתאם למפורט 

קשר אצל הממליצים כאמור )להלן:  לעיל, לרבות שמות ומספרי טלפון של אנשי
 "ההמלצות" (.

 ספק מורשה של מגרשי מדשא סינטטי./המציע הינו מתקין 2.3

   המייצרת/מספקת של משטחי הדשא הסינטטי  ההמציע יצרף אישור מטעם החבר  2.4
 עמידתו בתנאי האמור . להוכחת

צועיים המציע בעל ניסיון בביצוע עבודות התקנה של משטחי דשא סינטטי למגרשים מק 2.5
 לפחות התקנה של שלשה מגרשי "שחבק" בשלש שנים האחרונות.ביצע וסיים  אשר

בעל אישור מטעם התאחדות הכדורגל יהיה משטח הדשא המוצע במסגרת ההצעה  2.6
   FIFA.הבינלאומי  

 -כר הדשא אשר יסופק יהיה  של אחד מהיצרנים המאושרים ע"י פיפ"א כ
PRODUCERS .    PREFERED   FIFA   לינק לאתר של"ב מצ FIFA 

Licensees/#/index-Turf-Football-Turf/-http://quality.fifa.com/en/Football: . 

 כאמור למשטח הדשא המוצע . FIFAמציע יצרף אישור מעבדה מאושרת ה

 2018מע"מ( בשנים  , ח )לא כוללמיליון ש" 2המציע הינו בעל מחזור כספי של לפחות  2.7
 והוא בעל יכולת כספית לביצוע העבודות נשוא המכרז.  2019,2020

כשהיא צמודה למדד על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית לטובת החברה  2.8
ערבות המכרז תעמוד  ₪. 10,000בסכום של  ג' בנוסח המצורף נספחתשומות הבנייה 

אם יוחלט להאריך את תוקף ההצעות למכרז, בהתאם  .9.10.2020בתוקף עד לתאריך 
 לזכותה של החברה העירונית, המשתתף יאריך את ערבות המכרז בהתאם.

 לא צורפה הערבות הבנקאית תבוטל הצעתו כאילו לא הוגשה. 2.8.1

הוצאות ערבות ההגשה יחולו על למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי  2.8.2
 המציע.

 ום המקסימלי למכרז זה.לא תתקבל הצעה הגבוהה מהסכ 2.9

 סיור קבלנים .3

שלישי בתאריך  באתר העבודות ייערך ביום (סיור חובההחברה )סיור קבלנים מטעם  3.1
 בספורטק ברחובות.           10:00בשעה  20205.02.

ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שנציג  חובההנוכחות בסיור הקבלנים הינה  3.2
למכרז והצעתו תפסל על   לא יהיה כשיר להגיש הצעה מטעמו לא ישתתף בסיור הקבלנים

 הסף ולא תובא לדיון.

http://quality.fifa.com/en/Football
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החלפת משטח דשא סינטטי , טיפול במערכת העבודות נשוא המכרז כוללות, בין השאר,  3.3
, הכל כמפורט וכמסומן חלפת ממטירים והניקוז והחלפת רשתות בשערים. הצינון כולל ה

נפרד ממסמכי המכרז בין אם צורפו בפועל בתכניות ובמפרט הטכני, המהווים חלק בלתי 
 -ו, וכן כפי שיוסבר למציעים במסגרת סיור הקבלנים )להלן למסמכי המכרז ובין אם לא

 העבודות(.

 פאושלי סופיכמויות תיאורי. ההצעה הינה לתשלום מובהר בזאת כי  למכרז צורף כתב  3.4
ים ובכתב הכמויות לכל מגרש לביצוע כל העבודות הכלולות בתוכניות במפרטים הטכני

ידה. למען הסר ספק הכמויות הכלולות התיאורי. התשלום הינו פאושלי וסופי, לא למד
יע לבצע את כל בכתב הכמויות התיאורי לא מחייבות והן לשם מתן הערכה בלבד. על המצ

הבדיקות הנדרשות לצורך מתן הצעה הולמת. לא תתקבל טענה או דרישה לתוספת 
 הו זה.תשלום כלשהו בפרק כלש

 המציע הזוכה יידרש לסיים את העבודות בהתאם ללוח הזמנים. 3.5

ימי עבודה ממועד קבלת צו התחלת  30עבודות הקמת כל מגרש יושלמו לא יאוחר מתוך  3.6
 עבודה. 

 היצרןאחריות  .4

שנים מיום  ההתקנה,    עבור  5תינתן אחריות מקורית של יצרן משטחי הדשא למשך  4.1
שנה לשימושי ספורט ללא הגבלה לגבי אזורי השימוש או שעות ב 2,800שימוש של לפחות 

צרים השונים המרכיבים את פיצול האחריות להתקנה ולמוצר או פיצול כלשהו לגבי המו
 משטח הדשא.

שנים מיום  ההתקנה  3צרן הדשא לאחזקה שוטפת של כר הדשא למשך תינתן אחריות י  4.2
היצרן, לרבות הציוד הנדרש  עפ"י הנחיות היצרן, תוגש תכנית תחזוקה מפורטת מטעם

 לתחזוקה.

 כללי .5

אספקת מים וחשמל ובאחריותו המלאה תשלום /באחריות הקבלן לדאוג לעצמו לחיבורי  5.1
 בגין נושאים אלו .

זהרה אאזור עבודתו באופן הרמטי ויתקין לפחות ארבעה שלטי  הקבלן ידאג לתחם את  5.2
 הקבלן את האתר. כאן בונים הכניסה אסורה. בסיום כל יום של העבודה ינעל

 קבלן יתקין שלט באתר עבודתו עם פרטיו ואת פרטי הרשות וחברת ניהול הפרויקט,ה 5.3
 ה(.חבריש להעביר נוסח השלט לאישור ה)מטר  1.5מטר על  1.5גודל השלט 

 קבלן יהיה כפוף למנהל פרויקט מטעם החברה העירונית רחובות.ה 5.4

במהלך העבודה ( גוף המכרזרט בכמפו)הקבלן מתחייב לנהל יומן יומי של העבודות   5.5
 ולמסרו לעיון ככל שיידרש ע"י מנהל הפרויקט ולקבל אישורו במעבר של כל שלב ושלב.

 כל מפגעים.בסיום העבודות ישאיר הקבלן מתקן נקי ומסודר ללא  5.6

הקבלן יספק במהלך ובסיום העבודות אישור הטמנת פסולת בנין לאתר מאושר ע"פ כל,  5.7
הובלת הפסולת לאתר סילוק כאמור יתקשר עם קבלן הובלה  הקבלן מתחייב כי לצורך

עסקים בעל רישיון מוביל תקף ממשרד  מורשה בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי
 התחבורה.

עבודות תיקון עקב שימוש תיקני במשטח במידה וידרשו יתוקנו ע"י המתקין ועל כל  5.8
ה רשאי המזמין לתקן הנדרש על שעות לא יבוצע הדבר יהי 48חשבונו. במידה ובתוך 

 חשבון המבצע.
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הקבלן מתחייב לידע במיידי את מנהל הפרויקט על פגיעה בתשתיות תת קרקעיות  5.9
באופן מידי את הנזקים. הקבלן יממן באופן מלא  ובתשתיות על , הקבלן מתחייב לתקן

 את עלויות תיקון הנזקים.

ימי עבודה מיום קבלת צו  40הקבלן מתחייב להתחיל ולסיים את כלל העבודות תוך  5.10
 .(מסירה סופית של המתקן)תחילת עבודה 

עבור כל יום של הקבלן במסירת המגרש בסיום כלל העבודות לבניית המגרש, ישלם  5.11
 ₪ לא כולל מע"מ עבור כל יום איחור. 1,000הקבלן סכום של 

  תחזוקת משטח הדשא  5.12

 פעמיים בחודש. קבלן יתחזק את משטח הדשא במשך חצי שנה מסיום העבודותה

   שילוט 5.13

 קבלן יתקין על חשבונו בסיום עבודות  שלט כללי תחזוקה והתנהגות  במגרש כדורגל עםה
  דשא סינטטי.משטח 

 
 אופן הגשת ההצעה  .6

 
למסמכי המכרז במקום המיועד לכך, מבלי לבצע בהם  2המציע יגיש את הצעתו במסמך  6.1

להצעתו את כל המסמכים המפורטים  כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף
 דלעיל.  5בסעיף 

ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים  6.2
יה החברה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, הנדרשים ממנו בהצעתו( תה

רה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם החב
לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י 

 י המציע.לכל שינוי אם יעשה ע"החברה וכפי שנמסר למציעים ולא יהיה תוקף 

המציע יחתום על כל דף ממסמכי המכרז )והמסמכים המצורפים( ועל כל יתר המסמכים  6.3
מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים המצורפים להצעתו, ויטביע חתימה מלאה ב

את המסמכים במעטפה סגורה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר 
 ו בכל דרך אחרת בשני העתקים. א

 .13:00בשעה  9.6.2020המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  6.4

הגשת הצעות )תשעים יום( מהמועד האחרון ל 90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  6.5
)תשעים יום( יום  90ה למשך במכרז. החברה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצע

 נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו. 

 ציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון כלל. לא הגיש המ 6.6

 בחינת ההצעות .7
 

בכל תנאי הסף לרבות כל המסמכים ועדת המכרזים תבחן לראשונה באם המציע עמד  7.1
לצרף. במידה ולא עמד בתנאי סף אחד או יותר במצטבר ואם לא צרף מי שהיה עליו 

 בהצעתו  והיא תפסל על הסף.מהצרופות, לא תדון הוועדה 

לאחר בדיקת מסמכי המכרז ועמידה בתנאי הסף תבחן החברה את המחיר אשר הוצע על  7.2
לקבל את ההצעה הזולה ביותר. כמו כן, אחד ידי המציעים. אין החברה מתחייבת 

ז כפי השיקולים של החברה יהיו ההמלצות אשר כל קבלן יגיש כחלק ממסמכי המכר
 .1.2שמצוין בנספח 

לצורך כך, תהא רשאית החברה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים  7.3
ל שיידרש וכן לדבר הצעתו הכספית והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם החברה, ככ
 תהיה החברה רשאית ליצור קשר עם מזמיני עבודות קודמות של המציע.
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לערוך למציעים או  בהערכת ההצעה הכספית יהיו החברה ו/או כל מי מטעמה רשאים 7.4
לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון )החברה מתחייבת על 

יים שיצורפו או ידרשו ולכל מסמכי המציע(. שמירת סודיות בכל הקשור למסמכים הכספ
כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם החברה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש 

שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה החברה רשאית,  לערוך בדיקות. לא
 מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

עים כי ימציאו כל מסמך ו/או עוד רשאית החברה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המצי 7.5
 או הבהרה, הדרושים, לדעת החברה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות.מידע ו/או נתון ו/

לל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל החברה רשאית לא להתחשב כ 7.6
ביחס  15%-חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז. הצעות החורגות מ

החברה )גבוהות או נמוכות( יוזמנו המציעים אשר הצעתם חרגה לשימוע בוועדת לאומדן 
 המכרזים טרם קבלת החלטה. 

 הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה 7.7

 רכישת חוברות המכרז והוצאות .8

החברה.  במשרדי₪  1,500את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של  8.1
 וחזר בכל מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז.ום זה לא יסכ

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה או באתר  8.2
 . rehovot.co.il-www.ironitהאינטרנט של החברה בכתובת 

 הוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרזכל ההוצאות של המציע, מכל מין וסוג ש 8.3
ל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות  הנדרשות ובהשתתפות במכרז, ובכל

 במסמכי  המכרז, תחולנה על המציע.

 הודעה על זכייה וההתקשרות .9

לאחר ההודעה על הזכייה  לאחר קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך החברה לזוכה. 9.1
אשר תגדיר את מועד תחילת ההתקשרות ועד למועד זה  תישלח הודעה על תחילת עבודה

 יום ממועד ההודעה. 30בלן להשלים את כל ההיערכות לביצוע העבודות בתוך ל הקע

)שבעה( ימים ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים  7תוך  9.2
, ערבות שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו

 ביצוע ואישור על עריכת ביטוחים.

אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף לעיל, תוך התקופה האמורה שם  לא מילא הזוכה 9.3
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או 

ת חזר בו מהצעתו, תהא רשאית החברה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט א
בסעיף דלעיל( וזאת כפיצוי הערבות, אשר הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו )כאמור 

קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח 
הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית החברה במקרה זה להזמין את העבודה 

-מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה עלמכל מציע אחר, והכול מבלי לגרוע 
 פי כל דין. -או על/פי המכרז ו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות  9.4
הזכייה כאמור והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, 

( כפיצויים מוסכמים  אלף ש"ח עשרים וחמש)₪  25,000תהא החברה זכאית לסך של 
וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף לעיל ועד למועד קיום 

 התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים. 

החברה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את  9.5
 ערבות המכרז.

 כללי .10

http://www.ironit-rehovot.co.il/
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כל כח האדם הנדרש לביצוע העבודות. העבודות נשוא המכרז לספק את על המציע יהיה  10.1
כוללות, בין השאר, החלפת משטח דשא סינטטי , טיפול במערכת הצינון כולל החלפת 

ממטירים והניקוז והחלפת רשתות בשערים. , הכל כמפורט וכמסומן בתכניות ובמפרט 
בפועל למסמכי ם צורפו בין א -הטכני, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  

 -המכרז ובין אם לאו, וכן כפי שיוסבר למציעים במסגרת סיור הקבלנים )להלן 
 העבודות(.

 הקבלן יתקין שלט באתר עבודתו עם פרטיו ואת פרטי הרשות וחברת ניהול הפרויקט 10.2
 החברה(.יש להעביר נוסח השלט לאישור )מטר  1.5מטר על  1.5,גודל השלט 

יקט מטעם החברה העירונית רחובות, הקבלן מתחייב לנהל מנהל פרוהקבלן יהיה כפוף ל 10.3
במהלך העבודה ולמסרו לעיון ככל שיידרש ( כמפורט בגוף המכרז(יומן יומי של העבודות 

 ע"י המפקח .

 בסיום העבודות ישאיר הקבלן מתקן נקי ומסודר ללא כל מפגעים . 10.4

ר מאושר ע"פ כל , בנין לאתהקבלן יספק במהלך ובסיום העבודות אישור הטמנת פסולת  10.5
הקבלן מתחייב כי לצורך הובלת הפסולת לאתר סילוק כאמור יתקשר עם קבלן הובלה 

מורשה בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים בעל רישיון מוביל תקף 
 ממשרד התחבורה.

הקבלן מתחייב לבצע תיקונים במגרש תוך שבוע מבקשה של העיריה ובמקרים דחופים  10.6
 שעות. 48סגירה של המגרש תוך  המצריכים

הקבלן מתחייב לידע במידי את מנהל הפרויקט על פגיעה בתשתיות תת קרקעיות  10.7
ובתשתיות על , הקבלן מתחייב לתקן באופן מידי את הנזקים. הקבלן יממן באופן מלא 

 את עלויות תיקון הנזקים.

יום קבלת צו עבודה מ ימי 40הקבלן מתחייב להתחיל ולסיים את כלל העבודות תוך  10.8
 תחילת עבודה }מסירה סופית של המתקן{.

עבור כל יום של הקבלן במסירת המגרש בסיום כלל העבודות לבניית המגרש , ישלם  10.9
 ₪ לא כולל מע"מ עבור כל יום איחור. 1,000הקבלן סכום של 

כל עבודות תיקון עקב שימוש תיקני במשטח במידה וידרשו יתוקנו ע"י המתקין ועל  10.10
שעות לא יבוצע הדבר יהיה רשאי המזמין לתקן הנדרש על  48בונו. במידה ובתוך שח

 חשבון המבצע
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  1נספח 

 2/2020מס'  פומביטופס הצעה כספית של המשתתף במכרז 

מאשר בזאת, כי קראתי, בדקתי, עיינתי בכל מסמכי                                אני הח"מ .1
ביצוע התקנת כר דשא סינטטי וכן כל עבודות ההתקנה האחרות  2/2020 פומבימכרז ה

 והתחזוקה.

העבודות ע"פ מכרז זה לרבות החלפת הדשא הסינטטי והתקנת מערכת צינון תמורת כל  .2
 ש"ח לא כולל מע"מ. 240,000תשלם החברה סך של 

אחוז הנחה על המחיר המפורט לעיל המהווה תמורה פאושלית בגין כל     הנני מציע .3
 בודות, המוצרים, הכמויות המפורטות בנספחים למכרז זה.הע

 

 

 

                    שם המציע:

                : ___________________ת.ז/ח.פ

 כתובת: ______________________

 _________________  פקס: ____________________: טלפון

    :חתימת המציע

 

  



 

12 
 

 2נספח 

 2/2020מס'  פומביהצהרת קבלן מכרז 

לאחר שקראתי בעיון את כל נספחי מכרז זה ולאחר שבדקתי      אני הח"מ  
היטב וידועים לי כל העובדות והנתונים הדרושים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב 

 :כדלקמן

הבנתי ואני מסכים לכל האמור מסמכי המכרז ובתנאיו ולא יהיו לי בעתיד כל טענות או  .1
 ת על אי ידיעה או אי גילוי.דרישות המבוססו

הנני עומד בכל התנאים הדרושים למשתתפים במכרז והצעתי זו עונה על כל הדרישות  .2
 ממסמכי המכרז ואני מקבל על עצמי לפעול בהתאם לתנאיו.

 הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול. .3

למדד  ודההצמ₪  10,000ס להבטחת קיום הצעתי אני מצרף בזאת ערבות בנקאית ע" .4
 המחירים לצרכן.

 במידה ולא אעמוד בהתחייבויותיי אלו אני מסכים כי ערבותי תחולט כפיצוי מוסכם.  .5

יש לי את היכולת המקצועית, הידע, המיומנות, הכישורים הטכניים וכוח העבודה הנדרש  .6
 לבצע את כל העבודות ע"פ תנאי המכרז.

ד, מרמה, ם לבימ"ש בגין עבירות שוחלא הוגש נגדי או נגד אחד ממנהלי החברה כתב אישו .7
 סחיטה ועושק, פגיעה בנפש וצו מניעת הטרדה מאיימת.

הנני מנהל פנקסי חשבונות ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ויכולתי להמציא אישורים על  .8
 כך.

 

 

 

  לראיה באתי על החתום:

 

                    שם המציע:

                : ___________________ת.ז/ח.פ

    :חתימת המציע
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 3נספח 

 עדר כתב אישום הרשעה בעבירה שיש עמה קלוןיתצהיר בדבר ה

 

 תצהיר

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 ן: צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמ

"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .א
"החברה"(. אני   –ן  המבקש להתקשר עם החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש )להל

 מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

מי מבעלי המניות בו, מי ממנהליו    ב.  הנני מצהיר בזאת כי המציע, מי מבעלי השליטה בו,
החתימה שלו ו/או כל חברה אחרת שלמי מן הנ"ל )או  פועל(, מי ממורשי)הרשומים ו/או ב

לשניים או ליותר מהם(, שליטה בה, במישרין או בעקיפין, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה 
ות מרמה ושוחד, או פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, או בעביר

לרבות   –שירותים נשוא מכרז זה בעבירות בתחום עיסוקו של המציע ובתחום העבודות וה
לחוקים צווים ותקנות, בתחום דיני העבודה ולא הוטלו על מציע עיצומים כלכלים בגין עבירות 

 ( השנים שקדמו למועד עריכתו של מכרז זה. 5על חוקי העבודה וזאת בחמש )

 תימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.מי, להלן חג.    זה ש

 

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 

 תצהיר

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר 
י, ולאחר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן איש

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה
 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 
 שם:___________________________ תאריך : _________________________

 

 חתימה : _________________________    

  



 

14 
 

 4נספח 

 לכבוד
 ירונית רחובותה העהחבר

 
 

 ניסיון והצהרת המציע

 מצהיר בזאת כדלקמן:   אני הח"מ 

יש לי ניסיון בביצוע פרויקטים בהתקנת דשא סינטטי בהתאם לתנאים הכללים של מכרז זה ולהלן 

 יפורטו הגופים בהם בוצעו על ידי עבודות החלפת דשא סינטטי.

 

 נת ________ עד שנת _________. שנות פעילות המציע בתחום התקנת דשא סינטטי: מש 1.1

 רשימת לקוחות למכרז עבורם סיפק המציע החלפת דשא סינטטי למגרשים: 1.2

 
 טבלת ביצוע פרוייקטים:

 

שנות אספקת  שם הגוף

 השירותים

שם איש 

 הקשר

 עדיפות פרטי התקשרות
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 5נספח       

 

 ר על ביצוע והמלצותשואיהנדון : 

 
 1המלצה מס' 

 
 אני החתום מטה מאשר בזה כי ________________________ )שם הספק( )להלן : "המציע"(

 
 ___________________________________________________________שכתובתו : 

 
קנת/ שירות הת  ביצע ומבצע עבור _____________________________ )שם הרשות/הגוף(

 ת דשא סינטטי.החלפ
 
 
 

  חוות דעת על הביצוע
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

 פרטי הממליץ/המאשר :
 

______________ _____________  _____________ _______________ 
 תפקיד  שם הרשות   טלפון   שם ושם משפחה
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 2המלצה מס' 
 

 אני החתום מטה מאשר בזה כי ________________________ )שם הספק( )להלן : "המציע"(
 

 שכתובתו : ___________________________________________________________
 

שירות התקנת/   )שם הרשות/הגוף( ביצע ומבצע עבור _____________________________
 החלפת דשא סינטטי.

 
 
 

  חוות דעת על הביצוע
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

 פרטי הממליץ/המאשר :
 

______________ _____________  _____________ _______________ 
 תפקיד  שם הרשות   טלפון   שם ושם משפחה
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 3המלצה מס' 
 

 אני החתום מטה מאשר בזה כי ________________________ )שם הספק( )להלן : "המציע"(
 

 ___________________________________________________________שכתובתו : 
 

שירות התקנת/   ___________ )שם הרשות/הגוף(_________________ביצע ומבצע עבור _
 החלפת דשא סינטטי.

 
 
 

  חוות דעת על הביצוע
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

 : פרטי הממליץ/המאשר
 

______________ _____________  _____________ _______________ 
 תפקיד  שם הרשות   טלפון   שם ושם משפחה
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 הסכם

 שנערך ונחתם ברחובות  ביום _______

 

 החברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש  בין:

 _____________________ 

 )להלן: "החברה"( 

 ;מצד אחד   

 __________________ לבין:

 מ ________________ 

 "(הקבלן)להלן: " 

 ;מצד שני                                
 

להחלפת דשא סינטטי בספורטק  2/2020והחברה פרסמה מכרז מכרז פומבי שמספרו  הואיל
 ברחובות.

והקבלן השתתף במכרז וזכה בו, והוא מוכן לבצע את העבודות לשביעות רצונה של  והואיל
 ברה, במתכונת המתוארת להלן ולפי המחיר כמפורט בהצעתו;הח

הסכימה להתקשר עם הקבלן לביצוע העבודות, תמורת  וועדת המכרזים של החברה והואיל
 המחיר המפורט בהצעתו ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה להלן;

צע את והקבלן מצהיר כי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכוח האדם, וביכולתו לב והואיל
 השירות הנדרש, הכל בכפוף להוראות הסכם זה;

 

 :ך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפיכ

 מבוא

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1

כותרות הסעיפים בהסכם זה הנן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או תניה  .2
 מתניותיו.

המסמכים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בין שהם מצורפים לו ובין שלא, 

 וייקראו כולם ביחד להלן לשם הקיצור, "ההסכם":

 טכני.מפרט  -נספח א'         .3.1

 ביצוע.סח כתב ערבות נו –נספח ב'   .3.2

        אישור קיום ביטוחים. –נספח ג'   .3.3

 הגדרות

 מכרז:להלן הגדרת המינוחים הבאים ב

להחלפת כר הדשא הסינטטי הקיים  2/2020מס'  פומבימכרז    "המכרז"
 בדשא סינטטי חדש ועבודות נוספות בספורטק ברחובות. 

 רחובות.החברה העירונית     "המזמין" "החברה"/

 מנכ"ל החברה העירונית.           "מנכ"ל"

הסכם זה לנושאים מנהל שהוסמך על ידי מנכ"ל החברה לצורך    "מנהל"          
 מקצועיים בלבד.    



 

19 
 

מי שיקבע כמפקח מטעם המזמין, יהיה רשאי לבדוק את העבודה   "           "מפקח
החומרים שמשתמשים ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב 

בהם וטיב העבודה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן הוא 
בות הוראות רשאי לבדוק את אופן ביצוע הוראות ההסכם, לר

 המזמין והוראותיו הוא על ידי הקבלן;

פי הסכם זה, סמכות או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה ל                                                      
אינן גורעות מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות או 

 לעשות פעולה.

לן משנה , חליפיו ויורשיו, לרבות כל קבלרבות נציגיו של הקבלן "      הקבלן"
 הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה או חלק ממנה;

ין, כי הוא משמש אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למזמ  " מוסמך  עבודה מנהל"
 ".        מוסמךמטעמו מנהל עבודה     

כל ימי ראש השנה, יום כיפור, כל חופשת סוכות, שמיני עצרת,  2 "חג"
 חופשת פסח , יום העצמאות ושבועות. 

 תוכנית שתימסר בכתב ע"י הקבלן למנהל ותאושר ע"י המנהל. "תכנית עבודה"

 בו תבוצענה העבודות; הספורטק בעיר רחובות אשר    אתר/ אתרים""

ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי  "ציוד"
 החוזה.

ט במסמכי המכרז ונספחיו א סינטטי, כמפורעבודות התקנת דש "העבודות"  
וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע על פי מסמכי 

 החוזה.

יל בביצוע העבודה. צו התחלת           הוראה בכתב לקבלן להתח   התחלת עבודה"    צו"
 עבודה יהיה חתום על ידי המזמין.    

ים של הרשות לרבות שטחים   נוספ  תחום שיפוט הנוכחי והעתידי   שיפוט" "תחום 
ההסכם" כל   "מסמכיאשר יתווספו אליה במשך תקופת ההסכם,  

לתנאי המכרז כל המסמכים  2מסמכי המכרז המפורטים בסעיף 
 קבלן להצעתן.שצירף  ה

ביצוע בשלמות, במדויק, במועד ולשביעות רצון המזמין ו/או   " העבודות השלמת
רטות במפרט הדרישות לביצוע המפקח, של כל העבודות המפו    
ו/או התחייבות על פיהם ו/או המפורטות ו/או הנובעות על פי     
 יתר הוראות הסכם זה.    

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  "המדד"
 לסטטיסטיקה או  כל מדד רשמי שיבוא במקומו. 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן

רים כחוק וכי הוא וכל המועסקים על ידו הנם הקבלן מצהיר כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספ .3
סכם זה והוראות כל דין לשם בעלי הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות ה

רישיון לפעול כקבלן שירות מטעם משרד התעשייה ביצוע השירות נשוא הסכם זה, לרבות 
אם לפרק ב' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו המסחר והתעסוקה, בהת

1996. 

ת ונהלי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי ידועים ומוכרים לו כל הוראו .4
המתייחסים לביטחון ולבטיחות בעת ביצוע השירות, והוא מתחייב למלא אחריהם  חברהה

ונהלים אחרים ונוספים שייקבעו, ככל שייקבעו,  ולנהוג על פיהם, וכן למלא אחר כל הוראות
 .חברהמפעם לפעם על ידי ה
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הסינטטי ועבודות את כל העבודות התקנת הדשא העבודה כוללת הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  .5
 נוספות המפורטות במכרז.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות במועד, בדייקנות, ביעילות, ברמה מקצועית גבוהה  .6
, וכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכות ולפעול בהתאם חברהביעות רצון הובנאמנות לש

 להוראות כל דין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען.

ר כי הוא בחן את אופי השירות הנדרש לביצוע על פי הסכם זה וכי הוא מכיר את הקבלן מצהי .7
ענות בקשר עם היקפו או ביצועו התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים בו וכי לא תהיינה לו ט

)לרבות כוח האדם והציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי הסכם 
 זה.

, וכי לא היכל התרבותהאזור בו יבוצע השירות, והוא מכיר את  הקבלן מצהיר כי בדק את .8
 תהיינה לו טענות בנוגע לכך בקשר לביצוע השירות. 

לביצוע  כוח אדם מיומןספק על הכישורים, האמצעים והיכולת, להקבלן מצהיר כי הוא ב .9
 .בהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בהסכם זה בעצמו ספקוהשירות, והוא מתחייב ל

זה מצהיר הקבלן, כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודות,  בכלל .10
בלן ברמה המקצועית ובתנאים וכי מספרם ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות הק

 המפורטים בהסכם. 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים  .11
 בכתב ומראש.  חברהיו או חובותיו לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך את הסכמת האת זכויות

 הגדרת העבודות ואופן ביצוען

  ם בהסכם על כל נספחיו.כהגדרתניקיון עובדי  אספקת .12

לפי הסכם זה ולפי כל  חברה העירונית רחובותמבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות ה .13
תהיה חברה ה ותקורה, בעלות הניקוי המלאההחברה דין, הרי שבמקרה והקבלן חויב כלפי ה

 רשאית, בין היתר, לקזז חוב זה מהתמורה לה יהיה זכאי הקבלן.

קן עבודה שלא נעשתה כראוי, לפי שיקול דעתו של המנהל, מתחייב ככל שיידרש הקבלן לת .14
 שעות. 4זמן של  הקבלן לעשות כן בתוך פרק

לצורך ביצוע העבודות על פי ההסכם, הקבלן יחזיק בכל תקופת ההסכם והארכותיו על חשבונו  .15
 לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם.  ץכוח האדם הנחו את

ל כישוריו וניסיונו והוא מתחייב לבצע את העבודות  בעצמו השירות נמסר לקבלן בהסתמך ע .16
הסב לאחר או לאחרים, לרבות קבלני משנה מטעמו של הקבלן, ובאמצעות עובדיו בלבד, ולא ל

 חברהאת זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל על כך את הסכמת ה
ה משום הסבת חברבדים שאושרו מראש על ידי הלעניין זה לא יראו בהעסקת עו  מראש ובכתב.

 חר.ו/או מסירת ביצוע של השירות או חלק ממנו לא

ה את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו חברנתנה ה .17
ומהתחייבויותיו לפי ההסכם ו/או על פי כל דין והקבלן ישא באחריות מלאה לביצועו התקין 

 הסכם זה.  של השירות על פי

דו, יודיע על התעוררה לדעת הקבלן בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם מתן השירות על י .18
כך לאלתר למנהל, על מנת לתת לו את פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה כאמור 

אם אכן חברה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון ל
 ורר מניעה כאמור.תתע

רות על פי הסכם זה, הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו את הוראות כל דין בקשר למתן השי .19
לרבות, אך לא רק, תברואה, בטיחות בעבודה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן ינקוט 

לרכושו  ,המבקרים ועובדי היכל התרבות בכל האמצעים על מנת למנוע סיכון או מטרד לציבור
ו לרכושה או לביטחונו ועל מנת למנוע סיכון לבריאותם, לרכושם או לביטחונם של עובדיו, א

 חברה.של ה

ה לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי הקבלן אחר הוראות כל חברבמידה שהיה על ה .20
עקב אי דין לרבות, אך לא רק, בטיחות בעבודה, כדוגמת פגיעה ברכוש, איבוד זמן עבודה, ו/או  

גין ה להסרת הפרעה או מפגע או מטרד כאמור, יחויב הקבלן בחברנקיטת אמצעים על ידי ה
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הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש לקבלן, מיד לאחר גרימת הנזק והקבלן מתחייב 
 ה, לפי שיקול דעתה. חברלשאת בתשלום של כל סכום כאמור עפ"י קביעת  ה

צעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת העבודות, בכל מקרה ה רשאית לנקוט בכל האמחברה .21
מתבצעות העבודות שלא בהתאם לכללי התברואה, אם בו על פי שיקול דעתה המוחלט 

כמתחייב מהסכם זה או על פי כל דין, ועל מנת להביא והנחיות החברה הבטיחות בעבודה 
 . ו/או התנהגות שאינה ראויה לסילוק ההפרעה, המפגע או המטרד

העביר רשאי, להמחות או לקבלן לא יהיה  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי ה .22
אלא אם כן, על פי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שימצא לנכון.  ווזכויותי ואת חובותי

  מהחברה. קיבל הקבלן הסכמה בכתב מוקדמת 

ו/או כוח החברה או מלאה, של  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במקרה של השבתה, חלקית .23
יום לא  60לן במועד )פיגור של אדם, מכל סיבה שהיא, למעט סיבה הנובעת מאי תשלום לקב

בהתאם להנחיות  יהווה פיגור בתשלום(, עדיין יהא הקבלן אחראי לביצוע השירות כמוסכם
 ובמלואו. , והשבתת הנ"ל לא תהווה כל עילה בידי הקבלן לאי ביצוע השירות במועדיוהמנהל

ל דין, ובכפוף ה מכוח הסכם זה או מכוח כחברמבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים ל .24
לעיל, אם לא בוצע השירות, או אם לא יצליח המנהל לאתר את הקבלן תוך המועד  יפיםלסע

ה רשאית לבצע את העבודה בעצמה או באמצעות אחרים חברשנקבע לביצוע השירות, תהא ה
ה עבור הוצאותיה ונזקיה בהתאם לחשבון שיוגש על ידי המנהל. חבראת ה והקבלן ישפה

החשבון תהווה הוכחה מכרעת לנכונותו והוא יפרע על ידי הקבלן תוך שבוע  חתימת המנהל על
 מיום מסירתו לידיו.

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה במועד שיקבע ב"צו התחלת עבודה" שייחתם על ידי המנהל  .25
 מנהל.ובתיאום מלא עם ה

מחוזה העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים ולדרישות במסמכי המכרז המהוות חלק בלתי נפרד   .26
 זה.

 הקבלן יעסיק עובדים אשר יהוו כמות מספקת לביצוע כל העבודות הנדרשות.   .27

כל העובדים שיועסקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודות, יהיו בעלי אזרחות ישראלית. העסקת  .28
אזרחות ישראלית, תהא מותנית בקבלת אישור מראש של מחלקת עובדים שאינם בעלי 

 החברה. הביטחון של

 הקבלן מתחייב לערוך יומן עבודה בכל יום לביצוע העבודות בספורטק. .29

 הקבלן מתחייב לתאם עם המנהל ולנוחיותו של המנהל מעת לעת סיור ביקורת.  .30

ו"ח חודשי מרכז של יומן בתום כל חודש של תקופת החוזה יגיש הקבלן למנהל לאישורו, ד .31
 המנהל. עבודה המתייחס לחודש החולף לפי הפירוט שיידרש ע"י 

 

 תקופת ההתקשרות

עד                      חודשים ממועד חתימת ההסכם, היינו מיום               תקופת  ההתקשרות היא  .32
 ליום __________ )להלן: "תקופת ההתקשרות"(.

וראות הסכם זה בתקופות ההארכה, בשינויים המחויבים, לרבות למען הסר ספק, תחולנה כל ה .33
 המפורטת להלן. התמורה 

 התמורה

בתמורה להתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, ובכפוף לשינוי כמויות כאמור בטופס הצעת  .34
 :ה לקבלןחברהמחיר תשלם ה

 .2020מרץ דש יהיה מדד חוהבסיסי המחיר הנקוב לעיל יוצמד בשיעור עליית המדד. המדד  .35
ההפרש בין   -המדד הקובע יהיה המדד שהיה ידוע במועד שנקבע להגשת החשבון. תנודת המדד  

כאשר העדכון הראשון יבוצע   שנה  -עדכון המדד יעשה אחת ל  המדד הבסיסי לבין המדד הקובע.
אם יתברר כי המדד הקובע עלה או ירד לעומת המדד  חדשים מיום תחילת העבודה בפועל. 13

ודי, תשלם החברה לקבלן תוספת או הפחתה של התמורה עבוד העבודה שבוצעה בחודש היס
 הביצוע בשיעור תנודת המדד הקובע לעומת המדד היסודי. 
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עם פירוט  יומני עבודה ודוחותה חשבונית מס בצירוף חברלכל חודש, ימסור הקבלן ל 5 -עד ה .36
די מנכ"ל החברה או מי מטעמו, כאשר אלו מאושרים על י ורט של דוחות יומיים מסוכמיםמפ

בנוסף, ימסור הקבלן לחברה אישור מרו"ח שלו, על כך כי כל עובדיו המועסקים בניקיון היכל 
התרבות מקבלים את כל התשלומים הסוציאליים המגיעים להם על פי כל דין ומשולמים להם 

 "האישור"(.בהתאם לדין )להלן: 

ות מס הכנסה על ניהול ספרים כדין ועל פטור ה אישור משלטונחברהקבלן מתחייב להמציא ל .37
ה, לפי הוראות כל דין, בסכום חברמניכוי מס במקור שאם לא כן, ינוכה מס במקור על ידי ה

 המתאים מהתמורה שתשולם לקבלן לפי הסכם זה.

ה מהווה תשלום מלא וסופי בעבור ביצוע למען הסר ספק יובהר, כי התמורה האמורה בהסכם ז .38
ה, לרבות כל העלויות וההוצאות חברפורטות בהסכם זה וככל שידרשו על ידי הכל העבודות המ

מכל מין וסוג שהוא שעל הקבלן יהא להוציא בקשר עם ביצוע העבודות וכולל הביטוח, שכר 
שנה בקשר עם ביצוע נסיעה וכלכלה של עובדיו וכיוצ"ב עלויות ככל שתידררכב,  עובדיו,

ה לקבלן תמורה או החזר חברלעיל, לא תשלם ה 39סעיף העבודות, וכי פרט לתמורה כאמור ב
 הוצאות מכל מין וסוג.

 

 סעדים ותרופות 

הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או לא ביצע את חובותיו במועדים  .39
וברמה הנדרשת על פי ההסכם ו/או התרשל בבצוע ההסכם ו/או ביצע את ההסכם באופן אשר 

 ה רשאיתחברה הוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי, תהא החברעדי של הלפי שיקול דעתה הבל
 ימים ממועד ההודעה. 10קו תוך להורות על ביטול ההסכם או חל

כפיצוי מוסכם   ₪  50,000פיצוי מוסכם בסך    חברהישלם ל  הפר הקבלן הסכם זה בהפרה יסודית .40
 ומוערך מראש.

מהתמורה החודשית בכל מקרה  בנוסף לסעיף לעיל, תהא רשאית החברה להפחית ו/או לקזז .41
מים בהתאם לנזקים בכל מקרה שהקבלן לא ביצע את התחייבויותיו כנדרש בהסכם זה סכו

  שיגרמו לחברה.

תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע לה מאת הקבלן, לרבות את סכום הפיצוי לעיל,  חברהה .42
סעיף זה כדי ה תחוב )אם תחוב( לקבלן באותו מועד. אין באמור בחברמסכום התמורה שה

להלן, או שה לפי ערבות הביצוע שתימסר לה בהתאם לאמור בסעיף  חברלגרוע מזכויותיה של ה
 מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה של הפרת ההסכם מצד הקבלן.

הפרה יסודית תחשב הפרה של ההוראות המפורטות לעיל בהצהרות והתחייבויות הקבלן וכן  .43
דה לעובדי רבות אי ביצוע תשלומים ע"פ דיני העבואי עמידה במועדים הקבועים בהסכם ל

 הקבלן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל הקבלן באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן שיש  .44
ה תהא רשאית חברבו כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של הסכם זה וה

 של הסכם זה. המידילהורות על ביטולו 

הודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו על ה זכאית לחברוע מן האמור לעיל, תהא המבלי לגר .45
 פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:

נגד הקבלן הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל,        .א
יום או  60יבוטל תוך ו להקפאת הליכים והמינוי לא למינוי מפרק )זמני או קבוע(, למתן צ

 אם הקבלן נמצא  באיחוד תיקים או אם הוגשה  בקשה לאיחוד תיקים.

 אם יוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. .ב

        ה           חברשונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת ה .ג
 בקבלן תיחשב מהותית.  5% -זה העברת בעלות של למעלה ממראש ובכתב. לעניין 

שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של                  .ד
ה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את                 חברה

 על פי ההסכם.התחייבויותיו 

               אם הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה  או חלק ממנו במפורש או מכללא וזאת באם                                                           .ה
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 לא הפרה את התחייבויותיה עפ"י הסכם זה

ח יום מיום משלו  7  -עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ .46
ה, מתחייב הקבלן לחדול מביצוע העבודות ולפנות את האזור מכל חברהודעת הביטול על ידי ה

ה בפיצוי מוסכם בסך חבראדם ו/או חפץ שבשליטתו. הפרת סעיף זה על ידי הקבלן תזכה את ה
 ₪ . 50,000של 

ועובדיו, ככל ה רשאית לפנות בעצמה את הקבלן  חברה על ביטול ההסכם, תהא החברהודיעה ה .47
שהם נמצאים בתחום שיפוטה, ולנקוט לשם כך בכל האמצעים שיעמדו לרשותה למטרה זו. כן 

ה על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשלים בעצמה את ביצועו של השירות שבוטל על חבררשאית ה
ידה או להעסיק עובדים או קבלנים עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם מתוך הכספים 

 הקבלן את המחיר ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין העבודות. לן או לגבות מהמגיעים לקב

כנגד כל סכום  לקבלן מהחברהה תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע חברה .48
המגיע ממנה לקבלן מכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר הקבלן התחייבות כלשהי 

ה חברא רק, אי מילוי אחר דרישת הם לרבות, אך למההתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכ
לביצוע תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע השירות אשר לאחר התשלום בגינו הסתבר 

ה כמפורט בהסכם זה או מכל סיבה אחרת, בין שהסכום קצוב חברכי אינו עומד בדרישות ה
 ובין שאיננו.

 מעביד-אי תחולת יחסי עובד

קשרות בין הצדדים הינה התקשרות של קבלן עצמאי עם ידוע לו שההת הקבלן מצהיר, כי .49
ה, ולכן לא יחולו על חבר, וכי הוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת הארגונית של החברהה

ה. חברהקבלן או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו, זכויות כלשהן של עובדי ה
ה וביניהם לבין חברמקרה כעובדי ה לא יחשבו בשוםהקבלן או עובדי הקבלן שיועסקו על ידו, 

ה לא ייווצרו או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד מעביד או יחסים משפטיים חברה
אחרים. הקבלן בלבד יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל 

 סיבה שהיא.

לן ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו הוא. כל כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי הקב .50
ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלומים לביטוח הלאומי 
וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי מסים וכל יתר ההוצאות וכל 

ה חברו למי מעובדיו, עובדי החריות בקשר עם ביצוע העבודות והנזקים שיגרמהסיכונים והא
ה לא תהא אחראית לכך בכל צורה חבראו לצד ג' כלשהו יחולו על הקבלן וישולמו על ידו וה

 ואופן שהוא.

   הנובעים מהסכמי  םהסוציאליהקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום ואת כל התנאים  .51
 עבודה צווי הרחבה  וכל הוראת חוק המחייבים בענף. 

ע מן האמור לעיל, מתחייבת החברה לקיים לגבי העובדים שיועסקו על ידה לכל אורך מבלי לגרו .52
 ור בחוקים הבאים:תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמ

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 ;1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו

 ;1950-חוק חופשה שנתית, תשי"א

 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד

 ;1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו

 ;1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג

 ;1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשכ"ח

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג

 ;1995-ולב(, תשנ"החוק הביטוח הלאומי )נוסח מש

 חוק שכר מינימום.
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מייד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק  חברההקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את ה

ה, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, כי שררו יחסי עובד מעביד חברשיגרמו ל
 ה לבין הקבלן ו/או עובדיו.חברבין ה

לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על עובדיו, הקבלן ימסור למנהל,  .53
 .חברהמקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי המנהל מטעם המספרם, 

מטעמה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מהקבלן להרחיק ו/או   מיה ו/או  חברה .54
צע את המבוקש מיד עם הפניית הדרישה האמורה. להחליף עובד ו/או עובדים שלו, והקבלן יב

 , והחלטתו תהא סופית ומחייבת.המזמיןלקבלן תהא זכות ערעור בפני 

לפי דרישות החוק. כולל לעובדיו  ו לשלם  הקבלן יקפיד על ביצוע מדויק של כל התשלומים שעלי .55
 .'הוצאות ביטוח לאומי, מס הכנסה וכו

את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם  .56
ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי בטיחות בעבודה, 

 בריאות ורווחה.

את כי ידוע לו שהפרת  חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקבלן מצהיר ומאשר בז .57
 סודית של הסכם זה.הרלוונטיים לענף הניקיון ולהסכם זה מצידו תהווה הפרה י

והוראותיה  חברהאין בכל האמור לעיל, כדי לפגוע בהתחייבות הקבלן למלא אחר הנחיות ה .58
  כפי שינתנו לו על ידי המנהל או מי מטעמו.

 אחריות הקבלן

הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור  .59
ה ו/או כל אדם הנמצא חברצוע העבודה, והוא פוטר את ההנמצא בשימושו בקשר עם בי

בשרותה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור. כמו כן יהיה הקבלן אחראי על שמירת 
 ה, ככל שיסופק, במצב תקין.חברל ידי ההציוד שיסופק לו ע

ן לרכוש, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למתקנים הקיימים או לכל אדם, בין לגוף ובי .60
שיגרם להם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות, והוא מתחייב 

 תם הראשונה.ה, מיד עם דרישחברלפצותם ו/או את יורשיהם ו/או התלויים בהם וכן את ה

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם לעובדיו, קבלני משנה מטעמו  .61
ה ו/או כל אדם חברמטעמו, בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את הועובדיהם, וכל מי 

 הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל נזק כאמור.

ועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל ה ו/או עובדיה ו/או כל הפחברהקבלן מתחייב לפצות את ה .62
הקבלן עליהם ו/או כל סכום שתידרש ו/או תחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על  

 מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד וזאת על פי דרישתם הראשונה בכתב.

התחייבויותיו של כל הסיכונים מכל מין וסוג שהוא הנובעים מביצוע העבודות ו/או מביצוע  .63
הקבלן לפי ההסכם או האינצידנטים לביצוע העבודה ו/או לביצוע ההתחייבויות או הקשורים 

הקבלן ועל חשבונו, והוא ייטיב כל נזק, פגיעה או אובדן שיגרם לעבודה ולחומרים   להם יהיו על
 או לצד ג' כלשהו או לרכושם.  החברההמהווים או שיהוו חלק ממנה, למי מעובדיו, למי מעובדי  

 ה:חברמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן יפצה ו/או ישפה את ה .64

רם לה ו/או לרכושה וכן על כל נזק, פגיעה, אבדן, על כל נזק, אבדן, פגיעה או הפסד שייג .א
הפסד או מוות שייגרם לעובדיה, משמשייה, סוכנים ונציגיה וכן לרכושם על ידי מעשה או 

 מחדל של הקבלן או עובדיו, משמשיו סוכניו ונציגיו.

ה תהיה חייבת בעשייתו לאדם כתוצאה מגרימת מוות או גרימת נזק, החברעל כל תשלום ש .ב
גיעה או הפסד כלשהם לאדם או לרכוש, כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן, אבדן, פ

 עובדיו, משמשיו, סוכניו ונציגיו.

ם למי מעובדי הקבלן או שלוחיו בגין טענה לקיומם ה לשלחברעל כל תשלום שתידרש ה .ג
 ה.חברו/או הפסקתם של יחסי עובד ומעביד בינו לבין ה

ביעות ודרישות מכל מין וסוג שהוא הקשורות ה תידרש לשלם בגין תחברעל כל תשלום שה .ד
לביצוע העבודה ו/או התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם או הנובעות מביצוע העבודות 
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ה חברייבויות האמורות ו/או האינצידנטליות להן וכן עבור ההוצאות שנגרמו לו/או התח
 תוך כדי ועבור הגנה, התפשרות וסילוק תביעות ודרישות כאמור לעיל.

  ביטוח

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן מכוח האמור בהסכם זה ו/או מכוח כל הסכם או דין, מתחייב  . 84
ה בנוגע לביצוע העבודות ולמחויבויותיו מכוח הסכם זה חברהקבלן לבטח את עצמו ואת ה

 להסכם.הביטוח המצ"ב בנספח בביטוחים כמפורט 

 ביטוחנספח מסמך ה במעמד חתימתו על ההסכם את החברהקבלן ימציא ל .א
ה תהא רשאית לדרוש מהקבלן חברכשהוא מאושר וחתום ע"י חברת הביטוח. ה
 יה את הפוליסות עצמן.בכל עת במהלך כל תקופת ההסכם שיציג בפנ

הקבלן ישלם לאורך כל תקופת ההסכם את דמי הביטוח והפרמיות בעבור  .ב
הקבלן תהיה להסכם. לא עשה כן  הביטוח המצ"בבנספח הפוליסות המפורטות 

חייב לשפותה בגין כל  יהיה ה רשאית לשלם את הפרמיות במקומו, והקבלןחברה
ה מכוח כל דין חבררופה הקיימים לתשלום כאמור וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ות

 או הסכם.

הפרה חברת הביטוח את חובתה לתשלום מכח הפוליסות, לא יהיה בכך משום  .ג
בעצמו כל סכום שהינו חייב בתשלומו מכוח הגנה לקבלן, והוא יהיה חייב לשלם 

על פי כל דין או הסכם, על אף שסכום זה אמור היה להשתלם ע"י חברת  אחריותו
 הביטוח.

' ב בנספחמובהר בזאת כי אין אחריות הקבלן מוגבלת לגבולות האחריות כמפורט  .ד
זק להסכם וכי הקבלן ישא בכל נזק ופגם שאינו מכוסה ע"י הפוליסות ו/או כל נ

ששיעורו חורג מתחומי האחריות על פי הפוליסות והינו באחריותו של הקבלן מכוח 
 כל דין או הסכם.

לכלי רכב והציוד  שישמש את הקבלן לצורך ביצוע העבודה הקבלן יערוך ביטוח  . ה
נשוא ההסכם בביטוח חובה, בביטוח צד ג' ובביטוח מיוחד המתאים לכלים 

 הכבדים שיופעלו ע"י הקבלן.

 בותער

ה ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם חברבמעמד חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי ה .85
מחירים לצרכן, להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם צמודה למדד ה₪  15,000בגובה של  

זה, לרבות התחייבותו להפסיק לבצע את העבודות ולפנות את האזור עם פקיעת ההסכם )להלן: 
. נוסח חברה"(. הפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי הועערבות הביצ"

 ' להסכם זה.נספח גערבות הביצוע יהיה בנוסח 

יום ממועד סיום ההסכם והיא תחודש  90ערבות הביצוע תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף  .86
פן שתהא תקפה עד ה, באוחברמעת לעת, אם יהיה צורך בכך לפי שיקול דעתה המוחלט של ה

היה ותוקף ערבות הביצוע לא יחודש ה כי העבודות הושלמו לשביעות רצונה המלא, חברלאישור ה
ה רשאית, אך לא חייבת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, חבריום לפני מועד פקיעתה הצפוי, תהיה ה  14

בלן מוותר בזאת על סעד ותרופה הקנויים לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, לממש ערבות זו, והק
  כל טענה, דרישה או תביעה בעניין או בקשר למימוש זה.

ה מייד עם הארכת ההסכם ערבות חבראם בתום תקופת ההסכם יוארך תוקפו, ימציא הקבלן ל .87
יום ממועד  90 -בנקאית חדשה בגובה הערבות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה, שתוקפה יהיה ל

 סיום ההסכם המוארך.

 א.ה על השלמת ביצוע השירות לשביעות רצונה המלחברע תושב לקבלן עם אישור הערבות הביצו .88

הקבלן יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת ערבות  .89
הביצוע ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם על הארכותיו )אם וככל שיוארך(, ו/או התקופה 

 לעיל. 85המצוינת בסעיף 

בנקאית גמר ביצוע העבודות וכתנאי לקבלת תעודת השלמה ימציא הקבלן לחב' ערבות  עם .90
מסך גובה הצעתו הכוללת )לאחר  5%אוטונומית צמודה למדד תשומות הבנייה לצרכן בגובה של 

חודשים מיום קבלת תעודת ההשלמה. נוסח הערבות מצורף  12הנחה וכולל מע"מ לתקופה של 
 "(ערבות בדקלהלן " –מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ו כנספח ט'לחוזה ומסומן 

ה לתבוע מהקבלן כל סכום חברהביצוע, כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות האין במימוש ערבות  .91
 נוסף באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבות, וזאת בנוסף למימוש הערבות.
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 שונות

את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת ההסכם,   אין בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות .92
 גוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין.ואין בהסכם כדי לפ

הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף  .93
 לצרוף כל האישורים הנדרשים והמצוינים בהסכם.

ה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואינה מטילה עליהם חתימת מורשי החתימה מטעם החבר .94
 ית ליישום הסכם זה.כל אחריות איש

שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף אלא אם  .95
 יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

וכות בתוספת כספית כל הוראות אשר משנות את מהות הדרישה על פי האמור בהסכם זה או כר .96
שהיא יתקבלו רק בהודעה בכתב מאת המפקח. ובאשר לתוספת כספית רק עפ"י אישור בכתב של 

 .חברהמורשי החתימה מטעם ה

ן לביצוע אין בסמכויות המפקח, פעולותיו, מעשיו או מחדליו כדי לגרוע מאחריותו של הקבל  .97
 יותו של הקבלן לטיב העבודה.העבודות בשלמותן בהתאם להסכם זה ונספחיו. לרבות אחר

איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי  .98
 מצידו לגבי אותה זכות.

על ידי צד למשנהו בדואר כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח על ידי  .99
 מיום השלחה. ימים 3רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור 

 

 

 

 
 

 

 

 : ראיה באו הצדדים על החתוםול

 

 תאריך:__________

 

_______________________________                                   ____________  

 החברה העירונית רחובות                                                             הקבלן             
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  א' נספח

 מפרט טכני

 הוראות אלו יחולו על כל אחד מהמגרשים שיוקמו בפועל 

 :בדיקות מקדימות .1
לפני תחילת התכנון יש לערוך בדיקות מקדימות של תנאי הקרקע, בחינת תכונות   .1.1

 הספיגות של הקרקע, יציבות הקרקע ומשטר הניקוז הקיים.  
ולבצע התאמות באחריות הקבלן לבצע את כול עבודות ביסוס ויישור הקרקע  .1.2

 נדרשות לביצוע תקין של כלל העבודות .

 :התכולה הכללית של המתקן .2
 מ"ר הכוללת מערכת צינון וניקוז . 1520דשא סינטטי בגודל  מגרש כר .2.1

 :מגרש הכדורגל .3
ביצוע מגרש הדשא יבטיח מתן פתרון איכותי לפעילות למשחקי  -דרישות כלליות  .3.1

ול נדרש למערכת מנקזת מים לסילוק צינון כדורגל הכוללת  טיפול במערכת צינון טיפ
אופטימאליים לשימוש בכל עונות   האפיון וההנחיות המפורטות להלן שיבטיח תנאים

 .השנה

 :פינוי משטח הדשא .4
 . עבודות הוצאת החול והגומי הקיימים , ע"י כלי ייעודי ואכסונם בשקי ענק .4.1
 מחוץ למגרש. חיתוך וגלגול השטיח הנותר והעברתו בצורת מערום  4.2
 למנהל הפרויקט .פינוי הדשא והחול למתקן הטמנה מאושר והעברת אישור הטמנה   4.3

 :מערכת צינון וניקוז המגרש .5
מערכת הצינון הקיימת ומערכת הניקוז תיבדק ע"י הקבלן ותוכשר למערכת תקינה   .5.1

באופן מלא . על הקבלן לתקן ולנקות במידת הצורך את הממטירים ומקור הפעלתם 
 את מערכת הניקוז .ו

 :תשתית / עבודות קרקע .6
, (0-6חצץ ) כנדרש לשיפועים הנדרשים  ופילוסושכבה מיישרת \שטוף  חצץהוספת  .6.1

 במפלסת לייזר נגררת ובעלת גלגלי בלון תוך שמירת השיפועים הקיימים.

 כר הדשא: .7
כר הדשא יאושר לאספקה וביצוע אך ורק כר דשא של אחד מהיצרנים המאושרים  .7.1

 :FIFA מצ"ב לינק לאתר של .PRODUCERS PREFERED FIFA -פ"א כע"י פי
http://quality.fifa.com/en/Football-Turf/-Football-Turf-

Licensees/#/index . 
ע"ג שכבת התשתית העליונה ולפני ביצוע יריעות הדשא הסינטטי, תותקן שכבה  .7.2

ם ועובי , מרקמ"מ, מחומר 10בעובי מינימאלי של  PAD SHOCK -בולמת זעזועים
".  סיבי כר הדשא יהיו מחתך בתצורת "יהלום" או "זית .עפ"י מפרט יצרן הדשא

משטח הדשא יהיה בצבע ירוק עם קווי סימון בצבע לבן או צהוב. רוחב גליל הדשא 
  .10% -מ' +  4לא יפחת מ –

הקבלן יספק  לפני תחילת העבודה משטח דוגמה של המשטח הדשא המיועד בגודל  .7.3
סמ' כולל שכבת שוק פד ,גומי ,חול סיליקט }חומר מילוי{משטח  30על סמ'  30

 הדשא.

 ביצוע הדשא: .8
 מ"מ עם מילוי חול סיליקט  וגרגרי גומי.  45-40דשא בגובה סיבים של  .8.1
 תערובת המילוי עפ"י מפרט היצרן. .8.2
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יש לתת את הדעת לתכנון אמצעי קיבוע איכותי לשולי כר הדשא ולבצע את החיבור  .8.3
  .למשטח אחד הדבקהבתפירה או 

 מ"מ בשעה לפחות. 60הדשא יהיה בעל יכולת ניקוז של  .8.4
קווי הסימון המגרש, רחבות השערים ואמצע המגרש יוכנו ע"י יצרן הדשא  .8.5

 המלאכותי ויהיו מקובעים ביריעות הדשא .לא יותר סימון בצבע ע"ג משטחי הדשא.
ביצוע החיבורי ת  שיטת התקנת ביצוע הדשא יהיה או בהדבקה או בתפירה אבל שיט .8.6

 הדשא תהיה זהה בכל המתחם .

 :רשתות לשערים, השלמת מחזיקי רשת  , התקנת רשתות\שערי כדורגל  .9
 ניקיון יסודי של שני  שערי כדורגל מרכזיים מאלומיניום . 9.1
 ניקיון השערים יכלול הסרת הלכלוך . 9.2
     4ובי חוט של כדורים בעבשערים יותקנו רשתות מקצועיות מתאימות  לעצירת  9.3

  מ"מ לפחות.

   מחזיקי הרשת יהיו גמישים לבטיחות מרבית ועמידים לקרינה של השמש. 9.4  

 סימון המגרשים )הקווים( .10
סמ' לאורך )סימון אורכי( כולל סימון רחבות   10הקבלן יבצע סימון מגרש מרכזי בצבע לבן ברוחב  

 וסימון מגרשים.

פרו אף הם לאחר חיתוך מדויק באמצעות מודד ועלפי מפת יית\ודבקוסימוני המגרש )הקווים( י
המגרש. הקווים יהיו מסיבים זהים בהרכבם וצורתם למשטח המורכב אך בצבע שיקבע ע"י 

 המפקח או מנהל המתחם.
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 'בנספח 
 נוסח ערבות ביצוע

       לכבוד
 החברה העירונית רחובות 

 חל"צ(לתרבות, ספורט ונופש בע"מ )
 8ם רח' הנביאי

 סניף ______________________       רחובות
 כתובת הסניף________________      

 טלפון _____________________       א.ג.נ,
 תאריך ____________________      

 
 

 ערבות בנקאית מס' ..................................... הנדון : 
 
 
אלף חמישה עשר ₪ ) 15,000עד לסכום כולל של אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום  .1

"( הנערב"(, מאת __________________ )להלן: "סכום הערבותשקלים חדשים( )להלן: "
החלפת כר הדשא הסינטטי  2/2020בקשר להסכם שנכרת עמו עקב זכייתו במכרז פומבי מס' 

 .בספורטק בעיר רחובות ועבודות נוספות

יוקר המחיה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה סכום הערבות יהיה צמוד למדד 
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי הצמדה שלהלן : 

לחודש  15 –ב  שהתפרסם 2020שנת  מרץ"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש 
 שאחריו )או בסמוך למועד זה(. 

רונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי "המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאח
 ערבות זו. 

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת 
פלת ההפרש בין המדד החדש למדד הסכום השווה למכ –המדד היסוד, יהיו הפרשי ההצמדה 

 היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. 

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

 
 מידאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה  .2

אותו יום( עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל מבלי )ב
ה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה להטיל עליכם חוב

 מאת הנערב. 
 
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  .3

 ומבוטלת. 
 רישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. כל ד

 
 חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי  .4

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה והינה אוטונומית.  .5
 
 

  
 בכבוד רב,               

 
         ___________ 
 הבנק                   

 



 

30 
 

 'גנספח   
 אישור על קיום ביטוחי קבלן 

 

 
 

  

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

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

 זה מיטיב עם מבקש האישור.בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור 

 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

החברה העירונית לתרבות נופש וספורט ו/או עיריית   ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ
 רחובות 

 )המזמינה ו/או תאגידים עירוניים ועובדים של הנ"ל( 

 שם

 

 

 

 שירותים ☒

 

החלפת כר     אחר : ☒
הדשא הסינטטי 

ועבודות בעיר  בספורטק
     ושירותים נלווים

 

 בעל חוזה )מזמינת שירותים / מוצרים(☒

 

 אחר ______________________☐
 ת.ז./ח.פ.

 514646124ח.ל.צ. 

 ת.ז./ח.פ.

 

 מען

 רחובות,  1341, ת.ד 8הנביאים מרח' 

 מען

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום 

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

אחריות כלפי צד 
 שלישי  

ביט  
______ 

 לבת אחריות צו 302 ₪  1,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש  312

 בצמ"ה
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

ביט   אחריות מעבידים
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

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

 אזרחיות עבודות קבלן 069

 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר השינוי  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי •
 או הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:
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 6נספח 
 נוסח ערבות מכרז

 

 
 . סניף ................................        לכבוד 

 כתובת הסניף ....................       החברה העירונית רחובות
 ............................... טלפון     לתרבות ספורט ונופש בע"מ )חל"צ(

 פקס:................................         ,8הנביאים 
 רחובות

 
 א.נ., 

 
 

 ................ ערבות בנקאית מס'.  ........................ הנדון: 
 
אלפים שקלים  )עשרת₪  10,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  .1

"(, שתדרשו מאת המציע ......................................................  סכום הערבותחדשים( )להלן: "
בעיר א הסינטטי בספורטק החלפת כר הדש 2/2020"( בקשר למכרז פומבי מס' הנערב)להלן: "

 .רחובות ועבודות נוספות

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה  .2
 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: 

  
לחודש  15 -שהתפרסם ב 2020שנת  מרץ"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש 

 שלאחריו )או בסמוך למועד זה(. 
"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי 

 ערבות זו. 
 

הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
ין המדד החדש למדד היסודי הסכום השווה  למכפלת ההפרש ב  –  היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה

 בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי. 
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 
 
עם  מידאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה  .3

שונה בכתב שתגיע אלינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל מבלי להטיל עליכם חובה דרישתכם הרא
 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

 
)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה   9.10.2020ום ערבות זו תישאר בתוקף עד לי .4

 ומבוטלת. 
 ה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכ

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .6
 
 

 בכבוד רב,                                            
 

         ________ 
  ה ב נ ק                                                              


