מכרז פומבי מס'  5/20לאספקה והתקנה של
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עיריית ראש העין מזמינה בזאת הצעות לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי
צרכים מיוחדים ,כולל עבודות תשתית ,מצע בולם נפילה ועבודות הצללה בגן "מצפה אפק"
ברחוב שיר השירים הכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
את ההצעות האישורים ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב 2-עותקים יש
להכניס במעטפה סגורה ,כשעליה מצוין – מכרז פומבי מס'  5/20ולהפקידם ידנית )לא לשלוח
בדואר( ,בתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה ,רח' שילה  ,21ראש העין ,לא יאוחר
מיום  11.2.2020שעה  12:00בצהרים.
את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,
ניתן לרכוש תמורת תשלום של ) ₪ 500התשלום לא יוחזר( ,במחלקת הרכש בעיריית ראש העין,
רח' שילה  21ראש העין ,בימים א' ,ב' ,ג' ו-ה' בשעות העבודה ).( 08:30-12:00
משתתף שלא רכש את מסמכי המכרז אינו רשאי להגיש הצעה למכרז והצעתו תיפסל.
מפגש הבהרות יערך ביום  23.1.2020בשעה 10:00מקום ריכוז במשרדי מחלקת גינון ונוף ברח'
שילה  23ראש העין .השתתפות במפגש הבהרות חובה.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בעצמה את חלק מ עבודות התשתית או המצע בולם
הנפילה ו/או המצללה ,ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

שלום בן משה
ראש העיר
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מסמך א'
הוראות למשתתפים
 .1הנכם מוזמנים להגיש הצעתכם לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק מונגשים
לבעלי צרכים מיוחדים )להלן" :המתקנים"( ,ועבודות תשתית ומשטח בולם נפילה
)להלן "המשטח" ( ועבודות הצללה )להלן "המצללה" ( וגידור בשצ"פ "מצפה אפק"
ברחוב שיר השירים בראש העין ברחבה א' בשטח של כ  900מ"ר )להלן  :המתקנים
השטח והמצללה כולם יחד ייקראו ":העבודות"( ,הכל במסגרת תקציב כוללת של
 ₪ 1,196,581לא כולל מע"מ ) ₪ 1,400,000כולל מע"מ .בהתאם לתכנית ה G I S
ו/או תכנית אדריכלית הרצ"ב( כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם לפירוט הבא:
 1.1על הזוכה יהיה לתכנן את התקנת והצבת המתקנים בהתאם למפרט הטכני -מסמך
ב 1/למכרז .לעירייה תעמוד הזכות לשנות/לתקן/להוסיף או לגרוע פרטים מהתכנון.
התכנון יתבצע בהתאם לתקנים המקובלים בישראל.
 1.2על הזוכה לספק ולהתקין את המתקנים בצורה מושלמת עפ"י המפרט הטכני
המצורף ,ומתחייב לספקם עפ"י תקן ישראלי  1498על כל חלקיו  ,בדגש על
החלק העוסק בנגישות ,כמו–כן חובה על המציע לאשר את התקנת המתקנים
באישור מכון התקנים.
 1.3על המציע להגיע לאתרים למדוד את גודלם המדויק של המשטחים ,ואת
מיקום תנוחת ומיקום העצים הקיימים במשטח א' ובסמיכות למתחם בכלל.
לבחון את דרכי הגישה לשצ"פ ,כולל היתכנות הצורך בשימוש במנוף ,לצורך
ביצוע ההתקנה.
 1.4על המציע הזוכה יהא לבצע ,בין בעצמו ובין אם באמצעות קבלני משנה ,את
עבודות הפיתוח ואת עבודות המצעים בולמי הנפילה )כולל ביצוע עבודות
תיחום השטח באבני גן ,פילוס ,סילוק פסולת עבודות מצעים ובטון וכן
עבודות ההצללה )תשומת לב הזוכה לדרישות העירייה לעניין דרישות הסף
מקבלן המשטח וקבלן ההצללות המפורטות בהסכם(
 1.5על הזוכה לספק ולהתקין את המשטחים והמצללות בצורה מושלמת עפ"י
המפרט הטכני המצורף ,ומתחייב לספקם עפ"י התקנים הרלוונטיים ,כמו–כן
חובה על המציע לספק חישובים סטטיים למצללות ולאשר את התקנת
המצללות ע"י קונסטרוקטור.
 1.6מובהר בזאת כי למחלקת גנים ונוף קבלני מסגרת לביצוע מצללות ומשטח
בולם נפילה  .ככל והעירייה תראה לנכון עבודות אלה יבוצעו על ידי
הקבלנים הנ"ל בתיאום עם הזוכה במכרז זה .לצורך זה יעביר הזוכה
באמצעות מנהל מחלקת גינון לקבלנים הנ"ל את כל הנתונים הדרושים
לביצוע העבודות הנ"ל כולל לוחות זמנים .
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האחריות הכוללת לתיאום ולביצוע הכולל של
הגן כולל העברת תוכניות המתקנים ,ביצוע תיאומים וקביעת לוחות זמנים
לביצוע משטח בולם נפילה ומצללות בגמר הצבת המתקנים  ,תהיה של הזוכה
במכרז וכי באחריותו הבלעדית להמציא לרשות אישורי התקינה לגנים .
 .2מסמכי המכרז
המסמכים המפורטים מטה מהווים את מסמכי המכרז והחוזה:
 2.1הוראות למשתתפים  -מסמך א'
 2.2נספח א -1/תצהיר עמידה בדרישת הניסיון שבתנאי הסף
 2.3מפרט טכני-מסמך ב1/
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 2.4הצהרת והצעת המציע – מסמך ב2/
 2.5חוזה  -מסמך ג'
 2.6נספחים-מסמך ד' :
נספח ד - 1/דף דרישות למילוי על ידי המציע
נספח ד - 2/דף מידע ארגוני עם פרטי החברה/המציע
נספח ד - 3/תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים
נספח ד - 4/תצהיר עובדים זרים.
נספח ד – 5/תצהיר הנוגע להליכים משפטיים
נספח ד - 6/תצהיר בנוגע להרשעות פליליות
נספח ד - 7/הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצה
ולהיעדר ניגוד עניינים אישי או אחר
נספח ד - 8/נוסח אישור ביטוח
נספח ד – 9/נוסח ערבות ביצוע
נספח ד – 10/נוסח ערבות בדק
כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים.
במקרה של סתירה או אי בהירות בפרשנות מסמכי המכרז יפעל הזוכה על פי הנחיות
העירייה אשר תחייבנה אותו לכל דבר ועניין.
 .3הבהרות ושאלות הבהרה
 3.1לא יאוחר מ  6-ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,יודיע המציע בכתב
למנהלת מחלקת רכש ואספקה בדואר האלקטרוני ) keren@rosh.org.ilיש לוודא
טלפונית קבלה  03-9007333נייד  ,(0544940869על כל סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או
חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז ,ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו
של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי
המכרז .מסר המציע הודעה כאמור לעיל ,תמסור העירייה ,אם תראה לנכון לכך ,תשובות
בכתב ,לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
עותק של השאלות והתשובות ימסרו לכל אחד מהמציעים וכל מציע יצרפם כחלק בלתי
נפרד מהצעתו.
מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה או מי
מטעמה ,אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב.
 3.2בפנייתו יציין המציע את שם המסמך ומספר העמוד והסעיף אליו מכוונת שאלתו .העירייה
תשיב לשאלות ופניות כאמור בכתב ,ככל שתמצא לנכון ותשלח את העתק התשובה לכל מי
שהוזמנו להציע הצעות.
 3.3העירייה רשאית בכל עת קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה ו/או בתשובות לשאלות המשתתפים במכרז .השינויים
והתיקונים יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב ,בדואר אלקטרוני ו\או
בפקסימיליה לידיעת המשתתפים במכרז  ,משתתפי המכרז יהיו חייבים לצרף להצעתם
את מסמכי השאלות והתשובות ואלה ישמשו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
4

הגשת ההצעה
4.1

4.2

המציע יגיש במעטפה סגורה כשעליה מצוין – מכרז פומבי מס'  5/20שני העתקים של כל
מסמכי המכרז חתומים בידי המציע בתחתית כל עמוד וכן חתימה במקומות המיועדים
לכך ,כאשר פרטי הצעתו ימולאו על גבי מסמך ב 2/למסמכי המכרז ,וכן כל האישורים
הנדרשים על פי תנאי המכרז.
המציע יכניס את כל המסמכים כאמור לעיל למעטפה ויחתום את המעטפה .
כל תשובה מהמזמין ו /או מנציגו הנזכר להלן ,תהיה רק בכתב בעט דיו \ או באמצעות
דואר אלקטרוני ואין תוקף לכל תשובה שתינתן בדרך אחרת.
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4.3

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביה בין אם על ידי
תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי בכל דרך אחרת יחשבו:
4.3.1
4.3.2

כאילו אינם קיימים,
או
עלולים לפסול ההצעה.

4.4

את המעטפה הסגורה יש להכניס ידנית לתיבת ההצעות הנמצאת בלשכת מנכ"ל העירייה
עד ליום  11.2.2020בשעה .12:00
מעטפה שלא תגיע לכתובת הנ"ל עד שעה  ,12:00לא תיחשב כמעטפה שנמסרה במועד.

4.5

כל המסמכים שרשומים בסעיף  2הם רכושו של המזמין ,הם ניתנים למציע
בהשאלה לשם הכנת המכרז והגשתם בלבד ,ועליו להחזירם למזמין עד התאריך
הנזכר בסעיף  4.4בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש ,אין המציע רשאי
להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 5ערבות בנקאית
5.1

על המציע להפקיד לזכות העירייה יחד עם הצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ערוכה ללא
תנאי צמודה למדד המחירים לצרכן בסך של ) ₪ 30,000להלן – "הערבות"(.

5.2

הערבות תשמש כבטחון לקיום תנאי המכרז ולחתימת החוזה ע"י המציע אם יוזמן
לחתום על החוזה ולא יעשה כן.

5.3

במידה וידרוש המזמין מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז ,מתחייב המציע,
מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך ,להאריך בהתאמה את תוקף הערבות הבנקאית
לאותה התקופה .מציע שלא יאריך ערבותו בהתאם ,תפסל הצעתו.

5.4

הערבויות תוחזרנה למציעים האחרים לאחר חתימת החוזה עם המציע שהצעתו
תתקבל .אם המציע שהצעתו תתקבל לא יעמוד בתנאי המכרז או לא יחתום או אם
יסרב לחתום על החוזה ,הערבות לא תוחזר לו ותחולט ע"י המזמין וייחשב כפיצוי
מוסכם ומוערך מראש שיקבל המזמין בשל אי קיום תנאי המכרז כאמור.

5.5

הערבות תהא בתוקף עד ליום .30.8.2020

 6תנאי השתתפות במכרז )תנאי סף(
רשאי להשתתף במכרז ולהגיש הצעה אך ורק מציע העומד בכל דרישות הסף המנויות להלן ,אי
עמידה בתנאי סעיף זה יגרום לפסילת ההצעה ע"י ועדת המכרזים.
 6.1המציע הוא אישיות משפטית אחת ,יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.
 6.2על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בביצוע 3 -פרוייקטים לפחות שהסתיימו ב 5 -השנים
האחרונות )עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז( כקבלן ראשי ,בתחום אספקה
והתקנה של מתקני משחק ,ובהיקף שלא יפחת מ ₪ 700,000 -בתוספת מע"מ לכל
פרוייקט.
לצורך הוכחת הניסיון על המציע לצרף להצעתו תצהיר הכולל טבלה המהווה חלק בלתי
נפרד הימנו )נספח א (1/לפי הפירוט הבא:
 6.2.1המציע יציין בטבלה את שמו של הממליץ מטעם מזמין העבודה ,שהינו עובד של
הגוף המזמין כולל פרטים מלאים  -שם ,מס' טלפון ,תפקיד וכו'.
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יובהר בזאת כי אין ליתן המלצה של נותן שירותים לגוף המזמין )כדוגמת מפקח
חיצוני(.
בעת בדיקת ההצעות רשאית העיריה ליצור קשר עם הממליצים ולבקר
בפרוייטקים עליהם התצהיר המציע בנספח א. 1/ועדת המכרזים תהיה רשאית
לפנות לממליץ או לעובד אחר מטעם מזמין העבודות דלעיל לשם בירור בנוגע
לטיב העבודה שבוצעה ,עמידה בלוחות זמנים ושאר הוראות החוזה ,וכן שיתוף
פעולה למתן שירות אדיב למזמין .אי שיתוף פעולה מטעם הממליץ יביא לכך
שהדבר ייחשב כאילו לא ניתנה המלצה.
 6.2.2מובהר בזאת כי העירייה תהיה רשאית לפנות לכל גורם כדי לקבל נתונים
הנוגעים לפרוייקטים בהם נקב המציע בטבלה ולקבל מידע בענין באופן עצמאי,
ולהתחשב במידע זה לשם קבלת ההחלטה.
 6.3רישיון עסק  /רישיון זמני  /היתר זמני בתוקף על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח – .1968
 6.4המתקנים המוצעים עומדים בדרישות המפרט הטכני של המכרז ובמסגרת התקציב.
לצורך עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעה:
6.4.1

6.4.2
6.4.3
6.4.4

פירוט ההצעה הרעיונית הניתנת על ידו למתקנים כולל הדמיות ,תוכניות
העמדה הכוללות סימון טווחי בטיחות ,תמונות המתקנים ומפרטי המתקנים
המוצעים  ,פרטי ומפרטי המשטח בולם הנפילה ,פרטי ומפרטי המצללות ,פרטי
ומפרטי הגדרות וכן את הצעת המחיר.
הצעה שתעבור את מסגרת התקציב לשצ"פ– תיפסל.
כתב כמויות מפורט ומסודר ובו מפורטים מחירי המתקנים המוצעים על ידו,
מחיר המצללה ומחיר המשטח בולם הנפילה כולל עבודות התשתית והפיתוח ,כך
שסך המחירים האמור יהיה שווה לסך הכולל המוצע על ידו .
פירוט מלא של כל אלמנטי החובה שהתבקשו במכרז ,כולל מילוי הטבלה,
בצירוף תמונות ו /או כל אמצעי הבהרה אחר.
מציע רשאי לתת הצעה רעיונית אחת בלבד ,הגשת יותר מהצעה אחת תביא
לפסילת ההצעה.

 .7תנאים נוספים :
המציע יצרף להצעתו בנוסף לאמור בסעיף  6לעיל את המסמכים הבאים :
 7.1אישור תקף מרשות המיסים על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו – .1976
 7.2אישור תקף לניכוי מס במקור .
 7.3אישור עוסק מורשה.
 7.4דוח רואה החשבון המבקר מתוך הדוח הכספי השנתי האחרון של
המציע חתום ע"י רו"ח המבקר של המציע.
 7.5אם המציע הוא תאגיד אישור בדבר היות המציע תאגיד  .המציע יצרף :
 7.5.1.1צילום של תעודת הרישום של התאגיד.
 7.5.1.2תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז ,של רישום
החברה מרשם החברות ,לרבות רישום בעלי המניות.
 7.5.1.3אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם
התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.
 7.6דף דרישות ממולא בנוסח המצורף כנספח ד' 1
 7.7דף מידע ארגוני עם פרטי החברה/המציע ,ניסיון וכוח אדם בנוסח המצורף
כנספח ד' .1
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 7.8תצהיר המציע )אם המציע הוא חברה תצהיר של חשב השכר של החברה או
מנכ"ל /סמנכ"ל כספים/חשב (,כי הוא ממלא אחרי הוראות כל דין הנגעות
להעסקת לתשלום שכר עובדיו לרבות הפרשות סוציאליות חתום על ידי
המציע וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד בנוסח המצורף כנספח ד' .3
 7.9תצהיר העסקת עובדים זרים ,חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י
עו"ד בנוסח המצ"ב כנספח ד' .4
 7.10תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד מציע/או מי מבעלי המציע ו/או מי
ממנהלי המציע ,תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק
ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע
על המשך תפקוד המציע .התצהיר יהא חתום על ידי המציע וכן חתום
ומאומת ע"י עו"ד ,בנוסח המצ"ב כנספח ד' .5
 7.11תצהיר לפיו המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע ,לא
הורשע בפלילים .התצהיר יהא חתום על ידי המציע וכן חתום ומאומת ע"י
עו"ד ,בנוסח המצ"ב כנספח ד' .6
 7.12הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים וקרבה משפטית בנוסח המצ"ב כנספח
ד'.7
אישור ביטוחים בנוסח המצ"ב כנספח ד'.8
7.13
ערבות ביצוע בנוסח המצ"ב כנספח ד' .9
7.14
ערבות בדק בנוסח המצ"ב כנספח ד.10/
7.15
את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר
ו/או מסמכים חסרים ו/או המלצות ו/או אישורים רלוונטיים ,וזאת לצורך הוכחת עמידתו
של המציע בכל תנאי המכרז )תנאי סף והתנאים הנוספים(.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו של המועמד לביצוע
התחייבויותיהם על פי המכרז ,והעירייה תהא רשאית לערוך בדיקות משלה בדבר ניסיונו
של המועמד .תוצאות הבדיקות הנ"ל ,אם בכלל תעשנה ,תכללנה במסגרת שיקולי
העירייה לבחירת הזוכה במכרז.
 .8לוח זמנים
 8.1בהגיע מועד לתחילת ביצוע העבודות תוציא העירייה צו התחלת עבודה חתום ע"י
מורשי החתימה .
 8.2תקופת הביצוע המתקנים  ,כולל עבודות הפיתוח ,ביצוע משטח בולם נפילה ומצללה,
תהיה עד  4חודשים מיום מתן הצו .הקבלן יידרש להעביר למפקח עם תחילת העבודה
לוח זמנים מפורט כמתואר בחוזה.
המפקח יבדוק את לוח הזמנים במידת הצורך ינחה את הקבלן לערוך בו תיקונים .תקופת
הביצוע תספר מיום תחילת העבודה בפועל לפי יומן ,כפי שירשם על ידי המפקח ,או
מהתאריך הנקוב ב"צו התחלת העבודה" ובכל מקרה המוקדם מביניהם.בסיום תקופה
זאת תמסרנה העבודות לעירייה בתהליך מסירה עפ"י המפורט במסמכי ההצעה ותחל
שנת הבדק.
למרות האמור לעיל לא יהיה הקבלן רשאי להתחיל בביצוע עבודות לפני שימציא
8.3
לעירייה את העתקי פוליסת הביטוח אשר צריכה להיות ברשותו וערבות לקיום החוזה,
בתוקף התחייבותו עפ"י החוזה ,אי התחלת העבודה עקב העדר פוליסות ו/או ערבות
כאמור לא תאריך את תקופת הביצוע.
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עליו יוקמו המתקנים

העירייה תעמיד לרשות המציע הזוכה את המגרש )משטח א(
8.4
כשהם כוללים:
מדשאה קיימת ושיחיה לעקירה ,ופינוי סלעים ופסולת למחסני העירייה או לאתר פינוי
פסולת מורשה ,עצים קיימים .שטחי ריצוף חלקיים.
העבודה כוללת :ביצוע אבן גן תוחמת למתחם המתקנים ולערוגות העצים
הקיימים,פינוי פסולת כגון :צמחייה ,אדמה /עפר ,ריצוף ,סלעים וכיו"ב ,יישור
והכשרת השטח ,פילוס ,עבודות מצעים ובטון וכל הנדרש לצורך העמדת המתקנים בגובה
סופי מפולס ותואם למפלסי הריצוף הסמוך  ,וכן עבודות לגידור מלא של המשטח כולל
ביצוע פשפש/ים תואמים בכניסות הכוללים בריח .העבודות יבוצעו על ידי המציע ועל
חשבונו ללא כל תוספת תשלום ,ובכלל זאת עבודות לפירוק תכסית קיימת ,סילוק
חומרים עודפים מהאתר לאתר פינוי פסולת מורשה ,הוספת מצעים וכיו"ב לצורך פילוס ,
עבודות בטון וכל עבודה או חומר נוסף הנדרש .
כמו כן מובהר בזאת כי כל הפתרונות הנדרשים לנושא נגישות נכים,על פי התקן ,יבוצעו
על ידי המציע ועל חשבונו ,ללא כל תוספת תשלום.
כמו כן כל הפתרונות הנדרשים להבאת הגנים לתקן ,יבוצעו על ידי המציע ועל חשבונו,
ללא כל תוספת תשלום ,כולל העמדת שילוט ,וכולל אספקת והתקנת גידור תקני מסוג
גדר מעקה בגובה  1.20מ' מסוג גדר סער ריבועים של חברת יהודה גדרות או שו"ע,
מגלוונת וצבועה בתנור בצבע  RALשייקבע על ידי הרשות כולל פשפש/ים תואמים לגדר
עבור הכניסות עם בריחים
 .9אופן בחירת ההצעה/ות הזוכה/ות
 9.1כל ההצעות ייבחנו על ידי וועדה מקצועית שתמונה על ידי העירייה והרכבה יהיה
ככל הניתן כדלקמן:
מנכ"ל העיריה או מי מטעמו
מנהל אגף שפ"ע
מנהל מחלקת גנים ונוף
היועץ המקצועי של המכרז
גזבר העירייה
יועץ הנגישות של העירייה
נציג ציבור

 9.2בדיקת ההצעות תעשה באופן שינתן משקל של  20%להצעת המחיר ומשקל של 80%
לציון האיכותי באופן הבא:
א .ציון מחיר :עד  20נקודות מקסימום.
ב .ציון איכות :עד  80נקודות מקסימום.
 .1ציון המחיר  -ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ,תקבל ניקוד של  20נקודות.
שאר ההצעות הנבדקות תקבלנה ציון שהוא היחס בין ההצעה הכספית
הנמוכה ביותר להצעה הנבדקת על פי הנוסחא הבאה:

סכום ההצעה הכספית הנמוכה ביותר

20

X

__________________________
סכום ההצעה הנבדקת
8

מכרז פומבי מס'  5/20לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי
צרכים מיוחדים ,עבודות תשתית ,מצע בולם נפילה ועבודות הצללה
בגן "מצפה אפק" ברחוב שיר השירים ראש העין

 .2ציון האיכות-
המדדים לקביעת מרכיב האיכות :
א .רעיון:
הבאה לידי ביטוי של רעיון נושאי שיציע המציע באופן מגובש ,ייחודי
ואטרקטיבי בחלק רב ככל הניתן מן המתקנים המוצעים - .ציון מקסימלי של
 25נקודות.
ב.

פונקציות /שימוש:
מתקנים הכוללים אלמנטים גדולים ,גבוהים ומורכבים והמציעים מגוון רחב
ועשיר של פעילויות ,כולל התאמה ועניין למשתמשים בעלי מוגבלויות שונות
ובגילאים שונים  -ציון מקסימלי של  30נקודות.

ג.

מראה כללי:
אסתטיקה ,חזות ושילוב צבעים וחומרים נאה ומושך ,כולל של המשטח בולם
הנפילה ושל המצללה  -ציון מקסימלי של  25נקודות.

 9.3ההצעה הזוכה תהיה זו אשר קיבלה את הציון המצרפי הסופי ,שהוא סכום ציון
המחיר וציון האיכות ,הגבוה ביותר .
 .10כללי
 10.1העירייה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב והמציעים לא יהיו
זכאים לכל פיצוי מכל מן וסוג שהוא למעט ההוצאות שהוציא בגין הערבות הבנקאית
שתוחזרנה.
 10.2העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא רשאית
לשקול את ההצעות על פי אמות מידה שיביאו בחשבון בין היתר ניסיון קודם כנ"ל .כן
תהיה העירייה רשאית להתחשב בנסיונה הקודם עם המציע .כן תהיה העיריה רשאית
להתחשב באיכות המוצרים המוצעת ,וזאת בהתאם לפרמטרים שימסרו על ידי המציע,
ושיבדקו על ידי העיריה.
 10.3העיריה שומרת לעצמה את הזכות למסור לביצוע את כל העבודה ,או חלק ממנה ) עבודות
פיתוח ,ביצוע משטח /מצללה( לקבלנים אחרים  .תנאי זה הוא תנאי בסיסי בהתקשרות
לצורך ביצוע עבודה זו.
 10.4העיריה שומרת על זכותה שלא להכריז על זוכה כלשהוא ו/או לחתום על חוזה עם זוכה ו/או
להתקשר על חוזה ביחס לחלק מהעבודות בלבד ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת
לעירייה על פי שאר מסמכי מכרז זה והחוזה המצורף לו.
 10.5הזוכה יהיה מנוע מלהסב את זכויותיו או להמחותם או לשעבדם לצד שלישי ללא הסכמה
מראש ובכתב של המזמינה .אין בכך כדי למנוע מהזוכה מלהעסיק קבלני משנה לביצוע
העבודות ,בהתאם לשאר הוראות החוזה.
 10.6מציע שהצעתו תתקבל ותהיה הצעה זוכה )להלן – "הזוכה"( ותימסר לו הודעה בכתב על
זכייתו ,ימציא לעירייה ערבות בנקאית כאמור בסעיף  7לחוזה ,נספח אישור ביטוח חתום
כנדרש בנספח ד 8/ויחתום על החוזה תוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה.
 10.7לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים לעיל ,כולם או מקצתם ,תהא
העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את זכייתו במכרז ,לחלט את הערבות
המצורפת להצעת המציע ,כאמור בסעיף  5לעיל ,וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על
ידה ,והזוכה יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
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סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות
שנטל על עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה
עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.
 10.8המציע לא יהיה רשאי להתחיל בהתקשרות לפני שימציא לעירייה ערבות הביצוע להבטחת
מילוי תנאי החוזה ואישור ביטוח .אי התחלת ההתקשרות עקב אי הפקדת ערבות ביצוע או
אישור ביטוח כאמור לא תשחרר את המציע מהתחייבויותיו עפ"י מכרז זה.

________________
עיריית ראש העין
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נספח א -1/תצהיר המציע בדבר עמידתו בדרישת הניסיון בתנאי הסף של המכרז
אני הח"מ _________________ בעל/ת ת.ז ____________ .תפקידי במציע הוא
_________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
משמעות המונחים בתצהיר זה הנה כמשמעותם בתנאי המכרז וההזמנה -מסמך א' למסמכי
המכרז ,אלא אם נאמר מפורשות אחרת.
 .1הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה
בשם ________________ ת.ז/ח.פ/.ח.צ ,______________./המציע במכרז 2/2018
לתכנון ,ביצוע  ,אספקה והתקנה של מתקני משחק בגנים ברחוב ז'בוטינסקי ומשה דיין
)להלן" :המציע" ו" -המכרז"(.
 .2המציע עומד בתנאי הסף של המכרז כדלקמן:
 2.1המציע הוא אישיות משפטית אחת ,יחיד אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין
בישראל.
 2.2למציע ניסיון מוכח בביצוע 3 -פרוייקטים לפחות שהסתיימו ב 5 -השנים
האחרונות כקבלן ראשי ,בתחום אספקה והתקנה של מתקני משחק  ,לא כולל מצללה
ומשטח בולם נפילה ובהיקף שלא שאינו נמוך מ ₪ 700,000 -בתוספת מע"מ לכל
פרוייקט.
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 2.3הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים המפורטים בטבלה שלהלן באשר לניסיון המציע
נכונים ומדויקים.
פרוט הפרויקטים בטבלה יתייחס ,בראש וראשונה ,לפרויקטים הנדרשים לצורך עמידה
בתנאי הסף רצוי לפרט כל פרויקטים רלוונטיים ,אף אם מספרם עולה על המספר המינימלי
הנדרש לצורך עמידה בתנאי הסף.
פרטי ממליץ
שנת
התמורה
תיאור/פירוט הפרויקט
שם תפקיד וטלפון לרבות נייד
סיום
הכוללת
ללא מע"מ הפרויקט
שם________________ :
.1
תפקיד _______________ :
טל ________.נייד ________-
שם________________ :
.2
תפקיד _______________ :
טל ________.נייד ________-
שם________________ :
.3
תפקיד _______________ :
טל ________.נייד ________-
שם________________ :
.4
תפקיד _______________ :
טל ________.נייד ________-
שם________________ :
.5
תפקיד _______________ :
טל ________.נייד ________-
שם________________ :
.6
תפקיד _______________ :
טל ________.נייד ________-
 3.הנני מצהיר כי זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת

אישור

________________
חתימת המצהיר

הנני מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני ,עו"ד __________________ ,במשרדי
שברחוב _______________________ ,מר/גב' ___________________ ,זיהה/תה עצמו/ה
על ידי ת.ז .שמספרה ____________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם
לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה
עליה בפני.
___________________
 ,עו"ד
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מכרז פומבי מס' 5/20
לאספקה והתקנה של מתקני משחק בדגש על מתקנים מונגשים לבעלי צרכים מיוחדים ,עבודות
תשתית ומצע בולם נפילה ועבודות הצללה
בגן "מצפה אפק" ברחוב שיר השירים

מסמך ב –1/מפרט טכני

 .1כללי:
 .1.1ההנחיות במסמך זה הינן דרישות מזעריות )מינימום( מהמשתתפים במכרז.
 .1.2התפיסה העיצובית והתכנונית של הפרויקט תכלול מתקנים מותאמים לילדים
ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים  /עם מוגבלויות שונות )אך לא רק לכסא גלגלים(
 .1.3המציע נדרש לפרט את הצעת המחיר באמצעות כתב כמויות הכולל פירוט לכל
מתקן ואלמנט כולל פירוט של מחירי המשטח בולם הנפילה מחיר המצללה ועלות
עבודות פיתוח השטח והסדרתו כולל עבודות גידור .לתשומת לב המציע – העלות
המצטברת לא תחרוג מעלות כלל הפרוייקט כמפורט בסעיף .1.4
 .1.4עלות כלל הפרויקט ,כולל מתקנים ,מצללה ומשטח בולם נפילה לא תעלה על סך
של  ₪ 1,196,581בתוספת מע"מ בשיעור של .17%
 .1.5ההצעה תוגש בעותק קשיח צבעוני וכן בעותק מגנטי )אלקטרוני( על גבי  USBאו
.CD
 .1.6פריטים שהם לדעתו של המציע בבחינת "סוד מקצועי""/סוד מסחרי" יסומנו
ככאלו על ידו בצירוף הסבר מפורט לוועדת המכרזים בעניין זה.
 .2מקום הפרויקט
 .2.1גן מצפה אפק ברחוב שיר השירים ראש העין
 .2.2מצ"ב תכנית עקרונית ותשריט הגן  .רוכשי חוברת המכרז זכאים לקבל קובץ
 DWGשל הגן) .מובא לידיעת המציעים כי התוכנית כאמור עשויה להשתנות עקב
עבודות פיתוח/תשתיות או אילוצים אחרים – במקרה כאמור יבצע הזוכה במכרז
התאמות לקונספט המוצע על ידו ולמצב קיים הכל מבלי לגרוע מחובתו לבצע
מדידות לפני ביצוע(.
 .3הנחיות להגשת ההצעה – דרישות חובה
 .3.1על המציע לגבש ולהציע קונספט מרכזי מובהק והבאה לידי ביטוי של רעיון נושאי
מגובש לכלל הפרויקט אשר ישולב במתקנים ובאלמנטים המוצעים על ידו.
 .3.2התכנון וההצעה יכללו ביצוע עבודות פיתוח ועבודות מצע בולם נפילה וביצוע
הצללות לשטחי המשחק .למען הסר ספק העבודה כוללת הכנת מסמכים ואישורים
להיתר ,כולל המצאת חישובים סטטיים ,המצאת אישור יועץ נגישות ואישור
קונסטרוקטור לתכנון ולביצוע.
 .3.3כל המתקנים והאמצעים יסופקו עם משטחי הגנה מפני נפילה בהתאם לתקנים
לרבות סימונים לעיוורים וכבדי ראייה לפי ת" י  1918ובתקן מתקני משחק . 1498
כל ספק ימציא בתום העבודות ו/או במהלכן יאת כל האישורים לפי דין לרבות
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מורשה נגישות מטוס בשירות מטעמו ועל חשבונו.
 .3.4התכנון המוצע יכלול ,כדרישת חובה מתקני משחק שבהם יינתן דגש על שילוב
פעילות קהילת ילדים ואנשים עם צרכים מיוחדים ונכויות שונות .
 .3.5הפרויקט כולו יכלול לכל הפחות את האלמנטים/המתקנים המפורטים להלן :
מובהר כי מדובר בדרישות מינימום והמציע נדרש לחשיבה יצירתית חדשנית
ומעוררת אתגר ועניין בהצעתו להיבט הרעיון הנושאי ,
לאיכות,עניין ומספר המתקנים  ,לכמות מירבית של משתמשים ,לגיוון המתקנים
וכן להתאמתם לבעלי מוגבלויות.
דרישות מינימום חובה לכל הגן :
 .3.5.1נדנדות :מבוקשת תוספת מינימלית של נדנדות מהסוגים הבאים:
א .נדנדת תנופה מסוג מושב עם משענת וסגירה – 1יחידה.
ב .נדנדת תנופה מסוג מושב שכיבה – 1יחידות.
ג .נדנדת קן ציפור מותאמת לבעלי מוגבלויות 1 -יחידה
ניתן לשלב נדנדות נוספות באתר כדוגמת נדנדת סוס ,נדנדות עלה ורד
ערסלים וכדו'  ,הן מסוג המתאים לבעלי מוגבלויות והן מסוגים אחרים.
 3.5.2מתקן משולב:
מתקן משולב ,גבוה ומורכב המתפרס מרחבית בשטח גדול ככל הניתן,
והכולל לפחות ארבעה מגדלים בגבהים שונים  .המגדלים יהיו מחוברים
ביניהם באמצעים שונים ,כגון גשרים ,מנהרות זחילה וכדו'
חובה כי המתקן יכלול את האלמנטים הבאים:
א .מגלשות:
•

שילוב מגלשות מסוג מגלשה ישרה /סגורה  /עקלתונית /אחר
לפחות שתי מגלשות שונות זו מזו .

חובה שתהא גישה לצורך הגעה של בעלי מוגבלויות לשתי מגלשות אלו
ולאחת מן המגלשות לפחות תהא גישה עד לפתח המגלשה עם כיסא
גלגלים) .באמצעות כבש(
ניתן להוסיף מגלשות מסוגים שונים לצורך שימוש שלא ע"י בעלי צרכים
מיוחדים הממוקמות בגבהים שונים בדרך שאינה מותאמת וכן ניתן
להוסיף מגלשות נוספות עם גישה לבעלי צרכים מיוחדים.
ב .מסלול פעילות בתוך המתקן המשולב כמפורט להלן:
•
•
•
•
•
•
•
•

המתקן יכלול אלמנטים משולבים לאורך מסלול/במסגרת מסלול.
המסלול יעלה למפלס המצוי בגובה שמעל פני הקרקע
המסלול יכלול מדרך במסלול עיקרי הנגיש לכיסא גלגלים עם כניסה ויציאה שאינם
סמוכים האחד לשני.
אין חובה שכל המסלול יהיה נגיש לכיסא גלגלים.
אלמנטים במסלול יותאמו לכבדי ראייה ועיוורים – באמצעים כדוגמת תבליטים ,
שימוש בטקסטורות שונות  ,שילוב אלמנטי צלילים.
המסלול יכלול לאורכו מעבר שיטתי מפעילות לפעילות .
המסלול יכלול אלמנטים של טיפוס ,זחילה וגלישה.
יותר מעבר למפלס גבוה יותר מהמפלס הנגיש לכיסא גלגלים ,ללא אפשרות הגעה
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•

לכיסא גלגלים.
האלמנטים במסלול ימוקמו באופן שלא יפריע למעבר חופשי למשתמשים נוספים
לאורך התוואי ,כולל מעבר של אדם בכיסא גלגלים בחלק המסלול המותאם לכסא
גלגלים.
 3.5.3מתקני "הפעלת ידיים"
"הפעלת ידיים" משמעו מתקנים או אלמנטים הכוללים הפעלת ידיים של
מכלולים שונים כגון פעילויות משיכה ,דחיפה ,הרמה ,הורדה סיבוב
אלמנטים ,לחיצה ,הקשה  ,תיפוף ועוד.
א .הדרישה הינה למינימום  5פעילויות מסוג "הפעלת ידיים" משולבות
במתקן המשולב .
ב .בנוסף מבוקשים מינימום  5אלמנטים להפעלת ידיים שאינם חלק
ממתקן אלא עומדים בפני עצמם .כדוגמת לוחות פעילות ,מתקני
סיבוב ,תיפוף וכדו' .מתקנים אלה יוצבו בגובה נגיש לילד יושב בכסא
גלגלים.
ג .בנוסף מינימום  2סימונים כדוגמת ציורים /טקסט /תבליטים/
שקועים אשר ישולבו במתקנים )ברוחב לפחות של  1.5ס"מ עומק/
בליטה של  .0.4ס"מ לפחות(.
ד .שימוש בסימני ברייל ליד מינימום  5טקסטים ו/או סימנים ו/או
צורות
 3.5.4מתקני סיבוב מסוג קרוסלה :
במתחם תשולב לפחות קרוסלה אחת מתאימה לבעלי מוגבלויות.
ניתן לשלב קרוסלות נוספות הן מסוג המתאים לבעלי מוגבלויות והן
מסוגים אחרים.

 3.5.5מתקנים נוספים:
מעבר למתקני החובה ניתן כאמור ניתן לשלב במתחם מתקנים נוספים
מכל סוג שהוא  ,הן מסוג המתאים לבעלי מוגבלויות והן מסוגים אחרים.

 .4לגבי כל מתקן מוצע:
 .4.1יש להגיש מפרט טכני מפורט של כל מתקן הכולל את גודלו ,מאפייניו וכיוב' ,כולל מספר
המשתמשים ,חומרים וכיו"ב
 .4.2יש להגיש הדמייה או צילום צבעוני של כל מתקן מוצע .
 .4.3המשתתפים יוכלו לצרף כל מסמך אחר לפי שיקול דעתם בנוגע למתקנים המוצעים שיש
בהם כדי ליתן מידע נוסף על המתקנים כאמור.
 .5לגבי העמדה הכוללת:
 .5.1אין לתת יותר מהצעה אחת  .הגשה של יותר מהצעה אחת תוביל לפסילת ההצעה
 5.2יש להציג הדמיות של ההעמדה הכוללת של ההצעה ממס' נקודות מבט המציגות את
המתקנים השונים
 5.3יש להציג בנוסף הדמיות המציגות את העמדת המצללות )הצללה( והמשטחים בולמי
הנפילה כולל דוגמאות באם אלו מהוות חלק מההצעה.
 5.4יש להגיש תכנית כללית של המתחם עם העמדת המתקנים כולל סימון טווחי
בטיחות.
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 5.5יש להגיש טבלה בצירוף תמונות וכן כל אמצעי אחר המפרט את מתקני החובה.
 .6הנחיות נוספות מתקנים
 6.1כל המתקנים יעמדו בתקני הבטיחות והנגישות לעניין מתקני משחק והסביבה
שאינה בנויה.
 6.2אין חובה שכל המתקנים יהיו מותאמים לכסאות גלגלים  ,אך חובה שאזור
המשחקים יעמוד בהגדרת גן מותאם לבעלי מוגבלות.
 6.3ניתן ורצוי לשלב כמה פעילויות במתקן.
 6.4חומרים  -פלסטיק שאינו דוהה עמיד לפגעי מזג האוויר וקרינת שמש ישירה.
ללא חלקי עץ .
 .1אלמנטים משלימים
 .1.1הצללה  -הצללה ע"י סוככים מבד בדוגמת מפרשים או ממברנה .כיסוי הצללה
יהא מקסימלי ,רמת הצללה מבוקשת עד  5%שקיפות.
 .1.2גובה העמודים יותאם לגובה המתקנים ויהיה גבוה לפחות ב 1מטר מהמתקן
הגבוה ביותר .כל העמודים יכללו אלמנט מונע טיפוס ממתכת ופס זוהר  .צבע
עמודים ומפרשי בד וכן ביצוע סופי יתואם לקראת ביצוע בהתאם להנחיות המזמין
ולהצבת המתקנים.
 .1.3גידור תקני מסוג-סער ריבועים כולל פשפש /ים עם בריחים לכניסה/ות .כמפורט
לעיל.
 .2מפרט טכני להצללות
 .2.1כללי
 .2.1.1כל המצללות יהיו תפורות בהתאם למידות ומותאמות למקום.
 .2.1.2על היצרן לספק הוראות אחזקה.
 .2.2עמודים
 .2.2.1יהיו בקוטר מינימום ."8
 .2.2.2כל העמודים יהיו מגולוונים בגילוון חם וצבועים בגוון בהתאם להצעה
או לפי בחירת העירייה.
 .2.2.3צבע – הצביעה תהיה בצבע אפוקסי בתנור.
 .2.3אופן חיבור היריעות לעמודים
ייעשה באמצעות מנגנון מתיחה ו\או כבלים באורך של עד  3מטר מהעמוד.
 .2.4אביזרי מתכת
כל אביזרי המתכת יהיו בעלי ת"י  /565כבלים יהיו מגולוונים לפי ת"י 565
 .2.5אריג
מבנה החומר:
אריג מחוטי פוליאתילן בצפיפות גבוהה מיוצבים כנגד קרינת UVארוגים
וסרוגים בצורה מיוחדת המונעים אפשרות פרימה או קריעה .האריג יהיה מסוג
שאינו נרקב ודוחה עובש.
הצללה .88% -98%
סינון קרינה  95%מסנני UVAו.UVB -
משקל 320-340גר' למ"ר.
עובי האריג כ 1.5 -מ"מ.
תפירת האריג תתבצע באמצעות גזרה ממוחשבת.
גוון הבד יהיה ע"פ הצעת המציע או על פי בחירת המזמין ,מובהר בזאת כי
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הרשות רשאית לבחור לפחות  3גווני צבע שונים וכי על הזוכה לספק לפחות 7
דוגמאות צבע שונות.
.2.6

צבע
אחריות יצרן האריג לגוון וכנגד דהייה  -לפחות  8שנים
אחריות כוללת  5 :שנים על הרשת כנגד התפוררות ,למעט נזקי טבע וונדליזם.
דגמים:
דגם מפרשים
רשתות הצללה בצורת מפרשים ע"ג קונסטרוקציה מברזל מגולוון לרבות אביזרי אחיזה
כגון :מותחנים ,שאקלים מברזל מגולוון .באופן הצללה זה כבל פלדה מושחל בתוך מכפלת
האריג ,מה שמבטיח מתיחה מקסימלית ומאפשר משחק עם הבדלו הגובה על מנת ליצור
הצללה דקורטיבית.

דגם ממברנה
ההצללה מבוססת על עמוד מרכזי עם עמודים היקפיים בגבהים משתנים ובקטרים משתנים
מינימום  "8שיותאמו לגובה מתקני המשחקים.
הארוג תפור כיחידה אחת על כל פני השטח ורד בצורה שיפועית מהעמוד המרכזי לעבר
העמודים
ההיקפיים .כבל פלדה מושחל בתוך מכפלת האריג ,להבטחת מתיחה מקסימאלית ואיפשור
משחק עם הבדלי הגובה על-מנת ליצור הצללה דקורטיבית .כמו-כו קיימות רצועות חיזוק
מהעמוד המרכזי לכל עמוד היקפי.
תפירת הארוג מתבצעת באמצעות גזרה ממוחשבת.
העמודים יהיו עם מגביל טיפוס  +שלט מתכת האוסר על טיפוס בפיקטוגרמה ובכתב .השלט
יוצמד לפחות ל  2עמודים בכל מצללה  +פס זוהר
 .3מפרט טכני למשטחי גומי בטיחותי מסוג TPV
.3.1

.3.2
.3.3
.3.4
.3.5

הקבלן יתקין משטחי גומי  ,TPV-E 100%ניתן לשלב דוגמאות גאומטריות או
מתקני משחק רצפה ,ו /או בשילוב של מספר גוונים בהתאם לרעיון המוצע ע"י
המציע) ביצוע סופי יתואם לקראת ביצוע בהתאם להצבת המתקנים (.מובהר
בזאת כי עבודת המצע תכלול ביצוע מצע מבטון ,כולל מצע לשיפועים ,כולל
הסדרת ניקוזים וכל הנדרש למצע יציב למשטחי הגומי מסוג .TPV
המצע למתקני משחק יכלול באלמנטים הדורשים זאת התקנה של אריח טקטלי
מגומי כולל ביצוע עבודה כנדרש בתקן.
ע"ג משטח הבטון ימרח הקבלן דבק מסוג "פריימר" . PB
ע"ג שכבת ה"פריימר" יצק הקבלן שכבת גומי מסוג  S.B.Rבעובי משתנה שבין 3
ל –  9ס"מ לפי דרישות תקן  1498ובהתאם ל"גובה הנפילה" הצפוי.
לאחר התייבשות שכבת הגומי התחתונה ימרח הקבלן שכבת דבק "פריימר"
ויצק שכבת גומי גרגירי מסוג  TPV-Eבעובי של  15מ"מ בהרכב של צבעים או
דוגמאות עפ"י הצעת המציע או על פי הנחיית המזמין.
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דגשים:
לתשומת לב המציע בשטח המתקנים א' קיימים עצים ותיקים .על המצע לשמור על שלמות
העצים כולל הגזע והצמרת ולהימנע מפגיעה בהם .באמצעים שונים ) כדוגמת גידור באסכורית(,
בעת התקנת כלל רכיבי המכרז.
על המציע לספק אישורי קונסטרוקטור ,כולל חישובים סטטיים למצללה ,וכן אישורי בטיחות
ונגישות מטעמו לכלל הגן על מתקניו.
על המציע לספק אישורי מכון התקנים .
העבודות כוללות עבודות פיתוח  ,מתקני משחק ,מצללות ,משטח בלימה ) TPVכולל אפשרות
לשימוש בדוגמאות או בגוונים שונים(.
הגן יהיה גן משולב גם לילדים בעלי צרכים מיוחדים ולכן יש לתת דגש לנושא זה ולהתאים
התכנון להיבטי נגישות בין אם זה בצבעים ,בשילוב חומרים מישושיים ,התייחסות לניגודיות
וכדומה.

מובא בזה לידיעת המציעים כי שטח הגנים מפותח ,על המציע הזוכה להימנע מגרימת
נזק כלשהו לגן ומתקניו ,כולל לעצים קיימים .במידה וייגרם נזק כלשהו באחריות
הקבלן – החזרת מצב לקדמותו ו /או פיצוי העיריה.
 .1מובהר בזאת כי לכל גן תועבר הצעה אחת בלבד .הגשה של יותר מהצעה אחת לגן תפסול
את ההצעה .
 .2על המציע לבדוק ביסודיות את שטחי האתרים כולל דרכי הגעה למתחמים וכן לבצע
מדידה של גודלם המדוייק ,טרום הגשת ההצעה.
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טופס הצהרת והצעת הקבלן

מסמך ב2/

לכבוד
עיריית ראש העין
א.ג.נ,.
הנדון :הצהרת והצעת מחיר למכרז מס' 5/20
 .1אנו הח"מ קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז שנמסרו לנו בקשר למתן ההצעה שבנדון.
 .2אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל המסמכים הנ"ל ואנו מודעים לכך כי במידה ונבחר לבצע
את העבודות שבנדון ,הרי שכל המסמכים הנ"ל וכן כל ההבהרות הנוספות שנקבל עד מתן
הצעתנו זאת יהיו חלק מהחוזה שייחתם בינינו לבינכם.
 .3אנו מצהירים שבדקנו את כל תנאי העבודה והמרכיבים שיש לספק ובכלל זה את האתרים
עצמם ,דרכי הגישה אליהם ,העצים והאלמנטים הקיימים בהם וכן כל ההוצאות אשר
יכולות להשפיע על הצעתנו לביצוע העבודות שבנדון.
 .4אנו מצהירים כי סכום הצעתנו מניח את דעתנו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לביצוע כל
ההתחייבויות על פי הצעתנו אם הצעתנו תתקבל וכי ידוע לנו ואנו מסכימים כי סכום
התמורה הנקוב הינו סופי ומוחלט וכי לא נהיה זכאים לתשלום בגין התיקרויות או שינוי
מדדים כלשהם.
.5

אנו מתחייבים במידה והצעתנו תתקבל ,להוציא לפועל את כל העבודות שבנדון לפי
המחירים שהצענו ואנו מתחייבים לסיים את העבודות לשביעות רצונכם המלאה תוך
התקופה הנקובה בחוזה.

 .6אנו מוותרים ויתור מוחלט ומלא על תביעה כספית כלשהי שמקורה באי ידיעתנו כל תנאי
או נתון כלשהו הקשורים בביצוע העבודות או הנובעים מהן.
 .7אנו מצהירים ומתחייבים כי הננו בעלי ניסיון וידע לביצוע העבודות שבנדון.
.8

הננו בעלי אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כח אדם ,ציוד ,חומרים ומימון על מנת
להשלים את כל העבודות בתוך התקופה שנקבעה בחוזה והצהרתנו זו מבוססת על בדיקת
כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותינו על פי החוזה במועדן.

 .9קראנו והבנו את תנאי החוזה על כל המסמכים המצורפים אליו ושאינם מצורפים אליו
המהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 .10ביקרנו באתרי העבודה ובחנו את כל התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע
העבודות ו/או הנובעים מהן ,ושוכנענו על יסוד בדיקתנו כי שכר החוזה מניח את דעתנו
ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל התחייבויותינו על פי החוזה.
לא נוכל להעלות תביעה כספית כל שהיא שמקורה באי ידיעתו או של תנאי או נתון
כל שהוא הקשורים בביצוע העבודות או הנובעים מהן ,כולל לא בגין הבאת מנוף או בשל
המורכבות הנובעת מהימצאות עצים או אלמנטים אחרים באתרים.
כן אנו מצהירים כי לא נדרוש ולא נקבל תשלום בגין התיקרויות ו/או שינוי במדדים
כלשהם.
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 .11הנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות
נשוא המכרז לפחות שכר בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז 1987-וכל התנאים
הסוציאליים להם הם זכאים על פי דין.
א.
ב.
ג.

ד.

הננו מצהירים בזאת ,כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים
אחרים.
הננו מצהירים בזאת ,כי אין כל ניגוד עניינים בין המציע ו/או מי מטעמו לבין
העירייה.
הננו מצהירים ומתחייבים בזאת ,כי כל הפרטים ,שאנו מוסרים במסמכי המכרז,
בחוזה הרצ"ב ובהצעתנו זו ,הינם נכונים ,מלאים ומדויקים וכי לאחר שהוזהרנו
בזאת ,ידוע לנו כי אי נכונות הצהרות המציע וכי מסירת פרטים לא נכונים ו/או
השמטת פרטים עלולים לפסול הצעת המציע ותזכה את העירייה בכל ובמלוא
הסעדים העומדים לה על פי החוזה הרצ"ב ועל פי כל דין ,לרבות ביטולו של
ההסכם.
הננו מצהירים בזאת ,כי הצעת המחיר של המציע מבוססת על ובהתאם לכל
התנאים ,המפורטים במסמכי המכרז ובהסכם הרצ"ב.

 .12בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז,
והננו מוותרים בזאת ויתור סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי
המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.
 .13היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים להמציא לידכם תוך  7ימים מיום שתנחו אותנו את
כל המסמכים הנוספים הנדרשים עפ"י תנאי החוזה ובכללם ערבות ביצוע בנקאית לפי
הנוסח המצורף כנספח לחוזה ואת אישורי עריכת הביטוח .וכן מתחייבים לחתום על כל
מסמכי החוזה גם כן תוך  7ימים מיום שתנחו אותנו בקשר לכך.
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 .14סכום הצעתנו לשצ"פ ברחוב שיר השירים הוא______________________ :ש"ח לא
כולל מע"מ.
ובמילים_________________________________________________ :

הסכום הסופי שיוצע על ידי המציע לא יעלה על המחיר המירבי שנקבע על ידי
הרשות ) 1,196,581ש"ח .ללא מע"מ( .
לתשומת הלב –
אין להגיש הצעות חלופיות ביחס לאותו גן  ,דהיינו מותר להגיש לכל גן הצעה
אחת בלבד.
אין להגיש הצעות הגבוהות ממחיר המקסימום.
הצעות החורגות מהאמור תיפסלנה.
יש לצרף להצעה פירוט אשר יכלול את  :ההצעה הרעיונית למתקנים ,
הדמיות ,תוכניות הכוללות סימון טווחי בטיחות ,תמונות המתקנים ,מפרטי
המתקנים המוצעים לכל הרחבות  ,מפרטי המצללות והמצע בולם הנפילה,
כתב כמויות מפורט ומסודר ובו מצויים מחירי המתקנים המוצעים ,האלמנטים
והעבודות בכל שצ"פ כולל עבודות הפיתוח  .סך המחירים האמור יהיה שווה
לסכום הסופי הכולל המוצע ע"י המציע
את הצעת המחיר יש למלא בעט  ,בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה ו/או תיקון יש
למחוק בעט )ולא בטיפקס( ולחתום ליד התיקון.
הצעתנו זו ניתנה ביום

מתוך הבנה ורצוני החופשי.
כתובת _________________________

שם המציע______________________ :
מס' ת.ז/.ח.פ______________________ :

טלפון ___________________ :פקס _____________________
דואר אלקטרוני _______________________________________________
_________
חתימה

___________
חותמת
אישור עורך-הדין של המציעה

אני החתום מטה , _________________________ ,עו"ד של המציעה הרשומה לעיל ,מאשר
כי ביום___________ הופיעו בפני ה"ה ____________________________  ,המשמשים
כמורשי חתימה של ______________________________ )להלן" :המציעה"( ,וחתמו בפני
על מסמכי המכרז ,החוזה ,הצהרה והצעה זו ,וכי נתקבלו אצל המציעה כל ההחלטות והאישורים
הדרושים על פי כל דין לחתימתם על הצהרה והצעה זו ,וכי חתימתם של ה"ה המפורטים לעיל
מחייבת את המציעה לכל דבר ועניין.
_____________________
חתימת וחותמת העורך-דין

תאריך _____________ :
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מסמך ג' חוזה
חוזה
שנערך ונחתם____________ ביום_______ לחודש_______ 2020
ביום _______לחודש ________ תש"פ
בין:
עיריית ראש העין
להלן" :העירייה"
לבין:
______________________________
להלן" :הקבלן"

מצד אחד;

מצד שני;

הואיל

והעירייה החליטה לבצע עבודות לאספקה והתקנה של מתקני משחק מונגשים
לבעלי צרכים מיוחדים ,עבודות תשתית ומצע בולם נפילה וכן עבודות הצללה
בגן מצפה אפק ברחוב שיר השירים ,כמפורט בנספח ב - 1/מפרט טכני ובמסמכי
מכרז פומבי  5/20שהעתק מהם רצוף לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו )להלן –
"העבודות"(.

והואיל

והקבלן הציע לקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להוראות העירייה
ועפ"י תנאי חוזה זה.

והואיל

והעירייה הסכימה לקבל הצעת הקבלן ולהזמין אצלו את ביצוע העבודות;

והואיל

ושני הצדדים הסכימו לכל תנאי חוזה זה;

אשר על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

כללי
 1.1המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 1.2כל הנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

.2

העבודות
 2.1העירייה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל מאת העירייה את תכנון וביצוע עבודות
האספקה וההתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי צרכים מיוחדים) ,להלן
המתקנים( עבודות פיתוח ,תשתית ומצע בולם נפילה וכן עבודות הצללה )להלן
האלמנטים( בגן מצפה אפק ברחוב שיר השירים ) ,המתקנים ואלמנטים ייקראו
להלן " :העבודות"(.
 2.2העירייה איננה מתחייבת לרכוש את כל המתקנים ,העבודות והאלמנטים שבהצעת
המחיר ,הקבלן מצהיר בזאת כי לא יהיו לו כל תביעות ו/או טענות בהקשר לכמויות
המוזמנות ,והעירייה תפעל בעניין זה בהתאם לצרכים ועל פי שיקול דעתה ו/או על פי
צרכיה ,כן רשאית העירייה להזמין חלק מהפריטים מאת קבלנים אחרים ועל
הקבלן לאפשר לה את התקנתם.
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 .3הצהרות הקבלן
 3.1הקבלן מצהיר ומאשר כי טרם חתימתו על הסכם זה ,בדק את פרטי העבודות ,את
מקום ביצוען ואת כל התנאים והפרטים הדרושים לביצוע העבודות ,ומצא כי אלו
מספקים ומתאימים לו.
 2.2הקבלן מצהיר ומודה כי יש לו הידע ,הניסיון ,כח אדם ,הכלים והמכשירים והיכולת
הכספית לבצע את העבודות.
.4

התחייבויות הקבלן
 4.1הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן עבודתו על מנת להמנע
מכל פגיעה בעוברי אורח ו/או ציוד העירייה ו/או ציוד של גורם שלישי .הקבלן יגדר
את שטח העבודה וימנע כניסת עוברי אורח לשטח העבודה עד לסיומה ועד לקבלת
אישורי תקינה לדמתקנים .כן יציב הקבלן שלטי אזהרה סביב אתר העבודה.
 4.2המתקנים  /האלמנטים שיסופקו לעירייה יהיו בהתאם למפרט הטכני המצורף לחוזה
ובהתאם לכל מסמך אחר שיצורף להזמנה ומתאימים למה שהופיע בהצעת הקבלן.
 4.3הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ולספק ולהתקין על חשבונו את המתקנים /
האלמנטים עבור השצ"פ אשר לגביו יקבל צו התחלת עבודה תוך  4חודשים מיום
קבלת צו התחלת העבודה.
 4.4מובהר בזאת עד להתקנת המתקן והאלמנטים באופן מלא ומושלם ובהתאם לכל
תקן יהיה הקבלן אחראי באחריות מוחלטת לשמירת המתקן והאלמנטים ,לגידורם
ולמניעת כל גישה אלייהם
.5בדיקת המתקנים
מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי החוזה -העירייה ו/או מי מטעמה רשאית
5.1
לבדוק את המתקנים והאלמנטים המוזמנים בכל שלב משלבי ייצורם ,ו/או
הספקתם לפני קבלתם ,בשעת קבלתם ,או אחרי קבלתם ,והקבלן ירשה לעירייה
לבדוק את המתקנים והאלמנטים בכל עת מתקבלת על הדעת ,ולצורך זה ייתן לה
דוגמאות מבלי לדרוש את תמורתן .העירייה רשאית לסרב לקבל את המתקנים /
האלמנטים המוזמנים כולם ,או מקצתם -אם לדעתה אינם מתאימים לדגמים
האמורים במפרט ,או אם הם לוקים בחסרונות ,או בליקויים או אם הם יוצרו
לא מאותם החומרים שנמסרו על ידי הקבלן לעירייה .הקבלן אחראי לכל מגרעת,
ליקוי או פגם שיתגלה במתקנים /אלמנטים המוזמנים ,או בכל חלק מהם,
הנובעים מטיב המתקנים /האלמנטים ,או מטיב החומרים מהם יוצרו ,או מאי
התאמתם למפרטים ,או לדגמים ,והוא יפצה את העירייה בעת כל נזק והפסד
שנגרמו ,או ייגרמו לו מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.
אין בשימוש בזכויות העירייה על פי סעיף זה כדי לפטור את הקבלן מהתחייבותו
לתקינות מלאה של המתקן /האלמנט ועמידותו בתקנים.
5.2

מותנה בזה בפירוש ,כי כל עוד המתקנים /האלמנטים לא נבדקו ולא אושרו על-
ידי נציג העירייה שימונה לשם כך הם לא ייחשבו כמתקנים /אלמנטים שנמסרו
לעירייה ,ועל העירייה לא תחול אחריות כלשהי לגביהם .העירייה רשאית שלא
לקבל את המתקנים /האלמנטים משום שלא היו בהתאם להזמנה ,ומשעשו כן,
על הקבלן יהא לסלק את המתקנים /האלמנטים על חשבונו ולהחליפם
במתקנים /אלמנטים שיתאימו להזמנה ,תוך  48שעות מעת שלא נתקבלו .או אם
העירייה תיקבע פרק זמן אחר – תוך אותו פרק זמן.

5.3

במקרה שהקבלן לא יסלק במועד את המתקנים /אלמנטים שלא נתקבלו,
העירייה רשאית לסלקם לפי ראות עיניה ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות
בכך לרבות הוצאות אחסון .אם הקבלן לא החליף במועד את המתקנים/
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האלמנטים שלא נתקבלו כולם ,או מקצתם – העירייה רשאית לבחור באחת
משתי האפשרויות הבאות או בשתיהן:
א .לבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לה להתייחס אליה כבטלה;
ב .לרכוש מכל מקור אחר מתקנים /אלמנטים במקום אלו שנפסלו בין מאותו
סוג ובין דומה – ולחייב את הקבלן בכל הפרש ובכל הוצאה ,או תשלום
שנגרמו על – ידי כך.
.6התמורה
 6.1בתמורה לכל התחייבויות הקבלן עפ"י כל סעיף מסעיפי חוזה זה תשלם לו העירייה
סך של __________  ₪בתוספת מע"מ.
מובהר בזאת כי לתמורה לא תתווסף כל ריבית ,הצמדה או התייקרות לקבלן גם
בשל הסדר התשלומים כמפורט לעיל וגם בגין איחור בתשלומים.
 6.2בגמר שלב העבודה ולאחר אישור החשבון ע"י נציג העירייה על אספקה והתקנה של
מלוא מתקני המשחק בשצ"פ והאלמנטים בגינו מבוקש התשלום ובכפוף לקבלת כלל
האישורים הנדרשים לרבות אישור מכון התקנים להתקנה ,הכל על פי תנאי הסכם זה,
תשלם העירייה לקבלן את התמורה בגין העבודות שבוצעו ואושרו כאמור ע"י העירייה
תוך  45יום מתום החודש בו הוגש החשבון )שוטף  45 +יום(.
.7ערבויות
 7.1הקבלן הזוכה במכרז ימציא לעירייה תוך  7ימים מיום מתן ההודעה על הזכייה,
ערבות ביצוע בנקאית בגובה  10%מסכום החוזה כולל מע"מ .תוקף הערבות יהיה
למשך  6חודשים ותוארך לפי דרישת העירייה מעת לעת עד מועד סיום העבודה ועוד
חודש .נוסח הערבות יהיה לפי המפורט בנספח ד 9/לחוזה.
 7.2בסיום העבודה ימציא הקבלן לעירייה ,ערבות בדק בגובה  5%מסכום החשבון
הסופי המצטבר והמאושר כולל מע"מ .תוקף הערבות יהיה ל 12 -חודשים .נוסח
הערבות יהיה לפי המפורט בנספח ד10/לחוזה.
 7.3לפי פניה בכתב של העירייה יהיה על הקבלן לחדש את תוקף הערבות .ערבות שלא
תחודש כאמור לעיל ,תחולט לטובת העירייה לפני תום תקופתה.
 .8הסבת זכויות
 8.1הקבלן מתחייב לא להעביר ו/או להסב ו/או להמחאות ו/או למשכן לצד ג' אחר
חוזה זה כולו או חלק ממנו ,או כל זכות מזכויותיו או התחייבות מהתחייבויותיו
לפי חוזה זה ,אלא על פי הסכמת העירייה מראש בכתב על כך.
 8.2ניתנה מצד העירייה הסכמה כאמור בסעיף הקטן )א( לעיל ,יישאר הקבלן אחראי
כלפי העירייה עבור התחייבויותיו לפי חוזה זה ביחד ולחוד עם מי שהועברה אליו
התחייבות כאמור.
 .9פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים:
אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה במכרז ישלם
9.1
הקבלן לעירייה  1,000שקלים בגין כל יום איחור .הוראה זאת תקפה לכל מועד
ביניים או סופי לסיום עבודות כפי שיקבע בצו התחלת העבודה.
9.2

העירייה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  9.1מכל
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך
אחרת .תשלום פיצויים או ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן
מהתחייבותו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.
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.10העסקת עובדים
 10.1הקבלן יעסיק עובדים ,כלי עבודה ורכיבים מתאימים ותקינים ובכמות מספקת
לביצוע על העבודות הנדרשות במכרז זה ובחוזה.
עובדי הקבלן יהיו עובדים מקצועיים ברמה הטכנית נאותה ,בעלי ידע וניסיון
ובכמות מספקת על מנת לסיים את העבודה באתר בהתאם ללוח הזמנים עליו
התחייב ובאיכות הנדרשת .הקבלן יעסיק לביצוע הסכם זה עובדים ברמה מקצועית
גבוהה הדרושה באופן שתובטח רמת אחזקה גבוהה ובמועדים הנדרשים  ,לרבות
קבלני משנה לבדיקה ולטיפולים מיוחדים .עבודות שביצוען דורש רישיון )כגון:
עבודות חשמל ,אלקטרוניקה וכד'( ,יעסיק הקבלן רק עובדים בעלי רישיונות
מתאימים כדין .הקבלן יציג בפני הפקח  ,לפי דרישתו  ,רישיונות ברי תוקף של
העובדים המקצועיים .הקבלן ימסור רשימת עובדים למפקח עם תחילת ביצוע
ההסכם.
 10.2ארגון ביצוע עבודות על פי חוזה זה יהא בסמכותו ובאחריותו המלאה ובלעדית של
הקבלן ואולם אין בכך כדי לגרוע מסמכויות שהוענקו למנהל במפורש במסמכי
מכרז זה או בחוזה.
 10.3הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות  ,את
ההשגחה עליהם ואמצעי תחבורה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך .בעבודה שלצורך
ביצועה קיימת חובת רישום ,או היתר לפי כל דין או הוראה של רשות מוסמכת ,חייב
הקבלן להעסיק רק מי שרשום ,בעל רישיון או בעל היתר כאמור.
 10.4על הקבלן להחזיק עתודות כוח-אדם העומד ברמה המקצועית המתאימה ,לשם
החלפה מידית של מי מעובדיו אשר נעדר מעבודתו בשל מחלה מילואים ו/או כל
סיבה אחרת ,לרבות לפי הנחייה של מנהל להפסקת עבודתו של העובד.
 10.5הקבלן ועובדיו יהיו במעמד של קבלן עצמאי ועובדי הקבלן יהיו עובדיו בלבד ולא
יחולו בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ולשיחו לבין המזמינה כל יחסי עובד
מעביד .בכל מקרה שבו יקבע אחרת מהאמור ,יפצה וישפה הקבלן את המזמינה בכל
סכום שתחויב בו העירייה כתוצאה מקביעה זו ,ולרבות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד
 ,מיד עם דרישתה של המזמינה.
 10.6העובדים שיועסקו על ידי הקבלן יהיו עובדיו בלבד ,ומעבר לזכותה של המזמינה או
מי מטעמה ,לפקח על עבודתם  ,יהיו נתונים להוראותיו ,לפיקוחו ולהשגחתו
המלאים של הקבלן ,והקבלן יישא בכל התשלומים הכרוכים בהעסקת עובדיו
ושלוחיו ,לרבות בתשלום הניכויים עפ"י כל דין .על הקבלן להעסיק את עובדיו
כמתחייב מכל דין ,ולרבות בעניין שכר מינימום  ,זכויות סוציאליות  ,תשלומים
והפרשות כנדרש לפי כל דין.
 10.7הקבלן לא יעסיק קטינים שלא בפיקוח שירות התעסוקה ואישור כדין ,ולא יעסיק
עובדים שאינם תושבי ישראל או מורשים לעבוד בישראל בהתאם לכל דין.
 10.8הקבלן לא יעסיק עובד כלשהו בעל עבר פלילי  ,והמזמינה תהיה רשאית לדרוש
מהקבלן כי תומצא לה תעודת יושר מהמשטרה ביחס לכל אדם או עובד המועסק על
ידי הקבלן.
 10.9הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המנהל בדבר הרחקתו ממקום ביצוע
העבודות לכל אדם המועסק על ידי הקבלן ,אם לדעת המנהל או מי מטעמו ,לפי
שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט ,התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר
למלא את תפקידו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע העבודות .אדם שהורחק לפי
דרישה כאמור ,לא ישוב הקבלן להעסיקו בדרך כלשהיא ובתפקיד כלשהו בביצוע
העבודות על פי חוזה זה.
 .11אחריות
 11.1הקבלן יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין במהלך ביצוע
העבודה ובין לאחר מכן ,שייגרם לעירייה ,או לכל צד שלישי או לכל עובד ,כתוצאה
ממעשה או ממחדל מצד הקבלן -בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או
שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו ,בין במישרין ובין בעקיפין הנובע או הקשור לביצוע
העבודה נשוא חוזה זה.
 11.2הקבלן אחראי באחריות מוחלטת לתקינות הציוד והמתקנים וזאת לתקופה של 5
שנים החל מיום מסירת מתקני המשחקים לידי העירייה )להלן" :תקופת האחריות"(
ויהיה חייב להחליף ו/או לתקן כל חלק מהמתקנים על חשבונו )כולל הוצאות הובלה(
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תוך  48שעות מקבלת הודעה על התקלה .מובהר בזאת כי הקבלן יהיה אחראי כנ"ל
בכל מקרה של נזק או תקלה ,למעט נזק שארע בזדון .האחריות בתקופת האחריות
וכן פעולות התחזוקה יבוצעו ללא כל תמורה נוספת.
 11.3במסגרת אחריותו מתחייב הקבלן להחליף כל חלק שיש צורך להחליפו על חשבונו .כן
מוסכם כי באם תארע תקלה חוזרת יותר מפעמיים בחלק מסויים של התקנים ,כי אז
יחוייב הקבלן בהחלפת אותו החלק בחלק חדש.
 11.4מובהר כי בתקופת האחריות יהיה אחראי הקבלן לביצוע כל התיקונים במתקנים
כולל כל החומרים הבסיסיים הנדרשים לביצוע העבודות )שרשרות ,ברגים ,אביזרים
שונים ,מוטות חיבור ,לוחות למינהם ,פירוק והרכבה של חלקים מהמתקן ,ביטון
ובסוס ,הובלה וכו'(.
.12

ביטוח
12.1

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין ,הקבלן מתחייב
לבצע
על חשבונו את הביטוחים המפורטים בהמשך ועפ"י תנאי הביטוח המפורטים
ב"אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח ד 8/ולקיימם במשך כל זמן העבודה :

 12.1.1פוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" בנוסח ובתנאים שאינם
פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט" העדכנית ליום תחילת הביטוח.
פרק א' – ביטוח הרכוש – בסכום ביטוח השווה למלוא היקף
העבודה,
כולל חומרים וציוד המובאים על ידו לאתר העבודה.
פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של
לפחות  2,000,000 :ש''ח לארוע ו  2,000,000ש''ח סה"כ
לתקופה.
פרק ג'  -ביטוח אחריות מעבידים,בגבולות אחריות של לפחות :
 6,000,000ש''ח לעובד ו  20,000,000ש''ח למקרה ולתקופה.
]מובן שעל הקבלן לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל
התשלומים
המגיעים כחוק ,עבור העובדים[.
 12.1.2לכל הציוד המיכני הנדסי ולכל כלי הרכב את הביטוחים כמפורט להלן :
 12.1.2.1ביטוח "חובה" כמתחייב עפ"י החוק.
 12.1.2.2ביטוח צד שלישי רכוש בגבול אחריות שלא יפחת מ400,000 -
ש"ח לארוע ,לכל כלי בנפרד.
בפוליסה זו מבוטל )אם קיים( חריג "נזק תוצאתי".
 12.1.2.3ביטוח "מקיף" לכלי הרכב.
 12.1.2.4ביטוח "כל הסיכונים" לציוד המיכני הנדסי.
ביטוח זה יבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים
מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
הקבלן רשאי שלא לבצע את הביטוחים הנזכרים בסעיפים
קטנים  12.1.2.3ו 12.1.2.4 -לעיל ,אולם הוא פוטר את המזמין
מאחריות כלשהיא בגין נזק שייגרם לכלי רכב ו/או לציוד מיכני
הנדסי.
 12.1.3ביטוח אחריות המוצר עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים התש"מ – .1980
בגבולות אחריות של לפחות :
 $ 1,000,000לארוע ו  $ 1,000,000סה"כ לכל תקופת הביטוח.
פוליסה זו תבוצע בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם
"ביט".
הקבלן מתחייב לבצע ולהחזיק בתוקף פוליסה זו החל מסיום העבודה
ולחדשה באופן רציף ,כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין.
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12.3

 12.2לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או קבלני משנה ו/או עירייה מקומית
אפרת ו/או עובדיהם ".
) +סעיף אחריות צולבת בביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ואחריות המוצר(.
במעמד חתימת החוזה ,הקבלן ימציא ל"עירייה" אישור עריכת ביטוח ,עפ"י הנוסח
המצ"ב כנספח ד) ,8/במועד זה הקבלן רשאי להגיש אישור זה ללא סעיף  – 9אחריות
המוצר( אשר יכלול בין השאר :
 12.3.1אישור על קביעת "העירייה" כ"מוטב" בלעדי בפוליסה ,וכי בכל מקרה של
פיצוי עפ"י פרק א' )ביטוח הרכוש( הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה.
 12.3.2אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות.
 12.3.3אישור שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסה – הצמצום/הביטול לא
ייכנס לתוקף בטרם חלפו  60יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום גם
למבוטח וגם ל"עירייה".
הקבלן מתחייב להמציא לעירייה אישור חדש ,לפחות  15יום לפני תום תוקפו של כל
אישור ,כל עוד החוזה מחייב זאת.
לפחות  30יום לפני סיום העבודה ומסירתה ל"עירייה" – הקבלן מתחייב להמציא
ל"עירייה" אישור עריכת ביטוח בגין ביטוח אחריות המוצר )סעיף  (9ולהמציא אישור
חדש ,בגין ביטוח זה בלבד ,לפחות במשך  3שנים מסיום עבודתו.

12.4

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים
נוספים כראות עיניו ,על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

12.5

הקבלן מתחייב למלא בקפדנות את את כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בקרות מקרה
ביטוח להודיע על כך מיידית ל"עירייה" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.

12.6

הקבלן ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית ,עפ"י כל הפוליסות.

12.7

תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון "העירייה" – תעביר לו
"העירייה" את תגמולי הביטוח שקיבלה מחברת הביטוח.

 .13קיזוז:
העירייה רשאית לקזז מהקבלן כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה זה ,כל חוב
המגיע לה על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן וכן כל חוב אחר
המגיע ל"עירייה" מהקבלן .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה
לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.
.14היקף העבודה
מוסכם ומותנה בין הצדדים כי העירייה רשאית בהוראה בכתב להוסיף או לגרוע
מהעבודות שיש לבצען עפ"י הסכם זה והקבלן מתחייב לבצע הוראה שתינתן ע"י
המזמין ובתנאי שלא יעלה ו/או יפחת מ –  50%מהיקף הכללי.
היה ותיווסף לעבודות עבודה נוספת כי אז יקבל הקבלן תמורה יחסית לתוספת
כלפי כלל העבודות עפ"י מחירי כתב הכמויות ובהעדר מחיר בכתב הכמויות עפ"י
מחירון דקל האחרון פחות  20%ללא תוספות התייקרויות נוספות כגון :קבלן
ראשי ,יו"ש  ,עבודות קטנות וכד'.
היה ותגרע העבודה או העבודות כי אז תקטן התמורה שיקבל הקבלן באופן יחסי
שבין הגריעה לכל העבודה והמחיר יהיה עפ"י כתב הכמויות.
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה:
העירייה:
הקבלן:
ולראיה באו הצדדים על החתום
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_____________________
חתימת העירייה

____________________
חתימת הקבלן
מסמך ד – נספחים
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נספח ד' 1/
דף דרישות:
מסמכים נדרשים
שני העתקים של כל מסמכי המכרז חתומים בידי המציע בתחתית כל עמוד
ובמקומות המיועדים לכך במעטפה חתומה.
מסמכי שאלות הבהרה ותשובות שנתקבלו מהעירייה
ערבות בנקאית
דוח רואה החשבון המבקר מתוך הדוח הכספי השנתי האחרון של המציע חתום
ע"י רו"ח המבקר של המציע
מסמך ב 2/מלא וחתום
נספח א 1/מלא וחתום
תוכנית העמדת המתקנים כולל טווחי בטיחות ,הדמיות ופירוט המתקנים באמצעות תמונות
כתב כמויות מפורט ומפרטים טכניים של המתקנים ושל האלמנטים המוצעים
טבלת תיוג למתקני מינימום בצירוף תמונות
רישיון עסק
אישור תקף מרשות המיסים על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
אישור תקף לניכוי מס במקור
אישור בדבר היות המציע תאגיד )רק לתאגידים( תעודת רישום ,תדפיס ,אישורי מורשי חתימה

נספח ד' 1מלא וחתום
נספח ד'  2מלא וחתום
נספח ד'  3מלא וחתום
נספח ד'  4מלא וחתום
נספח ד'  5מלא וחתום
נספח ד'  6מלא וחתום
נספח ד'  7מלא וחתום
קבלה על רכישת מסמכי המכרז
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נספח ד' 2/

דף מידע ארגוני
 .1שם המשתתף _____________________________________ :
מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי ____________________
כתובות_________________________________________ :
כתובת משרד רשום________________________________ :
מספרי טלפון _________________ :נייד________________
מספר פקסימיליה _________________________________ :
 .2עיסוק המשתתף ___________________________________________________ :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 .3אנשי המפתח בחברה )משתתף(
שם

תחום התמחות

שנות ותק

 .4איש הקשר במכרז מטעמו הינו _______________ נייד______________ ופניותיו
מטעמנו ,ככל שתהיינה  ,בכל רגע למכרז ,והתשובות שתימסרנה לו על ידי העירייה
תחייבנה אותנו .
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נספח ד'3/
תצהיר שכר מינימום וזכויות עובדים
בתצהיר זה מקום בו ההצעה מוגשת על ידי חברה:
"תושב ישראל" :כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.
"בעל שליטה" :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט – 1999
)להלן" :חוק החברות"(.
"נושא משרה" :כמשמעותו בחוק החברות.
"בעל עניין" :כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה" :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968
"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום ,התשמ"ז 1987
אני הח"מ ___________ נושא ת.ז , _____________.נושא במשרת ____________ במציע
ח"פ_________________ )להלן " :החברה"(  ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר בזאת כדלקמן :
 .1אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת החברה במכרז פומבי מס' 5/20
לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי צריכם מיוחדים עובודת
תשתית  ,מצע בולם נפילה ועובודת הצללה בגן "מצפה אפק" ברחוב שיש השירים ראש
העין.
 .2החברה ממלאת אחרי הוראות כל דין הנוגעות לתשלום שכר עובדיה לרבות לעניין תשלום
שכר מינימום והפרשות סוציאליות.
 .3החברה מדווחת לרשויות המס על משכורות עובדיה ומעבירה ניכויים בפועל למס הכנסה
ולמוסד לביטוח לאומי.
 .4אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בבעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה ,לא
הורשענו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר המינימום בשנתיים שקדמו למועד הגשת
הצעה זו עבור העירייה.
 .5הנני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_______________
המצהיר

____________
תאריך

אני הח"מ _____________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום___________ הופיע בפני
מר____________ נושא ת.ז _______________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.

________________
עורך דין
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נספח ד'4/
נוסח תצהיר העסקת עובדים זרים
בתצהיר זה:
"תושב ישראל":
"בעל שליטה":
"נושא משרה":
"בעל עניין":
"שליטה":
"חוק עובדים זרים" –

כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.
כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות התשנ"ט – ) 1999להלן" :חוק
החברות"(.
כמשמעותו בחוק החברות.
כמשמעו בחוק החברות.
כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968
חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים
הוגנים( התשנ"א .1991

אני הח"מ ____________ נושא ת.ז , ____________.נושא במשרת __________במציע
ח"פ _________________ )להלן " :החברה"(  ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר בזאת כדלקמן :
 .1אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת החברה במכרז פומבי מס' 5/20
לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי צריכם מיוחדים עובודת תשתית ,
מצע בולם נפילה ועובודת הצללה בגן "מצפה אפק" ברחוב שיש השירים ראש העין.
 .1אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בבעל עניין ו/או כל נושא משרה בחברה ,לא הורשענו
בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנתיים שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור
העירייה .
 .2הנני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_______________
המצהיר

____________
תאריך

אישור
אני הח"מ ______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום_________ הופיע בפני
מר____________ נושא ת.ז _______________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
________________
עורך דין
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נספח ד'5/

נוסח תצהיר תביעות משפטיות
בתצהיר זה:
"תושב ישראל"  :כמשמעותו בפקודות מס הכנסה )נוסח חדש(.
"בעל שליטה "  :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות תשנ"ט – ) 1999להלן" :חוק החברות"(.
כמשמעותו בחוק החברות" .נושא משרה"  :כמשמעו בחוק החברות.
 :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968
"שליטה"
אני הח"מ _______________ נושא ת.ז , _____________.נושא במשרת ___________
ב) __________________ -להלן " :החברה"(  ,לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר בזאת כדלקמן :
 .1אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת החברה במכרז פומבי מס' 5/20
לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי צריכם מיוחדים עובודת
תשתית  ,מצע בולם נפילה ועובודת הצללה בגן "מצפה אפק" ברחוב שיש השירים ראש
העין.
 .2הנני מצהיר ומאשר כי לא עמדו ולא עומדות נגד החברה ו /או מי מבעלי שליטה בחברה
ו/או מי ממנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה תביעות משפטיות ו /או הליכים
משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו או לתביעות כספיות
שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע .
 .3הנני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_______________
המצהיר

_________________
תאריך

אישור
אני הח"מ ______________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום_________ הופיע בפני
מר_____________ נושא ת.ז _______________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את
האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
_________________
עורך דין

33

מכרז פומבי מס'  5/20לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי
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נספח ד'6/

נוסח תצהיר הרשעות פליליות
בתצהיר זה:
" תושב ישראל" :כמשמעותו בפקודות מס הכנסה )נוסח חדש(.
" בעל שליטה" :כמשמעו בסעיף  268לחוק החברות תשנ"ט – ) 1999להלן" :חוק החברות"(
כמשמעותו בחוק החברות.
"נושא משרה" :כמשמעו בחוק החברות.
"שליטה"  :כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח . 1968
אני הח"מ _____________ נושא ת.ז ,_____________.נושא במשרת ___________במציע
___________ _____ח"פ__________________ )להלן " :החברה"(  ,לאחר שהוזהרתי כי
עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  ,מצהיר בזאת
כדלקמן :
 .1אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת החברה במכרז פומבי מס' 5/20
לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי צריכם מיוחדים עובודת
תשתית  ,מצע בולם נפילה ועובודת הצללה בגן "מצפה אפק" ברחוב שיש השירים ראש
העין.
 .2הנני מצהיר כי למציע ו/או בעל שליטה במציע ו/או נושא משרה במציע ו/או מבעלי
המציע ו/או מי ממנהלי המציע ו/או ממורשי של המציע .לא קיים כנגד המציע ואו בעלי
המציע ואו כנגד מי ממנהליו ו/או כנגד מי ממורשי החתימה שלו ,בחמש השנים
האחרונות הרשעה בפסק דין חלוט בגין עבירות לפי סעיפים  383 ,290-297עד  393ו414-
עד  438לחוק העונשין ,התשל"ז.1977 -
 .3הנני מצהיר כי זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

_______________
המצהיר

________________
תאריך

אישור
אני הח"מ __________ ,עו"ד ,מאשר/ת בזאת כי ביום_________ הופיע בפני מר_____________
נושא ת.ז ___________ .לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו זה.
_________________
עורך דין
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נספח ד'7/
הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו\או לחבר המועצה ולהיעדר ניגוד עניינים אישי או אחר
 1הנני מצהיר בזאת כי עיריית ראש העין הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים :
 1.1סעיף 122א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קורבו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה
עם העירייה; לעניין זה " ,קרוב"-בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 1.2כלל )12א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות קובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית;
לעניין זה" ,חבר מועצה"-חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו .
)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף)(1)1ב( ו)(1)2-ב((
 1.3סעיף )174א( לפקודת העיריות )נוסח חדש ( הקובע כי :
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין  ,על ידי עצמו או על
ידי בן-
זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 2בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 2.1בין חברי מועצת העירייה אין לי  :בן זוג  ,הורה  ,בן או בת ,אח או אחות ,ואף לא סוכן או
שותף.
 2.2אין חבר מועצה  ,קרובו ,סוכנו  ,או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי או הצעתי או שאחד מנהל או עובד אחראי
בו.
 2.3אין לי בן זוג ,שותף  ,או מי שאני סוכנו  ,העובד ברשות.
3
4
5
6

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל  ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים  ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות בסעיף  122א') (3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2\3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשורת לפי סעיף  122א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
הנני מצהיר ,כי אין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ואיני מצוי בניגוד עניינים ו/או לא קיימת
מניעה אחרת לקיום ההסכם נשוא המכרז  ,ו/או עילה המונעת ממני לקיים הוראות ההסכם
הנ"ל בניגוד עניינים אישי או אחר.
___________
תאריך

____________________
שם המציע
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נספח ד'8/

אין צורך לצרף את נספח אישור הביטוח חתום בשלב הגשת ההצעה,
אלא לחתום עליו בתחתית כל עמוד בלבד  ,הזוכה במכרז יידרש להמציא
את אישור הביטוח חתום .
מצ"ב טופס אישור על קיום ביטוחים
אישור על קיום ביטוחים-
לכבוד
עיריית ראש העין
)להלן " -המזמין"(
ג.א.נ,.
 .1הנדון :אישור על קיום ביטוחים של _____________________________להלן" :הספק"(
בגין )להלן" :מתקני משחק"( עבור המזמין ,בקשר עם מכרז פומבי מס' 5/20
לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק מונגשים לבעלי צרכים מיוחידם ,עובודו תשתית ,מצע
בולם נפילה ועובודת הצללה בגן "מצפה אפק" ברחוב שיר השירים ראש העין) .להלן:
"השירותים"(
אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
.1

אנו ערכנו לבקשת הספק פוליסות לביטוח בקשר עם מתן השירותים כמפורט להלן:
א.

חוקית כלפי הציבור )"צד שלישי"( )פוליסה מס'
ביטוח אחריות
_________________( על פי כל דין ,בגבול אחריות- :
לתובע ,למקרה ולתקופת ביטוח

 2,000,000ש"ח

הביטוח כולל תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
רכוש המזמין ייחשב לרכוש צד שלישי .
ב.

ביטוח חבות מעבידים )פוליסה מס' _________________( בגין כל העובדים
המועסקים ע"י הספק  ,לרבות קבלני משנה ועובדיהם )היה וייחשבו כעובדי
הספק( ,בגבולות אחריות בסך:
 6,000,000ש"ח
מקרה
 20,000,000ש"ח
מקרה ותקופת ביטוח
הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין היה ויחשב כמעבידה של מי מעובדי
הספק.

ג.

ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר )פוליסה מס'
_________________( על-פי דין בגין אחריות הספק כספק ,מתקין ,מדריך
ומתחזק של המערכת ,בגבולות אחריות בסך:
תובע מקרה ותקופת ביטוח

ד.

 1,000,000ש"ח.

ביטוח חבות המוצר משולב עם ביטוח אחריות מקצועית )פוליסה מס'
_________________( על פי כל דין לרבות על פי חוק האחריות למוצרים
פגומים תש"מ  1980 -לכיסוי אחריות הספק וכל מי מטעמו כספק/ים ויצרן/ים
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ומתקין )לפי הענין( של המחשבים ו/או החומרים ו/או הציוד ו/או המכשור
המסופק למזמין בגבולות אחריות בסך:
 500,000ש"ח

למקרה ולתקופת ביטוח
.2

תקופת הביטוח היא מתאריך________ ועד_____________ )שני התאריכים
נכללים(.

.3

למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – הספק ו/או המזמין ,בקשר עם
ביצוע השירותים ובהתאם להרחבות השיפוי המפורטות להלן" :בפוליסת צד שלישי
בקשר למעשה ו/או מחדלי הספק ,בפוליסת חבות המוצר משולבת עם אחריות מקצועית
בקשר למעשי ו/או מחדלי הספק ובקשר למוצרים המסופקים על ידי הספק ולעניין ביטוח
חבות מעבידים -היה והמזמין ייחשב כמעביד של עובדי הספק.
ה"מזמין" לעניין אישור זה – עיריית ראש העין לרבות חברות בנות ועובדים של הנ"ל.

.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

.5

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין ועובדיו ,למעט כלפי מי שגרם
לנזק במתכוון.
סעיף אחריות צולבת )למעט פוליסת חבות מעבידים ולעניין פוליסת אחריות
מקצועית לא תכוסה חבות המזמין כלפי הספק(.
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנות
תנאיהן לרעה ,אלא לאחר שנמסור לספק ולמזמין הודעה בכתב ,במכתב רשום60 ,
יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
היקף הכיסוי בפוליסות )למעט בביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מהיקף
הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת
הביטוח.(.) .

תנאים מיוחדים לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר- :
הביטוח מכסה את אחריותו של הספק ועובדיו בגין נזקים לגוף ,נזקים לרכוש
א.
ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה ממקרה הביטוח.
מקרה הביטוח הוא הפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או
ב.
השמטה במסגרת תפקידיו ומקצועו של הספק.
הננו מאשרים כי אם פוליסת הביטוח הינה על בסיס "מועד הגשת תביעה" ,יראו
ג.
תביעה כאילו הוגשה במועד אם המבוטח הודיע לנו במהלך תקופת הביטוח על
קבלת תובענה ,או מכתב תביעה או מידע ממקור כלשהו בדבר קרות מקרה ביטוח
לרבות הודעה על נסיבות העלולות להוות בעתיד עילה להגשת תביעה נגד הספק
בעתיד.
לאחר תום תקופת הביטוח או ביטול הביטוח בחברתנו ,על-ידי המבטח שלא עקב אי
ד.
תשלום פרמיה ,תחול תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים ,ויראו כל תביעה
ו/או אירוע עליהם תימסר הודעה במהלך תקופה זאת ,בגין אירוע שקרה לאחר
התאריך הרטרואקטיבי ולפני תום תקופת הביטוח המקורית ,כאילו נמסרה עליהם
הודעה במהלך תקופת הביטוח המקורית .סעיף זה לא יחול אם התביעה כנגד הספק
מכוסה בפוליסה אחרת שנערכה עבורו .על-אף האמור לעיל ,לעניין תקופת הגילוי
במקרה של ביטול הביטוח מחמת אי תשלום הפרמיה ,יהיה המזמין רשאי לרכוש
עבור עצמו את תקופת הגילוי במקרה כאמור על-ידי תשלום בגין חוב הפרמיה
בהתאם לסיכום בכתב בין המזמין לבינינו .הודעת המזמין על הפעלת הזכות תימסר
לנו תוך  30יום ממועד כניסת ביטול הביטוח לתוקף .מסר לנו המזמין הודעה כאמור
תהיה תקופת הגילוי בתוקף ממועד ביטול הביטוח.
הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל הספק בביצוע השירותים עבור
ה.
המזמין.
ההשתתפות העצמית של המבוטח בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח
ו.
הנובעים מסיבה מקורית אחת אינה עולה על  50,000ש"ח.
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ז.
ח.

פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאי יושר ,חריגה מסמכות בתום לב.
פוליסת הביטוח אינה מחריגה אחריות הנובעת מאובדן מסמכים ו/או אמצעי מידע
אחרים שנמסרו לספק.

.6

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו ,ולגבי המזמין הביטוח על
פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי
תנאיו ,ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמין מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי
המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – ,1981
ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של "ביטוח כפל" כלפי המזמין וכלפי מבטחיו.

.7

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה
שלא שונו באישור זה.

.8

הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות
העצמית במקרה נזק.

.9

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה ,ולפיכך לא
יחול בו או בפוליסות שינוי המקטין את הכיסוי הביטוחי ללא מתן הודעה כאמור בסעיף
)4ג( לעיל.

______________________
_____________________________
תאריך

חתימת המבטח

שם סוכן הביטוח ________________ :טלפון _________________פקס_____________ .
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נספח ד'9/

נוסח ערבות הביצוע
לכבוד
עיריית ראש העין
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס'_____________
ערבים
 .1על פי בקשת _______________________________ )להלן" :הקבלן"( ,אנו
בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של ____________ )ובמילים
_____________________ ( ש"ח )להלן" :סכום הקרן"( ,כשהוא צמוד למדד המחירים
לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן" :סכום הערבות"( שתדרשו מאת הקבלן עבור
חוזה מס' _________.
 .2תנאי ההצמדה הם כדלקמן:
אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו ,על פי כתב ערבות זה ,יהיה מדד המחירים לצרכן,
המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" ,שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל
)להלן" :המדד החדש"( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זאת ,אשר יפורסם
ביום _________________ והעומד על ___________ נקודות )להלן – "המדד הבסיסי"(,
נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד
הבסיסי.
 .3אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם ,עד סכום הערבות ,תוך 7
ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס
את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום
הנ"ל מהקבלן .כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים
משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות
אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.
 .4אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת ,על כל סכום
שייקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על
ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו ערבות זו
במלואה בפעם אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי
ממומשת.
אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  3דלעיל.
 .5אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה
רשאים להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו
מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י
הדין.
 .6הערבות תהיה בתוקף עד ליום ____________ ,ועד בכלל ,וכל דרישה מכם
חייבת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו ב ,_________ -לאחר מועד זה תהיה
הערבות בטלה ומבוטלת.
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 .7ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
___________________
הבנק
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נספח ד'10/
נוסח ערבות הבדק
לכבוד
עיריית ראש העין
א.ג.נ,.
הנדון :ערבות מס'_____________
 .1על פי בקשת _______________)להלן" :הקבלן"( ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום של ________________ )ובמילים ______________________ ( ש"ח
)להלן" :סכום הקרן"( ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים
להלן )להלן" :סכום הערבות"( שתידרשו מאת הקבלן בקשר לחוזה מיום ____________-
שנערך בין הקבלן לבין העירייה.
 .2תנאי ההצמדה הם כדלקמן:
אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה יהיה מדד המחירים לצרכן
המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל
)להלן" :המדד החדש"( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זאת ,אשר יפורסם
ביום _________________ והעומד על ___________ נקודות )להלן" :המדד הבסיסי"(,
נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד
הבסיסי.
 .3אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם ,עד סכום הערבות ,תוך 7
ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את
דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן.
כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או
לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום
ערבות זה על ידינו.
 .4אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור ,מעת לעת ,על כל סכום שייקבע על
ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין
ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות .לפיכך ,במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם
אחת ,תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף  3דלעיל.
 .5אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא ,וכמו כן ,לא נהיה רשאים
להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא ,והננו מוותרים בזה במפורש
ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין.
 .6הערבות תהיה בתוקף עד ליום ____________ ,ועד בכלל ,וכל דרישה מכם חייבת להימסר
לנו עד מועד זה למשרדנו ב ,_________ -לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.
 .7ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
___________________
הבנק
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