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 נספח א' 

 הוראות למשתתפים 
 

 ריאל החברה הכלכלית לא
 רחוב משעול א ,אריאל 

 ח.פ.  

 

 2022/04 מס' מכרז 

" ולרכישת היובללביצוע עבודות שדרוג רצפת אולם ספורט "
 לאולם  ציוד 

 

 טבלת מועדים 

 שעה יום תאריך 

 12:00 יום ראשון 24/04/2022 חובה  כנס מציעים 

 13:00 יום חמישי 28/04/2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00 יום ראשון 08/05/2022 להגשת הצעותמועד אחרון 

 

 13:00 יום ראשון 08/05/2022 פתיחת מעטפות

 .מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים 

 כללי .1

לאריאל .1.1 הכלכלית  "  החברה  לאריאל  )להלן:  הכלכלית  "  "החברה  "(,  המזמיןו/או 
 המכרז.   בנושאמספקים אליהם תפנה מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות  

 מסמכי המכרז מצורפים כחלק בלתי נפרד מהפניה למציעים.  .1.2

 .ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז כנס המציעים הוא כנס חובה .1.3

 המכרז מסמכיעותק, עיון ורכישת   קבלת .2

 
עיתון אחד ארצי    -עיתונים לפחות    שניפורסם המכרז ב  יום ראשון,  10/04/2022  ביום .2.1

 .ים ארצייםועיתון שני מקומי או שני עיתונ

  שקלים חדשים(   חמש מאותש"ח )  500תמורת סך של  חוברת המכרז  ניתן לרכוש את   .2.2
מקרה בכל  יוחזרו  ולא  החברה  לפקודת  ישולמו  אשר  כדין,  מע"מ  וזאת    ,בתוספת 

  (arielec.co.il)מכרזיםבאמצעות אתר האינטרנט של החברה הכלכלית 

בכתובת נית .2.3 החברה  של  האינטרנט  באתר  תשלום,  ללא  המכרז  במסמכי  לעיין  ן 
www.arielec.co.il 

 רכישת מסמכי המכרז היא תנאי סף להגשת הצעה.  .2.4

https://arielec.co.il/bids/
https://arielec.co.il/bids/
https://arielec.co.il/bids/
http://www.arielec.co.il/
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 שירותים תיאור ה .3

כולל  שירותיםה .3.1 המכרז  "  –  יםנשוא  ספורט  אולם  רצפת  שדרוג  ,  "היובל עבודות 
 ספורט לשימוש האולם.  מתקניוהתקנת רכישת   מ"ר, 670 –בשטח של כ 

,  את כל המתקנים והדרישות הכלולות במפרט הטכני,  בין היתר  ,  העבודות כוללות .3.2
ישנים  כולל   מתקנים  ופינוי  התקנה  פרוק  חדשים  אספקה,  ואחריות  מתקנים 

 : כמפורט בתמצית להלן

 . התקנת משטח הפרקט על תשתית קיימת .3.2.1

רצפת   .3.2.2 אהרכבת  /מייפל  פרקט  מעץ    קנדיירופי  נושמים  פאנלים  כולל 
 גושני התואמים למשטח הפרקט.

חדש בצבע פוליאוריטני     FIBAעפ"י תקן  וכדורעף  סימון מגרש כדורסל   .3.2.3
 בגוון לבן. עמיד שחיקה

 אספקה והתקנת מתקן כדורעף כולל שרוולים.  .3.2.4

 צביעת קונטור המגרש , רחבות עונשין ועיגול אמצע.  .3.2.5

 . סל ראשיים חשמליים קניהתקנת זוג מתאספקה  .3.2.6

 אספקה והתקנה של מתקן חבלים.  .3.2.7

 אספקה והתקנה של מתקן טבעות.  .3.2.8

 אספקה והתקנה של מחיצת הפרדה אקוסטית .  .3.2.9

 

 . כולל ספסלי מחליפים אספקת שולחן מזכירות לענפי הכדור .3.2.10

 בדיקות מכון התקנים  לכלל מתקני הספורט ולמשטח הפרקט. .3.2.11

 המכרז והמפרט הטכני. ,הסכםההעבודות יבוצעו בהתאם להוראות 

האחריות .3.3 לציוד  24  –  תקופת  הפרקט  חודשים    48,  הספורט  חודשים    –למשטח 
 תקופת האחריות תמנה ממועד אספקה.

ימים ממועד שיידרש לכך   7חתום על הסכם לא יאוחר מתוך ידרש ל יהמציע הזוכה  .3.4
 .החברה הכלכלית לאריאלע"י 

העבודות   לביצוע  קלנדריים  45  -לו"ז  עם  ממו  ימים  הסכם  חתימת  החברה  עד 
 וקבלת צו לתחילת ביצוע עבודות. הכלכלית לאריאל

   . "היובלבאולם ספורט הממוקם בבית ספר "אתר העבודות נשוא המכרז נמצא  .3.5

העבודות .3.6 לביצוע  הדרושים  והאביזרים  הציוד  על ,  כל  הזוכה  -יסופקו  המציע  ידי 
 בגין כך.  במכרז והמציע הזוכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף
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כי   .3.7 בזאת  לאריאלמובהר  הכלכלית  להגדיל    החברה  ו/או  להפחית  רשאית  תהיה 
 .  ביחס לתמורה 50%עד לשיעור כללי של עבודות ה  שטחי/מהיקף

נציגי המציע שיזכה    החלפת הרצפה   לפני מועד .3.8 יערכו סיורים מוקדמים בשטח עם 
לאריאלונציגי   הכלכלית  זו  החברה  ובמסגרת  הסיי,  ההוראות  בדבר  קבעו  פציפיות 

 באולם הספורט. והמתקנים   והתקנת הציוד הרצפההחלפת אופן  

מהרשויות   .3.9 לקבל  אחראי  הזוכה  התחלת  הרלבנטיותהמציע  לפני  ,  ותהעבודביצוע  , 
כל   ואת  מעבר  וקווי  המידע  אישורי  מתקנים  של  ולמפלס  למיקום  בקשר  הדרוש 

בלים וכיו"ב( ולדאוג  תשתית תת קרקעיים )מים, חשמל, טלפון, דלק, ביוב, תיעול, כ
נוכח במקום במהלך כל    מנהל הפרויקט  להזמנת   מטעם הרשות המוסמכת שיהיה 

 בסמוך למתקן תת קרקעי או חצייתו.   ותזמן ביצוע העבוד

על .3.10 תבוצע  לא  כי  בזאת,  תת  -מובהר  למתקן  בסמוך  עבודה  כל  הזוכה  המציע  ידי 
נוכחות   ללא  הפרויקטקרקעי,  עבור  ,כנ"ל  מנהל  התשלום  הפרויקט ה  כאשר    מנהל 

 .בלבד הנ"ל יהיה על חשבון המציע הזוכה

לא   .3.11 הרשויות  נציגי  הוראות  מביצוע  כתוצאה  העבודות  בביצוע  למציע    יקיםעיכוב 
 לתשלום נוסף בגין כך. המזמין כנגד  האו דרישה תביע ה,הזוכה כל טענ 

באתר  .3.12 המצב  את  להשיב  אחראי  הזוכה  המציע  יהיה  העבודות  ביצוע  סיום  במועד 
כל  העבו תיקון  לרבות  העבודות,  ביצוע  התחלת  בטרם  שהיה  כפי  לקדמותו,  דות 

אשר   והפגמים  לאתי הנזקים  מביצוע    ר יגרמו  יוצא  כפועל  ולסביבתו  העבודות 
באתר   הנמצא  אחר  רכוש  ולכל  הרחוב  למתקני  לצמחיה,  השאר,  ובין  העבודות, 

 סביבתו. בהעבודות ו

וראות המפורטות לעיל ולהלן  המציע המשתתף במכרז מצהיר, כי כל הנסיבות והה  .3.13
 ידועות לו וכי לקח זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז. 

החברה   .3.14 מליאת  חבר  ו/או  לאריאל  הכלכלית  החברה  לעובד  זיקה  נעדר  המציע 
המציע ימלא את    -הכלכלית לאריאל, כמפורט בהצהרה המצורפת למסמכי המכרז  

 כרז.  ההצהרה ויצרפה כחלק בלתי נפרד מהצעתו במ

3.15.  

 סף להשתתפות במכרז  תנאי .4

המפורטים   התנאים  בכל  לעמוד  הדברים(  להקשר  )בהתאם  המציע  על  ו/או  ההצעה  על 
להלן, וכן לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המוכיחים את העמידה בתנאים  

 :זה

   - כללי

)ערבות   להלן  10בסעיף   המכרז  כנדרש במסמכיערבות בנקאית  המציע צירף להצעתו   .4.1
 .בצעה(

   - מקצועי

ממכון התקנים    רשמיהמציע הינו יצרן/ספק של מתקני וציוד הספורט בעל תו תקן   .4.2
סל    הישראלי   לפחות לשאר    INDOORלמתקני  דגם  ובעל אישור  ספורט  לאולמות 
 ולמתקני הספורט ממכון התקנים הישראלי. ציוד \המתקנים

אמה לתו תקן או  התתקן למתקני הסל ואישור  להוכחת האמור יש לצרף אישורי  
מה  תו תקן למתקני הספורט שמפורטים במפרט הטכני אשר קיים לגבהם התא

אישור   המציע  יצרף  דגם  אישורי  על  בנוסף  הישראלי,  התקנים  ממכון  תקן  לתו 
 ממכון התקנים הישראלי על היותו בתהליך אישור תקן של שאר המתקנים. 
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   – ניסיון המציע .4.3

משטחי פרקט מקצועיים    שלושהת  לפחוהתקנה של  המציע ביצע )וסיים(   .4.3.1
   .  FIBAבעלי אישור  2022  – 2018בין השנים 

פרקט מאותו סוג/דגם  מהפרויקטים לעיל הינו של  משטח    שנייםלפחות   .4.3.2
 המוצע ע"י המציע במכרז.  

לפחות  המציע   .4.3.3 והתקין  חשמליים    8סיפק  סל  בתוך     INDOORמתקני 
 2022 – 2018אולם הספורט בין השנים  

ו  .4.3.4 סיפק  ספורט  המציע  לאולמות  לפחות מחיצת הפרדה אחת  בין  התקין 
 . 2022  – 2018השנים 

יר בנוסח המצורף למסמכי  להוכחת האמור בסעיף זה יצרף המציע להצעה תצה
, על  המכרז  המצביעים  בכתב,  המלצות  ו/או  אישורים  לצרף  המציע  על  בנוסף 

ארגון בו  עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל. לגבי ממליץ יש לציין את שמו, שם ה
של   ומהות  תקופה  עמו,  תקשורת  יצירת  דרכי  בארגון,  תפקידו  מועסק,  הוא 

 הפעילות שביצע הארגון אליו הוא שייך עם המציע.  

פי שיקול דעתה הבלעדי,  -תהיה רשאית, על החברה הכלכלית לאריאל  מובהר כי  
על שהוצגו  הנתונים  את  באופן  -לאמת  ובין  מלא  באופן  )בין  כאמור  המציע  ידי 

ידי המציע, ואשר לא  -גמי(, וכן, לבחון מיוזמתה ביצוע פרויקטים שבוצעו עלמד
 ידו. -פורטו על

לך  במה   בכל שנה₪,    ,0,000001של לפחות  על המציע להיות בעל מחזור כספי כולל,   .4.4
 . מובהר כי המחזור איננו כולל מע"מ 2120, 2020,  1920שנות הכספים 

ר תצהיר  להצעתו  יצרף  המציע  האמור,  המחזור  להוכחת  נכונות  המאשר  ו"ח 
   הכספי של המציע. 

 להצעתו   מסמכים שעל המציע לצרף .5

 המסמכים המפורטים להלן:  כלעל המציע לצרף להצעתו את 

הכלולים   .5.1 בתנאים  המציע  ו/או  ההצעה  עמידת  את  המאשרים  מסמכים/אישורים 
 דלעיל.   3בסעיף 

ו"ח/ עו"ד למסמך  כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור ר .5.2
 יאומת ויאושר המסמך כנדרש.     -כלשהו 

תעודה .5.3 הספורט  כל  למתקני  תקן  או  דגם  אם  הנדרשים    אשורי  בין  המכרז,  פי  על 
 מגורמים ממשלתיים ובין מכל גורם אחר.

אור המציע, ותק  ייש לכלול במסמך זה פירוט בנוגע למציע, כולל, ת   -פרופיל המציע   .5.4
בייצור ו/או שווק ציוד דוגמת הציוד המבוקש במכרז,  המציע, פרוט ניסיון המציע  

 . פרוט מרכז שירות/מכירות של המציע

 לצרכי מע"מ. עוסק מורשה תעודה תקפה בדבר היות המציע  .5.5

גופים ציבוריים פי  -אישור תקף על .5.6 ניהול חשבונות(, תשל"ו  חוק עסקאות  -)אכיפת 
1976 . 

 או פטור מכך.  ניכוי מס במקורעל  אישור .5.7
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אכיפת ניהול חשבונות, תשלום  חוק עסקאות גופים ציבוריים )קף לפי  אישור בר תו .5.8
המעיד כי    1976  -חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו  

 המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק. 

 : תאגידבמידה והמציע הינו  .5.9

 . ביחס למציע  רותרשם החב תדפיס מעודכן מאת  וכן תעודת התאגדות  .5.9.1

 אישור עו"ד או רו"ח:   .5.9.2

 ;שמות המנהלים של התאגיד 

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.  

 במידה והמציע הינו שותפות: .5.10

 ;תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד  .5.10.1

 ; השותפות  הסכמים של .5.10.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .5.10.3

  וכן   להלן   כמפורט   ח"רו   אישור  להצעתו  יצרף   -  אישה  בשליטת  עסק  שהינו  מציע .5.11
 .  העסק בשליטת  מחזיקה  של תצהיר

   - זה סעיף  לעניין

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד    –"עסק בשליטת אישה"  
הוראות   שהתקיימו  ובלבד  פעילותו,  את  לכוון  היכולת  אחרות,  נשים  עם  יחד  או 

 ( של ההגדרה אישור;  2)-( ו1פסקאות )

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא   –"אישור" 
 התקיים אף אחד מאלה:  

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה,    -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה   (  1)
 צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה; 

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;  -רקטורים אינם נשים אם שליש מהדי  (2)

בשליטה"   נשים    –"מחזיקה  עם  יחד  או  לבד  מחזיקה,  אשר  בעסק  משרה  נושאת 
מ בלמעלה  בעקיפין,  או  במישרין  השליטה    50%-אחרות,  אמצעי  של  סוג  מכל 

 בעסק;

מנהל עסקים   –"נושא משרה"   כללי,  למנהל  סגן  כללי,  למנהל  כללי, משנה    מנהל 
 ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

ולא    -"עסק"   בבורסה  למסחר  רשומות  אינן  שמניותיה  בישראל  הרשומה  חברה 
 הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 ! תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 

 סבריםוה מסמכים, דוגמאות .6

במכרז   .6.1 המשתתף  למכרז,  המציע  הצעתו  הגשת  בטרם  המסמכים רשאי  בכל  לעיין 
הסברים   ולקבל  נחוץ  פרט  כל  ולבדוק  לראות  מהמכרז,  נפרד  בלתי  חלק  המהווים 

למכרז, במשרדי   לאריאלמזכירות  בקשר  ותיאום  החברה הכלכלית  הודעה  , לאחר 
 מראש.

עדה הבין משרדית במהדורתו  מובהר, כי המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הו .6.2
  אינו מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז   -האחרונה )הספר הכחול(  

ו/או   המתכנן  במשרדי  זה  במסמך  לעיין  יוכלו  במכרז  המשתתפים  והמציעים 
 המזמין. 
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המכרז  ,המציע .6.3 מסמכי  על  כי    ,בחתמו  בזאת  פרטי  הוא  מצהיר  כל  את  ובדק  ראה 
את    ם לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת המכרז, לרבות כל הנספחי

 כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז. 

 הגשת המכרז  .7

ידי   .7.1 על  לו  שנמסרו  המכרז  מסמכי  כל  בצירוף  הצעתו  להגיש  המציע  החברה  על 
 . שצורפו למסמכי המכרז חתומות ע"י המציעו,  לאריאל הכלכלית 

מחירי .7.2 כל  את  בדיו  למלא  המציע  מסמכי   על  בכל  הנדרשים  והפרטים  היחידות 
הנ"ל, מהמסמכים  דף  כל  על  לחתום  עליו  המצורפים    המכרז.  הנספחים  לרבות 

המכרז, על    למסמכי  לרבות  המכרז,  מסמכי  בכל  לכך  המיועד  במקום  לחתום  וכן 
 טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז, ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתו. 

   –תשומת לה המציעים  .7.3

)סופי(   .7.3.1 פאושלי  מחיר  הכולל  כמויות  כתב  קיים  המחיר  הצעת  בטופס 
וביצוע כל   המחיר כולל אספקה, התקנה ואחריותלביצוע כל העבודות.  

 .השירותים כנדרש במפרט הטכני

הכמויות  .7.3.2 כתב  למחירי  באחוזים  ההנחה  בשיעור  לנקוב  המציעים  על 
 הפאושלי. ההנחה תחול על כל מחירי כתב הכמויות. 

 נקוב בהנחה שלילית.  אין ל .7.3.3

הנחה   .7.3.4 לאחר  למחיר  המוצע  ההנחה  שיעור  בין  סתירה  של    –במקרה 
 יחושב המחיר ע"פ שיעור ההנחה המוצע.  

 מחירי כתב הכמויות לא כוללים מע"מ.  .7.3.5

 תפסל ולא תובא לדיון.  –הצעה שתחרוג ממחיר פאושלי מירבי .7.3.6

סרה לו על ידי  על  המציע  להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפת ההצעות אשר נמ .7.4
לאריאל  הכלכלית  מעטפת    החברה  על  לציין  אין  המכרז.  מסמכי  כלל  במסגרת 

 ההצעה את שמו של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר. 

עלולה  מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו של המציע   .7.5
 .פסללה

מצורף כחלק  ההצעת המציע,  מובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך   .7.6
 בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 ו/או אי התאמות , שגיאותסתירות .8

לסתירות .8.1 הבהרות  לקבל  יוכל  התאמות/שגיאות/המציע  בקשר  /אי  שימצא  ספקות 
  לקבלת הבהרות מאת   ובמקרה כזה, עליו לפנות  או פרט  סעיףיק של כל  למובנו המדו 

eca@arielec.co.il  ,בקובץ  בלבד"ל  בדואתוך ציון שם ומספר המכרזword.   זאת עד
 . בטבלהלא יאוחר מהמועד שנקבע לכך 

פניות טלפוניות או אחרות. מס' הטל' לווידוא קבלת הודעת דוא"ל    נהקבל תתלא  
 או באמצעות דוא"ל חוזר. ו/  039068833בלבד, 

ובמועד    ציעמ .8.2 באופן  בכתב  הבהרות  לקבלת  יפנה  מלטעון  דשלא  מנוע  יהיה  לעיל, 
 . שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות/בהירות   אי/טענות בדבר אי סבירות 
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והודעות   .8.3 הבהרות  המזמין  -על  בכתבתשלחנה  שרק  במכרז    ללכלידי  המשתתפים 
לצרפן  ותהוונה    נה חייבת (  'בפקס/"ל)בדוא יהיה  המציע  ועל  המכרז  ממסמכי  חלק 

על להצעתו-חתומות  שיינתנו הבהרות    .ידו  הטלפון או    פה -בעל  והודעות    באמצעות 
 . את המזמין לא תחייבנה

 חלקית  הצעה הגשתהסתייגות ואיסור  .9

בסטשמציע   .9.1 או  המכרז  לתנאי  בהתאם  שלא  הצעה  ממנו  ייגיש  ועדת    -יה  תהיה 
 המכרזים רשאית לפסול את הצעתו. 

 הצעתו.להביא לפסילת עלולה   מהוראות המכרז כל הסתייגות של המציע .9.2

 לחלקן.   על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות ואין הוא רשאי .9.3

 מחירים   .10

יכללו את כל העבודה, החומרים, הציוד, האספקה ואת כל    ספקמחירי ההצעה של ה .10.1
וכיו"בההוצאות והרווח, לרבות מיסים, היטלים ייצור  , פרט למע"מ, אלא  , תכנון, 

 אם צוין אחרת במסמכי המכרז.

העבודות. .10.2 לסיום  עד  תקפים  יהיו  המציע  ידי  על  יוצעו  אשר  יחולו    המחירים  לא 
 . תייקרויות על המחיריםה

 בטחונות .11

 ערבות הצעה 

בלתי  או ערבות של חברת ביטוח  להצעתו ערבות בנקאית    יצרףכל משתתף במכרז   .11.1
המזמין,מותנית   לטובת  דבנוסח    ערוכה  נספח  ל1דוגמת  המכרז'  של    ,מסמכי  בסך 

  עם ההצעה במכרז הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה    .₪  30,000
 (.ערבות הבנקאית להצעהה -  )להלן

לי לפחות    ,בתוקף  אהערבות הבנקאית להצעה תה .11.2 בידי  10//202206  ום עד  . הרשות 
למשך    המזמין  ערבות  כל  תוקף  הארכת  והמציע   3לדרוש  נוספים  חייב    חודשים 

 . המזמיןהוראות פי -עלתוקף הערבות הבנקאית להצעה, את במקרה כזה, להאריך  

יקבל  ה .11.3 אחרמזמין  בנוסח  גם  בלתי  ערבות  אוטונומית,  תהא  שהערבות  ובלבד   ,
בהוראות   יעמדו  ותוקפה  הערבות  סכום  כאשר  דרישה  לפי  מיידי  לפירעון  מותנית, 

 לעיל.  הנקובות 

ימים    7תוך    המכרז  תקבלה והוא לא יחתום על יתר חוזההמשתתף במכרז שהצעתו   .11.4
ש עלימיום  לכך  רשאי  המזמיןידי  -ידרש  סכום,  מלוא  את  לחלט  ת  הערבו   המזמין 

 למציע אחר. ותהעבוד ביצוע  הבנקאית להצעה ולמסור את 

 ביצוע ערבות 

חוזהבעת   .11.5 על  ימציא  המכרז  החתימה  בנקאית למזמין  הזוכה    המציע,    , ערבות 
, צמודה למדד  החברה הכלכלית לאריאללטובת  ערוכה    בלתי מותנית,   -  אוטונומית
בטחת מילוי  וזאת לה  -מסכום העבודות ע"פ הצעתו    5%בשיעור    ,לצרכןהמחירים  

 מכרז.ב התחייבויות המציע הזוכה 

 ערבות בדק 

ה .11.6 ואחריות  תיקונים  ביצוע  העבודות,  טיב  ובתקופת    ספקלהבטחת  לעבודות  ביחס 
  , למזמין ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית  ספקימסור ה הבדק והאחריות,  
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נספח  בנוסח    משווי העבודות שבוצעו בפועל,  5%בשיעור של    ,המזמיןערוכה לטובת  
על' ש3ד המזמין, יד-יאושר מראש  לצרכן  י  למדד המחירים  צמודה  כאשר    ,כשהיא 

)להלן הסופי  החשבון  אישור  בעת  הידוע  המדד  יהיה  זה  לענין  הבסיסי    -  המדד 
 (.ערבות הבדק

 תמורה .12

 הסכם המצורף למסמכי המכרז. בבהתאם לקבוע  התמורה תשולם

 

 ביטוח .13

את הביטוחים כמפורט בנספח    חשבונו,    על  המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים, על .13.1
 כתנאי לחתימת החוזה. את אישורי הביטוח הנדרשים למועצה   "ג" להסכם וימציא 

 . בוטל .13.2

ימים   7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך  .13.3
ידי    ששיידרמיום   על  לאריאללכך  הכלכלית  רשאית  החברה  הכלכלית  ,  החברה 

 ר את העבודה למציע אחר.למסו  לאריאל

בו   .13.4 נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי ההסכם ולא חתם על ההסכם במועד 
את   ו/או  הביטוח  אישור  את  צרף  לא  ו/או  בדרישה  כמפורט  עליו  לחתום  נדרש 

זכויות   לפגוע בשאר  אזי מבלי  לביצוע,  לאריאלהערבות  במקרה    החברה הכלכלית 
לאריאלזה,   הכלכלית  ר  החברה  להצעה  תהיה  הבנקאית  הערבות  את  לחלט  שאית 

 שהגיש ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג'. 

שיתבקשו   .13.5 לשינויים  להסכים  בלעדי  דעת  שיקול  יהיה  למועצה  כי  בזאת  מובהר 
של   הביטוח  יועץ  ע"י  אלה  שינויים  לאישור  בכפוף  ביטוחים  עריכת  אישור  בנוסח 

לאריאל הכלכלית  שיהחברה  למועצה  כי  מובהר,  להסכים  .  שלא  בלעדי  דעת  קול 
לנוסח המדויק   הזוכה מחויב  כזה  בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה  לשינויים כלשהם 

כנדרש,    החברה הכלכלית לאריאלשצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי  
כלפי   יסודית של התחייבויות הזוכה  לאריאליהווה הפרה  ועלול    החברה הכלכלית 

 לוט  ערבות ההצעה.  לגרום לביטול הזכייה ולחי

 שונות .14

מובהר בזאת כי היה ויהיו שתי הצעות כשרות או יותר, אשר הצעת המחיר שלהם   .14.1
לערוך ביניהם    החברה הכלכלית לאריאלרשאית    -שווה והינה הזולה ביותר    ההיית 

הצעת   לקבלת  עד  לנכון,  שתמצא  כפי  בדרך  נוספות  התמחרויות  ו/או  התמחרות 
 ין כל ההצעות. מחיר שהינה הזולה ביותר מב

יותר   .14.2 או  כשרות  הצעות  ששתי  ככל  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  האמור  קיבלו  למרות 
ביותר, זהה שהיא התוצאה הטובה  של     תוצאה משוקללת  היא  ההצעות  מן  ואחת 

עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת  
   הגשתה, אישור ותצהיר.

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן    -יטת אישה  מציע שהינו עסק בשל 
 תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. 

בידי   .14.3 לאריאלהרשות  הכלכלית  ממנה,    החברה  חלק  או  כולה  ההצעה  את  לקבל 
 ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא לנכון. 

ה הזולה ביותר או הצעה מתחייבת לקבל את ההצע  החברה הכלכלית לאריאלאין   .14.4
 כלשהי אחרת. 

ויכולת של המציע  יתהיה רשאית להתחשב בנ  החברה הכלכלית לאריאל .14.5 סיון, ותק 
 ובהתייחסות של מוסדות ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע. 
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ילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר    החברה הכלכלית לאריאלבשיקולי   .14.6
היכולת נ   הביצוע,  לרבות  המציע,  של  העבודה  וטיב  המציע  יהכספית  של  סיונו 

בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות  
 ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים. 

תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו    החברה הכלכלית לאריאל .14.7
לשב או  רצונה  לשביעות  עבודתם,  לדעת  בעבר  שנוכחה  או  אחרים,  של  רצונם  יעות 

 שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

יהיו   .14.8 והמציעים  ההצעות  לאריאלבבדיקת  הכלכלית  מטעמה    החברה  מי  כל  ו/או 
כפי   בדיקה,  כל  לנכון,  שימצאו  כפי  מהם,  חלק  לכל  או  למציעים  לערוך  רשאים 

ומי    החברה הכלכלית לאריאלולה עם  שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פע
פעולה  המציע  שיתף  לא  בדיקות.  לערוך  שתבקש  ככל  כאמור,  בבדיקות  מטעמה 

תהיה   לעיל,  וכאמור  לאריאל כנדרש  הכלכלית  בלבד,    החברה  זה  מטעם  רשאית, 
 לפסול את ההצעה. 

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי  החברה הכלכלית לאריאלעוד רשאית  
מ כל  לדעת  ימציאו  הדרושים,  הבהרה,  ו/או  נתון  ו/או  מידע  ו/או  החברה  סמך 

לאריאל להשלמת    הכלכלית  פניה  לרבות  ההצעות,  להערכת  מטעמה,  מי  ו/או 
 מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

 בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית החברה הכלכלית לאריאל .14.9
  ,המכרז שבמסמכי לנתונים או  לדרישות  התייחסות חוסר  בשל  או תנאיה  ,מחירה
  .כנדרש ההצעה מונע הערכת החברה הכלכלית לאריאל שלדעת באופן 

כל   .14.10 או  המכרז  במסמכי  שייעשו  תוספת  או  שינוי  כל  ו/או  מחיר  הצעת  הגשת  אי 
ובין במכתב  -הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, 

 ך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.לוואי או בכל דר

. למניעת ספקות,  המכרזמכרז הינה כמפורט בחוזה  הפי  -תקופת ביצוע העבודות על .14.11
, אלא  עובדיו או קבלני המשנה מטעמו לא יבצעו את העבודות בימי שבת וחג  ,ספקה

 . ידי המזמין במפורש בכתב-אם הותר הדבר על

  7  -ביצוע העבודות תוך לא יאוחר מעל המציע הזוכה להיות ערוך ומוכן להתחיל ב .14.12
 ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודות.

לא יעסיק המציע הזוכה בביצוע העבודות כל עובד      -  לנוכח מיקום ביצוע העבודות .14.13
הזוכה   והמציע  מוסרי  פגם  בה  שיש  בעבירה  ו/או  מין  בעבירות  שהורשע  גורם  או 

על זה  בעניין  על -יפעל  זה  ובכלל  דין,  כל  הוראות  למניעת  פ-פי  החוק  הוראות  י 
 .  2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

אישור      -במקביל לחתימת הסכם  מובהר כי המציע הזוכה יחויב למסור למועצה,  
ממשטרת ישראל ביחס לכל עובד שלו או גורם שיועסק מטעמו בביצוע העבודות  

כאמו   - הגורם  או  העובד  את  להעסיק  מניעה  אין  על  -ר  ולפיו  הוראות  -וזאת  פי 
  החוק כאמור. 

 אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין.  ,אין לכלול מס ערך מוסף ספקבהצעת ה .14.14

 . המציעעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .14.15

  או /ו  ממנה  חלק  מכל   או  בו מהצעתו  הזוכה, יחזור  במכרז, לרבות  שמשתתף   במקרה .14.16
  או   למלא  או יסרב/ו  החוזים   תנאי  או /ו  המכרז   תנאי   פי   על   ו מהתחייבויותי  אחת  יפר
תהא  בהתאם  התחייבויותיו  במילוי  יעמוד  לא לאריאל   להצעה,  הכלכלית    החברה 

  כל   עם  התקשרות  המוחלט, לרבות  דעתה  שיקול  פי  זה לפעול על  כגון  במקרה  זכאית 
או  אחר  משתתף שתמצא  'ג  צד  כל  במכרז,  ככל  כן  כלשהו,  רה  החב  תהא  לנכון. 

לאריאל כפיצויים   כולה   המכרז   ערבות  את  לחלט   רשאית    הכלכלית    לטובתה, 
החברה    של  הבלעדי  דעתה  שיקול   פי  על  שייקבע  זקיפה  סדר   פי  מוסכמים מראש, על
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לאריאל לקניינה   המכרז  ערבות  וסכום    הכלכלית    של  והמוחלט  הגמור  ייחשב 
  או /ו  דרישה  או /ו  תביעה  כל  תהיה  לא  המכרז  ולמשתתפי  החברה הכלכלית לאריאל

כך.    בגין  מטעמה  מי  או/ו   החברה הכלכלית לאריאל  כנגד  שהוא  וסוג  מכל מין  טענה
כדי  באמור  אין בזכות  או  לגרוע  לעיל,  הכלכלית    של  מזכויותיה  לפגוע,  החברה 

 דין  כל פי על או /ו זה  מכרז פי על  לאריאל

זכות .14.17 קיימת  הדין,  להוראות  בהתאם  כי  המשתתפים  לידיעת  בזאת  עיון    מובא 
בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם  
  , / מקצועיים, ככל שקיימים  נתונים המהווים סודות מסחריים   / מהם המסמכים 
אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  

והמחיר שהוצע  וכתובתו של המציע  כי שמו  או    יודגש  יהוו סוד מסחרי  ידו לא  על 
המכרזים   ועדת  בסמכות  הינה  זה  לעניין  ההחלטה  כי  בזאת  מובהר  עסקי.  סוד 
ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה  
הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים,  

מרא מוותר  שהמציע  המציעים  ומכאן  הצעות  של  אלה  בחלקים  העיון  זכות  על  ש 
 האחרים. 

של   .14.18 הבלעדי  רכושה  הינם  המסמכים,  לאריאלכל  הכלכלית  והמשתתף  החברה   ,
 .   אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

 מסמכי המכרז  .15

 מסמכי המכרז הם, כדלקמן:

 ". אנספח "  -ציע )מסמך זה(  מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למ .15.1

 ". בנספח "  -חוזה המכרז  .15.2

 ".ג נספח " -ביטוח   .15.3

 . "3ד" – "1ד"  -נספח -נוסחי הערבויות )לחוזה ולתקופת הבדק(  .15.4

-עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו נוסח תצהיר בדבר   .15.5
 . "1ה"נספח  - 1976

 .  "2ה'"נספח  -מליאת מועצה  נוסח הצהרה בדבר העדר זיקה לעובד מועצה / חבר  .15.6

 ". 3ה'נספח " –תצהיר בדבר ניסיון המציע  .15.7

 ". 4ה'נספח "  –הצהרת המשתתף ואישור רו"ח  .15.8

 ". 5ה'נספח " –תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז  .15.9

 "ו".נספח  -העבודות שור על ביקור באתר  יא .15.10

 ". זנספח "  -מסמך העדר תביעות  .15.11

 ."ח'נספח "  - מפרט טכני .15.12

 ."ט"נספח   -הצעה כתב התחייבות ו .15.13

 

 ידי המציע. -יחתמו עליכל הנספחים דלעיל 

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

 

                                                                                                                                                              
 ,בכבוד רב
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 רועי מוסט                                                                                   

 מנכ"ל                                                                                        
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 ספח ב' נ

 ח ו ז ה 

 2022שנה  ______  חודש  ______יום ב  בחברה הכלכלית לאריאלשנערך ונחתם 

 ב י ן
 

 

 511385635ח.פ   בע"מ החברה הכלכלית לאריאל

 4072405 אריאל ,5 משעול א'רח' 

 039068834: ; פקס039068833טל': 
  

 ( המזמין ו/או בע"מ החברה הכלכלית לאריאל להלן:)
 -  מצד אחד -

 ל ב י ן 

    _______________   __________________ 
 ח.פ. ______________   ___________  ת.ז.   
 מרח' ______________   מרחוב _____________    
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום -על   מ________________    
 ולהתחייב בשמה כדין    ( ספק)להלן: "   

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 
 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 ( ספקה)להלן:        
 

 -  ימצד שנ -
 

עבודות שדרוג מתקני הספורט באולם ספורט היובל  בביצוע והמזמין מעוניין  הואיל:
 באריאל 

ספורטהיובל" ציוד  ולרכישת  )להלן,  לאולם  "  ובנספחיו  זה  בחוזה    -  כמפורט 
 (; עבודותה

( והצעת הספק  המכרז  -)להלןלביצוע העבודות      04/2022מס'  פרסם מכרז    והמזמין והואיל:
 זכתה במכרז;

וביכולתו של הספק למלא את כל התחייבויותיו כלפי המזמין, הכל כמפורט בחוזה   והואיל:
 זה;

והכל  מסור לספק את העבודות  והמזמין על סמך הצעת הספק והצהרותיו מסכים ל והואיל:
המפורטים   והתנאים  התניות  ההוראות,  כל  את  למלא  הספק  להתחייבויות  בכפוף 

 בחוזה זה;

הצ והואיל: בתנאי  וברצון  כמפורט  הכל  המשפטיים,  יחסיהם  את  ולהסדיר  להגדיר  דדים 
 חוזה זה לעיל ולהלן; 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 המבוא והנספחים  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1
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 נספחי החוזה הם כל הנספחים שצורפו למסמכי המכרז.  .1.2

 נספחים .2

 לק בלתי נפרד מחוזה זה, בין אם צורפו בפועל ובין אם לאו.וים חוכל נספחי המכרז מה 

 העבודות .3

כולל  שירותיםה .3.1 המכרז  "  –ים  נשוא  ספורט  אולם  רצפת  שדרוג  ",  היובל עבודות 
 ספורט לשימוש האולם.  ומתקני מ"ר, ואספקת ציוד   670 –בשטח של כ 

הטכני,  העבודות כוללות,  בין היתר,  את כל המתקנים והדרישות הכלולות במפרט   .3.2
 ( כמפורט בתמצית להלן:  העבודות -אספקה, התקנה ואחריות )להלן פרוק , כולל 

חדש בצבע פוליאוריטני     FIBAסימון מגרש כדורסל וכדורעף עפ"י תקן   .3.2.1
 עמיד שחיקה בגוון לבן.

 אספקה והתקנת מתקן כדורעף כולל שרוולים .  .3.2.2

 צביעת קונטור המגרש , רחבות עונשין ועיגול אמצע .  .3.2.3

 תקנת זוג מתקני סל ראשיים חשמליים  אספקה ה  .3.2.4

 אספקה והתקנה של מתקן חבלים .  .3.2.5

 אספקה והתקנה של מתקן טבעות .  .3.2.6

 אספקת שולחן מזכירות לענפי הכדור כולל ספסלי מחליפים.  .3.2.7

 אספקה והתקנה של מחיצת הפרדה אקוסטית .  .3.2.8

 

 בדיקות מכון התקנים  לכלל מתקני הספורט ולמשטח הפרקט. .3.2.9

 להוראות ההסכם, המכרז והמפרט הטכני.  העבודות יבוצעו בהתאם 

 

האחריות .3.3 לציוד  24  –  תקופת  הפרקט  חודשים    48,  הספורט  חודשים    –למשטח 
 תקופת האחריות תמנה ממועד אספקה.

החברה ימים קלנדריים ממועד חתימת הסכם עם    45   -לו"ז לביצוע העבודות  
 .וקבלת צו לתחילת ביצוע עבודות הכלכלית לאריאל

 ". היובלבאולם ספורט הממוקם בבית ספר "נשוא המכרז נמצא אתר העבודות   .3.4

פעילות   .3.5 כאשר  חינוכי  מוסד  למתחם  בסמוך  מבוצעות  העבודות  כי  בזאת  מובהר 
הלימודים תתקיים במהלך ביצוע העבודות ולפיכך על הספק יהיה להקפיד הקפדה  

ביצוע העבודות.   באתר  תנאי הבטיחות  כל  על  היתירה  ע   ספקכן מחוייב  ל  להקים, 
בגובה   פח  מחיצת  הכל    2חשבונו  העבודות,  ביצוע  באתר  לפחות  הנחיות    עפ"ימ' 

 ו/או מי מטעמה. )מובהר בזאת כי גידור רשת לא יותר(.  החברה הכלכלית לאריאל
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לקבל את אישור    ספק כמו כן מובהר ומודגש בזאת כי טרם ביצוע העבודות נדרש ה .3.6
לאריאלקב"ט   הכלכלית  מהעוב  החברה  אחד  לכל  שבכוונת ביחס  להעסיק    ודים 
העסקת    באתר תותר  העבודות  ביצוע  מיקום  לנוכח  כי  בזאת  ומובהר  העבודות 

 כדלקמן: , המצטבריםהעומדים בתנאים עובדים, 

כחוק    או ישראלים  עובדים   .3.6.1 ועבודה  שהיה  אישור  שבידם  זרים  עובדים 
 ע"פ ההגבלות שנקבעו באישור.

חוק  להעסקתם לפי  עובדים בעלי אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה   .3.6.2
 . 2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

לא   ספק והספק  ידי ה-יסופקו על ,  כל הציוד והאביזרים הדרושים לביצוע העבודות .3.7
כך. בגין  נוסף  תשלום  לכל  זכאי  בטיחותיים    יהיה  באמצעים  יבוצעו  העבודות 

 העומדים במלוא דרישות התקן הרלבנטי.  

בזא .3.8 כי  מובהר  לאריאלת  הכלכלית  להגדיל    החברה  ו/או  להפחית  רשאית  תהיה 
 . ביחס לתמורה 50%עד לשיעור כללי של  אולם/ ציוד  ה  שטחי/מהיקף

, ובמסגרת  ספקיערכו סיורים מוקדמים בשטח עם נציגי ה  החלפת הרצפה   לפני מועד .3.9
 . הרצפהקבעו ההוראות הספציפיות בדבר מיקום, אופן ההצבה וההתקנה של ייזו 

העבודות  כל .3.10 לביצוע  הדרושים  והאביזרים  על,  הציוד  ה-יסופקו  לא    ואוה ספק  ידי 
 יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך. 

לפני התחלת  הרלבנטיותאחראי לקבל מהרשויות    ספקה .3.11 , אישורי  ותהעבוד ביצוע  , 
הדרוש בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תת  המידע  מעבר ואת כל  

חשמ )מים,  להזמנת  קרקעיים  ולדאוג  וכיו"ב(  כבלים  תיעול,  ביוב,  דלק,  טלפון,  ל, 
מטעם הרשות המוסמכת שיהיה נוכח במקום במהלך כל זמן ביצוע    מנהל הפרויקט

 בסמוך למתקן תת קרקעי או חצייתו.  ותהעבוד 

כל עבודה בסמוך למתקן תת קרקעי, ללא    ספקידי ה-מובהר בזאת, כי לא תבוצע על .3.12
הנ"ל יהיה על    מנהל הפרויקטכאשר התשלום עבור ה  ,נ"ל כ  מנהל הפרויקטנוכחות  

 . בלבד חשבון המציע הזוכה 

כל    ספקל  יקיםעיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות לא   .3.13
 לתשלום נוסף בגין כך.המזמין כנגד  האו דרישה  תביע ה,טענ

תר העבודות  אחראי להשיב את המצב בא  ספק במועד סיום ביצוע העבודות יהיה ה .3.14
הנזקים   כל  תיקון  לרבות  העבודות,  ביצוע  התחלת  בטרם  שהיה  כפי  לקדמותו, 

העבודות ולסביבתו כפועל יוצא מביצוע העבודות, ובין    ר יגרמו לאת י והפגמים אשר  
 סביבתו. בהשאר, לצמחיה, למתקני הרחוב ולכל רכוש אחר הנמצא באתר העבודות ו

   מנהל הפרויקט .4

את  המזמין   .4.1 לאריאלהמהנדס  ממנה  הכלכלית  מטעמו  חברה  מי  מנהל  כ  ו/או 
זה  על    הפרויקט הסכם  נשוא  העבודות  הפרויקטה  -  )להלן ביצוע  ו/או    מנהל 
 (.המהנדס

  עילה   נה הוו ת לא    ,במהלך ביצוע העבודות  תינתנהש  ,לספק  מנהל הפרויקט הנחיות ה .4.2
 ספק. ללדרישה לתשלום נוסף כלשהו 

  -, המסמכים והציוד  מידעהכל  ת  א   מנהל הפרויקטלהעמיד לרשות ה הספק מתחייב   .4.3
 לעיונו, בדיקתו ואישורו. 

, הנחיות בכל  םלשליחיו או למי מטעמ  ,לעובדיולספק,  רשאי ליתן    מנהל הפרויקט ה .4.4
 . יהןלמלא אחר  יםמתחייב לביצוע העבודות והם הקשור 
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אופן מילוי התחייבויותיו  את  ו הספק  לבקר את פעולות    יהיה רשאי   מנהל הפרויקטה .4.5
 הקשור לכך תהא מכרעת. וקביעתו בכל  

הפרויקטה .4.6 העבודות    מנהל  לביצוע  העדיפויות  סדר  את  לקבוע  שיקול    -רשאי  לפי 
דעתו הבלעדי ובתיאום עם המזמין והספק מתחייב לפעול בהתאם לכך. למען הסר  

ה שיקבע  לעדיפויות  בהתאם  ביצוע  הפרויקטספק,  הספק    מנהל  את  יזכה  לא 
 בביצוע העבודות מצדו של הספק.  בתוספת תשלום ולא ישמש עילה לעיכוב 

ל .4.7 לדווח  מיד  מנהל הפרויקטהספק מתחייב  בביצוע העבודות  כל תקלה  על  בכתב,   ,
 עם היוודע לו עליהם.  

הינו הפוסק הבלעדי ביחס לאיכותם של חומרים ומקורם וכן ביחס   מנהל הפרויקט ה .4.8
 לעבודות שבוצעו או צריכות להתבצע. 

ב .4.9 הסמכות  תהיה  העבודות  ביצוע  ה במשך  הפרויקט ידי  ביצוע    מנהל  על  להורות 
על  שונות  שנעשו  -עבודות  עבודות  תיקון  על  ו/או  המכרז  לתנאי  בהתאם  הספק  ידי 

לשם    ,לדעתו  ,ו/או על החלפת ציוד ו/או על החלפת עובדים וכן כל דבר אחר הנחוץ
 חוזה, לרבות: לביצוע העבודות בהתאם  

זמן שייקבע על .4.9.1 פרק  לפי  ידו  -סילוק מאתר העבודות תוך  ציוד אשר  של 
 דעתו אינו תואם את הוראות החוזה.

 החלפת ציוד שסולק מאתר העבודות בציוד טוב ומתאים. .4.9.2

 . מנהל הפרויקטלדעת ה -ביצוע מחדש של כל עבודה שלא בוצעה כראוי  .4.9.3

מנהל  אשר לדעת הו/או בעל/י תפקיד ו/או קבלן משנה,  החלפת עובד/ים   .4.9.4
 בודות. לבצע את העכשירים/ראויים אינם  הפרויקט

 הצהרות הספק .5

 הספק מצהיר בזה, כדלקמן: 

והיכולת   .5.1 הכושר  בידיו  וכי  המקצועית  זה   תהמשפטיהכלכלית,  בחוזה  להתקשר 
אחרת   ו/או  חוזית  חוקית,  מניעה  כל  אין  וכי  פיו  על  התחייבויותיו  כל  את  ולקיים 

 המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו. 

קיבל   .5.2 הנדרש  כי  המידע  כל  לואת  מגבלה  ו/או  מניעה  כל  מבחינתו  אין  את  כי  בצע 
 מועדים כמפורט בהסכם וכשהם באיכות מעולה. השירותים ב

ידו  כי   .5.3 באיכות ובטיב מעולים ועומדים בתנאים ובדרישות לפי  העבודות יבוצעו על 
 כל דין, לרבות תקנים ישראליים רלבנטיים במהדורתם האחרונה. 

מע .5.4 בידו  קיים  נדרש  כי  וציוד  מיומנים  עובדים  השאר,  בין  הכולל,  להחלפת  רך 
 , לרבות כל סוגי האביזרים הנדרשים לשם כך.  הרצפה

ב כי   .5.5 יבוצעו  לעבודות  העבודות  הכללי  המפרט  ולהוראות  המזמין  להנחיות  התאם 
 הוצאה אחרונה.  -טחון )"הספר הכחול"( יבנין של משרד הבינוי והשיכון ומשרד הב

איש .5.6 בעל  הינו  ניהול  כי  )אכיפת  ציבוריים  גופים   עסקאות  חוק  פי  על  תקף  ור 
 . 1976 - חשבונות(, תשל"ו

פנקסי   .5.7 מנהל  הוא  כי  המעיד  חשבון  רואה  ו/או  שומה  מפקיד  אישור  בעל  הינו  כי 
 חשבונות ורשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 



 17 

 ין מע"מ.יכי הינו בעל תעודת עוסק מורשה לענ  .5.8

המזמין    כי .5.9 הסכים  זה  בסעיף  היסודיות  הצהרותיו  על  בהסתמך  רק  כי  לו  ידוע 
 להתקשר עמו. 

 

 התחייבויות הספק  .6

 הספק מתחייב בזה, כדלקמן:

העבודות  ל .6.1 את  הנחיות  בצע  הטכני,  המפרט  להוראות  הכלכלית בהתאם  החברה 
 ובהתאם להוראות כל דין.   לאריאל

לצורך   .6.2 דין  ע"פ  המתחייבים  ההליכים  בכל  הציודב לנקוט  ואספקת  העבודות  ,  יצוע 
 הכל כמפורט במפרט הטכני. 

)כולל השגת האישורים הנדרשים מהרשויות  ל .6.3 כל העבודות  בצע באופן מושלם את 
הכמויות,  לכתבי    ללוח מחירי היחידות, למפרטים,לחוזה,  הנוגעות בדבר(, בהתאם  

ה  ,לחוזה  הנספחיםליתר   של  להוראות  להוראות   , מנהל הפרויקטבהתאם    בהתאם 
 והנחיות כל רשות מוסמכת ובשים לב להוראות כל דין. 

העבודות  ל .6.4 ביצוע  על  מלאה  השגחה  מנהל  באמצעות  קיים  ו/או  מודד  ו/או  מהנדס 
  מנהל הפרויקט עבודה מטעמו במשך כל תקופת ביצוע העבודות, כפי שיראה הדבר ל

    ספק.כדרוש לצורך מילוי נכון של התחייבויות ה 

את   .6.5 שללבצע  באופן  בצורה  יפריע  א  העבודות  או  לצורך  לנוחיות  לא  שלא  נאותה, 
ולא   בהם  לשימוש  לא  ציבוריים,  או  פרטיים  ולשבילים  לדרכים  לגישה  או  הציבור 

 לתפיסתם. 

סיון מוכח, מיומנות, מומחיות  ילצורך ביצוע העבודות צוות עובדים בעלי נ   להעסיק .6.6
הולמים מקצועיים  הציוד  וכישורים  את  ולספק  להחזיק  ל  וכן  ביצוע  הנדרש  צורך 

 נאות של העבודות. 

עלשלעובדים  כדין  בתשלומים    לשאת .6.7 העבודות-יועסקו  ביצוע  לצורך  ולמלא    ידו 
 . בקפידה אחר חוקי העבודה השונים

התשי"ג   לפעול .6.8 נוער,  עבודת  חוק  להוראות  לסעיפי    1953-בהתאם  ובהתאם  בכלל 
.  1רת;  א. העבדה אסורה אח33. העבדה מסכנת;  33  בפרט:והחוק המפורטים להלן  

. הופעות וצילומים;  4א. עבודה בחופשת לימודים;  2. גיל עבודה לילד;  2פירושים;  
מסוימים;  5 במקומות  עבודה  איסור  אסורות;  6.  עבודות  לעבודות  7.  מיוחד  גיל   .

להעברה;  11מסוימות;   רפואי  אישור  חוזרת;  12.  רפואית  בדיקה  על  13.  הודעה   .
רפואית;   בדיקה  העב14תוצאות  איסור  הודעה;  .  קבלת  לאחר  עבודה  20רה  יום   .

. איסור עבודת לילה;  24. הפסקות;  22. שעות המנוחה השבועית;  21ושבוע עבודה;  
 . היתר עבודת לילה. 25

לכך  לה .6.9 אישור מתאים  רק לאחר קבלת  וכיו"ב  מים, חשמל  בכתב  תחבר למקורות 
במהלך    במלוא ההוצאות בגין צריכת מים, חשמל וכיו"ב  ולשאת,  מנהל הפרויקטמה

 ביצוע העבודות, לרבות בהתקנת המונים לפני תחילת העבודות. 

 שירות מקצועי, תומך ומלווה.  ,במהלך תקופת הבדק והאחריות לספק ולמזמין .6.10

 נקודות קבע, סימון העבודות, אי התאמות בין תכניות .7

קבע נקודות ציון ונקודת קבע בשטח העבודות או בקרבת שטח  הספק ימודד מטעם   .7.1
  שמור על אותן הנקודות.זה והספק י

  ית כל הכבישים והמגרשים. יהמודד ימסור נקודת מוצא ונתונים להתוו 
 .  מנהל הפרויקטכלל המדידות כאמור תבוצענה בהתאם להנחיות ה
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 העבודות.  חשבונו, במשך כל זמן ביצוע-על ,רותי מודד מוסמךיבשיסתייע הספק  .7.2

ל  .7.3 וכן  העבודות  של  הנאות  לסימון  אחראי  יהיה  המפלסים,  הספק  המיקום,  דיוק 
)להלן הקבע  ונקודות  הציון  לנקודות  ביחס  העבודה  חלקי  כל  והתוויות  :  המידות 

אחרים  "הסימון" ועובדים  מומחים  עובדים  צוות  הציוד,  כל  את  יספק  וכן   ,)
  . יקבל ויאשר את הסימון מנהל הפרויקטההדרושים לכך.  

ום, במפלסים, במידות או  טעות במיקתתעורר  עת מהלך העבודות תופיע או  שב  ככל .7.4
, אזי  מנהל הפרויקטידי ה-ידרש עליאו אם    ,בהתוויות של כל חלק שהוא מהעבודות

 . מנהל הפרויקטחשבונו כל טעות כאמור, להנחת דעתו של ה-הספק יתקן על

על שניתן  ה-אישור  הפרויקטידי  לא    מנהל  מפלס  או  קו  כל  לגבי  או  סימון  לגבי 
ק מאחריותו לנכונותם של אלה והספק יקיים  ישחרר בשום פנים ואופן את הספ

וישמור בקפדנות על כל נקודות הגובה, היתדות וכל הדברים האחרים המשמשים  
 לסימון העבודות.

 ועבודה בקרבת מתקנים קיימים  םשיונות, אישורים, היתרי יר .8

העבוד  .8.1 ביצוע  תחילת  ה  ותלפני  הפרויקט ל  ספקימציא  הר   מנהל  כל  שיונות  יאת 
מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת    ספקלפי התכניות. ה   ות וע העבודוהאישורים לביצ

והאישורים  יהר ההוצאות  חשבונו  -עללשלם  ו   כאמורשיונות  כל  את  לרשויות 
 .כךוהערבויות הדרושות לצורך  

זה משמען: הרשות המקומית, משרדי ממשלה, חברת חשמל,    בסעיף  "רשויות"
"מקורו חברת  "בזק",  חברת  התקשורת,  משרד  העתיקות,  מע"צ,  רשות  ת", 

 . חברות התקשורת והסלולאר וכיו"בערים,  ירשויות הניקוז, איגוד 

במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות  נציגי הרשויות כאמור   .8.2
  החברה הכלכלית לאריאל   לפי כ  הו/או דריש  הו/או תביע  הכל טענ  ספקלא תהינה ל  -

 לתשלום נוסף בגין כך. 

 ובציודבעלות בחומרים  .9

י  ספק ציוד שההכל   .9.1 עם  ייספק  של  העבודות  לאתר  הגעתם  חשבו  לבעלותו  כנתונים 
.  מנהל הפרויקט לא יסיר דבר מכל אלה ללא הסכמתו בכתב של ה  ספקהמזמין, וה

כ המזמין  את  למיראו  שהרשה  בכל    ספקי  העבודות  הציוד  להשתמש  לביצוע 
י את  לסלק  הזכות  למזמין  תהיה  בהם  למקרים  פרט  הוהשלמתן,    מאתר   ספקדי 

 עבודות. ה  נטש את ספק, או למקרה שההעבודות

או   .9.2 לשמירה  ביחס  כלשהן  חובות  המזמין  על  להטיל  כדי  לעיל  באמור  אין  ברם, 
 שימוש בחומרים כאמור והאחריות בגין כך תהיה של הספק בלבד.  

 בטיחות ונקיטה באמצעי זהירות .10

ובמהלך   .10.1 העבודותבטרם  אמצעי  ספקה  ,ביצוע  בכל  והבטיחות הזה   ינקוט    ירות 
נאותים   בטיחות  תנאי  על  לשמור  בכדי  השאר, הדרושים  בין  העבודות,  באתר 

ידי מהנדס בטיחות מטעמו. תכנית זו תשמש, -בהתאם לתכנית בטיחות שתערך על
בין השאר, לצורך מניעת תאונות עבודה, תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת  

ציוד הפעלת  וציוד,  חומרים  הובלת  הלאה    תשתיות,  וכן  בהתאם    -וכלים  וזאת 
והנחיות    ,הנחיות של משרד העבודה והרווחהו תקנים פי -על להוראות כל דין, לרבות 

 בטיחות הרלבנטיות לכך. ה

נצנצים,    ספקה .10.2 מיוחדת,  תאורה  זמניות,  גדרות  מעקות,  פיגומים,  להתקין  ידאג 
וכו'   אזהרה  שלטי  הע  -מחסומים,  והנזקים  הסכנות  מפני  אזהרה  לולים  לצורך 

 להיגרם כתוצאה משהות באתר. 
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ה .10.3 באחריות  העבודות,  סיום  הערמות    ספקעם  את  ליישר  הבורות,  כל  את  למלא 
 ולסלק את כל המכשולים שנותרו באתר כתוצאה מביצוע העבודות.     

ה .10.4 לשימוש   ספקבאחריות  ביחס  הנדרשים  התקופתיים  האישורים  כל  את  לקבל 
מכאניים/חשמל  עבודה  בציוד/כלי  אישי,  ואחזקה  הגנה  ציוד  הרמה,  ציוד  יים, 

 חומרים מסוכנים וכן הלאה.  

מתחייב   .10.5 האתר,  של  חלק  בכל  עבודה  יום  כל  בסיום  וכן  העבודות  ביצוע  במהלך 
 למנוע נגישות למפגעים בטיחותיים.  ספקה

ה .10.6 על  קיימים,  בשוחות  או  בביבים  כלשהן  עבודות  ביצוע  של  לבדוק    ספקבמקרה 
מצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות תחילה את הביבים והשוחות לה

 פי הוראות כל דין והרשויות. -על -הנובעים מכך 

ה .10.7 לשם    ספקעל  הנדרש  ההגנה  ציוד  כל  את  מטעמו  לפועלים  ו/או  לעובדיו  לספק 
 דאגה לבטיחותם ושלומם, בהתאם לאופי העבודות שתבוצענה והסיכון הגלום בהם. 

במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא    ספק המזמין רשאי להפסיק את עבודת ה .10.8
אולם,    .מנהל הפרויקטנאותים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות ה

מאחריותו המלאה והבלעדית ביחס לבטיחות אתר    ספקאין בכך כדי לשחרר את ה
 העבודות.  

ה .10.9 תנאים    ספק על  של  קיומם  להבטיח  כדי  בטיחות  מהנדס  בשירותי  להסתייע 
 ם נאותים של השוהים ו/או העובדים בו.  בטיחותיי

 הציבור ובזכויות בנוחות פגיעהמניעת  .11

לכך    ספקה .11.1 והעבודות  מודע  לפעילות    נהתתבצעשיכול  של    השגרתיתבמקביל 
ייגרמו פגיעה או מטרד,  ביצוע העבודות לא  כדי  תוך  , כי  הוא מתחייב. לכן  המזמין

הוא  כי  ך ציבורי כלשהו, ו לא תהא הפרעה שלא לצורוהציבור    בנוחות   ,שלא לצורך
 .  זאתינקוט בכל האמצעים כדי להבטיח 

לפחות  מתחייב    ספקה .11.2 כל  ימים    7לתאם  לפעילות    עבודה מראש  הפרעה  הדורשת 
  .  מנהל הפרויקטובכפוף לאישור ההמזמין השגרתית של 

מראש  תיאום  או פעולה שיש בה כדי לפגוע בצדדי ג' תבוצע רק לאחר  מים    ניתוקי .11.3
 . מיןובכתב עם המז 

 העבודות או פינויו רניקוי את .12

ה  ביצוע  במהלך .12.1 יסלק  שיורה    רמאת  ספקהעבודות  ומכל שטח  מנהל  הלו  העבודות 
פסולת  הפרויקט שלא    ,כל  אחרים  וחומרים  גמר  האשפה  ובעת  בהם,  שתמשו 

חומרי לרבות    ,ציודהל  את כהעבודות יפנה את האתר מכל אדם וחפץ ויסלק ממנו  
  , העבודות במצב נקי ומסודר  רוישאיר את את  וציוד,  לוךבניה, חומרים עודפים, לכ ה

 .  מנהל הפרויקטלהנחת דעתו של ה

ספק ובהתאם להוראות כל חשבון ה-על  ,עשה לאתר מוסדר ומאושרייפסולת  הפינוי   .12.2
 דין.  

  ,ידי אחר-בעצמו או עללעשות כן  המזמין  רשאי    ,העבודות  ראת את  ספק לא פינה ה .12.3
 . ספקה ןחשבו -על

יעבירם וירכזם    ספקהם רכוש המזמין וה  למזמיןחומרים שסופקו  מוסכם, כי כל ה  .12.4
 . ם אלואינו רשאי למכור עודפי הספקבמקום שיורה לו המזמין ובכל מקרה 
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מנהל  אישור הגמר ולקבלת  העבודות הינו תנאי מוקדם להוצאת תעודת    רפינוי את .12.5
 לסיום העבודות.  הפרויקט

 תכניות .13

וכיו  .13.1 השרטוטים  התשריטים,  התכניות,  הקשורים  כל  מסמכים  לרבות  עבודותל "ב   ,
יהיו ע"י הספק עצמו,  בידי ה  אלו שיבוצעו  למשך    ספקרכושו של המזמין, שיופקד 

ועליו להחזיר ביצוע העבודות  ו/או בהתאם    םתקופת  עם השלמת העבודות  מיד  לו 
 בטרם השלמת העבודות. אף לדרישה מאת המזמין 

המהו  ספקה .13.2 מסמך  מכל  העתק  העבודות  באתר  מהחוזה.  יחזיק  חלק   וה 
הפרויקטה לעיין  מנהל  רשאי  במסמכים    ,יהיה  להשתמש  או  כשירצה  לבדוק  אלו 

 .בכך

העבודותספק  ה .13.3 להתאמת  שיאושרו  אחראי  עבודות  לתוכניות  ותבוצענה  ובמידה   ,
 בהוצאות הריסת החלק שנבנה ובנייתו מחדש.   ספקבמידות שאינן מותאמות ישא ה

 איכות העבודות .14

חשבו  ,יבצע  ספקה .14.1 על  , נועל  העבודות  ביצוע  במסגרת  פעולה  עבודה  -כל  טיב  בידי 
 .לשם כךמעולה ובמומחיות ויספק את כל כח האדם שיהיה דרוש 

ידי  -לפסול כל חלק של העבודות שבוצע על   ,לפי שיקול דעתו  ,רשאי  מנהל הפרויקט ה .14.2
ה  ספק,ה לדעת  הפרויקטאם  במומחיות    מנהל  בוצע  לא  או  הדרוש  מהטיב  אינו 

    דרישות החוזה.תואם את  ואויות או אינובמיומנות ר
חלק  או  העבודות  הןנפסלו  יהיה  ה  ספק,  הוראות  את  למלא  הפרויקט חייב    מנהל 

יהיה    ספק. הספקידי אחרים על חשבון ה-, בעצמו או על הנדרשים  תיקונים ל ביחס  
העבודות    מביצועיגרמו למזמין כתוצאה  יחייב לשלם למזמין את מלוא ההוצאות ש

 שנפסלו. 

-העבודות המבוצעות על   לכללבצע בדיקות של מעבדה מוסמכת ומאושרת    ספקהעל   .14.3
  . מנהל הפרויקטידו, לפי דרישת ה

כאמור לעיל, לרבות הוצאות    ,כל ההוצאות בגין בדיקות מעבדה מוסמכת ומאושרת
 . ספקהתיאום וההזמנה בגין כך, יחולו במלואן על ה

 האחריות בדק ותקופת  .15

הספק .15.1 כי  ומוצהר  ידוע  לטיב    מוסכם  ומוחלטת  מלאה  באחריות  אחראי  יהיה 
עבור  ה ידו  על  שבוצעו  לאריאלעבודות  הכלכלית  לטיב  החברה  לרבות  החלפת  , 

   – על ידו במהלך ביצוע העבודות, וזאת לתקופה הרצפה

 לפרקט/ ריצפה. חודשים  48 .15.1.1

 למתקני הציוד שסופקו.   –חודשים  24 .15.1.2

 "(. תקופת האחריות")להלן:  מועד אספקתם תום תתחיל עם  כאמור תקופה ה

הספק מתחייב בזאת לתקן ו/או להחליף באופן מיידי במהלך כל תקופת האחריות   .15.2
ו/או    פרט כל   פגום  ו/או   תקין  אינו  המזמין  לדעת  אשר  ממנו  חלק  כל  ו/או 

 מקולקל ו/או שבור ו/או ראוי להחלפה, והכל לפי שיקול דעת וקביעת המזמין. 

מהיום    קלנדריים  ימים  45  -וך לא יאוחר מ  העבודות כאמור יבוצעו על ידי הספק ת  .15.3
וציוד   מיומנים  עובדים  ובאמצעות  וסייג  תנאי  כל  ללא  וזאת  כן,  לעשות  שנדרש 
האביזרים   סוגי  כל  לרבות  התיקון,  ו/או  השירות  עבודות  למתן  ומתאים  נדרש 

 הנדרשים. 
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המזמין   .15.4 יהיה  כאמור,  במועד  כאמור  התחייבויותיו  את  יבצע  לא  והספק  במידה 
ו/או כל חלק מהם בעצמו ו/או    מבנהלבצע את התיקון ו/או את החלפת הרשאי  

בכך   הכרוכות  ההוצאות  את  ולנכות  הספק  של  חשבונו  על  אחרים  באמצעות 
למ שיגיעו  שהמזמין    ספקכספים  כפי  אחרת  דרך  בכל  לגבותם  ו/או  זמן  באותו 

שת  הבנקאית  הערבות  מימוש  לרבות  לנכון  התחייבויות  יימצא  להבטחת  מסר 
 ק בתקופת האחריות. הספ

ידי   .15.5 על  יבוצעו  אשר  כאמור  ההחלפה  ו/או  התיקון  עבודות  כי  הצדדים  על  מוסכם 
הספק במהלך כל תקופת האחריות לא יהוו עילה לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מצד 
הספק וכי הספק ישא לבדו ועל חשבונו במלוא העלויות וההוצאות הכרוכות בביצוע  

 העבודות כאמור. 

א  .15.6 יהיה  אחר  הספק  נזק  ולכל  רכוש,  לנזק  ובין  גוף  לנזק  בין  שהוא,  נזק  לכל  חראי 
אשר יגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי, בין במישרין ובין בעקיפין כתוצאה מקילקול  

ב פגם  כאמור    מבנהו/או  נזק  כל  על  המזמין  את  לפצות  חייב  יהיה  הספק  כאמור. 
והוא מתחייב לשפות את  שיגרם באם יגרם למזמין בעקבות פגיעה ו/או נזק כאמור,  

או   המזמין  ששילם  הסכום  במלוא  כן  לעשות  הראשונה  דרישתו  עם  מיד  המזמין  
ההוצאות   בכל  וכן  כאמור  נזק  או  אובדן  פגיעה,  בגין  לתביעה  בקשר  לשלם  עלול 
מבלי   והכל  כאמור  נזק  או  אובדן  פגיעה,  בגין  לתביעה  בקשר  בהן  נשא  שהמזמין 

 ה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. לגרוע מזכויות המזמין על פי חוז

 התמורה .16

ומילוי כל התחייבויות הספק תהיה בהתאם למחירים  ביצוע העבודות  התמורה בגין   .16.1
בלתי   חלק  והמהוה  במכרז  הספק  להצעת  שצורפה  המחיר  הצעת  בנספח  הנקובים 

זה הנחת הספק  –  נפרד מחוזה  כתב הכמויות בהפחתת  רק   .מחירי  יהיה   התשלום 
שסופקו   ציוד  פריטים/  שיסופק  .  בפועלעבור  רכיב  לכל  התשלום  ספק,  הסר  למען 

 הינו פאושלי/סופי.  

יחס  ידרישת תשלום בכתב, שתתבתום ביצוע העבודות הספק יגיש למזמין לאישורו,  .16.2
 עבודות שבוצעו.  לכל ה

  45+ שוטף תשלום של  בתנאיביצוע העבודות המזמין ישלם לספק את התמורה בגין  .16.3
  לדרישת התשלום, כנגד חשבונית מס   מנהל הפרויקטמיום האישור בכתב של היום  

 ערוכה כדין. 

 תשלום התמורה לספק מותנה במילוי התנאים, כדלקמן: .16.4

את    ספקה .16.4.1 אחר  ביצע  ומילא  בשלמותן  עד  העבודות  התחייבויותיו  כל 
 .  מנהל הפרויקט, להנחת דעתו של הלשלב המסירה כולל

ל  ספקה .16.4.2 הפרויקטמסר  המלווה  דרי  מנהל  בכתב  מפורטת  תשלום  שת 
ידי  -במדידות של העבודות שביצע וחישובי כמויות ואלו אושרו בכתב על

 כחשבון סופי.  מנהל הפרויקטה

הקשור   .16.4.3 בכל  המוסמכות  מהרשויות  הנדרשים  האישורים  כל  נתקבלו 
וה העבודות  ל  ספקלביצוע  הפרויקטהמציא  הנתונים    מנהל  כל  את 

 והחישובים הצריכים לכך. 

ל  ספקה .16.4.4 את כל המסמכים שעליו להמציאם לפי    מנהל הפרויקטהמציא 
 הוראות החוזה. 

 בחוזה. כנדרש ,  והאחריות  המציא למזמין את ערבות הבדק ספקה .16.4.5

תביעותיו    ספקה .16.4.6 כל  חיסול  בדבר  בכתב  הצהרה  למזמין  המציא 
 ודרישותיו כנגד המזמין בכל הקשור לעבודות ולחוזה זה והנובע מהם. 
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   .חשבון הסופי לאחר בדיקתותב את האישר בכ  מנהל הפרויקטה .16.4.7

הצמדה   .16.5 הפרשי  בגין  תוספת  כל  תתווסף  לא  התשלום  ו לתמורה  למועד  עד  ריבית 
 בפועל. 

ידי המזמין כנגד קבלת חשבונית מס כדין,  -שישולם על  , התמורה אינה כוללת מע"מ .16.6
 והמזמין רשאי לשלם את המע"מ במועד הקבוע להעברתו לרשויות המס. 

לכי איחור בת  ,מוסכם .16.7 על  ספקשלום  יעלה  יהווה הפרה של  ימים    30, אשר לא  לא 
 לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין איחור כאמור.  ספקוה חוזה ה

 קנסות בגין איחורים  .17

יום, .17.1 של  חלקו  או  איחור,  של  יום  כל  העבודות    בגין  מחויב  בביצוע  יהיה  הספק 
של   בסך  למזמין  מיידי  קנס  כא  1,000בתשלום  מיום  או חלק  יום  לכל  מור  ש"ח 

 .  בהתייחס לאיחור

מדד   .17.2 הינו  הבסיסי  המדד  כאשר  לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  כאמור  הסך 
 חודש חתימת הסכם זה. 

המזמין יהיה רשאי לקזז מהתמורה המגיעה לספק כל סכום של קנס כאמור וזאת   .17.3
 אף ללא צורך במתן הודעה מראש על כך. 

 העדר יחסי עובד מעביד  .18

 מעביד בינו לבין המזמין.  -ולא יהיו כל יחסי עובד הספק הינו קבלן עצמאי ואין  .18.1

 הספק ישא בכל התשלומים לעובדיו ללא יוצא מן הכלל.  .18.2

את   .18.3 ישפה  לאריאלהספק  הכלכלית  ואשר    החברה  נגדה  שתוגש  תביעה  כל  בגין 
 נושאה הינו מדיני עבודה. 

 וביטוח  אחריות לנזיקין .19

 (. הפרויקט -העבודות נשוא ההסכם )להלן -בסעיף זה  

לגוף או    נזקאובדן ו/או  אחריות מלאה ומוחלטת לכל  אחראי עפ"י דין ב  יהא  פקסה .19.1
לרכוש ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק כספי שיגרם לו  ו/או   למזמין  

עקב רשלנות ו/או  מחדל      והכל   עצמונזק שייגרם לפרויקט   לרבות  ו/או לכל צד ג',
ו/או  השל   שלוחיו  ו/או  עובדיו  ו/או  ו/או אי  ספק  זה  הוראות הסכם  עקב אי קיום 

ספק ו/או הפרת הסכם זה  במהלך הביצוע על פי הסכם  ה עמידה בקיום התחייבויות  
לפי המקרה מזמין  יפצה את ה  ספקהזה ו/או כתוצאה מהם.   ו/או את הניזוק)ים(, 

ע"י המזמין תוך זמן    ספק  , ובלבד שכל דרישה לפיצוי כאמור תומצא ל דמי הנזקב
 וצרותה, ויתאפשר לו להתגונן בפניה. סביר מהיו

המזמין בגין כל סכום בו ישא או יחויב  לשפות את  או  /מתחייב בזה לפצות ו   ספקה .19.2
לשאת עקב דרישה ו/או תביעה שתוגש נגד המזמין וביחס למקרה שהאחריות לגביו  

על פי הסכם זה ו/או כל דין לרבות הוצאות משפטיות סבירות בהן    ספקהמוטלת על  
בקש ליישא  יודיע  שהמזמין  לכך  בכפוף  לכך,  תביעה,    ספק ר  ו/או  דרישה  נזק,  על 

כאמור, זמן סביר מיום  קבלתן או היווצרותן ויאפשר לו להתגונן בפניהן והכל על פי  
 פסק דין סופי שביצועו לא עוכב. 

ו/או נזק לרכוש ו/או ציוד הנמצא בבעלותו    הספק .19.3 יהיה אחראי בלעדית לכל אבדן 
 הוא פוטר את המזמין מכל אחריות בהקשר זה.ו/או בשימושו, ו

לשלמו   .19.4 חייב  להיות  עשוי  או  חייב  כל סכום שהוא  לנכות  ו/או  לקזז  רשאי  המזמין 
פי פס"ד או הסכם פשרה לו הסכים האדריכל  -בגין תביעה ו/או דרישה כאמור, על
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ממנו, וכן יהא זכאי לעכב כל סכום    ספקשקבל תוקף של פס"ד, מכל סכום שיגיע ל
 להבטחת תשלום כנ"ל.כזה 

 יחולו הוראות סעיף "ג" להסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  –לעניין ביטוח  .19.5

 העבודות רמאת ספקסילוק יד ה .20

  ספק העבודות ולסלק את ידו של ה  רהמזמין רשאי לבטל את החוזה, לתפוס את את .20.1
כן  אחר או בכל דרך אחרת ו  ספק בעצמו או באמצעות    ,ממנו ולהשלים את העבודות 

ו, כולו  , או למכור אותממנוחלק  , או  שבאתר העבודות להשתמש לשם כך בכל הציוד
לפי החוזה,    ספקולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מה  או חלקו,

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: 

עיקריים   .20.1.1 תנאים  המהווים  שלהלן,  הסעיפים  מהוראות  אחת  הפר  הספק 
,  19,  18,  15,  14,  11,  10,  8,  6,  5,  3יסודית:  בהסכם שהפרתם הינה הפרה  

 .27-ו  23, 21

העבודות  ספקהאם   .20.1.2 בביצוע  החל  ביצוען  ,לא  את  ביצע    הפסיק  לא  או 
ה של  הפרויקטהוראה  תוך    מנהל  ציית  בכתב    4ולא  להוראות  ימים 

 להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות. מנהל הפרויקט מה

דות איטי מדי כדי להבטיח  סבור שקצב ביצוע העבו  מנהל הפרויקטהאם   .20.1.3
השלמת וה  ן את  תוך    ספק במועד  ציית  בכתב  4לא  להוראה    של   ימים 

 הנדרשים.לנקוט באמצעים   מנהל הפרויקטה

הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה    ספקכשה .20.1.4
 בלי שניתנה לו הסכמת המזמין מראש ובכתב.  ,בביצוע העבודות

כש  ספקכשה .20.1.5 או  הרגל  את  כשעשה  פשט  או  נכסים  קבלת  צו  נגדו  ניתן 
)פרט לפירוק    -סידור עם או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק  

אחר(   מאוגד  גוף  יצירת  לשם  עסקים,  חיסול  ו/או    -ללא  כלשהו  מסוג 
או הוגשה כנגדו תובענה לצו פירוק קבוע ו/או    ,חיסול עסקים באופן אחר

 ימים.   30או זמני, שלא הוסרו תוך /זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו 

או אדם אחר בשמו    ספקשה  ,להנחת דעתו  , כשיש בידי המזמין הוכחות .20.1.6
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה    ספק של ה

   כלשהי בקשר לחוזה.

ש .20.1.7 ההתקשרות  ככל  הסכם  על  וחתימה  המכרז  תוצאות  פרסום  לאחר 
ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת  נפתח הליך משפטי שעניינו המכרז  

 . שגוי/המכרזים התקבלה על בסיס מידע מוטעה 

את .20.2 ה  רתפיסת  של  ידו  וסילוק  לעיל,    ספקהעבודות  כאמור  משום    יהוולא  ממנו, 
 . לפי העניין -והספק ימשיך לחוב בכל התחייבויותיו  ידי המזמין -ביטול החוזה על 

מאתר העבודות, כאמור לעיל,  עקב סילוק ידו של הקבלן  הוצאות השלמת העבודות   .20.3
 וכיו"ב.   מנהליותתמורה להוצאות  ב 20%בתוספת של  ספק,על התחולנה 

יום    20בכתב תוך    מנהל הפרויקטיודיע ה,  כאמור  ,העבודות  רתפס המזמין את את .20.4
ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודות שבוצע עד למועד    ספקעל כך ל

 במקום אותה שעה.  הציוד שהיואת פירוט ה  העבודותתפיסת אתר 

את .20.5 את  המזמין  ציודוהיה  העבודות    רתפס  ה  ,בו  הפרויקטרשאי  לדרוש    מנהל 
  ספק ואם לא ציית ה  ו,חלקאו    ולו כ  ,העבודות את הציוד  רבכתב לסלק מאת   ספקמה

העבודות לכל    רלסלקם מאת ספק חשבון ה-ימים, רשאי המזמין על  7לדרישה זו תוך 
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בעיניו  י מקום ש לא  והמזמיראה  אובדן שין  נזק או  .  לציודיגרם  י יהיה אחראי לכל 
והמזמין לא   ואינן גורעות מזכותו של המזמין להשתמש בציוד או למכר אלו הוראות 

 סכום כלשהו בקשר לחוזה.  ספקיהיה חייב לשלם ל

החוזה .20.6 ה  ,בוטל  תוך  ספק  יחזיר  הציודימים    7למזמין  והנמצא    ךהשיי   את  למזמין 
 במישרין ובין בעקיפין.  בין ,ברשותו או בשליטתו

 איסור המחאת זכויות וחובות .21

מקצתן  או  כולן  זה  חוזה  פי  על  החובות  ו/או  הזכויות  את  להעביר  רשאי  איננו  הספק 
 לאחר/ים, אלא אם כן נתקבלה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. 

 קיזוז   .22

המג סכום  כל  כנגד  כלשהיא,  קיזוז  הודעת  במתן  צורך  כל  ללא  לקזז,  רשאי  יע  המזמין 
ממנו על פי חוזה זה לספק, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינו  

 לבין הספק וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הספק למזמין. 

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת  
אחר העומד לרשות המזמין כלפי הספק  ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד ו/או אמצעי  

 מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין.  

 בטחונות .23

עבודות כלל העבודות ולביצוע  להבטחת ביצוע  ,ספקלשם הבטחת מילוי התחייבויות ה 
 :, כמבואר להלןטחונותילמזמין את הב ספק התיקון בתקופת הבדק והאחריות, ימסור ה

   ספקות הערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבוי 

ה .23.1 התחייבויות  ביצוע  ה  ספקלהבטחת  ימסור  העבודות,  של  מושלם    ספק וביצוע 
אוטונומיתלמזמין   בנקאית  המזמין  ,ערבות  לטובת  ערוכה  מותנית,  בנוסח    ,בלתי 
ד ש 2נספח  על'  מראש  לצרכן  -יאושר  המחירים  למדד  צמודה  כשהיא  המזמין,  ידי 

על לסטטיסטיקה-המתפרסם  המרכזית  הלשכה  יהיה    כאשר  ,ידי  הבסיסי  המדד 
ושתהיה  ה מדד  ה למכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  משווי    5%שיעור  בידוע 

 (.ערבות הביצוע -)להלן העבודות 

 חוזה. התקפות  /הינה תנאי הכרחי לחתימת  הביצוע, כאמור לעיל,מסירת ערבות  .23.2

ערבות   .23.3 הינו  תוקף  העבודותהביצוע  ביצוע  תקופת  כל  במועד    ,למשך  שתחילתה 
ה עלחתימת  ה-הסכם  הקבועים    ספקידי  למועדים  בהתאם  אוסיומה    ' 1בנספח 

  חודשים, והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המזמין.    3בתוספת להסכם, 
להביצוע  ערבות   על  ספקתוחזר  ואישורן  העבודות  מסירת  לאחר  המזמין  -רק  ידי 

 כמפורט להלן.לתקופת הבדק והאחריות, ובכפוף למתן הערבות הבנקאית 

 נקאית לתקופת הבדק והאחריות ערבות ב

ה .23.4 ואחריות  תיקונים  ביצוע  העבודות,  טיב  ובתקופת    ספקלהבטחת  לעבודות  ביחס 
  , למזמין ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית  ספקימסור ה הבדק והאחריות,  

המזמין לטובת  דבנוסח    ,ערוכה  ש3נספח  על'  מראש  המזמין,יד -יאושר  כשהיא   י 
לצרכ המחירים  למדד  הידוע    ,ןצמודה  המדד  יהיה  זה  לענין  הבסיסי  המדד  כאשר 

  (.  ערבות הבדק -  בעת אישור החשבון הסופי )להלן

למשך    הבדקערבות   .23.5 בתוקף  לאחר    םשתחילת  ,חודשים  48תהא  מסירת  מיד 
תמסר למזמין  הבדק ערבות  משווי העבודות שבוצעו בפועל.  5% – העבודות ושיעורה

 תמורה. הרת עם מסירת העבודות וכתנאי לתשלום ית
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יארך מעבר לתקופת  יתיקונם  שישנם ליקויים בעבודות    ,מנהל הפרויקטאם לדעת ה .23.6
אזי  הבדק   הבדק  והאחריות,  תקופת  ותוארך  תוקף    ספק הוהאחריות  את  יאריך 
  .מנהל הפרויקטלפי קביעת ה  -בהתאם בתקופה/ות נוספת/ות הבדק ערבות 

הבדק   בתקופת  תיקון  עבודת  תבוצע  שבו  מקרה  הבדק  ת  -בכל  תקופת  וארך 
חודשים נוספים מיום סיום ביצוע עבודות    48לגבי עבודה זו לתקופה של  והאחריות  

 התיקון וערבות הבדק והאחריות תוארך בהתאם. 

שימוש .23.7 יעשה  שהמזמין  מקרה  הבנקאיות   בכל  מהן  ,בערבויות  איזה  ש  ,או  ג  ופ יאו 
  -לא יאוחר מ  להמציא למזמין תוך   ספק מתחייב ה  הבנקאיות,של הערבויות    ן תוקפ

הש  7 מיום  במהותה  יימים  הזהה  חדשה  בנקאית  ערבות  הבנקאית,  בערבות  מוש 
 מוש או שפג תוקפה.יובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה ש

   החברה הכלכלית לאריאלסמכויות  .24

פי  -על  החברה הכלכלית לאריאלדבר האמור בחוזה זה אינו גורע מסמכויות ו/או זכויות  
 דין.  

 השתק  - מניעות -ויתור  .25

הוראה   .25.1 של  אורכה  או  ויתור  תוספת,  ביטול,  שינוי,  הנחה,  יהיה  בכל  לא  זה,  חוזה 
 ידי הצדדים. -עלאלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין  ,להם תוקף

מצג .25.2 הצהרה,  בכל  יהיו קשורים  לא  לחוזה  בכתב  או  הסכמות    ,הצדדים  התחייבות 
 ובע"פ וכו' שאינם נכללים במפורש בחוזה זה. 

זה במקרה    מנהל הפרויקטהסכמה כלשהי מצד המזמין או ה .25.3 לסטות מתנאי חוזה 
מסוים, לא תהווה תקדים כלשהו ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא  

לו    בזכויות המסורות  מנהל הפרויקטהדין בכל מקרה בו לא השתמש המזמין או ה
 חוזה. הפי -על

 מס ערך מוסף .26

ה  .26.1 זכאי  לו  תשלום  כל  וכן  לו  תוספת  בכל  או  בחוזה  הנקובים  המחירים     ספק כל 
 , אלא אם נכתב במפורש אחרת.  פי החוזה, אינם כוללים בתוכם מס ערך מוסף-על

 למזמין יצוין בנפרד סכום מס ערך המוסף החל על החשבון.  ספקיגיש השבחשבונות  .26.2

ל .26.3 ישלם  שיאושר   ספקהמזמין  כפי  החשבון  סכום  על  החל  המוסף  ערך  מס   את 
ידי המזמין והמזמין רשאי לשלם את מס הערך המוסף במועד הקבוע להעברתו  -על

 לשלטונות מע"מ. 

 ימציא למזמין חשבונית מס על הסכום האמור.  ספקה .26.4

 כדין לשלטונות המס.  ספקידי ה-סכומי מס ערך מוסף שישולמו כאמור יועברו על .26.5

 החוזים תחולת חוק  .27

  . 1970-על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 כתובות הצדדים .28

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי  
, תחשב כאילו הגיעה לצד או בדואר אלקטרוני עם אישור מסירה  הכתובת לאחד הצדדים

 שעות ממועד המשלוח.  72המכותב בתוך 
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

  ___________________    ____________________ 
 ספקה         המזמין                

 
 

 תאגיד  שהספקאישור עו"ד במקרה 

אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי ביום __________ ע"י  
__________________  __________________ של    -_____ת.ז  החתימה  ,  הספקמורשי 

   לכל דבר ועניין. הספק  , מחייבת את  הספקוחתימתם, בצירוף חותמת  
           
  

 ____________, עו"ד       
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 נספח ג' 
 4/2022מכרז 

 ביטוח
 
 
מתחייב  .1 דין,  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי  על  הספק  מאחריות  לגרוע  לערוך    מבלי  הספק 

הגשת  מועד  בסיס  על  הנערכים  ביטוחים  ולעניין  ההסכם  תקופת  כל  למשך  ולקיים, 
(, את "התקופה הנוספת"התביעה, גם למשך ארבע שנים נוספות לפחות מסיומו )להלן:  

 הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט להלן. 
 

 ביטוח העבודות
 
מת  .2 ממועד  החל  בתוקף  יהיה  העבודות  או  ביטוח  העבודות  ביצוע  לתחילת  האישור  ן 

העמדת האולם לרשות הספק, לפי המוקדם, ועד לתום ביצוען ומסירתן במלואן לחברה, 
חודשים לפחות. הפוליסה לביטוח העבודות תהא    12ולמשך תקופת תחזוקה מורחבת שך  
כ הידועה  הפוליסה  לתנאי  הביטוח,  -בהתאם  עריכת  למועד  הרלוונטית  במהדורתה  ביט 

 -ול את פרקי הביטוח, כדלקמן:ותכל
 

הסיכונים", כולל  -, על בסיס ערך כינון, במתכונת "כלביטוח העבודות עצמן –פרק א'  .א
כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע אחרים, פריצה, גניבה ושוד. כמו כן, יכלול פרק זה  

 את הכיסויים / ההרחבות הבאות:
 גבול הכיסוי  

 ₪   1,000,000 רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים
 ₪   500,000 הוצאות לפינוי הריסות  

 ₪   200,000 רכוש בהעברה ומחוץ לאתר 
 ₪ *   250,000 הוצאות שכ"ט אדריכלים ואחרים 

 ₪   250,000 הוצאות עקב דרישת רשויות  
 ₪ *  250,000 הוצאות מיוחדות נוספות 

 ₪   100,000 ציוד קל לבניה ומבני עזר ארעיים באתר 
כתוצאה   ישיר  חומרים  נזק  ו/או  עבודה  מתכנון, 

 לקויים 
200,000   ₪ 

מסכום הביטוח/הנזק*,  15%או  
 לפי הגבוה.  

  
 במקרה של נזק לעבודות, על הספק להודיע על כך מידית למזמין. 

המזמין  זכויות  ו/או  זכויותיו  ולמימוש  הנזק  לתיקון  שיידרש  כל  לעשות  הספק  על 
 כלפי המבטחים בגינו. 

 
למקרה   ₪ 10,000,000, בגבול אחריות בסך של יות כלפי צד ג'ביטוח אחר -פרק ב'  .ב

ובמצטבר לתקופת הפרויקט. פרק זה יכלול כיסוי לחבות המבוטחים עקב שימוש  
קרקעיים ותביעות  -בציוד מכני הנדסי, נזק ישיר כתוצאה מפגיעה במתקנים תת

לול פרק  שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. כל אלה במלוא גבול האחריות. בנוסף, יכ
 זה את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 גבול הכיסוי  
 ₪   2,000,000 רעד והחלשת משען 

-נזק עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת 
 קרקעיים 

1,000,000   ₪ 

 
₪ למקרה   20,000,000, בגבול אחריות בסך של ביטוח חבות מעבדים -פרק ג'  .ג

 ובמצטבר לתקופת הפרויקט. 
 

הספק, קבלני משנה, המפקח, והמזמין, ופרק ב' שבה יכלול    שם המבוטח בפוליסה יהיה
ידי   על  שנערכה  פוליסה  לכל  וקודמת  ראשונית  תהיה  הפוליסה  צולבת.  אחריות  סעיף 

 המזמין ו/או עיריית אריאל.
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 ביטוחים נוספים
 

ו/או המשמשים ביטוח רכוש "אש מורחב" .2 , המכסה כל רכוש, ציוד ומתקנים המובאים 
ביצוע   אינם  לצורך  באשר  העבודות,  לביטוח  בפוליסה  כלולים  אינם  )אשר  העבודות 

אש  בביטוח  המקובלים  הסיכונים  כנגד  כינון,  ערך  בסיס  על  מהעבודות(,  חלק  מהווים 
 מורחב, לרבות הסיכונים הבאים:

 קוד הסעיף  
 316 כיסוי רעידת אדמה 

 313 כיסוי בגין נזקי טבע  
 314 כיסוי גניבה, פריצה ושוד 

 
 (.  309יכלול הביטוח ויתור על זכות התחלוף לטובת המזמין )קוד סעיף כן  

 
, המכסה כל ציוד מכני הנדסי המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביטוח ציוד מכני הנדסי .3

 הסיכונים" לרבות כנגד הסיכונים הבאים: -ביצוע העבודות, במתכונת "כל
 קוד הסעיף  

 316 כיסוי רעידת אדמה 
 313 קי טבע  כיסוי בגין נז

 314 כיסוי גניבה, פריצה ושוד 
 
 (.  309כן יכלול הביטוח ויתור על זכות התחלוף לטובת המזמין )קוד סעיף  

 
למרות האמור, מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך ביטוח אש מורחב ו/או ביטוח ציוד מכני הנדסי  

יחול הפטור כאמור בסעיף  לעיל, במלואם או בחלקם, ואולם במקרה כזה,    3-ו  2כאמור בסעיפים  
 להלן, כאילו נערכו ביטוחים אלה במלואם.  12
 
המוצר .4 חבות  של  ביטוח  בסך  אחריות  בגבול  לתקופת    2,000,000,  ובמצטבר  למקרה   ₪

 ביטוח שנתית. הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות:  
 קוד הסעיף  

ות  הרחב שיפוי לטובת המזמין בגין אחריותו הנובעת מאחרי
 הספק עקב מוצרים שסופקו ו/או העבודות לאחר מסירתן 

304 

 322 הגדרת המזמין כצד ג'  
 332 חודשים  12 –תקופת גילוי 

רטרואקטיבי   העבודות    –תאריך  מסירת  ממועד  יאוחר  לא 
 ו/או כל חלק מהן 

 

 
מקצועית .5 אחריות  של  ביטוח  בסך  אחריות  בגבול  ובמצטבר   2,000,000,  למקרה   ₪

 ביטוח שנתית. הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות:  לתקופת 
 קוד הסעיף  

 301 אובדן מסמכים 
 327 עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח  

 325 מרמה ואי יושר של עובדים 
המזמין יתווסף כמבוטח נוסף לפוליסה בגין אחריותו למעשי  

 ו/או מחדלי הספק 
321 

 322 המזמין ותוגדר כצד ג' 
 332 חודשים  12 –גילוי תקופת 

רטרואקטיבי   העבודות    –תאריך  מסירת  ממועד  יאוחר  לא 
 ו/או כל חלק מהן 

 

 
וההתחייבויות    .6 הביטוחים  שאר  את  חשבונו,  על  ולקיים  לערוך  הספק  מתחייב  בנוסף, 

האמור,   מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות,  העבודות  ביצוע  לשם  הנדרשים  ו/או  הדרושים 
ומי, ביטוח חובה לכל כלי הרכב המובאים ו/או המשמשים לביצוע  תשלומים לביטוח לא 

אחריות   בגבולות  כאמור,  רכב  כלי  לכל  רכוש  שלישי  צד  כלפי  אחריות  ביטוח  העבודות, 
 ₪ למקרה.  1,000,000שלא יפחתו מסך של 
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 הוראות כלליות לכל הביטוחים
 
ו .7 וקודמים לביטוחי המזמין  יהיו ראשוניים  ביטוחי הספק  מוותרים כל  לפיו  סעיף  יכללו 

 (. 328המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין )קוד סעיף 
 
כל חריג אם קיים בביטוחי הספק לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת מבלי לגרוע מחובת   .8

 הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין. 
 
ל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת ביצוע  ללא צורך בכ .9

העבודות וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לתשלום התמורה, את אישורי עריכת הביטוח,  
ג') כנספחים  ו1המצורפים  תקופת  2ג')-(  בתום  מיד  מבטחיו.  בידי  חתומים  כשהם   ,)

ערי אישורי  המזמין  לידי  להמציא  הספק  על  חידוש הביטוח,  בגין  מעודכנים  ביטוח  כת 
זה  הסכם  עוד  כל  ביטוח,  תקופת  ומדי  נוספת,  ביטוח  לתקופת  הספק  ביטוחי  תוקף 
בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת  
גם   בגינם  ביטוח  אישור  ולהציג  אלה  ביטוחים  ולהחזיק  להמשיך  המזמין  על  התביעה, 

 קופה הנוספת.במשך הת
 

עריכת   .10 באישורי  כמפורט  הספק  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי  מובהר 
הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה  
האחריות   לגבולות  הקשור  בכל  מטעמו  מי  ו/או  המזמין  כלפי  טענה  כל  מלהעלות  מנוע 

 כאמור. 
 

ת  .11 ידי  למזמין  על  לבדוק את אישורי עריכת הביטוח שיומצא  הא הזכות, אך לא החובה, 
ההרחבות   האחריות,  גבולות  הביטוח,  סכומי  לרבות  במפורש  לעיל,  כאמור  הספק 
ההסכם  להוראות  בהתאם  הביטוח  עריכת  אישורי  המצאת  בהם.  המפורטים  והסייגים 

, תיקון, התאמה או הרחבה  הינה תנאי לתחילת ביצוע העבודות ועל הספק לבצע כל שינוי
 שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויות הספק על פי הסכם זה. 

 
פוטר את המזמין ו/או מי מטעמו מאחריות    –בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו    –הספק   .12

כל   בגין  וכן  העבודות,  ביצוע  לצורך  המשמש  ו/או  המובא  לרכוש  נזק  ו/או  אובדן  לכל 
 שייגרם לו עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.   אובדן תוצאתי

 
הספק    לעיל,  מהאמור  לגרוע  מטעמו    –מבלי  המשנה  קבלני  ובשם  את   –בשמו  פוטר 

המזמין ו/או מי מטעמו מאחריות לכל אובדן ו/או נזק בגינוי הם היו זכאים לשיפוי על פי  
ולא תהיה לקבלן    לעיל,  3-ו  2)א(,  1הביטוחים לעריכתם התחייב הספק כאמור בסעיפים  

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמה בגין כל אובדן ו/או נזק  
 כאמור. 

 
 האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 
ביטוחי   .13 בגין  הביטוח  דמי  את  לשלם  החובה  חלה  הספק  על  כי  מובהר  ספק,  הסר  למען 

א  למלא  נזק. הספק,  במקרה  העצמיות  בהשתתפויות  ולשאת  הפוליסות  תנאי  כל  חר 
ו/או מי   עיריית  כל חבות שכזאת לא תחול בשום מקרה על המזמין,  כי  ומוסכם  מובהר 

 מטעמו.  
 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות   .14
קבלן משנה מטעם הספק, מתחייב הספק    נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יבוצעו על ידי

 לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח ההולמות את אופי והיקף ההתקשרות.   
 

ג')  .15 )נספחים  עריכת הביטוח  כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישורי  בזאת,  ו1מובהר   )-
לחברה  2ג') המוקנות  הזכויות  כל  ובנוסף,  אריאל  עיריית  ו/או  המזמין  יהא  פי  (,  על 

לטובת   גם  בהתאמה  יחולו  הספק,  בביטוחי  ביטוי  לידי  יבואו  ואשר  זה  הסכם/נספח 
 העירייה. 
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 1נספח ג'

 ( DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים 

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

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

 מעמד מבקש האישור  נוסח הפוליסה  המבוטח  ממבקש האישור

 שם  
החברה הכלכלית לאריאל  

 ו/או עיריית אריאל 

מען הנכס המבוטח /   שם 
 כתובת ביצוע העבודות 
אולם ספורט היובל,  

 אריאל 

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר ☐

 מזמין העבודות )שדרוג מתקני הספורט( אחר: ☒

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען
 ול א', אריאל רח' משע

 מען

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות  

 אחריות או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

גבול האחריות / סכום   תאריך סיום  תאריך תחילה 
 ביטוח / שווי העבודה 

השתתפות  
 עצמית 

 כיסויים נוספים בתוקף

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

הסיכונים עבודות  כל  
 קבלניות 
 : לדוגמה הרחבות 

 כיסוי רעידת אדמה   316       
 כיסוי בגין נזקי טבע   313
 כיסוי גניבה, פריצה  ושוד  314
 ראשוניות  328
מבקש    –מבוטח נוסף  318

 האישור 
קבלנים   –מבוטח נוסף  317

 וקבלני משנה 
 
 

         

רכוש סמוך ורכוש עליו 
 עובדים

   1,000,000    ₪    

   ₪    500,000    פינוי הריסות 

רכוש בהעברה ומחוץ  
 לאתר 

   200,000  ₪   

   ₪  250,000    שכ"ט אדריכלים ואח'

הוצאות עקב דרישת  
 רשויות 

   250,000    

   ₪  250,000    הוצאות מיוחדות נוספות 

   ₪  100,000    ציוד קל לבניה 

    ₪ 100,000    מבני עזר ארעיים 

נזק ישיר מתכנון, עבודה  
 ו/או חומרים לקויים

   200,000  ₪   

 צד ג' 
 
 
 

 : הרחבות
 רעד והחלשת משען  

נזק עקיף כתוצאה  
-מפגיעה במתקנים תת

 קרקעיים 

   8,000,000   
 
 
 
 

2,000,000 
1,000,000   

 ₪ 
 
 
 
 

 ₪ 
 ₪ 
 

 כיסוי לתביעות המל"ל   315  
כיסוי בגין נזק שנגרם    312

 "ה משימוש בצמ
רכוש מבקש האישור   329

 ייחשב כרכוש צד שלישי 
מבקש    –מבוטח נוסף  318

 האישור 
קבלנים   –מבוטח נוסף  317

 וקבלני משנה 
 אחריות צולבת  302
 ראשוניות  328

 ₪   20,000,000    אחריות מעבידים 
 

מבקש    –מבוטח נוסף  318  
 האישור 

קבלנים   –מבוטח נוסף  317
 וקבלני משנה 

 ראשוניות  328
 

         אחר 

 (: ג'פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח 

 חדרי כושר וספורט   032התקנות ושדרוג מערכות וצמודי מבנה,   029
 שיפוצים   074

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או   יום 30ת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא שינוי או ביטול של פוליס
 הביטול. 

 

 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 2נספח ג'

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) אישור קיום ביטוחים 

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

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

 ממעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח  ממבקש האישור 

 שם 
החברה הכלכלית לאריאל 

 ו/או עיריית אריאל 

  שם 

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

ביצוע עבודות אחר: ☒

שדרוג מתקני הספורט  
באולם הספורט היובל,  

 באריאל
 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים ☐

 מזמין העבודות אחר: ☒

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען
 רח' משעול א', אריאל

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות אחריות  

 או סכומי ביטוח
 

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום 

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

השתתפות  
 עצמית

 ספים בתוקף כיסויים נו

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

 רכוש  

 

 כיסוי רעידת אדמה  316        
 כיסוי בגין נזקי טבע  313
 כיסוי גניבה, פריצה ושוד  314

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309
 האישור 

 ראשוניות  328

         

         

         

          צד ג'

          אחריות מעבידים 

הרחב שיפוי לטובת מבקש   304   ₪   2,000,000     חבות המוצר 

 האישור  
 מבקש האישור מוגדר כצד ג'  322

 אחריות צולבת  302
 ראשוניות  328
 חודשים  12 –תקופת גילוי  332

 תאריך רטרואקטיבי: ____________ 

 סמכים אובדן מ 301   ₪  2,000,000     אחריות מקצועית

עיכוב / שיהוי עקב מקרה   327
 ביטוח

 מרמה ואי יושר עובדים  325
מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או   321

 מבקש האישור  –מחדלי המבוטח 

 מבקש האישור מוגדר כצד ג'  322
 ראשוניות  328

 חודשים  12 –תקופת גילוי  332
 תאריך רטרואקטיבי: ____________ 

 כיסוי רעידת אדמה  316         צמ"ה 
 כיסוי בגין נזקי טבע  313
 כיסוי גניבה, פריצה ושוד  314

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309
 האישור 

 ראשוניות  328
 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 חדרי כושר וספורט   032צמודי מבנה,  התקנות ושדרוג מערכות ו 029
 שיפוצים   074

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או   יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 הביטול. 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 



 

 חותמת המציע: ________________ חתימה +  מכרז שדרוג מתקני ספורט אולם היובל

 נספח ד'1

 ית להצעהערבות בנקא

 

 בנק: ________________         ,לכבוד
_______________                      בע"מ  החברה הכלכלית לאריאל סניף: 

  
 מיקוד: ______________         ,ג.נא.

 תאריך: ______________         

 ערבות בנקאית מס' _____________ הנדון:  

___ -על .1 בקשת  )להלן  _____פי  המבקשים בקשיםהמ  -______  הצעת  להגשת  בנוגע   )
מס'   היובל  04/2022למכרז  ספורט  באולם  הספורט  מתקני  שדרוג  עבודות   בביצוע  

 . ש"ח( 30,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  באריאל

הנ"ל .2 לסך  עד  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  בכתב   ,אנו  הראשונה  דרישתכם  עם  מיד 
להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש   שתגיע אלינו, מבלי

את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אח .3 בפעם  הנ"ל  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  במספר  אתם  או  ת 
דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם 

 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

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

 ועד בכלל.   10/06/2022ליום  ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .5

 לא תענה. ..................יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 . ערבותנו זו בטלה ומבוטלת ..................לאחר יום 

 א. ושה אופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל  .6

 

 בכבוד רב,              

 בנק : _____________________        
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 ' 2ד נספח

 ערבות בנקאית לביצוע

 בנק: ________________        ,לכבוד
 סניף:_______________                    האזורית     אריאלהחברה הכלכלית ל 

 מיקוד: ______________        נ.,אג.
 תאריך: ______________        

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________ הנדון:    

__ -על .1 בקשת  )להלן____פי  לביצוע  המבקשים  -  _______  חוזה    והתחייבויותינ(  לפי 
_ היובל   ביצוע  ל___  _______מיום  ספורט  באולם  הספורט  מתקני  שדרוג  עבודות 
ש"ח בתוספת  ________  לסילוק כל סכום עד לסך של    אנו ערבים בזה כלפיכם  באריאל

הפרשי    -הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן  
 (.הצמדה

הנ"ל .2 לסך  עד  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  הפ  ,אנו  הצמדהבתוספת  עם   ,רשי  מיד 
את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם 
דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית  
למבקשים  לעמוד  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  דרך אחרת,  בכל  או 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

במספר  את .3 או  אחת  בפעם  הנ"ל  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  ם 
דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם 

 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה : .4

ידי הלשכה המרכזית  -משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 
 ר כלכלי. לסטטיסטיקה ולמחק

 כדלקמן: ,הפרשי הצמדה יחושבו .5

  - פי ערבות זו )להלן-אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום   ,(המדד החדש

יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת   ,(המדד היסודי -_______ )להלן 
 דד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.המ

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל. 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה. 

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 א. ושה אופן זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל  ערבות

 

 בכבוד רב,                                       

 בנק : _____________________                  
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 ' 3ספח דנ

 בדק, טיב ואחריות -ערבות בנקאית  

 בנק: ________________        ,לכבוד
 סניף:_______________                            החברה הכלכלית לאריאל

 מיקוד: ______________        א.ג.נ., 
 תאריך: ______________        

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________ הנדון:    

_____-על .1 בקשת  )להלן  _____ פי  התחייבויותינו  המבקשים  -____  להבטחת   בנוגע   )
שביניכם חוזה  לפי  והאחריות  הבדק  אנו    בתקופת    ,________ מיום  המבקשים  לבין 

________________ש"ח   של  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים 
הנובעים   למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  )_________________________ש"ח( 

 (.הפרשי הצמדה -מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן 

הנ"ל .2 לסך  עד  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  הצמדה  ,אנו  הפרשי  עם   ,בתוספת  מיד 
את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם 
דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית  
למבקשים  לעמוד  שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  דרך אחרת,  בכל  או 

 כלפיכם.בקשר לחיוב כלשהו 

במספר   .3 או  אחת  בפעם  הנ"ל  הסכום  של  תשלומו  את  מאתנו  לדרוש  רשאים  תהיו  אתם 
דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם 

 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה : .4

ידי הלשכה המרכזית  -משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על -"מדד" 
 טיקה ולמחקר כלכלי. לסטטיס

 כדלקמן: ,הפרשי הצמדה יחושבו .5

  -פי ערבות זו )להלן -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____/___ שפורסם ביום  ,(המדד החדש

ווה להכפלת  יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום הש  ,(המדד היסודי -_______ )להלן 
 המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל. 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה. 

 .מבוטלתלאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ו

 א. ושה אופן ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 בכבוד רב,                          

 בנק : _____________________                  
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 1ה'נספח 
 

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

שהוזהר לאחר  ________________ת.ז.______________,  הח"מ  להצהיר  אני  עלי  כי  תי 
  האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: 

  

כ .1 משמש  המציע    -אני  אצל   _________________________
)להלן למכרז המציע  -  _________________________  הצעה  שהגיש  מס'   (,  

  -לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן    ל החברה הכלכלית לאריאאשר פרסמה  ...............
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. המכרז(

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .  .2

 בתצהיר זה:  .3

זיקה" אדם    -  "בעל  בני  חבר  הוא  המציע  אם  המציע.  ידי  על  שנשלט  בעל     –מי   גם 
 ת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   השליטה בו או תאגיד שבשליט 
מאחראי    מי  או  המציע,  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו   הדומה 
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 . 1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

על זיקה  וכל ב  המציע  הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,    .4
 במשבצת המתאימה [:  Xיש לסמן למציע ]

 
   לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  2002באוקטובר    31  -
 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-הוגנים(, התשנ"א

 

   התשס"ג בחשון  כ"ה  יום  אחרי  שנעברו  עבירות  משתי  ביותר  באוקטובר    31  -הורשענו 
הוגנים(, 2002 תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי   ,

התשמ"ז  1991-התשנ"א מינימום,  שכר  חוק  לפי  להגשת    1987-ו/או  האחרון  במועד  ,אך 
 ההרשעה האחרונה;   ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד

 

זיקה   .5 בעל  וכל  אנוכי  במכרז,   ההצעות  להגשת  למועד האחרון  עד  כי  בזאת  הנני מצהיר 
 [:  במשבצת המתאימה Xיש לסמן למציע ]

 
   לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג

ה שלא כדין והבטחת תנאים  , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסק2002באוקטובר    31  -
 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-הוגנים(, התשנ"א

   התשס"ג בחשון  כ"ה  יום  אחרי  שנעברו  עבירות  משתי  ביותר  באוקטובר    31  -הורשענו 
הוגנים(, 2002 תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי   ,

שכר    1991-התשנ"א חוק  לפי  התשמ"זו/או  להגשת    1987-מינימום,  האחרון  במועד  ,אך 
 ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .6
         לא חלות על    1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  9הוראות סעיף

 המציע. 
         סעיף לאנשים  9הוראות  זכויות  שוויון  תשנ"ח  לחוק  מוגבלות,  על   1998  -עם  חלות 

והוא      המציע 
    אותן. מקיים    

סעיף   .7 שהוראות  תשנ"ח  9)במקרה  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון    -לחוק 
 :במשבצת המתאימה(  xנדרש לסמן  חלות על המציע  1998
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      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
     עובדים או יותר.  100המציע מעסיק 

מעסיק  )במקר .8 שהמציע  לסמן    100ה  נדרש  יותר  או  במשבצת    Xעובדים 
 :המתאימה(

    והרווחה העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  יפנה  במכרז  שיזכה  ככל  כי  מתחייב  המציע 
לשם החברתיים  שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים  זכויות   לחוק 

תשנ"ח מוגבלות,  עם  הנחיות לשם  –הצורך  ובמקרה  1998  -לאנשים   בקשר קבלת 

 .ליישומן
    והשירותים והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  בעבר  התחייב  המציע 

בחינת לשם  שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים  עם   לחוק  לאנשים  זכויות 
תשנ"ח חובותיו  1998   -מוגבלות,  ליישום  הנחיות  קיבל  ואם  כאמור  פנה  הוא  פעל  , 

מקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה  )ב  ליישומן
 נתן התחייבות זו(. 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של   .9
בתוך   החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  ממועד    30משרד  ימים 

 ההתקשרות. 
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .10

____ _____ 
 חתימה          

 אישור

ה"ה    ,_____________ עו"ד  בפני  ___________הופיע/ה  ביום  כי  לאשר,  הריני 
____________, ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן  

 לעיל וחתם/מה עליו בפניי. התצהיר 
 
 

 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 
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 2נספח ה'    העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה עלהצהרה 
 לכבוד  

 ( החברה הכלכלית לאריאל -)להלן  החברה הכלכלית לאריאל
 
 ., א. נג.

)להלן  .1  __________________________ ידי  על  מוגשת  זו  הצעתי  המציע  -הצהרה  במסגרת   )
ע"י      4/2022במכרז מספר   נפרד מהצעתי    החברה הכלכלית לאריאלשפורסם  ומהווה חלק בלתי 

 במכרז.  

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ה החברה הכלכלית לאריאלהנני מצהיר בזאת כי   .2

 כדלקמן : ע הקוב, 1981-יהודה ושומרון( תשמ"ה) תקנון יהודה ושומרון׳)א( לא 58סעיף  .2.1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על  "
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

זוג, הורה, בן    ןב   -, לעניין זה, ״קרוב״  החברה הכלכלית לאריאללחוזה או לעסקה עם  
 . או בת, אח או אחות״

ברשויות    12  כלל .2.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של    )א( 
 המקומיות הקובע: 

 . לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית החברה הכלכלית לאריאל״חבר 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי     -לעניין זה, ״חבר מועצה״ 

 יטה בו. לש

 הקובע כי: 1981-תקנון יהודה ושומרון )יהודה ושומרון( תשמ"הל )א( 63סעיף  .2.3

, סוכנו  זוגו-א על ידי בןולעצמו  בבעקיפין,    ולאבמישרין    לעובד מועצה, לאלא יהיה    "  
בכל    ,שותפואו   הנאה  טובת  או  חלק  עסק  חוזה    כל  עם  או  הכלכלית  שנעשה  החברה 

לעובד   לאריאל שיש  לעניין   פרט  בשמה,  או  בהסכם   למענה  או  שלו  העבודה  בהסכם 
ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים   החברה הכלכלית לאריאלהכללי של עובדי  

 ״. מספקת  החברה הכלכלית לאריאלש

   בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות    אין לי:  החברה הכלכלית לאריאל  מליאתבין חברי   .3.1
 סוכן או שותף. מי שאני לו  ואף לא

אחוזים    עשרה אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על   .3.2
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד  

 אחראי בו.

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .3.3

כי   .4 לי  לאריאל  החברהידוע  כאמור    הכלכלית  קרבה  לי  יש  אם  הצעתי  את  לפסול  רשאית  תהיה 
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 אמת.  וינה אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  .5

  מועצות צו ה( ל 3׳) ב  89אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  באין   .6
אזוריות(ה )מועצות  לפיהן  מקומיות  לאריאל  מליאת,  הכלכלית  של    החברה  מחבריה    2/3ברוב 

הפנים שר  סעיף    ,ובאישור  לפי  התקשרות  להתיר  ל  'א  89רשאית  המועצות)א(  מקומיות  ה  צו 
 , ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. )מועצות אזוריות(

 

 ____________________ המציע:_ימה של  מורשי חת חתימת  ______________תאריך:_

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי  
 אישור עו"ד : _________________ 
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 3נספח ה'

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר

עליי   כי  שהוזהרתי  לאחר   ,_______________ ת.ז.  בעל/ת   _____________ הח"מ,  אני 
כן אהיה צפו לא אעשה  וכי אם  בזה  להצהיר את האמת  לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה  י/ה 

 בכתב כדלהלן:

 
)להלן:   .1  ________________________ של  התפעול  כללי/מנהל  כמנהל  משמש  אני 

'  "המציע"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת מכרז מס
 )להלן: "המכרז"(.  החברה הכלכלית לאריאלידי  -שפורסם על 4/2022

 

   – ון המציעניסי 

המציע ביצע )וסיים( התקנה של לפחות שלושה משטחי פרקט מקצועיים בין   1.1
 .   FIBAבעלי אישור  2022  – 2018השנים 

משטח   1.2 של   הינו  לעיל  מהפרויקטים  שניים  סוג/דגם  לפחות  מאותו  פרקט 
 המוצע ע"י המציע במכרז.  

לם  בתוך או   INDOORמתקני סל חשמליים    8המציע סיפק והתקין לפחות   1.3
 2022 – 2018הספורט בין השנים  

 משטחי פרקט  

 שם הפרויקט/  שנה/בין השנים 

ומפרט  מהות  
   העבודה 

היקף העבודה  
 בש"ח  

 פרטי מזמין העבודה 

 טלפון  שם איש קשר 
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 INDOORמתקני סל חשמליים 

 שם הפרויקט/  שנה/בין השנים 

ומפרט  מהות  
   העבודה 

יקף העבודה  ה
 בש"ח  

 פרטי מזמין העבודה 

 טלפון  שם איש קשר 

 
    

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 לאולמות ספורט  מחיצת הפרדה אקוסטית

 שם הפרויקט/  שנה/בין השנים 

ומפרט  מהות  
   העבודה 

היקף העבודה  
 בש"ח  

 פרטי מזמין העבודה 

 טלפון  שם איש קשר 

 
    

 

     

 

     

 

 

 

 

 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א .2
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 _____________ 

 חתימת המצהיר/ה 

 

 אישור 

 

אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב'  
ולאחר   אישי,  באופן  לי  _________/המוכר/ת  מס'  בת.ז.  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ________

ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  /שהזהרתיו
 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. 

 ________________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת( 

 

 

 

 4נספח ה'

 הצהרת המשתתף ואישור רו"ח 

______________________________________ המשתתף:    שם 
 תאריך:______________ 

 הרינו להצהיר כדלקמן: 

מביצוע עבודות דומות/  הכנסות  מחזור  היו למשתתף    2021  -ו  2020,  2019ים  שנהרינו להצהיר כי ב
זה מכרז  נשוא  לעבודות  נ מקבילות  שאינו  בסך  ידו,  על  שבוצעו  כולל    1,000,000  -מ  מוך,  )לא   ₪

 מע"מ(. 

 בסך של ____________________ ₪. היה 2019המחזור הכספי של המשתתף בשנת 

 ____________________ ₪.היה בסך של 2020בשנת המחזור הכספי של המשתתף 

 ____________________ ₪.היה בסך של 2021בשנת המחזור הכספי של המשתתף 

 

חתימת המשתתף:                           

 ____________________ 

                    

========= =============================================== 
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 אישור רואה חשבון

את   ביקרנו  שלו,  החשבון  וכרואי  "המשתתף"(  )להלן:   _______________________ לבקשת 
הנהלת   באחריות  הינה  ההצהרה  לעיל.  כמדווח  עבודות   בביצוע  ניסיון  בדבר  המשתתף  הצהרת 

 הרה זו בהתבסס על ביקורתנו.  המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצ

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

 הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

את  ל המהותיות  הבחינות  מכל  נאות  באופן  משקפת  זו  הצהרה  ביקורתנו  על  בהתבסס  דעתנו 
 . 2021-ו 2020 ,2019 הצהרת המשתתף בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנים

 

   תאריך: __________ 

 

                               

 _________________ 

 בכבוד רב,                                                  

 רואי חשבון                                                 

 

 

   5נספח ה'

 
 מכרז ב הצעות  תצהיר בדבר אי תיאום

 

ב משרה  נושא   _____________ ת״ז  __________________מס׳  הח״מ  מציע  אני 
)להלן המציע(  )שם  האמציעה  -  _______________  את  לומר  עליי  כי  שהוזהרתי  לאחר  מת,  (, 

 מצהיר בזאת כי:שאם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 מציע ומנהליו.  אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם ה .1
 במכרז זה.  מציע ה להצעה המוגשת מטעם המציע אני נושא המשרה אשר אחראי ב .2
מס .3 במכרז  המציע  הצעת  במסגרת  ניתן  זה  ע"י    –  4/2022'  תצהירי  חברה שפורסם 

 לאריאל הכלכלית 
באופן עצמאי, מציע המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי ה .4

 ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 
המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר  .5

יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או   מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר
 בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם. 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .6
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר   .7

 מהצעתי זו. 
 להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה .8
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא  .9

 עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
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אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על   .10
 . התצהיר ועד מועד הגשת ההצעות

 . אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל .11
 

 _____________ מציע ______________ חותמת ה מציע תאריך _________ שם ה

 שם המצהיר _______________ חתימת המצהיר __________________ 

 

 אישור עו"ד

 

___________ עו"ד   __________________ הח"מ  שכתובתי  אני   ______
ביום   כי  בזאת  מאשר   _____________ מספר  רישיון  והנושא   ________________
מס'   ת.ז.  לפי  שזיהה/תה   ____________ מר/גב'  בפני  הופיע   _____________
את   שהבינו  לאחר  זה  תצהיר  על  וחתם/מה  אישית,  לי  המוכר/ת   /  _________________

 משמעותה המשפטית של חתימתם.

 

 

____ _____________   ______________   _________________ 

 חתימה    מספר רישיון    שם עורך הדין 
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 נספח ו'

 העבודות אישור על ביקור באתר

 

 המכרז. נשוא עבודות המאשר בזאת שבקרתי באתר העבודות המיועד לביצוע   ,אני החתום מטה

במסמכי   שעיינתי  שלאחר  ולאחר  היטב,  אהמכרז  את  היטב  אני    ,האמורהעבודות  תר  בדקתי 
 וכן מובנות לי היטב העבודות נשוא המכרז.   מובן לי בהחלט תיאור אתר העבודותכי מצהיר בזאת 

 

 

  __________ ______________: ____ תאריך
 

  ____ ______שם המציע: _______________
 

  ח.פ.: __________________  /התאגדותמס' 
 

 ______ : __________חתימת המציע וחותמתו
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 ' זנספח  

 הצהרה בדבר העדר תביעות 

 

 

לחוזה    , הח"מ  ,אני בהתייחס  כי  בזאת  מצהיר  מס'  מכרז  ___________________, 

לבין  שנחתם    ................................ לאריאלביני  הכלכלית  ")להלן  .  החברה  החברה הכלכלית  : 

ל החוזה  -(, מיום __________ להלן"לאריאל לנו  ו  נו(, אין  ו/או  לא תהיינה  כל תביעות כספיות 

מ לאריאלאחרות  הכלכלית  להחברה  שולמה  שבחוזה  התמורה  כי  וכי    נו ,  החברה  במלואה 

 . נו או כלפי מי מטעמנומשוחררת מכל חובה או התחייבות כלפי הכלכלית לאריאל

 

 

 : לראיה באתי על החתוםו

 

 

 

 ______________    ____________________________ 
 הצורך( וחתימה במידת שם + חותמת )    תאריך          
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 נספח ח'  

 מפרט טכני   -הוראות טכניות כלליות 

 

 . גודל המשטח פרקט 

 . מ"ר   670-סה"כ שטח הפרקט הנדרש 

 

 מפרט טכני משטח פרקט }שתי אופציות{ 

 אופציה א'\פרקט אירופאי  •

ם סטייה שלא ריצפת הפרקט תבוצע על גבי ריצפה מדה מפולס באופן מוחלט , ע

 מטר.  3מ"מ לאורך  3תעלה על  

סוג   היצרנית.  החברה  ע"י  מאושרים  שאינם  באביזר  או  בחומר  שימוש  יותר  לא 

 .  מדרגה ראשונה בוק או שווה ערך דרגת עץ תהייה \פרקט מייפל

בוק ממיון  /מייפל     או שווה ערך עשויה עץ פרקט גושני  רצפת פרקט מייפל /בוק
  ראשון

כ   הפרקט  והתחתון    מ"מ  22עובי  העליון  בחלקו  לכה  הפרקט מצופה  לוחות   .
מטר על מנת לאפשר גמישות מתאימה וחיבור הנופל על גבי קורות     3.7באורך כ  

 העץ.

 יש לצרף אישורים בתוקף.  FIBAמשטח הפרקט והלכה בעלי אישור 

מ"מ מצופה לכה משני צידיו להגנה    22עובי הפרקט כ    מ"מ.   52עובי המערכת כ  
   ת כנגד לחות.מיטבי

הפרקט   משטח   את  המקיף  עץ   גושני  פנל  נושם,  פאנל  למשטח יהיה  תואם 
 הפרקט 

ה ישירות ממפעל היצרן בתהליך  כלוחות הפרקט יהיו מוכנים להתקנה עם לציפוי ל
ברמת   עמידה  הבאות:  בדרישות  עמידה  ובנוסף  מושלם  גימור  המבטיח  מבוקר 

כנגד ה גוון העץ הבהיר חיכוך לפי התקן, הלכה תהיה עמידה  צהבה לשמירה על 
  לאורך זמן, בעלת עמידות מצוינת בשחיקה לספורט .

 

 אופציה ב'\פרקט מייפל קנדי  •

ריצפת הפרקט תבוצע על גבי ריצפה מדה מפולס באופן מוחלט , עם סטייה שלא 
 מטר.  3מ"מ לאורך  3תעלה על  

 צרנית.לא יותר שימוש בחומר או באביזר שאינם מאושרים ע"י החברה הי
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סוג העץ והמיון יהיו מוטבעים על גב   מדרגה ראשונהסוג פרקט מייפל דרגת עץ תהייה  

 לוחות הפרקט.  

הפרקט יהיה ממיון שני ומעלה המוטבע על לוחות הפרקט ובנוסף אישור ייצרן ! מטעם 

MFMA   איגוד יצרני המייפל האמריקאי(, להבטחת מקור מייפל איכותי ונקי ממזיקים(

 , יש לספק תעודה והצהרת ספק. CLASICלפרקט אירופאי רמה ראשונה ופגמים או 

ברשימת   להופיע  הרצפה  יצרן  הבא  MEMBER MILLS על  בקישור  הנמצאת 

http://www.maplefloor.org/About-MFMA/Member-Mills.aspx 

)איגוד הכדורסל האירופאי ( יש לצרף אישורים    FIBAעל הרצפה להיות בעלת אישור  

 בתוקף. 

הפרקט  עו יותר. -מ"מ   19-22בי  רבים  עתידיים  וחידושים  חיים  אורך   מאפשר 

  .תואם למשטח הפרקטיהיה פאנל גושני ,נושם ופנל עץ  המקיף את משטח  הפרקט 

 תשתית הפרקט 

יריעת   גבי  על  בלבד  מפוליאוריטן  רגליות  שלביים  דו  פדים  יותקנו  התשתית  בתחתית 

בעובי   הפדים    0.2פוליאטילן  ,עובי  ואינם    11  -  15כמ"מ   גבוה  בעומס  העומדים  מ"מ 

בין הפדים .המרחק  רב  זמן  לאורך  וצורתם  גמישותם  יהיה  -מאבדים את  ס"מ   30רגליות 

חת לסלים אזורי העומס  המרחק ס"מ בקווי האורך והרוחב. באזור מת  33ולא יעלה על  

על   יעלה  לטא  הפדים  הפרו  20בין  ממנהל  אישור  יקבל  ביצוע  לפני  ,המתקין     יקט.סמ' 

בתנאי שהגומיות הנ"ל הינן של אחת משש   MAIL SPEC ניתן לחלופין להתקין גומיות  

 חובה לספק אישור לגומיות מאחת החברות הנ"ל:  MFMAהחברות המופיעות ברשימת 

 

Aaccer Flooring   

WD Florring 

Action Floor System LLC 

Horner Flooring Co 

Robbins Inc 

Connor Sports 

 

סנדוויץ   שתי שכ בסיס מעץ  הרגליות,   12בת  יוצמדו  לשכבה הראשונה  כל אחת.  מ"מ 

בזווית של   ולאורכו בצורה מדורגת  יונחו על רצפת האולם  מעלות האחת    45המשטחים 

 לשנייה כשהגומיות יושבות על יריעת פולאטילן. 

של   סיכות  ובעזרת  פלסטי  דבק  ע"י  באלכסון  ותודבק  תונח  העליונה  מ"מ    25השכבה 

 בה הראשונה. לשכ
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מ"מ בין כל משטח למשטח וכמו כן להשאיר מרווח של    10  -יש להקפיד על מרווח של כ

 מ"מ מסביב לקירות האולם .   30-כ

     הפרקט

מ"מ )זכר    57כ  מ"מ לפחות וברוחב של    19-22לוחות עץ מייפל צפוני קשה בעובי של  

 נקבה(  ממיון דרגה שניה ומעלה בלבד. 

בסיס לאורך האולם ע"י מסמור פנימי על הזכר במרחקים שלא  הלוחות יחוברו למשטח ה 

שורות של לוח פאנל   7מ"מ כל    2-3ס"מ. יש לדאוג למרווח התפשטות של    50יעלו על  

 תואם למשטח הפרקט עם פתחי אוורור. 

 

 שיוף  ,סימון , צביעה וגימור  

+   80גרעין    שיוף בעדיפות אמצעות משייף טופ }מכונת שיוף בעל ריידר{ , נייר זכוכית 

 לוחות.  . 100

פריימר    2מריחת   +     Sealerשכבות  רכיבי  לכה    2דו  עמידה    Finishשכבות  רכיבי  דו 

 . FIBAבשחיקה  בהתאם לתקן 

 סימון מגרשים וצביעה בהתאם לנדרש לפני יישום הלכה. 

 

 כללי אישורים ותקנים 

 להתאמת הפרקט למשחקים בינלאומיים. F.I.B.A  אישור  

 ..D.I.Nתקן אישור עמידה ל

 ו/או כל תקן מחייב. 755אישור מכון התקנים הישראלי עמידה לאש בהתאם לתקן 

 אישור כי החומר עבר חיטוי.

 ביצוע כל הנדרש לשם קבלת אישור כיבוי אש למשטח פרקט. 

 

 

 עוגנים לרצפה 

כולל מכסה בציפוי מסוג  ,מגולוון  עוגן למתקני ספורט לשימוש בחיבור מתקני הספורט 

 אלומניום. ה, כולל רוזטות הרצפ

 

 עבודות משטח פרקט כללי 

כדורסל,   למשחקי  לצבע הלכה של רצפת הפרקט  סימון מלא המותאם  כוללת  ההתקנה 

כדורעף או כל סימון שיידרש כולל צביעה מלאה של רחבות הסל ושלשת העיגולים  )גוון  
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העיריה  נציג  בחירת  הלפי  צדי  ובשני  המגרש  של  הארוכים  והשוליים  }קונטור  מגרש{ 

 . מטר{ 1המגרש ברוחב 

פליז,  עשויה  היקפית  רוזטה  תסופק  ובנוסף  לכדורעף,  חורים:  פתיחת  כוללת  ההתקנה 

המכסה של הרוזטה יכלול כדורים קפיציים למניעת פתיחה אקראית של המכסה. תוך כדי  

 יש לספק תמונה של הרוזטה עם הנעילה הקפיצית. -משחק

 . ח הפרקט הרוזטה תבוצע מחומר זהה למשט

מגלוון שאוטם חדירת מים   יסות הנדרשות יותקן מדרך אלכסוניבכניסות לזירה ובכל הכנ

 .למשטח 

 המחיר של הפרקט כולל פאנלים גושניים , תואמים ונושמים. 

 המחיר כולל אספקה והתקנה של ספי כניסה 

 המחיר כולל פרוק סולמות שוודים והתקנם לאחר התקנת משטח הפרקט .

 פרוק ופינוי לאתר פסולת של המתקנים הישנים .  המחיר כולל

 סמ'.  305המחיר כולל התאמת גובה הסלים הצדדים שלא מוחלפים לגובה חישוק 

 סיווג בשריפה של מוצרי בניה ואלמנטי בניה. 755הקבלן יספק אישור תו תקן 

 . 5516משטח הפרקט יעמוד בתקן 

ם לאישור המשך ההתקנה לאחר  באחריות הקבלן לזמן את המנהל הפרויקט ומכון התקני

 סיום התקנת תשתית הפרקט ולפני ביצוע סימוני המשטח וצביעת הלכה . 

 העבודה כוללת פרוק מעקה ברזל קיים ובמידת הצורך התקנתו בחזרה. 

אישור מנהל הפרויקט לפני באחריות הקבלן להעביר תכנית סימונים  למשטח  הפרקט ל

 הביצוע 

 

 ביצוע  לכה 

לכ שכבת  מתוצרת  ביצוע  מים  בסיס  על  רכיבית  דו  פוליאוריטנית  לסביבה    BONAה 
במיוחד   ENותקן    DINתקן    FIBAמאושרת   גבוהה  עמידות  בעלת  הלכה  לספורט, 

בשחיקה ,אינה משנה גוון, אינה מצהיבה עם הזמן ושומרת על גוון העץ לאורך זמן, קלה 
ה לפעילות ספורט  לתחזוקה, מותאמת לרמת חיכוך המותאמת לדרישות כדורסל ומתאימ

 רב תכליתית. 

 

 חשמלי ראשי מתקן כדורסל 
 ממ' }בהתאמה לרוחב השוליים{.   4250-ממ' ל3200מרחק הבליטה מהקיר יהיה בין  . א

כבל  \ המתקן יוכל להתקפל לקיר ) למעלה ( באמצעות מנגנון חשמלי ורצועת . ב

 הרמה.  
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 במתקן יותקן מנגנון בולם  נפילה  צנטרפוגלי .   .ג

 וצע לקורות התקרה ויאושר ע"י מהנדס קונסטרוקציות  .עיגון המתקן יב . ד

ממ', גודל הלוח יהיה  12ממ' /או לוח פוליקרבונט  15המתקן ישא לוח פרספקס  .ה

 . FIBAע"פ דרישות איגוד הכדורסל הישראלי ואו 

 . FIBAהמתקן ישא חישוק קפיצי ע"פ דרישות איגוד הכדורסל הישראלי ואו  .ו

ע"פ דרישות איגוד הכדורסל הישראלי ואו  לחישוק יותקן  רשת סל מקצועית .ז

FIBA . 

 מ"מ.  350ובצדדים עד לגובה של  Uלוח הסל יהיה מרופד בחלקו התחתון בצורת  .ח

מ"מ מהשפה התחתונה,  30הריפוד יכסה את המשטח האחורי והקדמי עד גובה של  .ט

על המגן להיות כיחידה אחת יצוקה, מגן הלוח יהיה בעל חיזוק פנימי מעץ או מתכת  

 לאורך כל גוף המגן . 

 1חלק  5515מתקן יעמוד בתקן 

 

 מתקני כדורעף 

 ממ' לפחות.  3-אינץ', עובי דופן כ  4זוג עמודי אלומיניום בקוטר של   . א

 מ'.   2.55-גובה העמודים מעל פני הקרקע יהיו כ . ב

 ממ'.   350-אינץ' ובעומק של כ  4.25העמודים יוכנסו לקרקע לשרוול פלדה בקוטר  .ג

 יותקן  מנגנון שינוי גובה . על עמודי הכדורעף  . ד

 לעמודי הכדורעף יותקן מנגנון מתיחה לכבל העליון של רשת  הכדורעף.  .ה

עמיד בגובה של    PVC-כל עמוד יישא ריפוד הגנה היקפי עשוי מספוג  מצופה ב .ו

 סמ' לפחות.  200

מ'  10-9.5ממ' לפחות  באורך של   3המתקן יישא רשת כדורעף אולימפית בעובי  .ז

 מ'.  1וברוחב של 

ממ' ובחלק התחתון סרט   70בחלקה העליון של הרשת יותקן סרט ברוחב של  .ח

 ס"מ'.   5אופקי של 
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 בקצות הסרטים יותקן אביזר אשר דרכו  תמתח הרשת לעמודים.  .ט

מ' עם אביזר  1-ממ' ובאורך של כ  50בצידי הרשת יותקנו סרטי סימון ברוחב של  .י

 ריתום לרשת. 

מ' ובקוטר של  1.8מון אשר יהיו באורך של לתוך הסרטים אלו יושחלו אנטנות הסי . יא

ממ'. עשויים מפיברגלס או חומר אחר העומד בדרישות התקנים ובלבד שאושר  10

 מראש על ידי הרשות המקומית . 

 . 2חלק  5515מתקן הכדורעף יעמוד בתקן 

 

 האולם: ופינות ריפודי הגנה על קירות 

מ' מכל צד של הסל  ובעובי   3  מ' ברוחב של    2ריפוד הגנה על הקיר יהיה בגובה של  

 מ'{  4מ'  ובסל צידי  6ממ' }בסל מרכזי רוחב ריפוד ההגנה  100של 

 ריפוד ההגנה יותקן על גבי לוח עץ לביד ) סנדביץ'(  . א

 שמשונית.  \PVCריפוד ההגנה יצופה בציפוי    . ב

 הריפוד יותקן עם פנל עץ היקפי   .ג

 ממ' מעל הרצפה .  100ריפוד ההגנה יותקן כ . ד

 5515גנה יעמדו בתקן ריפודי הה

 

 מחיצת הפרדה אקוסטית :  

או פוליאסטר מחוזק וחסין אש לפי  PVCמחיצת ההפרדה תבוצע מיריעת בד  . א

 התקן. 

 יריעה הנ"ל .\המחיצה תותקן משכבה כפולה של הבד . ב

בצדי המחיצה יותקנו רצועות הסמוכות לשולי המחיצה שימנעו אפשרות כניסה   .ג

 לרווח שבין היריעות. 

עם   V220/330  ל להתקפל למעלה באמצעות  מנוע חשמלי תלת פזי המחיצה תוכ  . ד

 בלם פנימי  על המנוע .  
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למחיצה יהיו לפחות שני  מנגנונים צנטרפוגליים מסוג אוטולוק או ש"ע למניעת  .ה

 נפילה.

למחיצה תהיה מערכת הנעה מבוססת ציר אורכי בעלת רצועות הרמה סינטטיים  .ו

 ממ' לפחות . 50ברוחב של 

 במצב תחתון שלה תגיע עד רצפת האולם.   המחיצה .ז

גובה המחיצה במצב עליון  שלה לא תהיה נמוכה ממתקן אחר המותקן באולם )  .ח

 גופי תאורה, מערכת מיזוג וכו' (. 

למחיצה יותקנו )מיקרוסוויצ'ים( מפסקים למצב  עליון, למצב תחתון, מפסק נוסף   .ט

 כמשבת עליון ומפסק עומס יתר. 

 .  7חלק  5515המחיצה תעמוד בתקן 

       

   :מתקן חבלי טיפוס          

   החבלים לטיפוס 4מחברי מתכת לחיבור  4בחלק העליון של המתקן יהיו  . א

 2חבלי הטיפוס יהיו מחבל "סיזל" בקוטר " . ב

 בחלק התחתון יהיה אביזר סינטטי או מעור למניעת פרימה של החבל .  .ג

 . למתקן יהיה מנגנון איסוף להצמדה לקיר . ד

     .קן יהיה מנגנון הצמדה/איסוף  של החבלים בחלקם התחתון לקיר  כמו כן, למת .ה

   .20חלק  5515מתקן החבלים יעמוד בתקן 

 מתקן טבעות : 

 גלגלות לפחות לכוונון גובה הטבעות.  4המתקן יכלול   . א

אשר בצידם האחד יותקנו   1.5חבלי "סיזל"  בקוטר של " 2על מתקן זה יותקנו  . ב

 נגנון לשינוי גובה. הטבעות ובצידם האחר יותקן מ

 הטבעות יהיו מאלומיניום או מעץ רב שכבתי  ויעמדו בדרישות איגוד ההתעמלות.  .ג

 על הקיר יותקן מנגנון שינוי הגובה החלק הנייח, הכולל אבטחה משולשת.      . ד

 . 4חלק  5515מתקן הטבעות יעמוד בתקן 
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  :שולחן מזכירות לענפי הכדור

פ תקן איגוד הכדורסל  כולל חיבורים לחשמל, ללוח  שולחן מעץ  עם פינות מעוגלות ע"

 תוצאות, מערכת הגברה ותקשורת ,השולחן יאפשר מקום ישיבה לחמישה מקומות . 

 גומי  עם נעילה . \בשולחן יוקנו גלגלי סילקון

 בפינות השולחן יותקנו ספוגי הגנה.

 . חןבכל צד של השול 1קנים מחליפים כסאות ,כולל עמדות לשח 5השולחן מקום ל 

 

 בדיקות מעבדה: 

בסיום התקנת המתקנים יבצע הקבלן בדיקות התקנה ע"י מכון התקנים לכלל מתקני  
הספורט כולל משטח הפרקט , המבצע מחויב לקבל אישור מכון התקנים בסיום עבודות  

 התשתית. 

 . 1חלק  5515בדיקת מעבדה למתקני הסל ולריפודי ההגנה לפי תקן 

 . 5516י תקן בדיקת מעבדה למשטח הפרקט לפ

 .2חלק  5515בדיקת מעבדה למתקן הכדורעף לפי תקן  

 . 4חלק   5515בדיקת מעבדה למתקן הטבעות לפי תקן 

 . 20חלק   5515בדיקת מעבדה למתקן החבלים לפי תקן 

 . 20חלק   5515בדיקת מעבדה למחיצת הפרדה אקוסטית לפי תקן 

 

 :תעודות אחריות  

חודשים על כל מתקני וציוד הספורט   24ות ל בסיום העבודות יספק הקבלן תעודת אחרי
 חודשים למשטח הפרקט. 48חודשים ו  24שסופק והותקן למשך 

 כללי:

 המחיר כולל פרוק ופינוי לאתר פסולת של המתקנים הישנים . 

 סמ'.  305המחיר כולל התאמת גובה הסלים הצדדים שלא מוחלפים לגובה חישוק 

 חודשים.  48למשך  הקבלן יספק אחריות על המוצר ועל ההתקנה
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 מפתח של אתר העבודות ינתן גם למנהל המתחם. 

הפרויקט  ניהול  וחברת  הרשות  פרטי  ואת  פרטיו  עם  עבודתו  באתר  שלט  יתקין  הקבלן 
 מ' .}יש להעביר נוסח השלט לאישור הרשות{  1.5מ' על  1.5,גודל  השלט 

ן מתחייב לנהל  , הקבלהחברה הכלכלית לאריאלהקבלן יהיה כפוף למנהל הפרויקט מטעם  
יומן יומי של העבודות }כמפורט בגוף המכרז{במהלך העבודה ולמסרו לעיון ככל שיידרש  

 ע"י מנהל הפרויקט.
 

 בסיום העבודות ישאיר הקבלן מתקן נקי ומסודר ללא כל מפגעים . 
 

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

מנהל   לאישור  סימונים  תכנית  הקבלן  יגיש  הספורט  משטחי  על  סימונים  ביצוע  לפני 
 הפרויקט .

 עבודה .\לפני ביצוע התקנת מתקני הספורט והמחיצה יספק הקבלן תוכניות התקנה

 ל המערכות החשמליות שהותקנו .הקבלן יספק אישור חשמלאי חשמל לכ 

 הקבלן יספק אישור קונסטרוקטור לכל המתקנים שהותקנו.

 הקבלן יספק בדיקת מכון התקנים לכל מתקני הספורט ומשטח הפרקט . 
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 'טנספח 

 
  כתב הצעה והתחייבות

 : _________ תאריך
 ,לכבוד

 "( ת לאריאלהחברה הכלכלי)להלן: " החברה הכלכלית לאריאל
 נ., א.ג.

שדרוג רצפת אולם    לביצוע עבודות -  2022/04מכרז   -כתב הצעה והתחייבות : הנדון
 לאולם   " ולרכישת ציוד ספורטהיובלספורט בבית ספר "

אנו הח"מ _____________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו היא ______________,  
 כדלקמן: מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, 

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל   .1
 (."מסמכי המכרז")להלן:  נספחיו

שבו תבוצענה   .2 ביקרנו באתר  פרטיהם,  על  כל מסמכי המכרז  הבנו את  כי  הננו מצהירים 
)להלן:   המכרז  נשוא  הקשורי"העבודות"העבודות  והנסיבות  התנאים  כל  את  ובחנו  ם  (, 

דרכי   הקרקע,  תנאי  סביבתם,  של  מיוחדים  ובחינה  בדיקה  לרבות  העבודות,  בביצוע 
, את שיטת ביצוע העבודות,  ן, טיבן, איכותןהגישה, כמויות וטיבן של העבודות, את כמות

 וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום התחייבויותינו.

כל תנאי ומסמכי המכרז של  חינה זהירה ומדוקדקת  אמור לעיל ולאחר שבחנו בלבהתאם   .3
והרינו   זו  הצעתנו  מגישים  הננו  התשלום,  ותנאי  הזמנים  לוח  לרבות  האמורים,  והחוזה 
ביחד,  כולן  התחייבויותינו,  שאר  כל  את  ולקיים  העבודות  את  לבצע  בזה  מתחייבים 

)להלן:   הכמויות  ובכתב  שבמכרז  ההצעה  בטפסי  מציעים  שהננו  מורה "התבמחירים 
 (. ותנאי התשלום"

תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו,    החברה הכלכלית לאריאלאנו מסכימים כי   .4
ביצוע העבודות לבעלי הצעה אחרת לפי שיקול דעתה    ,ולמסור את  כפי שיראה לה, הכל 

והמוחלט במכרז  ,הבלעדי  למשתתפים  בהוראות  בין    כמפורט  התמחרות  לערוך  ואף 
ככל הזולים  שלהן    המציעים  המחיר  הצעת  אשר  יותר  או  כשרות  הצעות  שתי  שתהיינה 

ביותריהי הזולה  והינה  שווה  של  תה  כאמור  החלטה  כל  לקבל  מתחייבים  ואנו  החברה , 
 . הכלכלית לאריאל

   במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:  .5

תוך   .5.1 חוזה המכרז  כל מסמכי  על  דרישת  7לחתום  בתוך  ימים ממועד קבלת  או  כם 
   ידכם.-יקבע עליפרק זמן אחר, כפי ש

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות  הרלבנטיות ו/או   .5.2
 פיצויים כלשהם בגין הקטנת היקף התמורה ו/או ביצוען במלואן. 

הכל    -להתחיל בביצוע התחייבויותינו על פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר   .5.3
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.   -ידכם   כפי שיקבע על

בידיכם   .5.4 והמסמכים    -להפקיד  האישורים  כל  העתקי  את  החוזה  חתימת  במועד 
האחרים, לרבות אישור עריכת ביטוח והערבות הבנקאית, כנדרש במסמכי המכרז  

 והחוזה. 

 

 



 55 

יב אותנו החוזה על  הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחי .6
כל המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה  

בכתב, כחוזה מחייב בין    החברה הכלכלית לאריאל בכלל, תחשב הצעתנו וקבלתה על  ידי  
לאריאל הכלכלית  של  ילבינ   החברה  מזכויותיה  יגרע  שהדבר  מבלי  הכלכלית  נו,  החברה 

 במסמכי המכרז. כמפורט לאריאל

וא המכרז מיד לאחר שנקבל הודעה על זכייתנו  העבודות נש ככל שנדרש להתחיל בביצוע   .7
וכל   החוזה  המכרז,  הוראות  פי  על  לדרישה  בהתאם  ונפעל  לכך  ערוכים  אנו  במכרז, 

 המסמכים הכלולים בהם. 

בזה   .8 מצרפים  הרינו  זו  שבהצעתנו  ההתחייבויות  לקיום  במכרז כנדרש    ערבות  כערבות 
התחייבויותינו  ו נקיים  ולא  במקרה  כי  חוזר  בלתי  באופן  כוחכם  את  או    -מייפים  כולן 

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת    7שבהצעתנו ו/או לא נחתום על החוזה תוך    -מקצתן  
, הרי  החברה הכלכלית לאריאליה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי שתקבע  יזכ

הער את  ולחלט  לממש  בידיכם  או  הזכות  מראש  הודעה  כל  בלי  זאת  הבנקאית,  בות 
התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות  

 להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל. 

במכרז .9 ונזכה  במידה  קיום התחייבויותינו,  ביצוע העבודות בתקופת    להבטחת  ולהבטחת 
והאחריות אוטונומית  הבדק  בנקאית  ערבות  החוזה,  חתימת  במועד  לכם,  נמסור  אנו   ,

 ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם.כנדרש בהסכם 

חודשים  .10 שלושה  במשך  אותנו  ותחייב  בתוקף  תהיה  זו  הצעתנו  כי  בזה,  מתחייבים  אנו 
החברה ידי  -שייקבע על  מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי

לאריאל עלהכלכלית  נידרש  זו  תקופה  ובמהלך  במידה  כל  -.  את  לקיים  ידכם 
 התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי. 

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות    -)במקרה של תאגיד(   .11
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע. -והמטרות שלנו על 

מוצהר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על   .12
כל טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז 

 ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה. 

וכספית לשם   סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית יהננו מצהירים בזה, כי אנו בעלי ידע ונ  .13
סיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי  יביצוע העבודות, וכי הננו עומדים בכל תנאי הנ 

עבודה   מנהלי  וכן  תקין  ובמצב  הנדרש  הציוד  כל  החוזה  ביצוע  לצורך  לרשותנו  עומדים 
נ  ובעלי  מיומנים  מקצועיים,  ומספיקיועובדים  מתאים  ובמספר  ביצוע  לצורך    סיון 

 העבודות. 

הבאים  בזה  יםמצורפ מהגופים  ואישורים  במסמכי    המלצות  שנדרשו  האישורים  וכן 
  המכרז:

 המלצות 

ומספר  מס' הממליץ  שם 
 טלפון  

 שנת ביצוע   תאור הביצוע רשות מקומית

1.     

2.     

3.     

4.     
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 נדרשים  תקן והתאמה לתקן  אישורי 

 .  5515למתקני הספורט לפי תקן אישור תו תקן -1

 . 5516ואישור תקן למשטח הפרקט  FIBAאישור -2

 ה.דלמחיצת ההפר 5517אישור תקן   -3

 .  במידה וקיים לספק אישור דגם אשור מכון התקנים על המצאות בהליך תקן-4

בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה הצעתנו לתמורה בגין ביצוע העבודות הינה   .14
 כמצוין במסמכי המכרז. 

ידנו   .14.1 על  המוגשת  המחירים  הנתונים  הצעת  בסיס  על  העבודות,  לכל  מתייחסת 
המפורטים במסמכי המכרז, כתבי הכמויות, המפרטים הטכניים וכיו"ב והמחירים  

, לרבות  כוללים את כל החומרים, הציוד וכיו"ב שנדרש להם לצורך ביצוע העבודות
 .  תכנון שייעשה על ידנו ועל חשבוננו

 . להלןחידה המפורטים אנו מתחייבים לבצע את העבודות על פי מחירי הי .14.2

   –הצעת המציע  .14.3

14.4. 

אומדן מתקני ספורט עיריית אריאל

סה"כמחירתאור פריטיחכמותמיקום

יח1

מתקן כדור עף אלומיניום כולל מנגנון למתיחת 

רשת  וריפוד מגן  תיקני , רשת בעובי 4 ממ'

8,100          8,100            

מ"ר24

ריפוד הגנה מתחת לסלים עם אישור תקן 5515 

חלק 1

420             10,800          

יח6

פינות מגן על קירות האולם מאושרות תקן 

\בטיחות גובה 2 מטר תקן 5515 חלק 1

750             4,500            

מתקן חבלים לפי תקן 5515 חלק 20יח1

8,100          8,100            

מתקן טבעות לפי תקן 5515 חלק 4יח1

8,100          8,100            

יח2

מתקן סל 3.2 מטר מתקפל לקיר חשמלי , בעל  " 

אישור דגם של מכון התקנים  כולל מנגנון לשינוי 

גובה חשמלי מאושר תקן 5515 חלק 1

30,000        60,000          

מ"ר119

מחיצה אקוסטית\הפרדה חשמלית לפי תקו 5517

620             73,800          

רצפת פרקט מאושרת FIBA העומד בתקן 5516מר620
400             248,000        

יח1

צביעת קונטור המגרש }1רוחב  מטר{ כולל עיגול 

אמצע ורחבות עונשין

7,200          7,200            

         2,200.0          2,200סימון מגרש כדור סל יח1

         1,800.0          1,800סימון מגרש כדורעףיח1

לוח תוצאות 
יח1

לוח תוצאות מאושר fiba מותאם לליגה לאומית 

בכדורסל כולל שעון 24 שניות ומערכת פיקוד 

40,000        40,000.0       

אישורי 

            7,000          7,000מעבדה

   479,600.00לפני מע"מ

מע"מ

כולל מע"מ

אולם ספורט עיריית אריאל

מתקני ספורט

משטח פרקט
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ההנחה המוצעת על ידינו למחירון לעיל הינה בשיעור %____________ למחירי כתב הכמויות  
 לעיל.  

 . לא כולל מע"מ  ___________________ ₪ -סה"כ כתב כמויות לאחר הנחה 

פאו הינו  המחיר  כי  לנו  ידוע  הכמויות.  כתב  רכיבי  כל  על  תחול  כאמור  ולא  ההנחה  שלי/סופי 
 תשולם תוספת כלשהי, למעט מע"מ.

 לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק במועד התשלום. 
 
 לראיה חתמנו, היום__________:  ו   

 כתובת _______________________ , שם המציע ________________   

 טלפון:_______________________ ,  __________________  נייד 'טל   

 כתובת דוא"ל __________________ , ___________________פקס':_  
 

    ________________  חתימת המציע, תאריך ____________________
                        
 )חתימה וחותמת במקרה של תאגיד(        


