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בעירייה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם זה  לא יחייב את העיריה אלא לאחר צירוף 
 חתימת החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של העיריה וחותמת העיריה

 
 

 עיריית באקה אל גרביה    
 22/2022מכרז פומבי מס' 

 
 הזמנה להציע הצעות 

 
 

 
ה של ציוד כושר ומתקני ספורט, אספקה והתקנלביצוע עבודות ( מזמינה בזה הצעות העירייה"עיריית באקה אל גרביה  )להלן "

 . ההשתתפות במכרז מותנית ברכישת מסמכי המכרז.גרביה-באקה אל עבור עיריית ביצוע ביצוע בדיקה תקופתית–כולל 
 

ה' בין השעות:  –, בימים א' ענאבסהמר ח'דר  -ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, ממשרד מנהל מחלקת חוזים והתקשרויות
 אשר לא יוחזרו לרוכש בשום מקרה.  ₪ 1,000, תמורת סך של 15:00 – 08:00

 

ולא    4.202241., עד יום   baqa.co.il@sihamבדוא"ל:   WORDבעניין המכרז יוגשו בטבלה, בקובץ שאלות והבהרות 
-04. על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות הבהרה על ידי הנמענים בדוא"ל בטלפון מס': 13:00יאוחר משעה 

6286523 . 

נושאת  ,סגורה וחתומה, ללא סימני זיהוי של המציעהצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במעטפה 
בתיבת המכרזים המתאימה במשרדי מנכ"ל עיריית באקה אל גרביה, עד ידנית במסירה אישית , 22/2022סימון: מכרז מס' 

 .  13:00ולא יאוחר משעה  27.4.2022יום 

 .במסירה אישיתמלבד או בכל דרך אחרת  לא יתקבלו הצעות לאחר המועד האחרון או הצעות שישלחו בדואר

 
 

 
 
 

 
 ראיד דקה                       

 ייהראש העיר                        
 עיריית באקה אל גרביה
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 ג ר ב י ה -ב א ק ה  א ל  ע י ר י י ת 

ה של ציוד כושר ומתקני ספורט, כולל אספקה והתקנלביצוע עבודות  22/2022 'מכרז פומבי מס
 גרביה-באקה אל עבור עיריית ביצוע בדיקה תקופתית

 
 תוכן עניינים ורשימת המסמכים

 
 עמ'     מסמכים מצורפים למכרז והכלולים בחוברת זו

 
 4      תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים  -מסמך א'  

 
 11                 אישור הוכחת תנאי סף  – נספח א'  -
 12                 ו"ח למחזור כספיאישור ר – ב'  נספח -
 13               תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים – נספח ג'  -
 15                  תצהיר אי תיאום מכרז  –נספח ד'  -
 ו/או הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות –נספח ה'  -

 16                                                                          לחבר מועצה                   
  17                                          עדר הליכים משפטייםיתצהיר ה  –נספח ו'  -
 18                         תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלון –נספח ז'  -
                                 הצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם  –נספח ח'  -

 19                                                                        לדרישות הדין                  
 21                                      שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים –נספח ט'  -
 26                                     חוו"ד רואה חשבון אודות "עסק חי" –נספח י'  -

 
 27                       הצעת המציע  -מסמך ב' 

 
 29              להשתתפות במכרז    נוסח ערבות בנקאית  -מסמך ג' 

 
 30       הסכם התקשרות  -מסמך ד' 

 
 41               נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע עבודה  -מסמך ה' 

 
 מצורף                         ומחיריםכתב כמויות  מפרט טכני,  - מסמך ו'

 
 מצורף              אישור קיום ביטוחים        -מסמך ז'           

 
 מצורף                                סימולציה לחדר הכושר                                       -מסמך ח'          
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 א'מסמך 

 
 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

 בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדיםמסמך זה, כמו גם כל יתר מסמכי המכרז, כתובים 

 לשני המינים במידה שווה.

 מהות המכרז. 1

ה לביצוע עבודות אספקה והתקנ 22/2022 'מכרז פומבי מסמבקשת בזה לקבל הצעות  "("העירייה -להלן )גרביה -עיריית באקה אל

הכל כמפורט  ,("העבודותלהלן: ") ,גרביה-באקה אל עבור עיריית ביצוע בדיקה תקופתיתשל ציוד כושר ומתקני ספורט, כולל 

 במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
  

  המכרז מסמכי. 2 
 
 

 מכרז
 
 

 .המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ותנאיו 1.
 
 
 
 

 .'מסמך א -
 

 תנאי המכרז והוראות כלליות
 2.1.1 

  אישור הוכחת תנאי סף -נספח א׳  - 

 

 אישור רו״ח למחזור כספי -נספח ב׳  -
 

 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים -נספח ג׳  -
 

 תצהיר אי תיאום מכרז -נספח ד׳  - 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או  -נספח ה'      -

 לחבר המועצה.                        
 תצהיר העדר הליכים משפטיים.   -נספח ו'    -     

 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלון.  -נספח ז'   -      

                             הצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם לדרישות  -נספח ח'     -     

 הדין.                             

 חשש  לניגוד  עניינים.שאלון  לאיתור   -נספח ט'  -

 חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי".  -נספח י'   -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.1.2 הצעת המציע מסמך ב'. -

 2.1.3 נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז מסמך ג'. -

 2.1.4 הסכם התקשרות מסמך ד'. -

 2.1.5 העבודות נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע מסמך ה'. -

  .מסמך ו' -                
 

 ומחירים  מפרט טכני וכתב כמויות
  

2.1.6 

 מסמך ז'.-

 מסמך ח'. -

 
 
 
 
 
 
 
 

 )יוגש ע"י הזוכה במכרז( אישור קיום ביטוחים

        סימולציה לחדר הכושר                                                                                 

- 

2.1.7 

2.1.8 
 

 כל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז". .2.2

במשרד מנהל  14:00 – 08:30, בין השעות (כולל' )עד ה 'בימים א₪ 0010את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום על סך של  .2.3

עלות הרכישה כאמור לא תוחזר . גרביה-באקה אל -העירייהבבניין , אבסהמר ח'דר ענ -חוזים והתקשרויותמכרזים מחלקת 

 .בכל מקרה

 

 

 

 להלן ריכוז התאריכים למכרז: .2.4
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 תאריך פעילות
המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה 

 13:00, 14.4.2022 לעירייה

המועד האחרון למתן תשובות לשאלות 
 13:00, 18.4.2022 הבהרה

 11:00, 13.4.2022 )לא חובה(מועד מפגש המציעים 

 13:00, 27.4.2022 מכרזהצעה לתאריך אחרון להגשת 

 )כולל( 30.7.2022 מועד תוקף ההצעה וערבות המציע
 
 

 עדיפות בין מסמכים .3

 

ונספחיו, תכרענה הוראות  הקבלןבכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות הסכם  3.1

 ונספחיו. הקבלןהסכם 
 
  

 הגדרת העבודות נשוא המכרז .4

 

 :(הכל כמפורט במסמכי המכרז)העבודות כוללות, בין היתר, את ביצוע הפעולות הבאות 

מכשירים  /של ציוד  והכל בהתאם לכתב הכמויות כושר ומתקני ספורטהעבודה תכלול אספקת סוגים שונים של ציוד  4.1

 .למכרז זה מסמך ו'כתב הכמויות בבמפרט הטכני,  יםרטוהמפ, חדר הכושר + מתקני ספורט ניידיםל

 וכן בדיקות תקופתיות כמפורט במסמכי המכרז.

 תנאי סף להשתתפות במכרז-כשירויות המציע .5

 :במצטברתנאים הבאים, הרשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל 

 השנים האחרונות חמשמ בכל אחתעל המציע להיות, במועד הגשת ההצעה, בעל ניסיון קודם,  5.1

 .בשנה לפחות₪  200,000באספקת ציוד ספורט וכושר, בהיקף של ( 2017-2021)

שנים לפחות באחזקה וטיפול של  5על המציע להיות, במועד הגשת ההצעה, בעל ניסיון של  5.2

 חדרי כושר ומתקני ספורט.

 (כולל מע״מ)ש״ח  300,000על המציע להיות, במועד הגשת ההצעה, בעל היקף מחזור כספי של  5.3

משלוש השנים  בכל אחתדות אספקה של ציוד ספורט וכושר בלבד, לפחות, בביצוע עבו

 (2019-2021)האחרונות 

 המציע רכש את מסמכי המכרז, וצרף קבלה בגין הרכישה. 5.4

 לא יתקבלו הצעות במשותף. מובהר, כי על המציע לעמוד בעצמו בתנאי הסף המפורטים לעיל.

 לא תידון כלל. -הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף דלעיל 
 

 אישורים והמלצות -אים נוספים תנ .6

 , שניתנו לו מאת רשויות מקומיות ו/או ממוסדות ממשלתיים ו/אוהמלצותהמציע יצרף להצעתו  6.1

 .מטעמו דומות עבודותגורמים פרטיים, שעבורם/ן בוצעו 

5



 
 

 

אותן. לצד שביצע  ספורטכושר / מתקני המציע יצרף להצעתו רשימת עבודות אספקת ציוד  6.2

 שביצע המציע, יצרף המציע את הפירוט כדלקמן:רשימת העבודות 

 ;כתובת דואר אלקטרוניו מספר טלפון+ פרטי התקשרות:  שם מזמין העבודה 6.2.1

 פרטים אודות הפרויקט שבוצע; 6.2.2

 ההיקף הכספי של העבודה; 6.2.3

 מועד ביצוע העבודה; 6.2.4

 

ע״י תום לעיל, יצרף המציע אישור ח 5.2 -ו 5.1בסעיף תנאי הסף הקבוע עמידה ב לצורך הוכחת 6.3

למסמך א'  כנספח א'המנהל הכללי של המציע ומאומת על ידי עו״ד מטעמו, בנוסח המצורף 

 זה.

לעיל, יצרף המציע אישור חתום על ידי  5.3בסעיף תנאי הסף הקבוע עמידה ב לצורך הוכחת 6.4

נוסח ב, מלא וחתום כנדרש, 2021-2019רו״ח בדבר היקף המחזור הכספי של המציע בשנים 

 למסמך א' זה. ב',כנספח  המצורף
      
  

 על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף בדבר היותו עוסק מורשה. 6.5

על המציע לצרף להצעתו, אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון, בדבר ניהול ספרים כחוק וכן,  6.6

, מלא וחתום (9761 –אכיפת ניהול חשבונות, התשל"ו )תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 זה.  'למסמך א 'נספח גבנוסח המצורף כ כנדרש,

זה,  'למסמך א 'כנספח דעל המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח המצורף  6.7

 כשהוא מלא וחתום כנדרש.

והמצורפים כנספחים  לעל המציע לצרף להצעתו את כלל התצהירים והאישורים המפורטים לעי 6.8

 למסמך א'.

 ור תקף ליום הגשת ההצעה על ניכוי מס במקור.על המציע לצרף להצעתו, איש 6.9

מציע שהוא חברה בע״מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות וכן  6.10

 אישור עו״ד או רו״ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה.

 ,(מכרזים)לתקנות העיריות )1ה)22ככל שהמציע הינו עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בסעיף  6.11

על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים בהתאם  (,"התקנותלהלן: ", )1982-תשמ"ח

 לתקנות.

מובהר, כי על כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל,  6.12

לא יתקבלו  .(לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה)להתייחס למציע באופן אישי 

 רים המתייחסים לגוף משפטי אחר ו/או לאדם אחר מלבד המציע.הצעות במשותף ו/או אישו

 .העיריה תהא רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה האישורים הרשומים לעיל ו/או אחד מהם
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 ערבות להשתתפות במכרז .7

 

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, במקור, חתומה כדין לפי הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה  7.1

שם "מבקש" די בנק בישראל. יודגש, כי י-ואשר הוצאה על₪  0007,על סך של  בלבד, 'גמסמך כ

 הערבות הבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע במכרז.

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה, מתחייב  30.7.2022הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  7.2

 המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת.

רייה. צדדית של העי-הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד 7.3

 - 'ג מסמךבאמצעות הפקסימיליה, הכל כמפורט ב גםמודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט 

 נוסח ערבות ההשתתפות, אשר הינו חלק ממסמכי המכרז.

שייחתם הסכם עם מי שייקבע ע"י הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר  7.4

 פי המאוחר.ל -העירייה כזוכה במכרז ו/או לאחר סיום הליכים משפטיים, ככל שיתקיימו 

 

 .א תידון כללל -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל 
 

 הוצאות המכרז .8

מי מטעמו לצורך השתתפות די המציע ו/או י-כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא אשר הוצאו על 8.1

 במכרז ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז יהיה על חשבון המציע בלבד.

 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד העירייה בעניין. 8.2

 הכרת מסמכי ותנאי המכרז .9

ההתקשרות  על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי המכרז, בדגש על הסכם 9.1

 המצורף לו.

 זהות בין הצעות כשירות .10

במידה ותהיינה מספר הצעות העומדות בתנאי הסף אשר הגישו הצעת תמורה זהה, תיערך  10.1

ימים  (3)ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת תוך שלושה 

 תיקבע ההצעה הזוכה. ומבניהןמיום קבלת הודעה על כך, 

ת ההצעה המשופרת, עדיין ההצעות תהיינה זהות בתמורה המוצעת בהן, אם לאחר הגש 10.2

ימים מיום קבלת ההודעה על  (3)יתבקשו המציעים להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך 

 כך, וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר.

 הצהרות המציע .11

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז  11.1

ומסמכי ההסכם ידועים ונהירים לו, כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות 

 -המקצועיות והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז 

 מסמכי המכרז. כלם על הכל כמפורט במסמכי ההסכם. המציע יחתו

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה ואישור, כי המציע סייר בשטח  11.2
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האתר, בחן את המיקום המיועד לביצוע העבודות ובדק את תנאי שטח האתר לצורך מילוי 

 ההתחייבויות עפ"י ההסכם.

אי הכרת התנאים כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או  11.3

 ר הגשת הצעת המציע.לא תתקבל לאח -באתר 

 
 שינויים הסתייגויות ותיקונים .12

 אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. 12.1

העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון משום הסתייגות המציע מתנאי  12.2

 המכרז.

ילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מ 12.3

במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף 

המכרז ובין באמצעות מכתב נלווה או בכל דרך אחרת עלולים להוביל לפסילת ההצעה והכל 

 .של העירייה בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים

 
 שאלות והבהרות .13

ימצא המשתתף במסמכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות, או שיהיה לו ספק כלשהו  13.1

ד"ר סיהאם בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, יהיה רשאי לפנות לעירייה, באמצעות 

, עם @baqa.co.ilsiham באמצעות הדוא"ל :  בריאות הציבור מח' תמנהל – כעכוש עתאמנה

העתק למנהל מחלקת מכרזים חוזים והתקשרויות, מר ח'דר ענאבסה, לדוא"ל 

khader@baqa.co.il שאלות הבהרה בכתב,  13:00 בשעה 4.202241. ולהעביר עד ליום

 בלבד: ובמבנה שלהלן

 

 נוסח השאלה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
הנספח אליו המסמך או 

 מס״ד מתייחסת ההבהרה

    

 

ל יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר "בפנייה באמצעות הדוא

 ו א      04-6286523 : אלקטרוני ומספר טלפון. יש לוודא קבלת השאלות בטלפון מס'

 052-5639391.  

 

 המצוינים העירייה לנציגי נשלחו אם אלא, הבהרה לשאלות תענה לא העירייה כי, יש לציין

 כל על לענות מתחייבת איננה העירייה כי, יודגש כן. בלבד לעיל וכמפורט בלבד לעיל

 .שיוגשו השאלות

 
ככל שיהיו שינויים במכרז תופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי  13.2

 נפרד ממסמכי המכרז.

היה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות יפה, אין ולא -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 13.3

 תחייבנה את העירייה. -בכתב 
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העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  13.4

ם כאמור במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקוני

יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר 

ידי רוכשי מסמכי המכרז, והמציע -רשום, בדוא״ל או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על

 יחתום עליהם וייצרף אותם להצעתו.

 רכוש העירייה -מסמכי ההסכם  .14

קניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה מסמכי הסכם הינם רכושה של העירייה ו 14.1

למטרת הגשת הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי 

ההסכם לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם לעירייה לא 

ן שהגיש להלן, וזאת בי 17אמור בסעיף כ -יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות 

 הצעה לעירייה ובין אם לאו.

מובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז  14.2

 מהעירייה.

 החלטות העירייה .15

ועדת המכרזים רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן המכרז,  15.1

 אשר יוגש לוועדת המכרזים.

 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.אין ועדת המכרזים מתחייבת  15.2

העירייה תהא רשאית להתחשב בבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע ובכושרו  15.3

 ובניסיונו, לבצע את העבודות בטיב מעולה ובמועדים המפורטים במכרז.

 

או לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה, לחקור ולדרוש ממשתתף כל מידע ו/ 15.4

מסמך ו/או אישור להוכחת כשירותו, ניסיונו ו/או מומחיותו והמציע יהיה חייב למסור לוועדה 

 את מלוא המידע ו/או המסמכים להנחת דעתה.

 
ועדת המכרזים, רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים ואישורים שעל המציע היה לצרף  15.5

בתוקף במועד הגשת ההצעה להצעתו ולא צורפו להצעה ובלבד, שאישורים אלה היו נכונים ו

 ושלא נרשם במפורש בתנאי המכרז, כי אי צירופם יגרום לפסילת ההצעה.

 
 חובת הזוכה במכרז .16

ודעת ימים ממועד קבלתו את ה (7), הרי שבתוך שבעה (״הזוכה״ –להלן )זכה המציע במכרז  16.1

 העירייה בדבר זכייתו במכרז יהא עליו להמציא לעירייה, את המסמכים הבאים:

 .(מסמך ה') ת הבנקאית להבטחת ביצוע העבודותוהערב 16.1.1

אישור על קיום ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת ביטוח ישראלית מוכרת  16.1.2

 ובעלת מוניטין.

האישור על קיום הביטוחים יוגש לפי הנוסח העדכני ביותר לפי הנחיות 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
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 בהסכם. 9בכל הדרישות המהותיות בנספח ז' וכן בסעיף ויעמוד 

לעיל, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו  16.1לא ימלא הזוכה אחר התנאי המפורט בסעיף  16.2

 לעיל.  2במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע, כאמור בסעיף 

ות שנוטל על עצמו סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבוי 16.3

המציע עם הגשת הצעתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע 

בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו 

 המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

ם הזוכה, תהיה רשאית העירייה במידה ובוטלה הזכייה במכרז ו/או התקשרותה של העירייה ע 16.4

מקביל לחילוט בידה, כל זאת -למסור את דבר ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שיקבע על

 הערבות הבנקאית של המציע.

 הגשת הצעות, מועדים .17

גרביה -בניין הרב תכליתי בעיר באקה אלב 11:00בשעה  4.202231.מפגש מציעים יערך ביום  17.1

אך חובה  אינהההשתתפות במפגש המציעים  .בשטח המיועד לביצוע העבודות

 מומלצת.

על המציע להגיש הצעתו בתוך מעטפה. ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז כשהם חתומים  17.2

 כדין על ידי מי שמוסמך לחתום עליהם מטעם המציע.

 
 

, יש להגיש בעותק מקורי במסירה אישית בלבד, במעטפה וצורפותיואת מסמכי המכרז  17.3

הנושאת את מספר ושם המכרז, כשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי או רישום נוסף, לקבל 

אישור נציג/ת העירייה על מועד ושעת מסירה ולהפקידה בנוכחות נציג/ת העירייה, בתיבת 

וזאת לא , גרביה-בבאקה אל מנכ"ל העירייה בבניין העירייה הראשיהמכרזים שבמשרדי 

 13:00בשעה  4.202272.יאוחר מיום 

 א תתקבל כלל.ל -הצעה שלא תוגש כאמור לעיל ו/או לאחר היום והשעה המופיעים לעיל 

 

 
 אאד דקהר                                                                                                                                           

 הגרבי-ראש עיריית באקה אל
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 נספח א׳ למסמך א׳

 לכבוד
 ,יהגרב-עיריית באקה אל

 ;("העירייה" -להלן )
 

ביצוע ולל ציוד כושר ומתקני ספורט, כה של לביצוע עבודות אספקה והתקנ 22/2022 'מכרז פומבי מס
 גרביה-באקה אל עבור עיריית בדיקה תקופתית

 הסף תצהיר לאישור עמידה בתנאי 

לומר את האמת וכי  לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי ______________  נושא/ת ת.ז. מספר____________ אני, הח״מ, 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 

 והנני( "המציעלהלן ") ______________ ת.ז. של המציע ח.פ./ ע.מ./______________ -הנני משמש/ת כ .1

עיריית של  ,22/2022במסגרת מכרז מספר  הקבלןמורשה/ת חתימה ומוסמך מטעמו ליתן תצהיר זה, כחלק מהצעת 

 .יהגרב-באקה אל

 .(""המכרזלהלן: ) יהגרב-עיריית באקה אלשפרסמה  ,22/2022 תצהירי זה ניתן במצורף להצעת המציע במכרז מס' .2

ביצוע תוך מתן אחריות והתחייבות ל ספורט כושר ומתקני אספקת ציודי להצהיר, כי המציע ביצע עבודות הרינ .3

 , והכל כמפורט להלן:2017-2021 , בשניםהגופים שלהלןעבור  בדיקה תקופתית

 מס״ד שנה גוףשם ה היקף כספי

₪ ______________  

 

7201  .1 

₪ ______________  

 

8201  .2 

₪ ______________  

 

2019 .3 

₪ ______________  

 

2020 .2 

₪ ______________  

 

2021 .5 

₪ ______________  

 

_______ .6 

 
 

 עוד הריני להצהיר, כי זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4
         ____________________ 

 חתימת המצהיר/ה               

 אישור

__ _________ גב׳ברחוב מר/ עו״ד מאשר/ת בזאת כי ביום הופיע/ה בפני במשרדי -___________ אני הח״מ,, 
המוכר/ת לי באופן אישי, ואחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר ____________ /ידי ת.ז. יהה/תה עצמו/ה עלשז

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/מה בפני על התצהיר דלעיל. וכי ת/יהיה אמת

  .הקבלןמורשה חתימה מטעם  ה/הינוהנ"ל כן אני מאשר/ת כי 
 

____________  ___________________  _______________ 
 חתימת עוה"ד     חותמת ומספר רישיון עו"ד   תאריך     
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 נספח ב׳ למסמך א׳

 לכבוד
  יהגרב-עיריית באקה אל

 ;("העירייה" -להלן )
 
 

 ה של ציוד כושר ומתקני ספורט, לביצוע עבודות אספקה והתקנ 22/2022 'מכרז פומבי מס
 גרביה-באקה אל עבור עיריית ביצוע בדיקה תקופתיתכולל 

 חשבון אודות מחזור כספי -אישור רואה                 
 

  ___ / ___ / ___ תאריך: 

 

 לכבוד

 יהגרב-עיריית באקה אל

 א.ג.נ.,

 העסקית של, מאשר את הפרטים הבאים לגבי הפעילות ' ___________אני הח״מ רואה החשבון  מס

, יהגרב-עיריית באקה אלשל  22/2022בקשר לעמידה בתנאי מכרז פומבי מס'  ("המציע"להלן: ) __________________

 כדלקמן:

 כדלקמן: 2021, 2020 ,2019היקף המחזור הכספי של המציע מעבודות אספקת וציוד ספורט וכושר היה בשנים . 1

 .(כולל מע״מ)₪ : __________2019בשנת 

 .(כולל מע״מ)₪ : __________2020בשנת 

 .(כולל מע״מ)₪ : __________2021בשנת 

 בכבוד רב,                                                                                       

 

 

 

  ____________  ____________         _________ 
 תאריך             חתימה וחותמת  חשבון-שם רואה  

 
___________   __________   __________ 

  פקסימיליה                  טלפון          כתובת         
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 נספח ג׳ למסמך א׳

 
 לכבוד

 יהגרב-עיריית באקה אל
 ;("העירייה" -להלן )

 

 

 כדיןתצהיר/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום 
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
 

__________, מורשה חתימה מטעם ___אני הח"מ ___________, נושא ת.ז. שמספרה __
 ( מצהיר בזאת כדלקמן:"המציע"_____________________, שמספרו ___________ )להלן: 

 
 הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים. .1
 
 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .2
 

המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד  א.
 החתימה על ההצהרה.

 
ההרשעה  -חוק עובדים זרים אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי  ב. 

 תה בשלוש השנים שקדמו למועד החתימה על ההצהרה.יהאחרונה לא הי
 

 לעניין סעיף זה: ג. 
 

תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל  -"בעל זיקה"  .1
 השליטה במציע הינו בעל השליטה גם בו.

 
 .1991 -עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  חוק -"חוק עובדים זרים"  .3

 
 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  -"שליטה"  .4

 
הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי  .3

 הקיבוציים וההסכמים האישיים החליט עליו.העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים 
 
 מבלי לגורע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .4
 

 המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. א. 
 

הרה חלפה המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצ ב.
 שנה לפחות ממועד ההרשעה.

 
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה  ג.

 חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 

 לעניין סעיף זה: ד. 
 

 "בעל זיקה" כל אחר מאלה: .1  
 

 תאגיד שבשליטת המציע. .1.1  
נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הינו בעל השליטה  .1.2

 גם בו.
תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע,  .1.3

 ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.
 חראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה.מי שא .1.4  

תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי  -אם המציע הינו תאגיד הנשלט שליטה מהותית       .1.5
 ששולט במציע.

 
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  -"הורשע"  ה.

(31.10.02.) 
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 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -כר מינימום" "חוק ש ו. 
 

 ים של אמצעי שליטה בתאגיד.ושה רבעים או יותר בסוג מסוהחזקה של של -"שליטה מהותית"  ז.
 

הנני מצהיר כי שמי הוא _______________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי, וכי תוכן  .5
 תצהירי אמת.

 
 
 

 
_______________  ________________  _________________ 

 חתימה   שם המצהיר    תאריך 
 

 
 
 

 
 אימות חתימה

 
 

אני הח"מ____________ עו"ד, מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 
 ________________, אשר חתם על הצהרה זו מוסמך לעשות כן בשמו.

 
 
 
 
 

_______________  ________________  _________________ 
 תאריך    וחותמת חתימה    שם               
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 נספח ד׳ למסמך א׳

 
 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות

 
 /   , המציע* / העובד אצל המציע*   מס ת"ז   _______  אני הח"מ 

 "המציע"( מצהיר בזה כי:)להלן:  _________  בתאגיד*

 
 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע. .1
 
ההנחה אשר מופיעה בהצעה זו הוחלטה על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר  .2

 או עם מציע פוטנציאלי אחר.
 
זו לא הוצגה בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או מי אשר יש לו  ההנחה אשר מופיעה בהצעה .3

 את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
 

 המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .5
 
 הצעתי זו.המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מ .5
 
 המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6
 
הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה  .7

 פוטנציאלי אחר במכרז זה.
 

 במקום המתאים: Vיש לסמן 
 
המצהיר ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע, אינו נמצא כרגע תחת חקירה בחשד  -המציע*/ אם המציע הינו תאגיד  

 לתיאום מכרז, אם כן, אנא פרט:
            
            

 *מחק את המיותר.
 
המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של תיאומי מכרזים,  

 אם כן, נא פרט:
            
            

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

 
____                            _______ _________       

 חתימת המציע / חתימת התאגיד  שם המציע / התאגיד                                        תאריך    
 
 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד ____________, מ"ר____________, מרח' ____________ מאשר בזאת כי ביום ____________ 

/ המוכר לי באופן אישי והמוסמך על פי מסמכי התאגיד לחתום  הופיע בפני ____________ שזיהה את עצמו ע"י ת"ז

על תצהיר זה ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה 

 כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

 
 

            
 שם מלא וחותמת         
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 למסמך א׳׳ הנספח 

 
   תאריך: 

 
 לכבוד

 גרביה-עיריית באקה אל
      
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה הנדון:

 
 רביה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ג-הנני מצהיר בזאת כי עיריית באקה אל .1
 

 כדלקמן:דת העיריות )נוסח חדש( הקובע וא)א( לפק122סעיף  .1.1 
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו   

ה, בן זוג, הור -ין זה, "קרוב" יאו שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענ
 בן או בת, אח או אחות."

 ( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: )א12כלל  .1.2 
ו קרובו או חבר מועצה א -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית לעניין זה, "חבר מועצה"   

 )(ב((."1)2 -()ב( ו1)1סעיף תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" ב
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( קובע כי: 174סעיף  .1.3 
ו או זוגו או שותפ-"פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן  

 סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה."
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

 בין חברי מועצת העיריה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .2.1 
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד  .2.2

 או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. באמצעותו הגשתי את הצעתי
 רשות.בזוג, שותף או סוכן העובד -אין לי בן .2.3 

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של העיריה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  .3

 נכונה.
 
 מלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ו .4
 
( לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העיריה ברוב 3א)122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

א)א( לפקודת העיריות בלבד שהאישור ותנאיו 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3של 
 סמו ברשומות.פור

 
 
 
 
 

 חתימת המשתתף:________________        שם המשתתף: __________________
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 ׳ למסמך א׳ונספח 

 
   תאריך:                                                        

 
 לכבוד,

 גרביה-עיריית באקה אל
      

 א.ג.נ,
 

 משפטייםתצהיר העדר הליכים  הנדון:
 

 בתצהיר זה:
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל":

 ."חוק החברות"()להלן:  1999 -לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות. "בעל עניין":

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  "שליטה":
 
 

_____ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה אני הח"מ __________
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
של  22/2022מס' ( במכרז פומבי "המשתתף"אני נותן תצהירי זה חלק מהצעת _________________________ )להלן:  .1

עבור  ביצוע בדיקה תקופתיתאספקה והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט כולל לביצוע עבודות ה גרבי-עיריית באקה אל
 .גרביה-באקה אל עיריית

 
 תפקידי במשתתף הינו _______________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו של המשתתף. .2
 
מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי המשתתף, תביעות משפטיות הנני להצהיר, כי לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או מי  .3

 ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך
 תפקוד המשתתף.

 
 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4
 
 

             ___________________    ___________________ 
 חתימת המצהיר           תאריך                 

 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ, ___________________ עו"ד, מ.ר. _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע בפני מר 
______ ולאחר שהזהרתיו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי אם לא יעשה _______________________ נושא ת.ז. __________

 כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.
 

               
                                                       

________________ 
 תימה וחותמת עו"דח                                                                                                  
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 ׳ למסמך א׳זנספח  

 
   תאריך:                                                        

 לכבוד,
 גרביה-עיריית באקה אל

    
 א.ג.נ,

 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלון הנדון:  
 

 בתצהיר זה:
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש(. "תושב ישראל":

 (."חוק החברות")להלן:  1999 -לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות. "בעל עניין":

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח   "שליטה":
 
 

שא ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי, כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה אני הח"מ _______________ נו
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 
של  22/2022מס' במכרז פומבי  "המשתתף"(אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת _________________________ )להלן:  .1

עבור  ביצוע בדיקה תקופתיתלביצוע עבודות אספקה והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט כולל גרביה -עיריית באקה אל
 .גרביה-עיריית באקה אל

 
 
 תפקידי במשתתף הינו _______________________ ואני מוסמך לתת תצהיר זה בשמו של המשתתף. .2
 
ונושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש הנני להצהיר כי המשתתף, בעלי השליטה בו, בעלי העניין בו  .3

 השנים האחרונות. 10עמה קלון, אשר ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 
 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4
 
 
 

___________________    ___________________ 
 חתימת המצהיר              תאריך 

 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ, ___________________ עו"ד, מ.ר. _________ מאשר/ת בזאת כי ביום __________ הופיע בפני מר 
_______________________ נושא ת.ז. ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן 

 על תצהירו זה.יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני 
 

                                 ________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                 
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 ׳ למסמך א׳חנספח 

 
 _________תאריך: __                                                   

 לכבוד 
 גרביה-עיריית באקה אל

 
 א.ג.נ,

 בדבר העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדיןהצהרה  הנדון:
 
 הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף במכרז זה, לא .1

ו/או  1976 -ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2הורשע ו/או לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן לצורך סעיף 
 כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, המשתתף במכרז זה,  .2

( "חוקי העבודה")להלן: מקיימים חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים ולפי חוקי העבודה 
 המפורטים להלן:

 
 .1945* פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  
 .1946* פקודת הבטיחות בעבודה,  
 .1949 -* חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט  
 .1951 -* חוק החופשה שנתית, תשי"א  
 .1953 -* חוק החניכות, תשי"ג  
 .1953 -"ג * חוק עבודת הנוער, תשי 
 .1954 -* חוק עבודת נשים, תשי"ד  
 .1954 -* חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  
 .1958 -* חוק הגנת השכר, תשי"ח  
 .1959 -* חוק שירות התעסוקה, שתי"ט  
 .1967 -* חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז  
 .1995 -* חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה  
 .1957 -וק הסכמים קיבוציים תשי"ז * ח 
 .1987 -* חוק שכר מינימום, התשמ"ז  
 .1988 -* חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  
 .1991 -* חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א  
 .1996 -* חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  
 .1998 -לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח * פרק ד' לחוק שוויון זכויות  
 .1998 -לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח  8* סעיף  
 .1963 -* חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  
 .2001 -* חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  
 .2000 -לחוק מידע גנטי, התשס"א  29* סעיף  
 .2002 -ב * חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס" 
 .2006 -* חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו  
 .1997 -א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, התשנ"ז 5* סעיף  

 
 מי מבעלי השליטההנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או בעלי השליטה בו ו/או חברות אחרות בבעלות  .3

 בו )יש לסמן את ההצהרה המתאימה(:
 

 לא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ולא נקנסנו על ידי מינהל   
 הקודמת להגשת הצעה ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשנה                            
 זו.                           

 הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ו/או נקנסנו על ידי מינהל   
 קודמת להגשת הצעה זו ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשנה ה                           
 כמפורט להלן:                            

 
 הרשעות: ________________________________________________  
  _______________________________________________________ 
   
 קנסות: _________________________________________________  
  _______________________________________________________ 
   

 
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן הצהרה זו בשם  .4

 התאגיד.
 
 ו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינ .5
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 שם נותן התצהיר: __________________  שם המשתתף: _________________
 

 מס' תעודת זהות: __________________  מספר ת.ז./ח.פ. ________________
 

 חתימת נותן התצהיר: _______________  חתימת המשתתף: ______________
 
 
 

 אישור עו"ד
 

 ."המשתתף"(אני משמש כעורך הדין של  ___________________ ת.ז./ח.פ. ___________ )להלן:  א. 
הנני מאשר בזאת כי_________________ ת.ז. ___________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל  ב. 

ו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד יה והינגרב-________ של עיריית באקה אל מס' התאגיד המשתתף במכרז פומבי
 _____________ ח.פ. ______________.

 
 -הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני, _______________________ עו"ד, במשרדי ב ג. 

____________________________, מר/גב' _____________, נושא ת.ז. ________________ ולאחר שהזהרתיו, כי 
 הא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרעליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם ל

 הנ"ל וחתם עליה.
 
 

                                         ________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                     
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 ׳ למסמך א׳טנספח 

 
 שאלון  לאיתור  חשש  לניגוד  עניינים

 שאלון ימולא וייחתם ע"י כל בעלי המניות וע"י כל המנהלים(ה –)היה המציע תאגיד 
 תפקידים וכהונות -חלק א'  

 פרטים אישיים .1
 שם משפחה: _____________________________________________

 _______________________________________________שם פרטי: 
 מס' זהות  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

 רחוב: _______________________________________  כתובת: 
 עיר/ישוב: ___________________ מיקוד: ____________

 __מס' טלפון: _________________ מס' טלפון נייד: _______________
 מס' פקס: ___________________

 
 תפקידים ועיסוקים .2

 שנים אחורה ( 4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 
 לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.  

 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב(. 
 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(. 

 
 שם המעסיק

 וכתובתו
תחומי הפעילות של 

 המעסיק
התפקיד ותחומי 

 האחריות
 תאריכי העסקה

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 תפקידים ציבוריים .3

 .לעיל 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות     
 שנים אחורה. 4נא להתייחס לתפקידים נוכחים ולתפקידים קודמים לתקופה של         

 
 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

21



 
 

 

 מקביליםחברות בדירקטוריונים או בגופים  .4
 

 פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים 
 ובין אם שאינם ציבוריים.

 
 שנים אחורה. 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 
שם התאגיד/ רשות/ גוף 

 ותחום עיסוקו
תאריך התחלת 

אריך הכהונה ות
 סיומה

פעילות מיוחדת  1סוג הכהונה
  2בדירקטוריון

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

 
, לפעילות עיריית שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 

לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת עיריית באקה אל גרביה או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או קשר 
 באקה אל גרביה או לגופים אחרים שהיא קשורה אליהם(?

 
 שנים אחורה. נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 
בגופים מקבילים בו ו/או עובד לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או  -"בעל עניין" בגוף 

בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו. אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות 
 . 3, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968 –ערך, התשכ"ח 

 כן / לא
 

אם כן, פרט/י: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_____________________. 
 
 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

 
 עיל לגבי קרובי משפחתך.ל  5-2ם, כאמור, בסעיפים פירוט תפקידי

 יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

 
 שמות בעלי המניות שמינו אותך. –נא לפרט גם  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  1
 כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים. 2
 .1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  3

  –"בעל עניין", בתאגיד     

תאגיד, הל ים שמי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטור (1)

כוח או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מ 25%או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 

 –לענין פסקה זו  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25%ההצבעה שבו, או רשאי למנות 

 לעניין ;זיק בניירות הערך האמוריםיראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמח (א)

י שמחזיק מלמעט חברת רישומים ולמעט  –לעניין זה, "נאמן"  ;החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים (ב)

מס'  לפקודת 102מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף ()ו(, או כנאמן, להקצאת 2)א()46בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

  ;הכנסה

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל  )למשל: אם 

סוג הכהונה בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה 
 ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.

 
 ן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.ב -"קרוב" 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________. 

 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

 
 עליך  )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים

 מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? 
 

 האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות? 
 כן / לא

_________________ אם כן, פרט/י: _____________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________ 
 
  תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .8

 
, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של פורטו לעילשלא האם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? 
 
 

 ן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.ב -"קרוב" 
 

 כן / לא      
אם כן, פרט/י: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 _________________________________________ 
 
 תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך, שעלולים להעמידך במצב של .9

 חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת 
להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), שעלולים להעמיד 

 ת? אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/
 .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

מה, תפקידים ועיסוקים של קרובים לעיל )לדוג 8-1נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 
 אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.

 
 כן / לא

אם כן, פרט/י: ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 _________________________________________ 
 קורות חיים ועיסוקים פירוט .10

נא צרף/י בנפרד קורות חיים, מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, 
 כולל תאריכים.
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 נכסים ואחזקות -חלק ב' 
 אחזקות במניות .11

של  פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או
 קרוביך.

בתאגידים  1968 –אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 
 .4הנסחרים בבורסה

 רה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.בן/ת זוג, הו -"קרוב" 
 כן / לא

 אם כן, פרט/י:
 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף

אם המחזיק אינו 
 המועמד

עיסוק תחום  אחוזי החזקות
 התאגיד/הגוף

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 נכסים שאחזקתם,  מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .12

 
האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים 

 להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד? 
 

 ן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.ב -"קרוב" 
 
 כן / לא        

 
אם כן, פרט/י: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________

 _____________________________________ 
 

 חבות כספים בהיקף משמעותי .13
כספים או ערב לחובות או להתחייבויות האם את/ה, קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב 

 כלשהם? 
 

 ן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.ב -קרוב" 
 

 כן / לא
 

 
 1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 4

  –"בעל עניין", בתאגיד 

ותר ימי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או  (1)

ק מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזי

ו זלעניין פסקה  ;או יותר מהדירקטורים שלו 25%או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות  25%

– 

 לעניין ;משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך האמוריםיראו מנהל קרן להשקעות  (א)

ברת למעט ח –לעניין זה, "נאמן"  ;החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים (ב)

צאת ()ו(, או כנאמן, להק2)א()46רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

  ;לפקודת מס' הכנסה 102מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים. (2)
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אם כן, פרט/י: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________. 
 

 נכסים אחרים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .14
לניגוד עניינים האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש 

 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?
נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של גופים 

 שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.
 ראשונה.נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה 

 
ש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או לרבות מי שי -"בעל עניין" בגוף 

 מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.
 

 כן / לא
 

________ אם כן, פרט/י: ___________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________________ 
 

 הצהרה  -חלק ג' 
 

 אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס'_______________
     

 מצהיר/ה בזאת כי:       
 
 בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים.כל המידע והפרטים שמסרתי  .1

 
כל  המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן  .2

נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או 
 או אינם ידועים לי מידיעה אישית./בחלקם ו

 
מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד  .3

 עניינים עם התפקיד.
 
אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי  .4

 יה בנושא.גרב-נחייתה של היועצת המשפטית של עיריית באקה אלהתפקיד, עד לקבלת ה
 
אני מתחייב/ת לכך שבמקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון, או יתעוררו במהלך הדברים הרגיל,  .5

ת המשפטית סוגיות שלא נצפו מראש, העלולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועצ
 ה, אמסור לה את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיה.גרבי-באקה אלשל עיריית 

 
 –מובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע, התשנ"ח  .6

1998. 
 
 
 

    __________________                      _________________ 
 חתימה                                   תאריך              
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 ׳ למסמך א׳ינספח 

 
 חוות דעת רואה חשבון אודות "עסק חי"

 
 תאריך:_______________

 לכבוד 
 עיריית באקה אל גרביה 

 א.ג.נ,
 

אספקה והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט  לביצוע עבודות 22/2022ר מכרז מספ -הנדון: דיווח רואה חשבון 
 )"המכרז"( גרביה-באקה אל עבור עיריית ביצוע בדיקה תקופתיתכולל 

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של _________________ )להלן: "המציע"( הנני לדווח כדלקמן:

 

על ידי וחוות דעתי נחתמה _, בוקרו __________הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ____ .1

 _.______________בתאריך ____

 לחילופין:

_ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים ______________הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום __
 ___.___________וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ___

וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינם  הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל .3

כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" )*(, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת 

 המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים האחרונים לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת  .4

לביצוע עבודות תכנון, אספקה והתקנת מתקני כושר  עם הנהלת המציע המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי

 .גרביה-ואחזקה שוטפת של אולם הספורט בבניין הרב תכליתי בעיר באקה אל

פיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות ממועד החתימה על הדוחות הכס .5

לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך  3כמפורט בסעיף 

 קיומו של המציע "כעסק חי".

 
 
 

 ,בכבוד רב             
________________________ 

 רואה חשבון         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 של לשכת רו"ח בישראל. 570הגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר כ –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  )*(  
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 'במסמך 

 הצעת המציע
 לכבוד

 הגרבי-עיריית באקה אל

 ,נג.א.

 ה של ציוד כושר לביצוע עבודות אספקה והתקנ 22/2022 'מכרז פומבי מס הנדון:
 גרביה-באקה אל עבור עיריית ביצוע בדיקה תקופתיתומתקני ספורט, כולל       

 
 

פר את מכרז מס -ולם יחד כ -אני הח״מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, הנוגעים למכרז הנדון והעתידים להוות  .1

 על כל נספחיו. לראיה הנני מצרף חתימתי על מסמכי המכרז. 22/2022

יר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז המפורטים לעיל, וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ידועים הנני מצה .2

 ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 אני מצהיר בזאת כי: .3

 הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז/ההסכם. .א
 

לבצע את  כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם הדרושים על מנת ברשותי, או יש בכוחי להשיג את .ב
מועדים המפורטים במסגרת ההעבודה נשוא המכרז/ההסכם בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי ההסכם, 

 ההסכם. -' דבמסמך 
 

 המכרז/ההסכם. הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות .ג
 

ובין כלליות, מכל מין וסוג  בין מיוחדות -את כל ההוצאות יא כוללת וה תסופי הבהצעתי, הינש ההנחה .ד
 ל פי תנאי המכרז/ההסכם, לרבות רווח הקבלן.ע -הכרוכות בביצוע העבודה נשוא המכרז/ההסכם 

 
מסמכי ההסכם, לפי אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לספק את הציוד נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז ול .4

כתב הכמויות שמצורף להצעתי, ולשביעות רצונה המלאה של העירייה, ההנחה המוצעת ע"י לכלל הציוד המפורט ב

 וזאת תוך התקופה הקבועה בהסכם.

ימים מתאריך הודעתכם ( 7) אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך שבעה .5

 במכרז:בדבר זכייתי 

 

 סכם.כמפורט בה והכל – ('המסמך )להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת להבטחת קיום תנאי ההסכם  .א

 אישור על קיום ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת ביטוח ישראלית מוכרת ובעלת מוניטין. .ב

הון, ביטוח וחיסכון האישור על קיום הביטוחים יוגש לפי הנוסח העדכני ביותר לפי הנחיות הממונה על שוק ה

 בהסכם. 9ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ויעמוד בכל הדרישות המהותיות בנספח ז' וכן בסעיף 

 

לעיל כולן או מקצתן, אאבד את זכותי  5אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6

לקבל העבודה, זכייתי במכרז תבוטל, והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן 

ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני 

 הצעתי למכרז. נוטל על עצמי עם הגשת

 הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיידרש ממני, בהתאם לצו התחלת העבודה שינתן לי על ידי העירייה. .7

ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא אושר או כי התקציב בוטל,  .8
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ורגות בשיעור מהותי לדעת העירייה מן התקציב המאושר לביצוע כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז ח

 העבודה, תהיה העירייה רשאית לבטל את המכרז לפני שתחליט למסור את העבודה למציע. 

 
וכן  (מסמך ו') והפעלתם וכתב הכמויותמפרט הטכני והמכשירים המפורטים ב , המתקניםהציודוהתקנת  תעבור אספק .9

הכוללת גם  המתקנים /מוצריםב המשך שימושאישור תקינות לקבלת הנדרשות לצורך  תותקופתי בדיקותביצוע  עבור

 36וזאת במשך של  למכרז זה, מסמך ו' המפורטים במפרט הטכניהתחייבות לניקוי ושימון כלל המכשירים/ המתקנים 

ביצוע טיפול עבור וכן גם  ,יתמיום מסירת חדר הכושר / גמר ביצוע העבודות נשוא מכרז זה והפעלתו הראשונ חודשים

במסגרת אחריות היצרן במשך תקופת אחריות היצרן לגבי כל מכשיר ומכשיר בהתאמה ובכל  למתקנים /למכשירים

   -מקרה לתקופה שלא תפחת משנה אחת

 
_______ ______)ובמילים : _________ %  ________________  של אחיד וקבוע  אני מציע הנחה בשיעור

למחירי כתב הכמויות המצורפים למסמכי המכרז וככל שנקבע כזוכים במכרז אנו מתחייבים לבצע את אחוזים( 

 . ההנחה כאמור תחול על כל רכיבי כתב הכמויות.רהשירותים ע"פ מחירי כתב הכמויות בהפחתת ההנחה כאמו

 
 (." "התמורה להלן:)ללא יוצא מן הכלל  העבודות, הציוד, המכשירים הנחה זו הינה אחידה לגבי כל 

הצעתי תיפסל  בהנחה הנמוכה מהאחוז האמור,במידה ואנקוב  , וכי15%שיעור ההנחה המינימאלי הינו  ידוע לי כי 

  על הסף.

למען הסר ספק, במידה ואצטרך לבצע חלק מהעבודות, התמורה שתשולם לי היא לפי המחיר הנקוב לכל עבודה, מחיר 

 הטכני וכתב הכמויות )מסמך ו' למכרז( בניכוי ההנחה המוצעת על ידי.ציוד ומחירי המכשירים הנקובים במפרט 

למניעת ספקות, התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירות וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין  .10

י מלא כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת השירות והתקנתם על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסו

 לכל התחייבויותיו על פי מכרז זה, לרבות אך לא רק תשלום בגין כוח אדם, הובלה וכיוצא באלה.

 

מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת, כאמור, בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בה, מעבר למחיר  .11

העירייה שירותים נוספים מראש ובכתב ע''י מורשי נשוא הצעתנו זו, וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת אלא אם דרשה 

 (.)להלן: " שירותים נוספים" שלהחתימה 

 

 בכבוד רב,

 

_____________ 

 חתימה     

  ________________________ :(נא לציין שם מלא)שם המציע 

  __________________________________ מספר ע.מ./ח.פ.:

  _________________________________________ כתובת:

  ___________________________________ דוא"ל:  ______________ טלפון:

 

  _____________ : תאריך

 

 
 

28



 
 

 

 'מסמך ג

 נוסח ערבות בנקאית
 להשתתפות במכרז

 לכבוד
 גרביה                -באקה אלעיריית 

 ( "העירייה" -להלן )
 

 22/2022 'הנדון: כתב ערבות למכרז מס

 סח ערבות להשתתפות במכרזנו
 

  _______________ בנק:  לכבוד,

 _______________ סניף: גרביה-באקה אלעיריית 

  _____________ מיקוד: 

  _____________ תאריך: 

 ג.א.נ.,

  _____________ בנקאית מס'ערבות הנדון: 

 

למכרז  בנוגע להגשת הצעת המבקשים "( המבקשים" – )להלן  ____________________________ על פי בקשת 
 ביצוע בדיקה תקופתיתביצוע  -אספקה והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט, כולללביצוע עבודות  22/2022מס' פומבי 

 .₪( שבעת אלפים)ש״ח  7,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  ,רביהג-עבור עיריית באקה אל

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

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

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

 הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו

 ועד בכלל. 30.7.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא 
 אם הוארכה על ידינו.

 בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה 
 

 בכבוד רב,                                   

  ________________ בנק

  _______________ סניף

ע״י המשתתף במכרז על נייר יוגש 
 מכתבים של הבנק
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 מסמך ד׳

בעירייה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם זה  לא יחייב את העיריה אלא לאחר צירוף חתימת 
 החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של העיריה וחותמת העיריה

 
 

 הסכם התקשרות
 
 

 2022שנת  ____________ לחודש   ____________ שנערך ונחתם ביום 

 ב י ן:

 עיריית באקה אלגרביה

 3010000בניין העירייה, באקה אלגרביה 

 ("העירייה" -להלן )

 מצד אחד
 ל ב י ן:

  ___________________ ח.פ. __________________________ 

 : ____________________________________מרחוב

 : __________________נייד___________________ טל:

 ___________________________________________ דוא״ל:

 ("הקבלן" -להלן )

 מצד שני

 

ה של ציוד כושר ומתקני לביצוע עבודות אספקה והתקנ 22/2022מכרז פומבי מס' והעירייה פרסמה  הואיל

 הכל כמפורט במסמכי המכרז; ,גרביה-באקה אל עבור עיריית בדיקה תקופתיתספורט, כולל ביצוע 

 מצהיר כי יש לו הידע, הניסיון והיכולת לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה; הקבלןו  והואיל

 השתתף במכרז וזכה בו; הקבלןו  והואיל

 

 :לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן
   

 :מבוא, כותרת ופרשנות .1

 

 המבוא להסכם זה ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ותנאי מתנאיו.

 להסכם זה:נספחים 

 מסמך ב'; -            הצעת המציע .א

 מסמך ה'; -            נוסח ערבות הביצוע .ב

 מסמך ו'; -            מפרט טכני וכתב כמויות ומחירים .ג

 מסמך ח'; -סימולציה לחדר הכושר                                         .ד
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 מהות ההסכם .2

כל  את להלן, לבצע 5מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט בסעיף  הקבלןהעירייה מוסרת לקבלן, ו .א

להלן: ) וכושר ספורט , מכשירים ומתקניציוד ה והתקנה שלאספק הכוללת: -העבודות נשוא המכרז

  .המפורטים בכתב הכמויות/המפרט הטכני )מסמך ו'( (״הציוד״

הרב תכליתי שבבעלות עיריית באקה הבניין  בתוךחדר כושר לצורך הכנת והקמת השירות הנ"ל יבוצע  .ב

 הכולל ,הרב תכליתי שבבניין קומה הראשונההבצד הימני של הממוקם  (30 חלקה 8760גוש ) גרביה-אל

והכל  "(חדר הכושרחדר המתנה/קבלה )להלן: "בנוסף ל המיועד לביצוע פעילות גופנית וכושר חדר -

ו/או בהתאם להנחיות  מסמך ח'מסומנת בההמצורפת להסכם זה ומתואר בסימולציה בהתאם ל

 .שיתקבלו מנציג העירייה ו/או מי  מטעמו

הקבלן מתחייב  להלן, 5בסעיף המפורטת בנוסף לאמור לעיל וללא תוספת תמורה כלשהי מעבר לתמורה  .ג

לצורך קבלת האישורים הנדרשים להשמשת והפעלת  –לבצע בדיקה תקופתית במהלך תקופת האחריות 

שימוש במכשירים ו/או ההמשך ל מתקן בנפרד )מתן אישור תקינות ללגבי כהמתקנים השונים כנדרש 

במשך של  טים במפרט הטכני )מסמך ו' למכרז(מכשירים המפורעבור כל המתקנים והוזאת במתקנים(, 

 .זה הסכםמיום מסירת חדר הכושר / גמר ביצוע העבודות נשוא  חודשים 36

 .ע"י הקבלן הנ"ל ריםמכשיה: ניקוי ושימון תכלול הבדיקה התקופתית

לבצע טיפול למכשירים במסגרת אחריות היצרן במשך תקופת , הקבלן מתחייב לעיל בנוסף לאמור .ד

  אחריות היצרן לגבי כל מכשיר ומכשיר בהתאמה ובכל מקרה לתקופה שלא תפחת משנה אחת. 

חדר הכושר והפעלתו ילה עם מסירת פירושה: התקופה המתח תקופת האחריות, ההסכםלצורך  .ה

 חודשים. 36להנחת דעתה של העירייה ולמשך  לעיל (א)2 סעיףסיום העבודות המפורטות בהראשונה/ 

 
וכתב  הטכני במפרטרשימת הציוד שביצוע העבודה יעשה על פי הוראות הסכם זה על נספחיו, ובהתאם ל .ו

ידי העירייה, בין בתחילת נתנו על ימסמך ו' המצורף להסכם זה, להנחיות ולביאורים שי -הכמויות
 העבודה ובין מעת לעת.

 
 .את הציוד בטיב ובאיכות מעולים, לשביעות רצון העירייה  ספקי הקבלן .ז

 
 :ההתקשרות /תקופת ההסכם .3

 

  -ראשוניתוהפעלתו הסופית של חדר הכושר ה ההתקנה של הציוד ומסירתואספקה והעבודות הקבלן חייב לסיים מלוא  .א

 לפי המוקדם מביניהם. –מתן צו עבודה מיום ימים מיום חתימת ההסכם ו/או  50 תוך

 ימים נוספים. 15 -העירייה תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם ב

למען הסר ספק מובהר, כי אין העירייה מתחייבת להאריך את תקופת ההסכם וכי הדבר יהיה נתון לשיקול דעתה, 

 לצרכיה ולתקציב מאושר בלבד.

שנים  3במשך )ג( לעיל, 2כמפורט בסעיף הקבלן מתחייב לבדיקה תקופתית הכוללת תחזוקה וטיפול  –תקופת האחריות  .ב

של ה להנחת דעת ראשונית חדר הכושר כשהוא מוכן להפעלהמסירת ו )א( הנ"ל3סיום העבודות המתוארות בסעיף  מיום

 .עירייהה

, הינה כוללת ביצוע השירותים המתבקשים בתקופת הלןללהסכם  5ת בסעיף התמורה המפורט -למען הסר ספקות

 האחריות.
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 השירות המבוקש .4

 תנאים כלליםא. 

 . התקנת הציוד והפעלתו הראשוניתכולל  – חדר הכושרוהשלמת  לצורך ביצוע תכניותהקבלן יספק לעירייה  .א

או מי שהוסמך על ידו לצורך כך  מר נזאר כתאנה -אגף ההנדסה בעירייה -למנהל מח' אחזקת מבנים הקבלן יודיע  .ב
בזמן  חדר הכושרידרשו, לביצוע על תכניות עבודה, תכניות פרטים וההוראות הדרושות או ש  ("נציג העירייהלהלן: ")

 והשלמתו. חדר הכושרחור או לעיכוב בגמר יולא יגרום לאו ע למהלך התקין והסדיר של ביצועובאופן שהדבר לא יפרי

כל אדם  ונציג העירייה ו/ א, וחדר הכושר תחם, יוחזקו על ידי הקבלן במההסכםווה חלק מהעתקים מכל מסמך, המה .ג
 לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת. ושהורשה על יד

. ההזמנה תשלח בכתב ע"י הקבלן שיסופקובהתאם לתוכניות  יעביר מעת לעת, הזמנה לאספקת הציודנציג העירייה  .ד
 פקס או בדוא״ל. הזמנה חתומה בלבד תחייב את העירייה.ב

 .חדר הכושר מתחייב מייד עם קבלת ההזמנות להחל בביצוע התקנת הציוד במתחם הקבלן .ה
 

ייחשב מועד משלוח הפקס או הדוא"ל. יובהר כי תדפיס אישור משלוח ההזמנה ייחשב  הקבלןמועד קבלת ההזמנה אצל  .ו
 לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. קבלןההזמנה ולסופי ומוחלט על קבלת אישור 

 
במידה וההזמנה הועברה לקבלן באופן ידני, הרי המועד הקובע הוא התאריך הרשום ליד החתימה של הקבלן על גבי 

 ההזמנה.
 

אספקת הציוד תיחשב כמבוצעת רק עם אישורו בכתב של נציג העירייה, כי הציוד סופק בכמות, באיכות ובאופן  .ז
מאחריותו על פי דין ועל פי ההסכם  הקבלןהמתחייב מההסכם. יובהר כי אין באישורו של נציג העירייה בכדי לפטור את 

 לרבות לאיכות המוצרים, לטיבם, למועד אספקתם וכד'.
 

, בהתאם למתחםמצהיר בזה כי ידוע לו שמתן השירות כולל גם את העמסת הציוד על כלי הרכב, שינועו, הובלתו  הקבלן .ח
 למפורט בהזמנה ופריקתו שם.

 

 הציוד /איכות המוצרים .ב

, במצב יםחדש םכשה (" "הציודו/או  "המוצריםחדר הכושר )להלן: "של  , המתקניםהמכשירים ,ציודיספק את  הקבלן .א

 .(שלמים ונקיים מכל פגם ו/או מום כלשהו) ואריזה תקין, תכולה

מוצרים בטיב ובאיכות מעולים, העומדים בסטנדרטים מקובלים, נבדקו ואושרו על ידי מכון ציוד ויספק  הקבלן .ב

ככל שקיים תקן לגביהם ובמידה ולא קיים תקן, בהתאם לדרישות כל הרשויות והגופים שמוצרים  -התקנים הישראלי 

 ים באישורם, לרבות, משרד הבריאות ומשרד התעשייה והמסחר.מסוג זה חייב

 .הקבלןהעירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך בדיקות למוצרים המסופקים על ידי  .ג

להחליף מוצרים שסופקו על ידו בכל מקרה שהמוצר  הקבלןנציג העירייה, יהיה רשאי לדרוש, על פי שיקול דעתו, מ .ד

שסופק אינו עומד בדרישות ההסכם ו/או אינו תואם את ההזמנה ו/או בכל מקרה שהתגלה כי נפל במוצר או בחלק 

להחליף מוצר, יעשה זאת בתוך שני ימי עבודה מרגע קבלת  הקבלןממנו פגם ו/או קלקול ו/או תקלה ו/או נזק. נדרש 

 רך בהחלפתו. הודעה על הצו

 /כשיריםמב שימושההמשך אישור תקינות להנדרשות לצורך קבלת ת ותקופתי בדיקותביצוע  הקבלן יהיה אחראי על .ה

 36מסמך ו' וזאת במשך של  המפורטים במפרט הטכני( המתקנים /של המכשיריםשימון וניקוי  -)כולל המתקנים

ביצוע טיפול על וכן גם  זה והפעלתו הראשונית, הסכםמיום מסירת חדר הכושר / גמר ביצוע העבודות נשוא  חודשים

למכשירים במסגרת אחריות היצרן במשך תקופת אחריות היצרן לגבי כל מכשיר ומכשיר בהתאמה ובכל מקרה 

  לתקופה שלא תפחת משנה אחת.

יפו או יחליף אותו במועד מאוחר מזה שנקבע בהסכם זה, תהיה יידרש להחליף מוצר והוא יסרב להחל הקבלןהיה ו .ו

 בהפרש המחירים ובהוצאות הכרוכות בכך. הקבלןאית לרכוש את המוצר בעצמה ותחייב את העירייה רש
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 זמני ביצוע העבודות דגשים מיוחדים .ג

 

מורשי  ע"י דה חתומותדנן ע"י הצדדים וקבלת הזמנות עבו מייד עם חתימת ההסכםהעבודה ביצוע יתחיל את  הקבלן .א

 . )א((3)ראה סעיף  הקבוע בהסכםבתוך המועד  היסיימו החתימה של העירייה

 השלמת העבודה בתוך פרק זמן זה מהווה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

 העבודה תימסר במצב גמור לשביעות רצונה של העירייה. .ב

 

 – פיצויים מוסכמים .ד

 

במסירת העבודה לעירייה, לרבות באספקת מוצר או פריט חדש במקום מוצר או פריט תקול, ישלם  הקבלןאיחר  .א

 בגין כל יום איחור במסירת העבודה כאמור.₪  500לה סך של 

כל נזק שיגרם לה,  אין בפיצויים המוסכמים דלעיל כדי לגרוע מזכות העירייה לכל פיצוי נוסף ו/או סעד אחר בגין .ב

 ם זה.עקב הפרתו של הסכ

 -תמורה .5
 
תמורה את התשלם העירייה לספק  ,לעירייה ומילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם הקבלןתמורת הציוד שיספק  .א

והכל  (המצ״ב להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו מסמך ב')בהצעת המחיר שהגיש להנחה שהציע הקבלן  בהתאם

כמויות ול התמורה שתשולם הינה בהתאם למוצרים)למען הסר ספקות  בכתב הכמויות הנקוביםי המחירים על פ

 . (בלבדע"י הקבלן סופקו בפועל יש

למניעת ספקות, התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירות וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות  .ב

על ואחריות ומתן שירות אחזקה / טיפול ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת השירות והתקנתם 

בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיו על פי הסכם  זה, לרבות וכולל את  ההסכם דנן, /פי תנאי המכרז

הפריקה, רווח הקבלן, תשלום בגין כוח אדם, הובלה וכיוצא באלה מהוצאות האחרות  ,מחירי האריזה, השינוע

 .קופת האחריותתלרבות בגין  ביצוע העבודהשורות בהק

 
בהר, כי אין העירייה מתחייבת על היקף הזמנות כלשהן לרכישה ו/או לתחזוקה והכל לפי שיקוליה, צרכיה יו .ג

 ותקציב מאושר בלבד.

 
 

 -התשלוםמועד  .6

 

לאחר השלמת ביצוע חדר במסגרת הסכם זה, יוגש על ידו לנציג העירייה  הקבלןהחשבון עבור העבודות אשר ביצע  .א

 רצונה של העירייה. הכושר והפעלתו הראשונית לשביעות

 החשבון לידיו. חתימת נציג העירייה על החשבון המאשרת קבלתו תהווה ראיה לגבי התאריך שבו נתקבל .ב

 העירייה או מי מטעמו. אישור נציגו מיום הגשת החשבוןיום,  45של החשבונות יתבצע בפרק זמן של  התשלום בפועל .ג

ת התשלום כאמור בסעיף קטן ג' לעיל; הקבלן יהיה זכאי הקבלן לא יהא זכאי להפרשי הצמדה וריבית בגין תקופ .ד

לתוספת הפרשי הצמדה וריבית בגין תקופת עיכוב שלאחר חלוף התקופה כאמור בסעיף קטן ג' לעיל ובגין תקופת 

 .בהתאם להפרשי מדד המחירים לצרכן בלבדהעיכוב בלבד 

 

 :אחריות למתקנים ולעבודות .7

, ((1מסמך ו')) לתקופת האחריות רט במפרט הטכניומפלטיב ואיכות הציוד ה עירייהיהיה אחראי כלפי ה קבלןה .א

 שנים מיום אספקת הציוד בהתאם להוראות הסכם זה. 3התקנתם ופעילותם התקינה למשך 

מתחייב לתקנם  קבלןוה קבלן, תודיע על כך לקבלןה ציוד שסיפקכי קיימים ליקויים ו/או פגמים ב עירייהמצאה ה .ב
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 , מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה או תמורה נוספת בגין כך.עירייהחדש, עפ"י דרישת הלספק ציוד מידית ו/או 

תוך את התיקונים  קבלןה. באם לא יתקן העירייבאופן מיידי עפ"י דרישת ה הקבלןתיקונים דחופים יבוצעו על ידי  .ג

בתנאי  קבלןעמידת הה בשל אי ירייעבגין כל העלויות שנגרמו ל קבלןה, יחויב העירייפרק הזמן שהעמידה לרשותו ה

 עפ"י הוראות הסכם זה ו/או הדין. עירייהת מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לסעיף זה ו/או ההסכם, וזא

. באם מדובר בקלקול ניםדעה כל פגם או קלקול שיתגלו במתקמתחייב לתקן בתוך חמישה ימים מקבלת הו קבלןה .ד

ן שעות מקבלת הודעה. במידה והמכשיר לא יתוק 48קן הפגם בתוך או פגם הגורמים לסיכון או השבתת המכשיר יתו

 על חשבונו מכשיר חלופי שווה ערך ויפנה את המכשיר התקול על חשבונו. קבלןע"פ לוח הזמנים הנ"ל, יספק ה

שתעביר בהודעת חיוב  קבלןים בהתאם לשיקול דעתה ולחייב השומרת לעצמה הזכות לתקן את הליקוי עירייהה .ה

עת בהתאם לאמור בהודעת החיוב. למען הסר ספק, אין בהוד עירייהמתחייב לפצות את ה קבלן. הקבלןל עירייה ה

 עפ"י הסכם זה ו/או כל דין. עירייההחיוב כדי לגרוע מזכויות ה

חודשים ולהמציא אישור תקינות לכלל המכשירים בחדר  6תקופתי אחת ל וטיפול מתחייב לבצע שירות  קבלןה .ו

 תקופת האחריות על פי וכמתחייב בחוק הספורט ו/או בתקנות.הכושר לאורך כל 

וכל חלקיהם השונים ללא  / הציוד תכלול את תקינות, טיב ואיכות כל המתקנים קבלןמובהר במפורש, כי אחריות ה .ז

 יוצא מהכלל ולאורך כל תקופת האחריות.

 הסכםהערבויות הנדרשות ב .8

, ערבות הסכםאו מקצתן, ימציא הקבלן לעירייה עם חתימת ה, כולן הסכםלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי ה .א
ובנוסח המצורף  הסכם, ובסכום כפי שנקבעו בעירייהדרוש התאו לתקופה נוספת ש הסכםבנקאית, לתקופת ה

 . ההוצאות הכרוכות במתן הערבות יחולו על הקבלן.הסכםל
 

 
בחשבון המוגש על והסכומים הנובעים  הערבות האמורה תשמש גם כערובה שהקבלן יחזיר לעירייה את ההפרשים

 ידו.

הערבות, מבלי שיוכל הקבלן  לחלט את סכום תרשאי תהיה העירייה –או תנאי מתנאיו  הסכםיפר הקבלן את ה .ב
 להתנגד לגביית סכום הערבות האמור.

לבוא כלפי סכום הערבות שחולטה ע״י העירייה ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי  .ג
חרות של העירייה שיש לה לפי העירייה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה הא

 .הסכםה

 על הקבלן בלבד. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה, תחולנה .ד

 

 להלן רשימת הערבויות לסוגן: .ה

  ההסכםערבות להבטחת ביצוע 

עם הזוכה במכרז, על הזוכה במכרז להחליף את הערבות שצירף  ההסכםבמועד חתימת  .1
של  הלהנחת דעת חדר הכושרוזאת עד למסירת  ההסכםצוע ילהצעתו, בערבות להבטחת ב

 .עירייהה

ימציא הקבלן לעירייה מכתב ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו לפי  ההסכםבשעת חתימת  .2
 .₪ 20,000 בסך של סכום הערבות יהיה  -במסמך ה' למכרזהמצ״ב בהתאם לנוסח  ההסכם

 : ערבות להבטחת האחריות 
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ועד לסיום  חדר הכושר והפעלתו הראשוניתעבור תקופת האחריות אשר מתחילה מיום מסירת 
 .בהתאם לנוסח הנ"ל ₪ 20,000מסר ערבות ביצוע בסך של י, ת(שנים 3 ) ההסכם

  
 ביטוח .9

על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת תקופת ההתקשרות או ממועד תחילת מתן  הקבלןמבלי לפגוע באחריות  .א

לערוך ולקיים על  הקבלן, מתחייב (לרבות כל הארכה שלה)השירותים, לפי המוקדם ולמשך כל תקופת ההתקשרות 

ס האישור על קיום ת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופיחשבונו בחברת ביטוח מורש

, אצל חברת ("ישור הביטוחאלהלן: ")המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו כנספח ז' מסומן  -ביטוחים 

אחריות  קבלןכל עוד עלולה להיות ל ים/ הציודביטוח המורשית בישראל , ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר

 על פי דין.

 :לכלול את הסעיפים הבאים הקבלןחייב בכל הפוליסות הנזכרות מת .ב

 רייה.ו/או העי הקבלן -. שם ״המבוטח״ בפוליסות הינו 1ב.

 

 . "העירייה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ״ל.2ב.

 

בקשר עם מעשה או מחדל . ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או 3ב.

 ומי מטעמו בביצוע השירותים. הקבלןשל 

 

. ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה 4ב.

 בקשר עם ביצוע השירותים. הקבלןו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 

 בפוליסות .. חריג רשלנות רבתי לא יחול 5ב.

 

ולרבות אחריותו בגין  הקבלןעל פי דין ו/או כל הפועל בשמו ומטעמו של  הקבלן. הביטוח יכסה את אחריותו של 6ב.

 קבלני משנה מטעמו.

 

. סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית 7ב.

 ₪ . 60,000 אחת לא יעלה על סך

 

 . ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.8ב.

 

. הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לעירייה הודעה בכתב, ע"י 9ב.

 י מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.יום לפחות לפנ 60ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  הקבלן

 

 הקבלןהמפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי  (אם יש כזה) הקבלן. כל סעיף בפוליסות 10ב.

כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ״ל 

את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי  הוא "ביטוח ראשוני", המזכה

זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור  הקבלןהעירייה מבלי שתהיה לחברת הביטוח של 

של ביטוח כפל  מוותר על טענה הקבלן. למען הסר ספק, מבטחי 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59בסעיף 

 ירייה וכלפי מבטחיה.כלפי הע

 

. היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד 11ב.

התחלת הביטוח ולעניין ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי יהיה על פי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של 

 ח.החברה המבטחת, המעודכנת והמאושרת על ידי הפיקו
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טעינה, מכשירי הרמה,  יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה, הקבלן. ביטוחי 12ב.

 הקמה ופירוק.
  
 

מתחייב להמציא לידי עירייה עם החתימה על הסכם זה, את אישור הביטוח כשהוא  הקבלןללא כל דרישה מצד העירייה,  .ג

מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה  הקבלןחתום על ידי מבטחו. 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל  הקבלןומקדמי למתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 

את אישור הביטוח  פקיד בידי העירייהלה הקבלן, מתחייב הקבלןיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  12-דין. לא יאוחר מ 

כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופות ביטוח נוספות, מידי תקופת ביטוח ולמשך כל התקופה בה התחייב לערוך 

 ביטוח.

 

מתחייב היה ויתבקש  הקבלןלהמציא את פוליסות הביטוח לעירייה ו הקבלןהעירייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מ .ד

 .תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייהלהמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או 

 

מתחייב לבצע  הקבלןכאמור לעיל, ו הקבלןהעירייה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי  .ה

ביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת להתאים את ה

מצהיר כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על העירייה  הקבלןהסכם זה. 

ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי 

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה הקבלןואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על  היעדרם,

 עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.

 

לחדשם מעת לעת לפי הצורך מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ו הקבלן .ו

יישא בכל מקרה בסכומי  הקבלןולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי 

 .הקבלןההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי 

 

יו בהתאם להסכם כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויות הקבלןמובהר כי, אין בעריכת הביטוחים על ידי  .ז

אחראי לו על פי הסכם זה  הקבלןמחובתו לשפות ו/או לפצות את העירייה בגין כל נזק ש הקבלןזה או כדי לשחרר את 

ו/או על פי כל דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו 

 ק או הפסד.זכאים העירייה ו/או מי מטעמה בגין נז

 

מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת הביטוחים הינה בבחינת דרישת  .ח

לבחון את חשיפתו לחבות  הקבלןשאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על  הקבלןמינימום המוטלת על 

אשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מצהיר ומ הקבלןולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. 

 העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

פוטר את העירייה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי  הקבלן .ט

, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או עבודות התקנת/ הכנת/ הקמת חדר הכושר הרב תכליתי לצורך ביצוע הבניין

 .תביעה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון

 

 מעביד-תחולת יחסי עובד-אי .10

 

יחסי עובד  עירייהלבין ה כי הינו בעל עסק עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו ו/או עובדיו, הקבלן, מצהיר ספק למען הסר .א

ו/או עובדיו לא  הקבלןעובדיו תבוצענה על ידו כקבלן עצמאי וכי  ע"י ומעביד וכי העבודות שתבוצענה על ידו ו/או
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יעות לעובד מהמעביד בהתאם יהיו זכאים לתבוע ו/או לקבל מהמזמין שכר עבודה ו/או כל תשלום ו/או זכויות המג

 לכל דין ו/או נוהג.

 /ולקבל מהמזמין ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לתבוע הקבלןמבלי לפגוע בכלליות האמור דלעיל מוסכם בזאת כי  .ב

תנאים סוציאליים כלשהם, לרבות דמי מחלה, חופשה שנתית או דמי חופשה, פיצויי פיטורין וכל זכות  מהעירייה

 וענקות לעובד על פי כל דין ו/או נוהג.או הטבה אחרות המ

 .עירייהבינם לבין ה מתחייב להבהיר לעובדיו, כי העסקתם בביצוע העבודות אינה יוצרת כל יחסים שהם הקבלן .ג

התשלומים שיגיעו ממנו  בלבד ישא בעצמו ועל חשבונו בכל הקבלןבנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי  .ד

 מס הכנסה ו/או לכל רשות אחרת בגין ביצוע העבודות ו/או ביצוע ההסכם.למוסד לביטוח לאומי, ל

 

עליו כמעביד של  בלבד ישא בכל התשלומים המוטלים הקבלןבנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל, מודגש בזאת כי  .ה

 עובדים לרבות שכר עבודה, תשלומי מס הכנסה, תשלומים לקרן ביטוח ו/או גמלאות וכל תשלום אחר.

 
והאחרים להם יהיו  בלבד ישא באחריות כלפי עובדיו עבור התנאים הסוציאליים הקבלןכמו כן, מודגש בזאת כי  .ו

 זכאים על פי נוהג ו/או דין ו/או הסכם.

 

שיידרש לפי שיקול  לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן כל סכום תרשאי עירייהאת ומבלי לפגוע באמור לעיל היחד עם ז .ז

 ביטוח סוציאלי להבטחת זכויותיהם הסוציאליות של עובדיו.דעתה ולהעבירו לקרן 

 

בהסכם זה שררו  מתחייב, כי גם במקרה בו ייקבע בעתיד על ידי בית משפט מוסמך כי על אף כל האמור הקבלן .ח

בסכומים  עירייהו/או לשפות את הלפצות  הקבלן, מתחייב עירייהבינו ו/או בין עובדיו לבין היחסי עובד מעביד 

 לשלם. עירייהחויב התאותם 

 

 איסור הסבת ההסכם .11

 

מוסכם בזאת, כי הקבלן אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה,  .א

כולו או חלקו, או כל טובת הנאה ו/או זכות ו/או התחייבות על פיו, לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, 

להסב ו/או להעביר את זכויותיו וחובותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, בין  ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או

 במישרין ובין בעקיפין, ו/או בכל דרך אחרת שהיא.

 

והדבר יחשב  עירייהתו תהא בטלה, לא תחייב את הלעיל פעול (א)פעל הקבלן בניגוד לאמור בסעיף קטן  .ב

 עירייהימים, ההסכם עמו יהא בטל וה 7כהפרה יסודית להסכם בין הצדדים. לא תקן הקבלן את ההפרה תוך 

תהא פטורה ומשוחררת מתשלום כל תמורה ו/או פיצוי לקבלן, גם תמורה עפ"י הסכם זה ואשר טרם שולמה, 

עפ"י  עירייהחרים העומדים לטובת הרופה אגם אם אז עבר כבר מועד תשלומה, וזאת בנוסף לכל סעד ו/או ת

 הסכם זה ו/או עפ"י הדין.

 

ממניותיו, בכל דרך שהיא, בין במנה אחת ובין  25%היה הקבלן חברה, כי אז העברת ו/או שעבוד ו/או משכון  .ג

 לעיל בהתאמה.( ב) לעיל ותחול עליה הוראת סעיף קטן (א)במספר מנות, תיחשב להפרה של האמור בסעיף קטן 

 

 ספריםניהול  .12

 

תקפה לפי חוק מס ערך  מצהיר ומתחייב כי לאורך כל תקופת ההסכם יהא ברשותו תעודת "עוסק מורשה" הקבלן .א

 .1926-מוסף, תשל"ו
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פי כל -זה כנדרש על מצהיר כי הוא מנהל וינהל ספרים כדין וכי הוא פועל ויפעל במסגרת כל תקופת הסכם הקבלן .ב

 דין כלפי שלטונות המס ובכלל.

 

לעירייה אישור רשויות המס על ניכוי מס במקור, וזאת כתנאי לביצוע  הקבלן החתימה על הסכם זה, ימציאבמעמד  .ג

 .פי הסכם זה-תשלום התמורה על

 ביטול ההסכם והפרתו .13

 

הדין, העירייה תהיה  בנוסף לכל האמור בהסכם זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לעירייה על פי הסכם או .א

 ימים קודם לכן. 30ומו של הסכם זה בכל עת, ובלבד שנתנה לקבלן הודעה בכתב ומראש של רשאית להביא לסי

למניעת רווח בגין  בוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה לצד מהצדדים כל תביעה או טענה לפיצויים, או טענה .ב

 ההסכם.הביטול, ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם הדדיות לפי הסכם זה עד למועד סיומו של 

מוסכם במפורש כי בקרות  מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לעירייה על פי ההסכם או הדין, .ג

אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן, תהא העירייה זכאית לבטל את ההסכם ובלבד שנתנה לקבלן הודעה בכתב 

 שעות קודם לכן: 24ומראש של 

 

מתחיל בביצוע העבודה, עפ״י צו תחילת עבודה או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה ואינו  הקבלןכשאין  . 1ג.

 ימים להוראה בכתב מהעירייה להתחיל, או להמשיך בביצוע העבודה. 2מציית, בתוך 

מתרשל בביצוע ההסכם או בשמירת כללי הבטיחות  הקבלןכשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, ש . 2ג.

 קבעו על ידי העירייה ו/או משטרת ישראל.שנקבעו ו/או י

 מסתלק מביצוע ההסכם. הקבלןכש   . 3ג.

 

מסב את ההסכם, כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת  הקבלןכש . 2ג.

 העירייה בכתב.

נתן או הציע לאדם כלשהו , הקבלןאו אדם אחר בשמו של  הקבלןכשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, ש . 5ג.

 שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם, או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

 
   

ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או עשה הסדר עם נושיו או כל פעולת  הקבלן. כאשר הוחל בהליכי פירוק נגד 6ג.

 ימים משעת הטלתו. (שבעה) 7טלין ולא הוסר תוך פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטל

 -קיזוז .14

מוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי הסכם זה, כל סכום המגיע לה על פי הסכם 

. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של הקבלןמאת  (הקבלןלרבות כל הסכם אחר שבינה לבין )זה או מכל מקור אחר 

 בכל דרך אחרת, לרבות חילוט ערבויות בנקאיות. הקבלןהעירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת 

 

 ויתור על זכויות .15

בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו להם בהסכם זה וביטל  הקבלןאו  עירייהה ההשתמש .א

עילת תביעה כלשהי  קבלןאו ל עירייהעו, כולו או מקצתו, לא תהיה לאת ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצו

זכאים לתבוע פיצוי או  לא יהיו העירייהאו  הקבלןכם, הפסקה בביצועו או סיבה אחרת נגד משנהו בגלל ביטול ההס

 מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת. הםוניטין או הפסד העלולים להיגרם לתשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במ
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, בכל אחד מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור עירייהה תהיה רשאיתלפי הסכם זה  עירייהמבלי לגרוע מזכויות ה .ב

, ועצם חתימתו הקבלןר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי לעיל למסור את ביצוע המשך השירותים לאח

 על הסכם זה מהווה הסכמה לכך. הקבלןשל 

 תקציב ואישורים: .16

 לצורכי ההתקשרות בהסכם זה.כדין העירייה מצהירה כי ניתנו כל האישורים הנדרשים  .א

ו/או  2021בתקציב העירייה המאושר לשנת  510העירייה מצהירה כי ההוצאה הכרוכה בהסכם זה מכוסה בסעיף  .ב

 .606בתב"ר מס' 

 

 שונות .17

לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות הנתונות לו עפ״י ההסכם ו/או עפ״י דין, במקרה מסוים  .א

ו/או ויתור  או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה ו/או על זכויות אחרות כלשהן. ארכה ו/או דחייה

 על זכויות ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא יהיו בני תוקף, אלא אם יינתנו מראש ובכתב ע״י הצדדים.

כל צד אשר יפר או לא יקיים איזה מהתחייבויותיו על פי חוזה זה יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים  .ב

 מקיים לכל סעד ותרופה אחרים ו/או נוספים.וההפסדים שנגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד ה

שיש בהם כדי לעכב  זכאי לנקוט בכל פעולה ו/או הליך משפטי הקבלןבכל מקרה של סכסוך בין שני הצדדים לא יהיה  .ג

 ו/או להפריע לקידום השירותים המוזמנים, לרבות בדרך של בקשה לצו מניעה.

 

ו/או לעכב את ביצועה מכל  עירייהכלשהי הכרוכה בשירותי ה כניתבחר שלא לבצע תת עירייהיובהר בזאת כי היה וה .ד

 ., בכפוף להוראות הסכם זהעירייהן כל טענה ו/או תביעה כנגד הסיבה שהיא, לא תהא לקבל

 
 סמכות שיפוט: .18

לדיון בכל מה שקשור בהסכם זה ו/או הנובע ממנו נתונה לבתי המקומית מוסכם בין הצדדים כי סמכות השיפוט  .א

 לפי העניין. –המשפט השלום בחדרה ו/או המחוזי בחיפה 

 

 כתובות והודעות .19

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. .א

שעות מעת  72תוך  כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת .ב

מועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה ב -מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד 

 בפקסימיליה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

___________  ___________   ________________ 
 הקבלן    חשב מלווה    העירייה     
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 '1מסמך ה
 

  ערבות בנקאית לביצוענוסח 
 

 

 / / תאריך:
 לכבוד
 גרביה-באקה אלעירית 

 א.ג.נ.,

 '___________הנדון: ערבות בנקאית מס

 

 כולל של  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום ( "המבקשלהלן: ")_____________ על פי בקשת 

התחייבויות המבקש בקשר  שתדרשו להבטחת מילוי ("הערבות סכוםלהלן: ") שקלים חדשים אלף עשרים במילים:  20,000₪

ה והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט, כולל ביצוע בדיקה אספקלביצוע עבודות  22/2022מכח מכרז פומבי מס'  חוזהעם 

כה סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלש ,גרביה-באקה אל תקופתית עבור עיריית

 .("המדדלהלן: ")כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה  המרכזית לסטטיסטיקה או
 

 המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד החתימה על החוזה.

 

 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

 

לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, 

 .לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקשמבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים 

 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.__ ____שנת________   לחודש__________ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 

 

 בכבוד רב,

 בנק
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 '2ה מסמך

 ערבות ביצוע לתקופת האחריות
 

 לכבוד
 גרביה-באקה אל

 

 נכבדי,

 מוכן להפעלה  חדר הכושר מסר עם מסירת ישת ערבות בנקאית הנדון: 

 א.ג.נ.,

 '________________הנדון: ערבות בנקאית מס

 20,000כולל של  אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום ("המבקשלהלן: ")  ______________על פי בקשת 

בקשר עם חוזה התחייבויות המבקש  שתדרשו להבטחת מילוי ("סכום הערבותלהלן: "שקלים חדשים ) אלף עשריםבמילים: ו ₪ 

ה והתקנה של ציוד כושר ומתקני ספורט, כולל ביצוע בדיקה תקופתית אספקלביצוע עבודות  22/2022פומבי מס' מכח מכרז 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,גרביה-עבור עיריית באקה אל

 .("המדדלהלן: ")במקומה  לסטטיסטיקה או כל מוסד רשמי אחר שיבוא

 

 המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד החתימה על החוזה.

 

 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

 

ערבות בתוספת הפרשי הצמדה, לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב הערבות זה, כל סכום עד לסכום ה

 .מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש

 

 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. _________ שנת _______ לחודש _______ תהיה בתוקף עד ליום  ערבות זו

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,

 בנק
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 מסמך ו׳
 

  ומחירים מפרט טכני וכתב כמויות
 

 נשוא מכרז זה. חדר הכושרלכתובת הבניין הרב תכליתי שבתוכו ממוקם המחירים כוללים משלוח  .1

חתימת ממועד  ימים 50המפורטים תוך והכושר הקבלן מתחייב לספק את כל הציוד, המכשירים ומתקני הספורט  .2

 מאושרת וחתומה בלבד.הזמנת עבודה או /עבודה וההסכם ולאחר קבלת צו התחלת 

או מי שהוסמך  מר נזאר כתאנה -בעירייה )אגף הנדסה( בניםמנהל מח' אחזקת מאספקת הציוד תעשה בתיאום מול  .3

 ותאושר בחתימתם בלבד. ,כך על ידו לצורך

היה תזו,  ועפ"י המפורט במסמכי התמחרות העירייהת רצון ככל שהציוד שיסופק לא יהיה באיכות הנדרשת לשביעו .4

לספק את ההזמנה מחדש באיכות  הקבלן. במקרה כאמור, יהיה על לבקש החלפת הציוד /המכשירים ת העירייהרשאי

 .שעות 48-וזאת תוך לא יאוחר מהנדרשת, 

לגובה של  ימי עסקים מיום הוצאת הזמנת העבודה, יופחת סך השווה 2-בגין כל יום איחור באספקת הציוד מעבר ל .5

, וזאת בנוסף לכל תרופה ו/או סעד אחר העומדים עפ"י ההסכם/המכרז לספק הקבלןמעלות ההזמנה אותה על  5%

 ו/או עפ"י הדין.

ל כל הפריטים , לרבות מחירים מקסימאליים שרשימת הציוד, המכשירים והמתקנים שיש לספק לפי מכרז זה –להלן  .6

 כאשר המשתתף מתבקש לתת הנחה אחידה לכלל הפריטים הנ"ל. -

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



 
 

43 

 

 מסמך ו')1(
  מפרט טכני לתקופת האחריות

 
 

 מס' מכשירים /מתקנים שם מכשיר/ מתקן
 1 מתקן כושר כרוס אובר 

 1 מכשיר מים מיני בר

 4800PST 6הליכונים 
 3 מתקן כושר אלפטי 

 4 מתקן אופניים לילדים

 2 מתקן הפינינג מקצועי למבוגרים

   2000EYM מתקן כושר מולטי טרינר בודי סוליד
 glce 1  365מתקן מכשיר רגליים 

  B-CORE 210כושר מקצועית ספת 
 vo 2 1מכשיר רטט קריזי פיט 

  KETTER 4מתקן אופי מגנטיים 

 1 מתקן מתח מקבילים 

 3 לילדים  FITNEXהליכון 

 2 מתקן אליפטוקל לילדים 

 2 אופני ספיננג 

 2 לילדים   STEPERאופני 
 
 

 2 לילדים מכשיר חתירה

 
 

, רצועות, תקלות שלא נגרמות מצג ג שזה חשמל, שריפה,  LCP,ים סיאחריות מלאה על המכשירים לשנה שכוללת כל תקלה  בכרט
 הצפה, שבר, בעיית חשמל או שימוש לא נכון במכשיר.

 
 חודשים. 6רצועות כל  וניקוי שימון, קינות המכשיריםשזה כולל בדיקה טכנית לת חודשים 36 -לבדיקות שגרתיות 
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 'זמסמך 

 
 אישור קיום ביטוחים

 

 

   : שם חברת הביטוח
 

 תאריך: ___________        
 לכבוד

 גרביה-עיריית באקה אל
 

 א.ג.נ.,
 

 אישור על קיום ביטוח הנדון:
 

אנו ______________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזה כי ערכנו עבור __________________________ 

והתקנה של ציוד כושר  האספקלביצוע עבודות  22/2022למכרז מס' את פוליסות הביטוח כמפורט להלן בקשר  "(קבלן"ה)להלן: 

 .גרביה-באקה אל ומתקני ספורט, כולל ביצוע בדיקה תקופתית עבור עיריית

 
 הפוליסות תקפות מיום __________ ועד יום ______________

 
)שני ₪  2,000,000כונים )גוף ורכוש(, בגבול אחריות בסך של ינגד כול הס קבלןהביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את  .1

' שייגרם בקשר לעבודות מושא מכרז מסשיכסה כל חבות אפשרית בגין כל נזק גוף או רכוש לכל אדם שהוא, ₪( ליון ימ
יה, ו/או בעקבות ו/או כתוצאה מעבודות אלו ו/או כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה שתועלה גרב-עיריית באקה אל  ,22/2022

 ו/או העירייה. קבלןהנגד 
 

, קבלןהן וכלפי ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, שביתה והשבתה, חבות בגי 
 קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.

 
 בביטוח נכלל סעיף אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי הביטוח. 

 
 רכוש העירייה נחשב כרכוש צד שלישי. 

 
ליה, בגין אחריותה הישירה וגם או השילוחית, לכל מעשה ו/או הביטוח כאמור הורחב לשפות את העירייה, עובדיה ומנה 

מחדל מצד הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 
 מיחידי המבוטח.

 
וכלפי עובדי קבלנים וקבלני משנה המופעלים על ידו ו/או  קבלןהביטוח אחריות מעבידים בגין חבות כלפי עובדיו של  .2

מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי או עקב 
 3,000,000 לכל תובע ו/או מקרה ביטוח ובסך של₪( ליון י)שני מ₪  2,000,000עבודתם באתר ובסביבתו, בגבול אחריות של 

במצטבר לתקופת הביטוח. ביטוח זה הורחב לשפות את העירייה, עובדיה ומנהליה היה ויחשבו ₪( ליון י)שלושה מ₪ 
למעבידיהם של עובדי הקבלן או מי מהם, או ייקבע כי הינם נושאים באחריות שילוחית או אחרת לעניין חבות הקבלן כלפי 

 מי מהמועסקים על ידו.
 
פי דין בשל תביעה או דרישה אשר הוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח -על קבלןהמקצועית בגין חבות ביטוח אחריות  .3

ו/או מי מעובדיו שאירעו תוך כדי ועקב מתן  קבלןהבשל היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה או מחדל רשלני של 
, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. לתובע₪( ליון י)מ₪  1,000,000השירותים מושא המכרז הנ"ל בגבול אחריות של 

הביטוח כאמור אינו כפוף לכל הגבלה בדבר השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בשל 
 אובדן מסמכים וחריגה מסמכות.

 
 יה כמבוטח נוסף.גרב-כלל עיריית באקה אליבכל הפוליסות הנ"ל ת .4
 
 וין במפורש:בכל הפוליסות דלעיל יצ .5
 

יה, אנו מוותרים על כל דרישה להשתתפות גרב-הפוליסות קודמות לכל ביטוח אשר נערך עבור עיריית באקה אל א. 
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יה" ו/או גרב-יה", ואנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי "עיריית באקה אלגרב-כלשהי ממבטחי "עיריית באקה אל
 זה מקובל להפעיל נגדו זכות תחלוף.עובדיה ו/או כל הבא מטעמה ו/או כל גוף אחר שאין 

 
 " בלבד אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסה, לרבות תשלום פרמיות, ותשלום השתתפות עצמית.קבלןה" ב. 

 
יה" על פי הפוליסות, וטענות שיש לנו גרב-" לא יפגע בזכויות "עיריית באקה אלקבלןהאי מילוי תנאי הפוליסה ע"י " ג. 

 יה".גרב-אל באקה" לא יופנו כלפי "עיריית לןקבהאו יהיו לנו כלפי "
 

 הודעה על אירוע נזק ו/או איחור בהגשת תביעה. אייה לא תיפגענה מחמת גרב-זכויות עיריית באקה אל ד. 
 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר  ה. 
ריה ולגבי העיריה הביטוח על־פי הפוליסות הנ"ל הוא ביטוח ראשוני המזכה אותה במלוא השיפוי לא יופעל כלפי העי
 המגיע לפי תנאיו.

 
בפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים בטלים ומבוטלים כל חריג המתייחס למנופים, מעליות,  ו. 

מכשירי הרמה, טעינה ופריקה, כלי רכב )מלבד האחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים(, אש, 
אונתי מכל סוג, עבודות נוער כחוק, התפוצצות, אדים, שיטפון, בהלה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, זיהום ת

 , תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.קבלןהרכוש של העיריה שבו פועל 
 

ידוע לנו כי כתב זה נתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בחוזה מושא המכרז הנ"ל ולפיכך לא יחול בו או  ז. 
 בפוליסות שינוי ללא הסכמתכם מראש ובכתב.

 
 
 
 
 

 
     _______________       _______________      ______________       ______________ 

 )תאריך(           )שם החותם(     )חותמת המבטח(    )חתימת המבטח(
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