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  87מתוך  2עמוד  חתימת המציע:__________
 

 
 םנוסח פרסו

 
של  שדרוג, הפעלה ואחזקה ל מזמינה בזאת הצעות ,"(עירייה"ה -)להלן  עיריית גבעתיים

הכול "(, מרכז הספורט)להלן: " עתיים גב 8 אילתם הבריכה העירונית ברחוב חמת
 ״(.המכרזבהתאם למפורט במסמכי מכרז פומבי )להלן: ״

 

 .להלן על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים   .1
 

הוריד ללא עלות מאתר האינטרנט של העירייה את מסמכי המכרז ניתן ל .2
  MUNI.ILWWW.GIVATAYIM.בכתובת: 

 

 בטלפון רחמים לנילי לפנות יש המכרז מסמכי להגשת בקשר לברורים .3
0508433595 /03-7317535. 

 

 ממולאים יחדיו מהודקים כשהם, המכרז ונספחי מסמכי כל ואת ההצעות את .4
 להכניס יש, עותקים 2 - ב המציע י"ע המכרז לדרישות בהתאם וחתומים
 12/2020' מס פומבי מכרז" – מצוין יהכשעל, זיהוי סימני ללא סגורה במעטפה

 אגף העירייה במשרדי המכרזים בתיבת(, בדואר לשלוח לא) ידנית ולהפקידם" 
 לשעה עד 5.11.20ביום , בגבעתיים( 94  שינקין) 17 המעלות  שברחוב  ע"שפ

 .בדיוק 12:00

 

)ההשתתפות  11:00יום ג' בשעה  ,13.10.20מפגש מציעים יערך בתאריך  .5
 יעים הינה תנאי להגשת ההצעה(. במפגש המצ

 
על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום     .6

 בדיוק. 4.2.21עד ליום  בתוקף₪  10,000 על סךהתחייבויותיו בהתאם להצעתו 
 

ה'  –בימים א'  03-7314049 בטלפוןדורון שרבני  : ללפרטים נוספים ניתן לפנות  .7
 .13:00עד  8:00בין השעות 

 
 הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון.  .8

 
 

 בכבוד  רב,                                                                                                          
 

 רן קוניק 
 ראש העירייה 

 
 
 
 
 

http://www.givatayim.muni.il/
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  87מתוך  3עמוד  חתימת המציע:__________
 

 
 מסמכי המכרז 

 
 עמוד מסמך א' 

 4 כללי .1
 5 תקופת ההתקשרות .2
 5 לבין הזוכה עירייהאים לחתימת חוזה בין התנ .3
 6 לוחות זמנים .4
 7 הבהרות ושינויים .5
 8 הוראות כלליות .6
 9                                                                                        הגשת ההצעות .7
 11                                                                      תנאי הסף להשתתפות .8
 14                                                                              השלמת מסמכים .9

 14                                                                           ההצעות למכרז .10
11. 
12. 
13     . 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 . 
19. 

     בחירה בין ההצעותאמות המידה ל
 שיקול דעת ועדת המכרזים                                                          

 תיקון טעויות 
 פסילת הצעות 

 הזוכה במכרז
 סייגים 
 החוזה 

 זכות העיון
  תנאים כלליים                                          

15 
16 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
 

   
 20 אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופסי ההצעה 1טופס מס' 
 22 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 2טופס מס' 
 23 ערבות בנקאית )להצעה( 3טופס מס' 
 24 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 4טופס מס' 
 26 תצהיר בדבר ניסיון עבר 5טופס מס'

 27 אישור רו"ח בדבר מחזור כספי (1)5מס' פס טו
 28 הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך 6טופס מס' 
 29  מסלול אדום ומסלול כחול –עבודות השדרוג  7 טופס מס'
 31 אישור על קיום ביטוחים  8' טופס מס

 34 ערבות בנקאית )ביצוע( 9טופס מס' 
 35 ת עובדיםתצהיר התחייבות לשמירת זכויו 10 טופס מס'
 36  בדבר קרבת משפחה וניגוד ענייניםתצהיר  11 טופס מס'

 40 התקשרות חוזה  מסמך ב'  
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  87מתוך  4עמוד  חתימת המציע:__________
 

 
 

 זמנה להציע הצעותמסמך א': ה
 

 כללי .1
  

שדרוג, הפעלה ל הצעותלקבל "( מבקשת בזה עירייהה" -)להלן  עיריית גבעתיים  .1.1
מרכז )להלן: " גבעתיים 8אילת של מתחם הבריכה העירונית ברחוב ואחזקה 

ל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי והכ"(, הספורט
 נפרד הימנו.

 

, חלק 6154בגוש  גבעתיים מרכז הספורט נמצא על קרקע שהינה בבעלות עיריית  .1.2
 . 459-ו 458, 736 מחלקות

 
 

על פי  הכל, גבעתייםבהספורט  מרכזשל  הפעלהו אחזקה, לשדרוגזה הינו מכרז  מכרז .1.3
 עבודותחודשים מתום  11 -ושנים  24הינה למשך  ההפעלהתקופת המפורט להלן. 

 ממועד חודשים 6 תוך ההיתרים קבלת בתהליך להתחיל מתחייב הזוכההשדרוג. 
 ממועד חודשים 12 תוך השדרוג עבודותלסיים את ו, הצדדים ידי על ההסכם חתימת

 בקבלת לסייעכל שביכולתה כדי  תעשהיה העירי .הדרושים ההיתרים כל קבלת
בשים לב לכך שהמבנה נמצא ברשימת האתרים  ,בהקדם האפשרי הנדרשים ההיתרים

לשימור אשר מחייבים קבלת עמדת וועדת השימור, אך אין לגביהם כיום תנאים 
  בתוקף מכח תכנית או מכח דין.

 

, בו השקעה לרבות, הספורט מרכז של בלעדית הפעלהלתקנה לזוכה זכות  עירייהה .1.4
 .עירייהה עם ובתיאום להלן כמפורט

 

ות )בריכה חצי אולימפית מחוממת ומקורה, הזוכה יתפעל את מרכז הספורט, הבריכ .1.5
, חדרי בריכת פעוטות מחוממת ומקורה, ובריכה טיפולית מחוממת ומקורה(

סאונה  הכושר, הסטודיו, מועדון הבריאות הכולל  חדרהמכונות,  חדרי, םהשירותי
מערכות החיטוי,  מערכות החשמל, המים, יתפעל את מערכות החימום, ,כמו כן .יבשה

, כולל בורות איזון ותעלות הגלישה, לפי התקן מוקדי השירות והתחזוקה סינון, בקרה,
 הבטיחות והנחיות הרישוי.

 

הזוכה יפעיל וינהל את מרכז הספורט בהתאם לתוכנית דרישות הביצוע לצורך קבלת  .1.6
רישיון  לרבות:כפוף לקבלת היתרים ואישורים כדין, ד הבריאות לרישוי ובאישור משר

בכל  שאיהיתרי בנייה. כמו כן הזוכה יאישור כיבוי אש, אישור משרד הבריאות ועסק, 
 ההוצאות והעלויות הנלוות לתהליך קבלת האישורים. 

 

 –ם לשני מסלולי 7בטופס מס' עבודות השדרוג שאותן יידרש הזוכה לבצע חולקו  .1.7
, כפי במסלול האדום הכלולות עבודות השדרוגהמסלול האדום והמסלול הכחול. 

ומציע שלא יכלול עבודות אלה במפרטים שיצורפו להצעתו, , חובה ןהינ שיפורטו להלן,
 הצעתו תיפסל. 

 
חדר הכושר, לרבות: תקרה, ריצוף,  שיפוץ: האדום במסלוללהלן העבודות הכלולות 

החלפת ציוד חדר  ריהוטר, איטום, תשתיות חשמל, תקשורת, אלומיניום, מיזוג אווי
 רחבת של מחדש ותכנון שיפוץ, הסטודיוכושר, שיפוץ מהיסוד של המלתחות, שיפוץ 

קירוי בריכות  החלפתכניסה נוספת מצד הגן הציבורי שתהיה נגישה,  בניית, כניסהה
 בנייתלמזנון, מבנה מלתחות ושירותים קיים  הפיכתהשחייה, החלפת תאי ההלבשה, 

חדרי  פירוק, המעברים ותכנון קירוימקלחות ושירותים נגישים במפלס הבריכה, 
קרקעי לשלוש בריכות השחייה )כולל -המכונות הקיימים, בניית חדר מכונות חדש תת
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  87מתוך  5עמוד  חתימת המציע:__________
 

מערכות חימום ובקרה(, תוספת קירוי לבריכת הפעוטות ותוספת קירוי לבריכת 
הטיפולית ופירוק ראש תעלת הגלישה של  החייהשהטיפולית, רידוד בריכת  ההשחיי

  . 7בטופס מס' כמפורט במפרט  והכלהבריכה הקיימת, 

 

מוצעת לביצוע )שתאושר בהמשך  יתתכנפרוגרמה, על המציע לצרף להצעתו, בין היתר,  .1.8
ומפרטים טכניים הכוללים את כל העבודות המפורטות לעיל, ומציע  על ידי העירייה(

 כל העבודות הללו, הצעתו תיפסל על הסף. שהצעתו לא תכלול את 

 

כל מציע רשאי לכלול חלק או כל העבודות הכלולות במסלול הכחול, והצעתו תנוקד,  .1.9
ככל שהיקף כללו בהצעתו מבין המסלול הכחול. יבין היתר, בהתאם להיקף העבודות שי

א העבודות מתוך המסלול הכחול שיכללו בהצעתו של המציע יהיה גדול יותר, כך הו
 יקבל ניקוד גבוה יותר במדד האיכות. 

 

בשיקוליה בבחינת ההצעות לצורך קביעת הזוכים תתחשב העירייה בשיקולי איכות  .1.10
איכות(. מדדי האיכות ייקחו בחשבון, בין היתר, את היקף עבודות  %100בלבד )

 ולכן חובה כאמורכאשר המסלול האדום הינו  -השדרוג שייכללו בהצעתו של המציע 
הכחול הינו רשות ויעניק ניקוד נוסף בהתאם  המסלול ואילו, נוסף ניקוד יקיענ לא

  להיקף העבודות מתוכו שיוצע על ידי המציע. 

 

להשקיע מתקציבה אך לא חייבת  תהיה רשאיתגבעתיים כי עיריית  לקבלןידוע  .1.11
סכומים נוספים במרכז הספורט, וככל שתעשה כן תהא רשאית להורות למפעיל לבצע 

 ותיקונים.  שדרוגים

 

 "(, הנם כדלקמן: מסמכי המכרזהמסמכים המהווים את מסמכי המכרז )להלן: " .1.12
 

 : הזמנה זו להגיש הצעות למכרז דנן, על כל צרופותיה ונספחיה.מסמך א' .1.12.1

 

 שהצעתו תזכה בהליך.  לבין המציע עירייה: חוזה התקשרות בין המסמך ב' .1.12.2

 
 

כאשר חל איסור המציע הזוכה, עות היה באמצתהפעלת מרכז הספורט  מובהר בזאת, כי .1.13
גורם אחר,  על הזוכה להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיו )כולן או חלקן( לכל

 .בכתב ומראש בלבד עירייההזאת ללא אישור 

 

ללא אישור לגורם אחר  או חלקםפעלת מרכז הספורט הככל שיתברר כי המציע הסב את  .1.14
, למקרה ללא צורך בהוכחת נזק כמפורט בהסכם() יחויב הוא בפיצוי מוסכם, עירייהה

 לסיים מיידית את ההתקשרות.  עירייהוזאת מבלי לגרוע מזכות ה
 

מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, תנאי הסף להשתתפות בהליך, התנאים  .1.15
להגשת ההצעה, את אופן הגשת ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע 

 עירייהושים והמפורטים במסמכי המכרז ולהשיבם ללצרף את כל המסמכים הדר
כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו, לרבות ערבות בנקאית בתוקף כמפורט 

 להלן.

 

 תהיה רשאית לבטל את ההליך בכל שלב, כל עוד לא הוכרז זוכה. עירייהה .1.16
 

 :המציעים ביטוחי .1.17

 

חוזה ) מך ב'במסהמפורטות  עירייההשומת לב המציעים מופנית לדרישות ת 1.15.1
קיום , ולאישורים על )אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח( 19סעיף ( ההתקשרות
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ביצוע בתקופת  המפעיל"אישור ביטוחי  )א'( 8 טופסהקבלן ) ביטוחי
 מיעל ידי בתקופת ההפעלה"   המפעיל"אישור ביטוחי  )ב'( 8 טופס)  "עבודות

 הוראותו "" ו/אהביטוח דרישות)להלן: " שיזכה במכרזמהמציעים 
 .", בהתאמה(הביטוח

 

 1.15הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם להוראות סעיף  המציע 1.15.2
 .זה המפורטות לעיל ולהלן

 
מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח  1.15.3

לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר  והשירותים ואת מהות העבודות
כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים בזאת במפורש 

 הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
 

וחוזה  המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 1.15.4
לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע איזה  עירייההבידי  ולהפקידההתקשרות 

"אישור  )א'( 8 טופס)מהעבודות הנדרשות וכתנאי לתחילתן, את הנספחים 
"אישור ביטוחי  )ב'( 8 טופס) - ו ביטוחי המפעיל בתקופת ביצוע עבודות"

)בנוסחם המקורי( כשהם חתומים כדין על ידי המפעיל בתקופת ההפעלה"  
 המבטחים.

 
בנוסף להמצאת אישורי עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב המציע כי בכפוף  1.15.5

 .הנדרשות הביטוח סותפולימ בכתב ימציא לה העתקים עירייההלדרישת 
 

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות מובהר בזאת במפורש כי  1.15.6
. המכרז במסמכי, כאמור במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך

. מובהר, כי לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח
"אישור ביטוחי  )א'( 8 טופס)שינויים ביחס לאישורים על קיום הביטוחים 

"אישור ביטוחי המפעיל  )ב'( 8 טופס) - ו המפעיל בתקופת ביצוע עבודות"
 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. "(נספחי הביטוח)להלן:  בתקופת ההפעלה"

 
 ,נספחי הביטוחאי המצאת במקרה של למען הסר ספק מובהר בזה, כי  1.15.7

 טופס לרבותכאמור , )בנוסחם המקורי( כדין על ידי מבטחי המציע מיםחתו
המציע )בנוסחו כדין על ידי  מה, חתופטור מנזקים – המפעילהצהרת  (ג') 8

קבלת החזקה ו/או למנוע ממנו את מועד  תהא רשאית עירייהההמקורי(, 
בשל אי הצגת  כלשהן ו/או תחילת תקופת ההפעלהתחילת ביצוע עבודות 

 .כנדרש מיםהחתו יםהאישוראיזה מ
 

אי המצאת במקרה של מובהר בזה, כי  ע מהאמור לעיל,בנוסף ומבלי לגרו 1.15.8
לראות במציע רשאית  עירייההכאמור וכנדרש לעיל, תהא , נספחי הביטוח

 כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו במכרז.
 

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  1.15.9
, המהווים אישור והצהרת המציע של וחותמת בחתימה אלאהמבטחים 

המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים 
 והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

 
 תקופת ההתקשרות .2

 

 השדרוג. הקבלן עבודותחודשים מתום  11 -שנים ו 24הינה למשך  ההפעלהתקופת  .2.1
ת ההסכם על חודשים ממועד חתימ 6מתחייב להתחיל בתהליך קבלת ההיתרים תוך 

חודשים ממועד קבלת כל ההיתרים  12עבודות השדרוג תוך לסיים את ידי הצדדים, ו
 "(. תקופת החוזה" )להלן: הדרושים.
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 ,בהקדם האפשרי הנדרשים ההיתרים בקבלת לסייעכל שביכולתה כדי  תעשההעירייה 
בשים לב לכך שהמבנה נמצא ברשימת האתרים לשימור אשר מחייבים קבלת עמדת 

 עדת השימור, אך אין לגביהם כיום תנאים בתוקף מכח תכנית או מכח דין.וו
 

של הזוכה במכרז, כמו גם ההתקשרות עמו, מותנים בקבלת אישור  זכייתוכי  יובהר .2.2
, אישור 1985-א לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה45שרי הפנים והאוצר בהתאם לסעיף 

, כי עד לקבלת האישורים בהרמוברוב הקבוע לכך וקבלת היתר בניה.  הערייהמועצת 
המפורטים לעיל, לא יהיה כל תוקף לזכייתו לש הזוכה במכרז, והזוכה לא יבוא 

, ובכל זה ביחס לעיכובים כלשהם השירויםלעירייה בכל טענה או דרישה שעניינן קבלת 
הזוכה במכרז מתחייב להאריך, מעת לעת, את ערבות המכרז בהשגת האישורים הנ"ל. 

 צוע, כך שתהיינה בתוקף עד לקבלת האישורים הנ"ל. או ערבות הבי

 

מובהר, כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי המכרז, אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע  .2.3
, תהווה הפרה של החוזה עירייהאו אי ביצוע השרות לשביעות רצונה של ה יםשירותה

ומבלי  -ות את מלוא הסעדים על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז, לרב עירייהותקנה ל
ת פיצויים תחילוט ערבות הביצוע )כהגדרתה בחוזה(, וכן השת -לגרוע מכלליות האמור 

 מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות בין הצדדים. 

 
 
 
 :לבין המציע הזוכה עירייהתנאים מוקדמים לחתימת החוזה בין ה .3

 

 עירייהזברות הלמציע, ימסור הזוכה לגימים ממועד המצאת הודעת הזכייה  7בתוך  .3.1
 את המסמכים הבאים: 

 

(. סכום 9 טופס מס'ערבות ביצוע, בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז ) .3.1.1
 ( ₪.  אלף חמישים)  50,000 ערבות הביצוע יהיה בסך

להבטחת תשלום הארנונה הכללית תופקד ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי  .3.1.2
ערבות לתשלום ארנונה  –)להלן ₪ )ארבעים אלף(  40,000מותנית, על סך של  

 כללית(.

 8' מס טופסלהליך זה ) פיםהמצור יהםבהתאם לנוסח יםביטוח י עריכתאישור .3.1.3
 . ('(ג) 8)ב'( וטופס מס'  8)א'(, טופס מס' 

 

לפיו, הזוכה אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים  עירייהאישור היועץ המשפטי של ה .3.2
 . עירייהה עבורשירותים המונע ממנו את ביצוע ה

 
 עירייהעיל תוך התקופה הנקובה, תהא הלא הגיש הזוכה את המסמכים המפורטים ל .3.3

רשאית, אך לא חייבת, לבטל את זכיית המציע ולמסור על פי שיקול דעתה בלבד, את 
 עירייהביצוע העבודה לכל מציע אחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה כנגד ה

 בשל כך.

את הערבות כולה או חלקה, לפי בחירתה לכיסוי  תהא זכאית לחלט עירייהכמו כן, ה .3.4
ההפסדים שיגרמו לה עקב אי ביצוע השירות על ידי הזוכה, ומסירת השירות למציע 
אחר, וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים והפסדים כלשהם, ומבלי לפגוע בזכויותיה של 

 לתבוע סעדים נוספים.   עירייהה
 
 לוחות זמנים .4

 
 ם להליך הינם כדלקמן:לוחות הזמנים המתוכנני
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 מסמכי המכרז .4.1

 

 .את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא עלות באתר של עיריית גבעתיים .4.1.1

 

 
כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .4.1.2

במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי 
 המכרז, תחולנה על המציע. 

 

  מפגש מציעים .4.2

 

 00:11בשעה:   13.10.20ג' ( יתקיים ביום "סיור קבלנים"מפגש מציעים )להלן:  .4.2.1
 , גבעתיים.8אילת , שברח' במרכז הספורט

 

להגשת הצעה מקדמי חובה ומהווה תנאי  ההינבמפגש המציעים השתתפות  .4.2.2
 . ידי ועדת המכרזים-ז ובדיקתה עללמכר

 
 מציע ששמו לא נרשם כמשתתף מציע אשר לא השתתף במפגש המציעים או .4.2.3

  . במפגש לא יוכל להגיש הצעה

 

באחריות המשתתפים למלא טפסי השתתפות במפגש )בנוסח שיימסר להם  .4.2.4
 .או מי מטעמו עירייההבתחילת המפגש( ולהפקידם בידי נציג 

 
לא ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות במפגש המציעים באמצעות מובהר, כי  .4.2.5

רק באמצעות עובד של המציע ואך שלישי, אלא משתתף אחר ו/או באמצעות צד 
  .או בעל תפקיד בו

 
מטרת מפגש המציעים הנה, בין היתר, לאפשר מענה על שאלות משתתפים  .4.2.6

תהא  עירייהה, מציעיםבמפגש השיתעוררו בעקבות עיון במסמכי המכרז. 
במתן ג עניינים שונים הקשורים יעל פי שיקול דעתה הבלעדי, להצ ,רשאית

במהלך  למסמכי המכרז עירייהיהיה תוקף לכל התייחסות של ה אל. השירות
 .פרוטוקול המפגשכתב ב, אלא אם באו לאחר מכן לידי ביטוי במפגשה

 
אשר יפרט את זהות המשתתפים, תמצית פרוטוקול בתום מפגש המציעים ייערך  .4.2.7

מהלך הדברים, שאלות, תשובות והבהרות. מובהר, כי תשובות והבהרות 
מפגש המציעים ואשר יפורטו בפרוטוקול, יהוו חלק בלתי נפרד שיינתנו מהלך 

ממסמכי המכרז, וכל שינוי למסמכי המכרז שיבוצע מהלך מפגש המציעים, 
 יחייב את המשתתפים במכרז. 

 
וחובתו של כל מציע לחתום על פרוטוקול מפגש המציעים יופץ בין המשתתפים,  .4.2.8

  . הפרוטוקול ולצרף אותו להצעתו במכרז
 
 

 ות ושינוייםהבהר .5

 

יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות  12:00עד השעה  22.10.20 עד ליום .5.1.1
 doronsh@givatayim.muni.il שאלות הבהרה, באמצעות דוא"ל:  עירייהל
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-MSבמסמך המצוינת לעיל ת המייל, את שאלות ההבהרה יש לשלוח לכתוב .5.1.2
Word  :בלבד, במבנה שלהלן 

 

 מס"ד

המסמך או 

הנספח אליו 

יחסת מתי

 ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

    

 

כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני  .5.1.3
 ומספר טלפון.

 
תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס  עירייהה .5.1.4

 לשאלות ההבהרה. 
 

רף להצעתו למכרז את תשובות ים לצכאמור לעיל, חובה על כל אחד מן המציע .5.1.5
 ידו. -לשאלות ההבהרה, כשהן חתומות על עירייהה

 
אלא אם  עירייהיהיה תוקף לכל התייחסות של ה למען הסר ספק מובהר, כי לא .5.1.6

 .ניתנה בהודעה בכתב כאמור
 
 

 הגשת ההצעות למכרז .5.2
 

את חוברות המכרז עם הנספחים והמסמכים  עירייהל המשתתף במכרז יגיש .5.2.1
העתק(, על גבי הטפסים המיועדים לכך,  + )מקור ים, בשני העתקים זהיםהנדרש

 במעטפה שהומצאה לו. 
 

במשרדי  אצל הגברת נילי רחמיםמעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים,  .5.2.2
 בדיוק. 12:00לא יאוחר מהשעה   5.11.20 םיוב,  17המעלות  , שברח׳עירייהה

 
 

א תיבדקנה על ידי ועדת הצעות שתתקבלנה לאחר מועד הגשת ההצעות, ל .5.2.3
  .המכרזים ותוחזרנה למציע כמות שהן

 
רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול  עירייהה .5.2.4

אחד מן המציעים אשר -כך הודעה בכתב לכל-דעתה הבלעדי, ובלבד ששלחה על
 הגישו הצעה בכתב. 

 

 הוראות כלליות .6

 

 מסמכי המכרז .6.1
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אתר האינטרנט של העירייה ד ללא עלות מאת מסמכי המכרז ניתן להורי .6.1.1
 : www.givatayim.muni.ilבכתובת

 

לברורים בקשר להגשת מסמכי המכרז יש לפנות לנילי רחמים בטלפון  .6.1.2
0508433595 /03-7317535. 

 
והם נמסרים למציע לשם  עירייההזכויות היוצרים ומסמכי המכרז הם רכוש  .6.1.3

 כרז כל שימוש אלא למטרה זו.   השתתפותו במכרז בלבד. אין לעשות במסמכי המ
 

אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי  עירייהלמען הסר כל ספק, ה .6.1.4
המכרז, חלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות 

 במכרז זה.

 

 אישור הבנת תנאים .6.2

 

ע מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז, וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפי .6.2.1
 .על הצעתו ועל ביצוע העבודה/שירות

 

, כי (1טופס מס' מצורף להזמנה זו ) , אשרמציע יאשר בהתאם לנוסח האישור .6.2.2
קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את 

  .תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הגלומות בהם
 

רז, והמציע לא יהיה לא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי המכ .6.2.3
 רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע

זכאית לכל סעד העומד לה, לרבות  עירייההמהצעתו מכל סיבה שהיא תהיה 
 חילוט הערבות הבנקאית )כהגדרתה להלן(. -ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

 
 שינוי תנאי המכרז .6.3

 

שומרת לעצמה את שיקול הדעת  עירייההמכרזים, ה עוד לא נפתחה תיבתכל  .6.3.1
הבלעדי, לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה 

 .עירייהאו סייג כאמור נדרשים לצרכי הכי שינוי, עדכון 

 

שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה  .6.3.2
לא יהיה כל תוקף מכרז. למען הסר ספק מובהר, כי חלק בלתי נפרד מתנאי ה

 . עירייהתנה על כך בהודעה בכתב מטעם הלשינוי אלא אם ני
 

המציע יחתום בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור ויצרף אותה  .6.3.3
 כחלק ממסמכי המכרז המוגשים במסגרת הצעתו.

 
שעות ממועד  24בתוך  זאת ,עירייהיאשרו בחוזר קבלת ההודעה מה המציעים .6.3.4

 קבלתה. 

 

 הגשת ההצעות .7

 

 התאמה לתנאי המכרז .7.1

 

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי המכרז. על המציע להתייחס בהצעתו  .7.1.1
לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים. 
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חובה על המציע למלא את כל הסעיפים המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין 
 פים ללא מילוי.להותיר סעי

 

כל העתק המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד ש .7.1.2
 . כאמור יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח

 
ניות ו/או טעויות סופר, המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבו .7.1.3

אשר  רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון עירייהתהא ה
 תהא, וההצעה תכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת המכרזים.

 
 בחירה בין הצעות זהות  .7.2

 
ותהיינה מספר הצעות אשר תיקבענה על ידי ועדת המכרזים כהצעות  היה .7.2.1

, הנקודות םבסכו אשר תקבלנה ניקוד זהההטובות ביותר )שעמדו בתנאי הסף( 
 את מנהל אגף רכש לניהול הליך ההגרלה רשאית להסמיךועדת המכרזים  תהיה

 . בין ההצעות שקיבלו ניקוד זהה
 
 

 סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן .7.3

 

אמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות טרם הגשת מהמבלי לגרוע  .7.3.1
הצעתו, את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט 

 שום תכסיסנות בהליך המכרז.ו/או לבצע כל פעולה שיש בה מ

 

להזמנה זו  (6טופס מס' בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך ) .7.3.2
 ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.

 
 .(10)טופס מס' שמירת זכויות עובדים המציע יחתום על תצהיר בדבר  .7.3.3

 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט  .7.3.4
דבר חובת הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות במכרז וכל מציע מוותר בזאת ב

 שלו. בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה עירייהעל כל טענה ו/או דרישה כנגד ה

 

למען הסר כל ספק, ובשים לב לעובדה כי במסגרת ההליך תהיה ועדת  .7.3.5
יתברר  המכרזים רשאית לפסול הצעות ואף לבטל הליך זה, אם יעלה חשד ו/או

כי בין המשתתפים )כולם או חלקם( היה תיאום כלשהו בכל הנוגע להגשת 
 . ההצעות למכרז ו/או כי קיים קשר בין המשתתפים בהליך זה

 
 

 הצעה חתומה .7.4

 

ההצעה על כל נספחיה, תהיה חתומה בחתימה מלאה של המציע או של מורשי  .7.4.1
ם לתנאי החתימה של המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתא

 בעט בלבד בצבע שחור או כחול(.) הזמנה זו להציע הצעות

 

המציע ימציא אישור של עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי  .7.4.2
טופס ידי מורשי החתימה כאמור )-ההצעה וכל יתר מסמכי המכרז נחתמו על

 (. 2מס' 
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 תוקף ההצעה .7.5

 

( ימים מן המועד 90עים )תש ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .7.5.1
 האחרון להגשת ההצעות.

 

על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד  עירייההחליטה ה .7.5.2
( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת 90ההצעה בתוקפה למשך תשעים )

ההצעות. הוארך תוקף ההצעות בהתאם לסעיף זה, אזי המציעים יידרשו 
 הערבות הבנקאית )כהגדרתה להלן(. )במידת הצורך(, להאריך את תוקף

 
רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר  עירייהה .7.5.3

 חתימת חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. 

 

 בדיקת ההצעות .7.6

 

 תבדוק את ההצעות שהוגשו.  עירייהה .7.6.1

 

רך בדיקת פי שיקול דעתה הבלעדי, להיעזר לצו-תהא רשאית, על עירייהה .7.6.2
 ההצעות ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון. 

 
 בקשת הבהרות להצעות שהוגשו .7.7

 

רשאית על פי שיקול דעתה, לפנות  עירייהחר פתיחת מעטפות המכרז, תהא הלא .7.7.1
למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה 

  ערכתן.לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, לצורך בדיקת ההצעות וה

 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד  עירייהה .7.7.2
מן המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או 
אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע לצורך בחינת עמידתו של 

 המציע בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.

 

 שתתפות במכרז ואסמכתאותתנאי הסף לה .8

 
 באחד עמידה אי כי יודגשרשאים להשתתף במכרז מציעים העונים על כל התנאים הבאים. 

  . דין כל להוראות בהתאם ההצעה לפסילת יגרום, הסף מתנאי
 

 שהנו תאגיד הרשום כדין בישראל. שותפות או המציע הנו בעל אזרחות ישראלית או  .8.1

  

יצרף להצעתו את הסכם השותפות כשהוא מאומת  מציע שהנו שותפות לא רשומה, .8.2
יאשר כי השותפות הנה שותפות פעילה המדווחת כדין ידי עורך דין, אשר -ומאושר על

 . לרשויות המס

 

 תעודת האגד של התאגידפי דין, יצרף להצעתו העתק של -מציע שהוא תאגיד רשום על .8.3
ת שינוי שם של התאגיד ידי עו"ד או רו"ח(, וכל העתק של כל תעוד-)העתק מאומת על

 עירייהשל התאגיד אצל הרשם הרלבנטי )קרי, על  תדפיס מעודכן)ככל ששונה(, וכן, 
 לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות(.  

 
מרכז  לפחותותחזוקה של  הפעלהבשדרוג,  2010-2020 השנים ביןניסיון  בעלהינו  המציע .8.4

 . 'קוזיוג סאונה, כושר חדר, השחיי בריכת: לפחות כולל אשר, אחדספורט 
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 למכרז זה.  5בטופס מס' המציע יפרט את ניסונו  8.4י הסף תנאלהוכחת 

 
רשאי המציע , סף זה ביחס לעבודות השדרוג בלבדבתנאי  עמידההוכחת  לצורךיובהר, כי 

, ובתנאי שקבלן בעבודות שדרוג כנדרש בסעיף זה ניסיון בעל מטעמו משנה קבלן להציג
 מטעם המציע.  עבודות השדרוגצע את המשנה יב

 
של קבלן המשנה  נוככל שהמציע מעוניין להציג קבלן משנה מטעמו, עליו לפרט את ניסיו

, וכן להציג 5 למכרז זה, בנוסף על פירוט ניסיון המציע בנפרד בטופס מס' 5בטופס מס' 
נס שייכלמשך כל תקופת ההתקשרות נשוא המכרז, חוזה בין המציע לקבלן המשנה 

 . (ככל שיזכהלתוקף עם זכייתו של המציע במכרז )
 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים -תהיה רשאית, על עירייהמובהר כי ה
ידי המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, לבחון מיוזמתה -שהוצגו על
, ואשר לא צע(ו/או קבלן המשנה מטעמו )ככל שהו ידי המציע-שבוצעו עלשירותים 
 ידו ואולם נודעו לוועדת המכרזים. -פורטו על

 

 מוצעת לביצוע )שתאושר בהמשך על ידי העירייה( יתתכנפרוגרמה, המציע צרף להצעתו  .8.5
 עבודות במסגרת לבצע המציע שבכוונת העבודות כל אתכוללים  אשרטכניים  ומפרטים

האדום", כפי שמוגדר  פחות את העבודות הכלולות במסגרת "המסלולהשדרוג, ולכל ה
 במסמכי המכרז )נספח ג' למכרז(. 

 
 לביצוע מוצעת תכנית, , המציע יפרט פרוגרמה8.5תנאי הסף שבסעיף  להוכחת

 ומפרטים טכניים, הכוללים את כל העבודות שבכוונתו לבצע במסגרת עבודות השדרוג. 

 

 

 פעילותהיקף  .8.6

 

(, זאת ₪מיליון וחצי ) ₪ 1,500,000כולל של  כספי ע להיות בעל מחזורעל המצי .8.6.1
, 2017בהתאם לדוח הכספי של המציע לכל שנה, בכל אחת משנות הכספים 

 . מובהר כי המחזור איננו כולל מע"מ. 2019, 2018

 

המציע יצרף להצעתו אישור של רואה חשבון מטעמו המאשר את עמידתו של  .8.6.2
ז המציע בתנאים המפורטים בסעיף זה, זאת בנוסח המצורף למסמכי המכר

 . ((1)5טופס מס' )

 

 שמירה על זכויות עובדים .8.7
 

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בנוסח המצורף  .8.7.1
למסמכי המכרז, בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות  4טופס מס' כמסמך 

פי חוקי העבודה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים -העובדים, על
יפורטו כל ההרשעות בדין פלילי של המציע, בעלי שליטה  הרלבנטיים. בתצהיר

בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכן כל 
ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה -הקנסות שהושתו על מי מאלה על

בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת 
יע יצרף אישור של מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההצעה. המצ

 ההרשעות והקנסות כאמור או העדרם. 
 

אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה  .8.7.2
 בודה והמפורטים בטופספלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי הע

 . ההצעה תיפסל על הסף, 4 מס'
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ידי מינהל ההסדרה והאכיפה -המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו עלאם  .8.7.3

( קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות בחוקי העבודה 2במשרד הכלכלה בשני )
, בשלוש השנים האחרונות, ההצעה תיפסל על הסף. 4המפורטים בטופס מס' 

 ים. מובהר בזאת כי מספר הקנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות שונ
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין רשאי לפסול כל הצעה של מציע שלגביו או  .8.7.4
או  5שלגבי בעלי השליטה בו ניתנה המלצה שלילית )בין במסגרת טופס מס' 

(, חוות דעת שלילית בכתב או עקב עירייהידי ה-בעקבות בירור עצמאי שיבוצע על
שויות המקומיות, איתם דוח ביקורת של אחד ממשרדי הממשלה ו/או אחת הר

, שעניינם 2019, 2018, 2017התקשר המציע בחוזה התקשרות במהלך השנים 
 באופן מתן השירות או ביצוע העבודה על ידו. 

 
 

 ערבות ההצעה .8.8

 

מאת בנק מסחרי  המציע ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית .8.8.1
עשרת אלפים ) ₪  10,000של  בסך "(,הערבות הבנקאיתישראלי )לעיל ולהלן: "

להבטחת התחייבותו לעמידה בתנאי המכרז; הערבות הבנקאית  , וזאתשקלים(
 (. 3טופס מס' תהא ערוכה בנוסח המצורף למסמכי המכרז )

 

תחליט על  עירייהככל שה  4.2.21הבנקאית תעמוד בתוקפה עד ליום רבותהע .8.8.2
עת לעת את שינוי לוחות הזמנים הנוגעים למכרז זה, היא תהיה רשאית לדרוש מ

 הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. 
 

כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה  למען הסר כל ספק מובהר .8.8.3
מהנוסח שצורף למסמכי המכרז, או בסטייה מהוראות סעיף זה )לרבות, לעניין 

 .עהסכום הערבות או מועד תוקפה(, תיפסל ותגרור עמה את פסילת ההצ
 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש  תהא רשאית, על עירייההעל אף האמור לעיל,  .8.8.4
( חודשים, 3מכל מציע הארכת הערבות בכל פעם לתקופה נוספת של עד שלושה )

  ובלבד שדרישה זו הופנתה לכל המציעים.

תחזיר לידי המציע את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של  עירייהה .8.8.5
השירותים לאחר שנחתם חוזה עם המציע שנבחר לבצע את  צעה, או בסמוךהה

 המציא ערבות ביצוע.
 

תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט את הסכום  עירייהה .8.8.6
הנקוב בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע 

למות ו/או סירב חזר בו מהצעתו ו/או לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובש
למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר 
חתימת החוזה ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות 

 מסמכי המכרז ו/או שסטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז.
 

 ,עד אחרכמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל ס עירייההמובהר, כי אין בזכויות  .8.8.7
 בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין. עירייהה עירייהאשר עומד ל

 
רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או  עירייהה .8.8.8

לבסס דרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות 
  בפני הבנק.
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זכייה של אחר במכרז )לרבות  מציע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על .8.8.9
, במצורף לבקשתו לערער את עירייהית המשפט(, אלא אם כן המציא לבפני ב

 ערבות הצעתו. 
 

 

 פי דין-אסמכתאות נוספות הדרושות על .8.9

 
על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים למועד הגשת 

 ההצעה:
 

ק עסקאות גופים ציבוריים, המציע הוא בעל כל האישורים הדרושים לפי חו .8.9.1
ויצרף תצהיר בהתאם לחוק זה בנוסח המצורף למסמכי המכרז  1976-התשל"ו

 (. 4)טופס מס' 

 

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות  .8.9.2
 .1975-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 
בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח אישור תקף על ניכוי מס במקור  .8.9.3

 חדש[.
 

 העתק תעודת עוסק מורשה של המציע במע"מ.  .8.9.4
 

 
 
 

 מסמכים ונתונים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו .8.10

 

מבלי לגרוע מחובתו של המציע לצרף את המסמכים ו/או האישורים המפורטים  .8.10.1
 ינספחבמסמך זה, עליו לצרף להצעתו את כל הטפסים המצורפים להזמנה זו )

בחתימת המבטחים אלא בחתימה  בשלב הגשת ההצעה להגישביטוח אין צורך 
 ואין מבטחיו עם בדק כי המציע והצהרת אישור המהווים וחותמת של המציע,

(, כשהם הנדרשים הביטוחיים והכיסויים התנאים, הנוסח לגבי הסתייגות להם
  .מלאים וחתומים

 

 אישור השתתפות במפגש המציעים.  .8.10.2

 

שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מסמכים נוספים הדרושים  העירייה .8.10.3
לדעתה לצורך הבהרת ההצעה, לרבות, דוחו"ת כספיים של המציע, וכן, לפסול 

 הצעות שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל.
 

על כל  במכרז כלל מסמכי המכרז הנדרשים לרבות להוכחת עמידתו בתנאי הסף  .8.10.4
 סעיפי המשנה שלו.

 
 

 אופן הגשת מסמכי ההצעה .8.11

 
 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים: 
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 , תשובות לשאלות הבהרה וכל שינויהנספחים והצרופות להצעתו, לרבותכל  .8.11.1
כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו  עירייהידי ה-שבוצע במסמכי המכרז על

 .לא מזוההחתומים ומלאים וההצעה עצמה תוגש כשהיא סגורה במעטפה 
 

ערבות בנקאית תקפה בהתאם להוראות מסמך זה, אשר תצורף בנפרד מכל  .8.11.2
 יתר מסמכי המכרז.    

 
 כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף. .8.11.3

 
)מסמכי  עירייהק על גבי הנוסח שנרכש מידי הכל מסמכי ההצעה יוגשו אך ור .8.11.4

 המקור ועוד עותק נוסף(.  
 

מעמודי הצעתו. חתימת המציע  בשולי מסמך  המציע יחתום בתחתית כל אחד .8.11.5
זה משמעותה כי קרא, הבין וקיבל על עצמו ללא סייג את האמור במסמך על 

 גביו צרף חתימתו. 
 

נו תאגיד יחתום באמצעות חותמת התאגיד ובצירוף חתימת מורשי ימציע שה .8.11.6
החתימה מטעם התאגיד בלבד. מציע שהנו תאגיד יצרף להצעתו אישור בדבר 

 החתימה מטעמו. מורשי
 

למען הסר כל ספק מובהר כי את הצעות המחיר יש להגיש במעטפות סגורות  .8.11.7
ונפרדות אשר ייפתחו רק לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של הליך 

 זה ומתן הניקוד בגין הרכיבים האיכותיים להלן.
 
 
 

 השלמת מסמכים .9

 

את הזכות, לפי שיקול דעתה  שומרת לעצמה עירייהלגרוע מכלליות האמור לעיל, ה מבלי .9.1
להשלים מידע  -לאחר הגשת ההצעות למכרז  -הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים 

 חסר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעיל. 

 

דתו של כל מציע כאמור בדרישתה להשלמת יתקצוב מועדים לשם עמ עירייהה .9.2
 . המסמכים

 
 

 ההצעות למכרזן בחירת ההצעה הזוכה אופ .10

 

בשיקוליה בבחינת ההצעות לצורך קביעת הזוכים תתחשב העירייה בשיקולי איכות  .10.1
מדדי האיכות ייקחו בחשבון, בין היתר, את היקף ההשקעה  איכות(. %100בלבד )

הכספית שהמציע ישקיע לצורך שדרוג מרכז הספורט וכן את היקף המתקנים שישודרגו 
מסלול אדום ומסלול כחול( כפי  -בודות )לפי המסלולים שיפורטו להלןבמסגרת הע

 שיפורט בתכנית שתצורף על ידי המציע להצעתו. 
 

לעיל.  8בשלב הראשון, תיבחן עמידתם של ההצעות בתנאי הסף כפי שפורטו בסעיף  .10.2
 הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף יפסלו. 

 
סף, תיבדק איכותה על פי אמות בשלב השני, ככל שההצעה שהוגשה עמדה בכל תנאי ה .10.3

 המידה המפורטות להלן.
 

 בחר כהצעה הזוכה.יההצעה אשר קיבלה את סכום הנקודות הגבוה ביותר, ת .10.4
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 ועדת, זהה נקודות מספק יקבלו אשר יותר או הצעות 2 שתהיינה ככל, לעיל כאמור .10.5
 .הגרלה בסיס על זהה ניקוד סך בעלות הצעות בין להכריע רשאית המכרזים

 
ולמציע לא  עירייהה של הבלעדי דעתה לשיקול נתון, זהות הצעות בין ההכרעה ןאופ .10.6

 תהיה כל טענה ביחס לכך.  
 
 

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה .11

 

לעיל, יבחנו על פי אמות מידה איכותיות  8הצעות שיעמדו בתנאי הסף הנזכרים בסעיף  .11.1
 . בהתאם להתרשמותה של ועדת הבחינה בהתאם לקריטריונים להלן

 

בהתאם לקריטריונים  מהמציע לצורך מתן השירות וזאתועדת הבחינה תתרשם  .11.2
 :הבאים

  
 קריטריונים למדרג מגישי המכרז

מס' רשויות מהן צירף 
בדבר המציע המלצות 

 הפעלת בריכות 
הערה: על המציע לצרף 
אסמכתאות תחת חוצץ 

 1איכות  מס' 

1 
 נק'( 3)

2-4 
 נק'( 10)

 ומעלה 5
 נק'( 15)

השנים שבהן  מספר
תפעל וניהל המציע 
 ברצף מרכזי ספורט

הערה: על המציע לצרף 
אסמכתא תחת חוצץ 

  2איכות  מס' 
  

 שנים  4עד 
 נק'(3)

 שנים5-6בין 
 נק'( 10)

 שנים ומעלה 7
 נק'( 15)

מספר מרכזי ספורט 
, המציע שדרגשאותם 

או קבלן המשנה 
בעת הגשת  מטעמו,

 ההצעה
הערה: על המציע לצרף 

אות תחת חוצץ אסמכת
 3איכות  מס' 

 מרכזים 2עד 
 נק'(5)

   3-4  
מרכזים     

 נקודות( 10)

 ומעלה מרכזים 5
 נק'( 15)

שנות וותק של המנהל 
מטעם המציע בניהול 

 מרכז ספורט 
הערה: על המציע לצרף 
אסמכתאות תחת חוצץ 

 4איכות  מס' 

שנים           2 - 1  
 ( נקודות   3)

 שנים 5 - 3
 נק'( 10)

 15ומעלה         ) 6 
 נק'(

היקף מחזור כספי 
לפרויקטים שנמצאים 

 בהפעלת המציע 
הערה: על המציע לצרף 
אסמכתאות תחת חוצץ 

 5איכות  מס' 

1,500,000 
 נק'(  3)

3,000,000    ₪ 
 נק'( 10)

5,000,000 
 נק'( 15)   
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עבודות השדרוג  היקף
 מתוך בהצעההכלולות 

 . "מסלול הכחול"ה
המציע לצרף  : עלהערה

, אסמכתאות )פרוגרמה
 ומפרט ביצוע תכנית

 איכות חוצץ תחת( טכני
  .6' מס

חלוקת הניקוד 
מופיעה בטופס 

)בסה"כ  7מס' 
 נקודות( 20

חלוקת 
הניקוד 
מופיעה 

 7בטופס מס' 
 20)בסה"כ 

 נקודות(

חלוקת הניקוד 
 7מופיעה בטופס מס' 

 נקודות( 25)בסה"כ 

    

    
 

ועדת הבחינה תהיה סופית ובהשתתפותו בהליך מצהיר המציע, כי מובהר, כי החלטת  .11.3
הינו מוותר על כל טענה בקשר להרכב הוועדה וכי לא יעלה כל טענה בהתייחס לשיקול 

 דעת הוועדה ו/או אופן ניקודה את ההצעות השונות. 
 

                                                     
המסמכים  -סמכים המעידים על עמידתם בדרישות הרכיב האיכותיעל המציעים לצרף להצעתם מ

הוכחת הרכיב האיכותי. על המציע לציין בהתייחס לכל מסמך לאיזה סעיף  –יצורפו תחת הכותרת 
 הינו מתייחס.  

            
יוכרז  ,בכפוף לאמור לעיל ולהלן, המציע שיקבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר .11.4

 כזוכה במכרז.
 
 

 ול דעת ועדת המכרזים:שיק .12

 
להביא בחשבון, בין  עירייההשיקוליה בהליכי המכרז רשאית אף האמור לעיל, הרי שבמסגרת על 

היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מן המציע ראיות לשביעות רצונה להוכחתם כעמידה 
 בתנאי הסף, וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות:

 

ות דומות בעבר, אמינותו, כישוריו, מומחיותו ותחומי עבוד בביצועשל המציע  ניסיונו .12.1
 מומחיותו וכן, המלצות אודות המציע, הן לחיוב והן לשלילה.

מתם העבודה או השירותים המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם, והתא איכות .12.2
 עירייה)לחיוב או לשלילה( של ה , לרבות, ניסיון עברעירייהלמערכות הקיימות ב

 עם מציע מסוים.   םבקבלת שירותי

 . 1987-לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 22שיקול אחר המפורט בתקנה  כל .12.3
 
 

 תיקון טעויות .13

 
ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות  .13.1

 שהוגשו לה. 
 

תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה( וירשם  .13.2
 וקול. בפרוט

 
 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  .13.3
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 פסילת הצעות .14

 
ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות אשר אינן עומדות בתנאי הסף ו/או הצעות אם הן  .14.1

או על הבנה מוטעית של הצעת תמורה שאינה נכונה חסרות, מוטעות, או מבוססות על 
 נושא המכרז, זולת אם החליטה הועדה אחרת. 

 
היה רשאית לפסול הצעות שיש בהן כדי לפגוע בשווין או בהליך ועדת המכרזים ת .14.2

 .התחרות ההוגנת בין המשתפים במכרז
 

למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה  עירייהאין באמור כדי לגרוע מזכותה של ה .14.3
 בתום לב.

 
 פי כל דין.-על עירייהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת ה .14.4

 
 הזוכה במכרז .15

 

 ראשתבחר את הזוכה בהתאם להוראות מכרז זה, ותמליץ  עירייהועדת המכרזים של ה .15.1
 תתקשר עמו בחוזה.  עירייה, כי העירייהה

 

 קיבלה מהם הבהרותאם ועדת המכרזים תשקול את ההצעות כמפורט לעיל ו/או  .15.2
 , ולאחר מכן תקבל את החלטתה. תשקול

 
תאימה ביותר, או להחליט לא ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המ .15.3

 . עירייהלבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות ל

  

 סייגים .16

 

על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, ועדת המכרזים רשאית  .16.1
 ,שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז. המציע בהשתתפותו בהליך והגשת הצעתו

 יג זה ויהיה מושתק מלהעלות כל טענה כנגד האמור. מקבל סי

 

 . עירייההאים לכל פיצוי או שיפוי מאת במקרה כזה, המציעים לא יהיו זכ .16.2
 

ע שהוכרז כזוכה, תהיה רשאית את ההתקשרות עם מצי עירייהבמקרה שבו הפסיקה ה .16.3
 לפנות בכל שלב ולהתקשר עם המציע שהצעתו הייתה השנייה בטיבה במסגרת עירייהה

 הליך בחינת ההצעות.  

 
 

 החוזה .17
 

תוקף בין -לא יהא קיים חוזה ברהחוזה למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת 
 הצדדים. 

 
 זכות עיון בהצעה הזוכה .18

 
בהתאם לכללי המכרזים, כל משתתף במכרז יהא רשאי לעיין בהחלטה הסופית של  .18.1

יום מקבלת ההודעה על  30ועדת המכרזים, בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, זאת בתוך 
 תוצאות המכרז.
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משתתף במכרז לא יהא רשאי לעיין בחלקים של החלטת ועדת המכרזים, או בחלקים  .18.2
של ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי, או 
סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון 

 ר.הציבו
 

. עירייהאו באתר האינטרנט של ה עירייההניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי  .18.3
מראש של מועד העיון כפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון, ולתיאום  עירייהעיון במשרדי ה

 , ובכפוף לתשלום הוצאות.עירייהעם נציג ה

 תנאים כלליים .19

 

 הדין החל .19.1

 

 בנוסחם מעת לעת.  מדינת ישראל,בהליך זה כפוף לדינים החלים  .19.1.1

 

 תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין. ההצעות .19.1.2
 
המציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך  .19.1.3

 והגשת ההצעות.
 

 תנית שיפוט ייחודית .19.2

 
כל עניין הנוגע למכרז זה ו/או לחוזה הנכרת מכוחו, יידון אך ורק בבית המשפט 

 תל אביב.  תביעה ואשר מקום מושבו בעירהמוסמך מבחינה עניינית לדון ב
 

 הוצאות ההשתתפות בהליך .19.3

 

ביצוע בדיקות נשוא  ישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, לרבותיכל מציע  .19.3.1
 המכרז. 

 

  בגין הוצאות אלה. עירייההמציע לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת ה .19.3.2

 

 

 או דחיית תחילת ביצוע העבודה/שירות עירייהביטול על ידי ה .19.4

 

 רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההליך דנא.  ייהעירה .19.4.1

 

, היא תהא רשאית לבצע את הפרויקט בעצמה או עירייהידי ה-בוטל ההליך על .19.4.2
 באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך. 

 
 קביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים .19.5

 

"(, והוא יחל הזוכה המקוריוייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה )להלן: "היה  .19.5.1
בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של 

"( ו/או הזוכה האחרהזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר )להלן: "
 שירותיםצוע הה המקורי להפסיק את ביככל שיינתן צו מניעה, מתחייב הזוכ

את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח עדכני  הזוכה האחר עירייהולהעביר ל
באשר לפעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן 

 . ת המנהל בדבר מועד העברת האחריותבטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים את הוראו
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א יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא ל .19.5.2
ידיו בפועל, עד למועד -זכייתו כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על

 הפסקתה בפועל. 
 

 תנאי לביצוע ההתקשרות או הרחבות  .19.6
 

הגופים הרלוונטיים  גדלה או שינוי שלו, טעונים אישורחוזה ההתקשרות, לרבות כל ה
אישורים אלו, ההליך ו/או החוזה יהיה בטל ומבוטל לפי העניין. היה ולא התקבל מי מ

 בגין ו/או בעקבות ו/או כתוצאה מכך.  עירייהת האוהמציע לא יהא רשאי לתבוע 
 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .19.7

 

 כמפורט לעיל. עירייהל ועדת המכרזים היא במשרדי הכתובתה ש .19.7.1

 

 כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת שנקבעה במסמכיהם. .19.7.2
 
ו/או ועדת המכרזים לכתובת  עירייהכל הודעה אשר תישלח על ידי ה .19.7.3

המשתתפים בדואר רשום, תיראה כאילו התקבלה אצל המשתתפים תוך שלושה 
( ימי עסקים מיום המשלוח; אם נשלחה בפקסימיליה או בדוא"ל תיראה כאילו 3)

התקבלה אצל המשתתפים ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; ואם נמסרה 
 בעת מסירתה. –ביד 
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 1ופס מס' ט
 

 אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה
 
 

 
 לכבוד

 עיריית גבעתיים 
 

 ג.א.נ,
 
 

  בגבעתייםניהול, אחזקה והפעלה של מרכז הספורט  12/2020מס'מכרז  הנדון:
 

נו והבנו את האמור , למד 12/2020 מכרזהאנו הח"מ מאשרים, כי קראנו בקפידה את מסמכי  .1
בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים 

וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה השירותים, להשפיע על הצעתנו או על ביצוע 
הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, -ידיעה או אי-שעילתה באי

 .שירותיםים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע ההעשוי
 
אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, וכן במסמכים המצורפים על  .2

 דרך ההפניה ועל כל נספחיהם וצרופותיהם.
 
עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה,  .3

 חוזה מחייב מבחינתנו.
 
בחוזה לביצוע העבודות נשוא  עירייהלעדיו אין תוקף להתקשרות עם הידוע לנו, כי תנאי ב .4

כל מקרה שבו תאם למסמכי ההליך. בהב עירייהנו חתימת חוזה וקבלת אישורי הההזמנה הי
למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים  עירייההלא יתקבל אישור 

ה המוחלט להתקשר בחוזה לביצוע לפי שיקול דעת עירייהרשאית ה וך פרק זמן זה, תהיהבת
ל טענה ואנו מוותרים על כל נשוא המכרז עם קבלן אחר כלשהו, ולא תהיה לנו כ שירותיםה

 בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.    עירייהדרישה ו/או תביעה כלפי ה טענה,
 
תכם ולהפקיד בידיכם את הערבות המפורטת אנו מתחייבים לבוא למשרדכם על פי דריש .5

 8)ב'( וטופס מס'  8)א'(, טופס מס'  8' מס טופס)ביטוח ה ינספחבחוזה המצורף למכרז, את 
את דרישות הביטוח ו נעם מבטחי נוכי בדק בחתימתנו המהווה אישור והצהרה מטעמנו ()ג'(

והכיסויים הביטוחיים אין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים וקיבלנו  את אישורם כי 
 ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.(הנדרשים

 
 ערבות )כולל הארכה(.ההצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך פקיעת  .6
 
לוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים יאנו מתחייבים למנוע את ג .7

 בפרט.אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו 
 
כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה  .8

 לפקודתכם בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות.
 
ביטוח ה ינספחככל שנזכה במכרז, כתב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את  .9

על ידי מבטחינו )בנוסחם המקורי, כנדרש(  חתומים כדין)ב'(  8)א'(, טופס מס'  8' מס טופס)
פטור מנזקים, )בנוסחה המקורי( חתומה כדין על  –הצהרת המפעיל  )ג'( 8וטופס מס' לרבות 

 , הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בחוזה הנכלל בהצעתנו זו.(ידנו 
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)ב'(  8ס מס' )א'(, טופ 8' מס טופס)ביטוח ה ינספחבמידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את  .10
ימים,  7ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בחוזה הנכלל תוך כנדרש,  ()ג'( 8וטופס מס' 

, 1970-יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א
זכאית לחלט את סכום הערבות הבנקאית  עירייה, תהא העירייהומבלי לפגוע ביתר זכויות ה

 קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לה בשל הפרת החוזה ו/או במהלך המו"מ. כפיצוי

 

מותנה בחתימת  אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, .11
 .תהחוזה על ידי הרשו

 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 
 
 

                                                      __________________________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                            תאריך           
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 2ופס מס' ט
 

 
 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד

 
 /_____/_____20___תאריך: 

 
 

 :לכבוד
_____________ 

 
 א.ג.נ.

 המציעזכויות חתימה בשם אישור הנדון: 
 
 

הנני, עו"ד/רו"ח ____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, 
במסגרת "( המציעהחתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

 מתחם הבריכה העירוניתשל  שדרוג, הפעלה ואחזקה  _______ההזמנה להציע הצעות למכרז 
"( מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם, והיא מחייבת את המציע המכרז)להלן: " תייםבגבע

 לכל דבר ועניין בנוגע למכרז.
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 _______________ 

 מ.ר. ____________
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 3טופס מס' 

 
 

 ערבות בנקאית )ערבות הצעה(
 

 /_____/_____20תאריך ___
 
 לכבוד

  בעתיים עיריית ג
 

 א.ג.נ.
 

 :ערבות בנקאית מס'__________ הנדון:
 
"(, אנו המציעעל פי בקשת ________ )להלן: " .1

_______________________ מרחוב __________________________ 
"( ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, הערבים)להלן: "

( )להלן: שקליםשרת אלפים עלל מע"מ )במילים: כו₪   10,000 עד לסכום
"(, בקשר לעמידתו של המציע בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה סכום הערבות"

של מתחם  שדרוג, הפעלה ואחזקה  12/2020 שהגיש במסגרת מכרז מס' 
 .  הבריכה העירונית בגבעתיים

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין  .2
( ימים ממועד 7ה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )באותה דריש

 קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול  .3
שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך 

 התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות. כל
 
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים  .4

להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את 
 התשלום מאת המבקש.

 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .5
 
  __________בתוקף עד ליוםכתב ערבות זה יעמוד  .6
 

 
 בכבוד רב,
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 4טופס מס' 
 

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

 את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת, ____________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת ה/מצהיר ,כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה האמת וכי

 )להלן: "המציע"(. _______________________ב  ________________כ משמש הנני .1

 שם המציע   תפקיד 

 

 .מציעה מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .2

 

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש . 3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או מציעה 

 האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או מציעה 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02 יום לאחר ברהשנע בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

 חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

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

דיני  של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות ולעניין

בתוספת  המנויות החיקוקים הוראות על עבירה םג -2011 ב"התשע ,העבודה

 .חוק לאותו השלישית

 

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4

)להלן:  1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 .מציע"( אינן חלות על החוק שוויון זכויות"

 .מקיים אותן והוא מציעה על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות – ב חלופה   

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 בסעיף 'ב החלופה את שסימן מציע. ל5
 :להלן הרלוונטיות

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק מציעה - (1) חלופה  

 העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק מציעה - (2) חלופה 

זכויות,  שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים והשירותים הרווחה

 לפנות בעבר התחייב מציעשה במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך ובמידת

 ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים ההעבוד משרד ל"למנכ

 כנדרש פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו
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  87מתוך  27עמוד  חתימת המציע:__________
 

 

מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  מציעה –לעיל  4' בסעיף שסימן את החלופה ב מציעל. 6

ימים ממועד התקשרותו עם  30למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.

 

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.7

 

__________________ 

 )חתימת המצהיר(

 

ימות עו"דא  

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ 

הופיע/ה בפני מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי 

עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה 

י את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.כן, אישר/ה בפנ  

 

____________ 

 )עו"ד(
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 טופס מס' 5

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר
 

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את 
 ה בכתב כדלהלן:האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בז

 
______________ של _________________ /אחר_____ אני משמש כמנהל כללי/מנהל  .1

"( ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע במסגרת מכרז המציע)להלן: "
 "(.המכרז)להלן: " עירייההידי -שפורסם על 12/2020מס' 

 

 הנני מצהיר כדלקמן:  .2

 

: בריכת שחייה, חדר , אשר כללאחדלפחות מרכז ספורט  תישדרגתי, הפעלתי ותחזק 2.1
 . 2010-2020בין השנים  כושר, סאונה וג'קוזי

 

 לעיל:  2.1 בסעיףאמור בהתאם לושדרגתי מרכזי הספורט, אשר הפעלתי להלן פירוט  2.2
  

 ההיקף
 אשר הכספי

 על ידי ושקעה
 במרכז

  הספורט

מועד 
ביצוע 

 העבודה 

מרכז הספורט תיאור 
 לתי אשר הפע

 המזמיןרטי פ

בין 
 השנים 

 טלפון
 ישיר

 שם איש קשר 

 

    
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

 

)נא לציין  לעיל 2.1 שפורטו בסעיף למרכזי הספורט, אשר הפעלתי מלצות ביחסמצ"ב ה 2.3
 פרטי איש קשר ביחס לכל המלצה(. 

 

בודות שבמסלול האדום, וכן בביצוע כל העידוע לי שזכייתי במכרז זה כרוכה הנני מצהיר כי  .3
 גבעתיים)בכפוף להחלטת מועצת  העבודות שלגביהן התחייבתי בהצעתי מתוך המסלול הכחול

 .  ואישור משרד הפנים(

קבלת כל האישורים מועד חודשים מ 12עבודות השדרוג תבוצענה תוך הריני מתחייב כי  .4
 .וההיתרים הנדרשים

 

 כן תצהירי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותו .5
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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' 
________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר 

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

________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שדרוג, הפעלה ואחזקה של מתחם הבריכה העירונית בגבעתיים  12/2020מכרז פומבי מס' 
  

  87מתוך  30עמוד  חתימת המציע:__________
 

 

 טופס מס' 5)1(

 
 

 אישור רו"ח
 

 לכבוד 
 ועדת המכרזים

______________ 
 

 ג.א.נ,
 
 

_____________ בע"מ/ח.פ._____________הנדון:  חברת ________  
 
 

"(, אנו מתכבדים לאשר כדלקמן:המציעכרואי חשבון של ____________ )להלן: "  
 

  ₪ של _____________ היה בהיקף 2017-2019השנים  בכל אחת מחזור הפעילות של המציע .1

 .)לא כולל מע"מ(. נתונים אלה הנם של המציע, ללא פעילות של תאגידים קשורים

של המציע אין הערת עסק חי ובמסגרת ביקורת הדוחות  בדו"ח הכספי המבוקר האחרון .2

את מצבו הכספי של המציע, המציע יוכל למלא אחר התחייבויותיו  והכספיים והיכרותנ

 במסגרת הצעתו. 

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 
 

 ________________, רו"ח
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  87מתוך  31עמוד  חתימת המציע:__________
 

 
 
 טופס מס' 6 

 
 "דמי תיווך"  הצהרה בדבר אי תשלום

 
, אנו 1977-חוק העונשין, התשל"זבנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  .1

 הח"מ __________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או  .1.1
ל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או כל דבר בע
ו/או מי מטעמה ו/או כל  עירייהו/או עובד ה עירייהאו בעל תפקיד ב עירייההמחדל של 

 גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 

ו/או עובד  עירייהל תפקיד ב/או בעקיפין, עם בעלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו .1.2
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור  עירייהה

 להליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 

ו/או עובד  עירייה/או בעקיפין, עם בעל תפקיד בלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו .1.3
ורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או מי מטעמה ו/או כל ג עירייהה

 ו/או לא תחרותית.
 

  עירייהלעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של ה 1.3עד  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  .1.4
 ו/או כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

 
שומרת  עירייהלעיל, ידוע לנו כי ה 1בסעיף במידה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור  .2

עצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים ל
"( ו/או הליך ההתקשרותחשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "

לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך 
 א את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהו

 
אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו  .3

 ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. עירייההמעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של ה
 
 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:
 
 

 __________________________שם: __________________
 

 חתימה: ___________________
 

 (: _____________________עירייהחותמת )
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  87מתוך  32עמוד  חתימת המציע:__________
 

 
 

 טופס מס' 7 

 
 מסלול אדום ומסלול כחול –השדרוג  עבודות פירוט

 

 

 
 הכרחי –מסלול אדום 

)ניקוד במדד האיכות ייקבע, בין היתר, על פי כמות  רשות –מסלול כחול 
דרוג מהמסלול הכחול שהמציע יכלול בהצעתו, בהתאם לניקוד עבודות הש

 בטבלה שיפורט להלן(
 

תיאור             סעיף הערות   ניקוד  
במדד 

 האיכות

 מסלול

הכנת נגישות למתחם הבריכה דרך  1
הגן הציבורי, כך שהשיפועים 

 יתאימו לחוק הנגישות

 אדום  

פינוי כל החיפוי הקיים  2
ריכה מהקונסטרוקציה של הב

 המחוממת.

כולל השרוול 
 המוביל למבנה

 אדום 

באישור והנחיה  שיפוץ הקונסטרוקציה 3
של 

 קונסטרוקטור

 אדום 

הגדלת הקירוי )קונסטרוקציה(  4
הקיים לבריכת הפעוטות והבריכה 

החיצונית אשר תשמש לבריכה 
 טיפולית

כולל השרוול 
 המוביל למבנה

 אדום 

חיפוי כל הקונסטרוקציה  5
רבונט חדשבפוליק  

כולל השרוול 
 המוביל למבנה

 אדום 

בניית מחיצה פנימית בין הבריכה  6
הטיפולית לבריכת השחיה החצי 

 אולימפית

על מנת לבודד 
את הבריכה 

 הטיפולית

 אדום 

בניית מלתחות ושירותים )יבילים(  7
 במתחם הבריכות.

 פרוק ופינוי חדר המכונות הקיים

 קומפלט
מר'  70 –כ    

  כולל משרד

 אדום 

בניית חדר מכונות תת קרקעי כולל  8
כל מערכות הסינון, החיטוי והחשמל 

 הנדרשים

כולל חיבורי מי 
 רשת וביוב

 אדום 

 3 –)לרוחב( כ  –הגדלת חדר החוגים  9
 מטר לפחות

כולל שיפוץ כללי 
והחלפת הריצוף 

בחדר כולל 
 מערכות מיזוג

 אדום 
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רידוד בריכת השחיה החיצונית  10
תאמתה לבריכה טיפולית, לצורך ה

 כולל ריצוף

כולל מערך 
אינסטלציה חדש 

בקרקעית 
 הבריכה

 אדום 

פרוק ראש תעלת הגלישה הקיים  11
 ובניה של ראש תעלה תיקני

 אדום  

הכשרת מבנה השירותים הישן  12
 למזנון

 אדום  

הוספת מחסן כללי צמוד לחדר  13
 המכונות החדש

 אדום  

לאחר השיפוץחידוש הריצוף והפחת  14 כללי בכל  
 המתחם

 אדום 

הוספת מערכות חימום לבריכה  15
הטיפולית ובריכת הפעוטות, כולל 

הוספת תאורה בתוך הקירוי 
 לבריכות

שימוש במערכות 
הקיימות 

שהזכיין משאיר 
)לאישור 
 העירייה(

 אדום 

בניית מערך כניסה נוסף מאזור הגן  16
 הציבורי עם בקרת כניסה

 אדום  

פת הגדר ההיקפית של מתחם החל 17
 הבריכה הגובל עם בניני המגורים.

מ'  2.5גדר תקנית 
 גובה

 אדום 

פינוי הקירוי הקיים מהשטח ובניה  18
 של קירוי חדש לכל שלושת הבריכות

 כחול 8% 

 כחול 3%  בניית ג'קוזי 19
 כחול 3%  תוספת של סאונה רטובה 20
שיפוץ הסאונה היבשה הקיימת  21

ל סאונה יבשה נוספתותוספת ש  
 כחול 3% 

החלפת כל הריצוף והמעבר  22
מהכניסה הראשית העליונה המוביל 

 לבריכת השחיה

 כחול 2% 

שיפוץ נוסף של המבנה אשר לא  23
 מתואר במסלול האדום

 כחול 4% 

שכלול מערכות נוספות אשר לא  24
מופיעות במסלול האדום, טיב 

החומרים, הציוד ואיכות העבודה 
עתהמוצ  

 כחול 4% 

הכרחי -מסלול אדום  סיכום     
     

רשות -מסלול כחול  סיכום     
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 העבודות לביצוע הנחיות

ולקבלת אישורי  החוקיתאים את המתקנים במרכז הספורט כך שיעמדו בדרישות  הקבלן .1

 '. וכונגישות, אישורי כיבוי אש, בטיחות 

 יבצע את השדרוגים הבאים: הקבלן .2

 יפוץ מהיסוד של חדר הכושר לרבות:ש .א

 תקרה 

 ריצוף 

 אלומיניום/חלונות 

 מיזוג אוויר 

 )איטום )במקום נזילות מהתקרה ומהרצפה 

 תשתיות חשמל/תקשורת אלומיניום והריהוט 

 )החלפת ציוד חדר כושר )אירובי וכוח 

 

 שיפוץ מהיסוד של המלתחות/שירותים והתאמתם לתקן מס' המשתמשים במבנה לרבות:  .3

 תקרה  

 ריצוף 

 אלומיניום/חלונות 

 אוורור 

 איטום 

 )אינסטלציה )תיבדק אפשרות להשארת הצנרת הקיימת 

 אביזרים סניטרים 

  )'ריהוט )ספסלים, לוקרים, מחיצות וכו 

 

 שיפוץ חדרי החוגים )ספינינג וסטודיו( לרבות: .4

  תקרה 

 ריצוף/פרקט 

 גבס 

 אלומיניום/חלונות 

  מיזוג אוויר 

 ון וכו'(  ריהוט )ספסלים, ארונות אחס 

  שדרוג מערכות שמע 

 תאורה 
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שיפוץ/תכנון מחדש של רחבת כניסת הבריכה/משרד קבלה ובמסדרון המוביל החוצה )כולל  .5

 אופציה להכנסת בקרת שערים למבנה(.  –הדלת הראשית 

 

 החלפת כל קירוי בריכות השחייה, לרבות החלפת קונסטרוקציה .6

 יכההחלפת תאי ההלבשה/מלתחה העצמאים על שפת הבר .7

 שנים( 5שדרוג חלקי של ציוד חדר הכושר )לאחר פחת של  .8

 קירוי ותכנון מחדש של "המעברים )דרכי הגישה לחדר הכושר/מלתחות וכו'( .9

 

 דגשים:

תהיה רשאית להשקיע מתקציבה סכומים נוספים במרכז  גבעתייםלקבלן כי עיריית  ידוע .1

 רוגים ותיקונים. הספורט, וככל שתעשה כן תהא רשאית להורות למפעיל לבצע שד

 

אפיון התכנון יעשה בשיתוף פעולה עם העירייה הכלכלית ו/או מי מטעמה בהתאם לתקנים  .2

(IP 65  ,12לגופי תאורה במלתחותR 10 -לריצוף מקלחות ו R  ובלבד )'למלתחות וכו

 שיוכשרו במבנים שאינם בהיתר כחלק בלתי נפרד החוזה ההפעלה עם הזכיין. 

 

 .הנדרשים וההיתרים האישורים כל קבלתחודשים ממועד  12ההשקעות יבוצעו תוך  .3

 

בדבר גובה ההשקעות שבוצעו, פיקוח באמצעות מפקח מוסכם  לעירייההצגת אסמכתאות  .4

על הפרויקט ליצירת שקיפות או אפשרות להעברת הסכום ע"י המפעיל ישירות לעירייה 

 שתנהל בעצמה את הפרויקט בשיתוף פעולה יחד עם המפעיל.

 
ות תבוצענה, בין היתר, בהתאם לחוק התכנון והבניה ולאישור משרד הבריאות, לחוק העבוד .5

תקנות הפעלה וניהול ולאישור משרד הבריאות, לחוק רישוי עסקים ולאישור משטרת 

ישראל, לחוק תכנון ובניה ולאישור כיבוי אש, להנחיות יועץ בטיחות ופיקוד העורף, ולחוק 

והפעלה של בריכות שחייה ולאישור המשרד להגנת חומרים מסוכנים, אחסנה שימוש 

 הסביבה. 
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 צורך להגיש מלא במועד הגשת ההצעה  אין
 
 
 

 עבודות ביצוע בתקופתאישור קיום ביטוחים  -)א(  8מס'  טופס

 תאריך : __________         

 לכבוד
 עיריית גבעתיים 

 

 א.ג.נ.,

 ת ביצוע עבודות(.)בתקופ יםביטוח עריכתהנדון: אישור 

 "(.המפעיל: " להלן.פ. ________ )ח_________________  : שם המבוטח

 _______________________________________________________. : כתובת

 "(החוזה)להלן : " __________ ' :מס חוזה

/או ו" המתחם": להלן)בגבעתיים  העירונית הבריכה מתחםב קבלניות עבודות : העבודות תיאור
 (.בהתאמה", החוזה/או "ו" העבודות"

את הביטוחים  המפעילעבור  ערכנולביטוח בע"מ החתומים מטה מאשרים כי  עירייה__________  אנו
: ולהלן נכללים התאריכיםמיום __________ ועד יום __________ )שני שהמפורטים להלן, למשך התקופה 

 "(.הביטוח תקופת"
 

 __________________ 'מס פוליסה קבלניות ותעבוד ביטוח .1

 "חש________________ העבודות:  שווי 

 .עירייהה/או ו משנה קבלני/או ו קבלנים/או ו המפעיל :המבוטח שם 

מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה  :הביטוחי הכיסוי תנאי 
 _____"."ביט מהדורה ___ –הידוע כ 

 ההקמה עבודותא'  פרק 
 )ביטוח הרכוש(:

 חוזהבקשר עם ה המפעילבטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את עבודות 
 בין כוללעבודות, השבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מ

ו/או  המפעיללציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות  יםנזק היתר
ו/או משמשים לביצוע  המתחםאשר הובאו לשטחי  ועמהבאים מטמ מי

, כמפורט להלן, מטעמו מיו/או  המשנה ניו/או קבל המפעילעל ידי  העבודות
 "(.תקופת הביטוח)להלן: " העבודות של ביצוען תקופתלמשך כל 

 את ההרחבות כדלקמן: כולל' אהביטוח לפי פרק  

 .בתוקף, שודו גניבה, פריצה סיכוני בגין נזק או אובדן .1 

 לשטחי מובאים אך ההקמה מעבודות חלק אינם אשר וכדומה עזר ציוד, קל ציוד, מתקנים .2 
 .לפריט ח"ש 10,000 מעל ולא ח"ש 100,000 לסך עד העבודות ביצוע לצורך המתחם

 .ח"ש 1,000,000 של אחריות בגבול עובדים עליו רכוש .3 
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 .ח"ש 1,000,000 של אחריות בגבול סמוך רכוש .4 

 .יניהםפי הגבוה מב עלש"ח   100,000 או  מהנזק 10%הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של  .5 

 או העבודות משווי 10% של אחריות בגבול אחרים ומומחים אדריכלים, מהנדסים הוצאות .6 
 .מבניהם הגבוה ח"ש 100,000

 .ח"ש 500,000 של אחריות בגבול וייםלק חומרים או/ו עבודות או/ו מתכנון הנובע ישיר נזק .7 

 .לקויים חומרים או/ו עבודות או/ו מתכנון הנובע עקיף נזק .8 

 .טבע נזקי, אדמה רעידת סיכוני .9 

 .חודשים( 24) וארבעה עשרים של מורחבת תחזוקה תקופת .10 

 .ח"ש 100,000 של אחריות בגבול נזק לאחר זמניים ותיקונים עבודות בגין הוצאות .11 

ו/או  עירייההפרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי  
מי שגרם לנזק  לטובתובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול  הו/או עובדי המנהלי
 בזדון. 

י דין של המפעיל ו/או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פ :שלישי צד' ב פרק 
 מהם מי י/או עובדיהם המועסקים על ידוו/או קבלנים וקבלני משנה  ועובדי

/או מחדל רשלני בקשר עם ושבנדון, בשל מעשה  חוזהבקשר עם ה העבודותבביצוע 
אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל  העבודות

/או ו עירייהליות האמור לרבות פגיעה או נזק גוף שהוא מבלי לגרוע מכלל
 .ומשמשיו המתחם ממבקרי למי/או ו לעובדיה/או ו למנהליה

 לתקופת ובמצטבר לאירוע( ₪ 5,000,000) חדש ישראלי שקל מיליון חמישה : האחריות גבולות 
 . הביטוח

: אש, התפוצצות, -מבדבר חבות הקשורה או הנובעת  להגבלותפרק זה אינו כפוף  : מיוחדים תנאים 
בגין  המפעילבהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות 

ו/או כלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי מקרי 
ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה 

דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף  )למעט נזקי טרור(, הרעלה וכל
 המפעילכלפי עובדים ש המפעילמצד המוסד לביטוח לאומי )למעט בגין אחריות 

 חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(. 

 ' כולל הרחבות מפורשות בדבר:בהכיסוי הביטוחי לפרק  

כלי רכב מנועי כהגדרתו  הינושחבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי  .1 
למקרה  ש"ח 500,000, בגבול אחריות בסך לבטחו חוקית חובה ושאיןבפקודת התעבורה 

 .ובמצטבר לתקופת הביטוח

, מוגבל המידית ובסביבתם אתררכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות המפעיל בשטחי הלחבות בגין נזק  .2 
יטוח, )מעבר לגבולות האחריות המקובלים למקרה ובמצטבר לתקופת הב ש"ח 500,000עד לסך 

 פוליסות פי על לשיפוי המפעיל זכאי בגינם הביטוחי לסכומי  מעבר אובפוליסת רכב סטנדרטית, 
 .(מביניהם הגבוה לפי, בבעלותו הרכב

 .נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים .3 

ש"ח למקרה ובמצטבר  500,000ת של למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריו עקיףנזק  .4 
 .לתקופת הביטוח

 .ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח 500,000רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  .5 

אשר לא בוטח או יכול היה  עירייההבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  :מיוחדת הרחבה 
 .וח זה כרכוש צד שלישילהיות מבוטח בפרק א' )העבודות( ייחשב לצורך ביט

 ייחשבו, משפחותיהם ובני אורחים, מנויים, המתחם משתמשי ספקהסר  למען  
 .זה ביטוח ועניין שלישי כצד
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)להלן:  הו/או עובדי הו/או מנהלי עירייהההורחב לשפות את  זה ביטוח :מיוחד תנאי 
 מי מהם למעשי על"( בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת המבוטח יחידי"

קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות  לרבותו/או מחדלי המפעיל 
 .צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

 בכל הקשור לרכוש עיריית גבעתיים המוטב תהיה עיריית גבעתיים.

ת הנזיקין )נוסח המפעיל על פי פקוד של אחריותובטוח חבות מעבידים בגין  :מעבידים חבות' ג פרק 
, כלפי 1980חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות  והעובדים המועסקים על יד
(, בגין כמעבידיהם וייחשבו)במידה  םקבלנים, קבלני משנה ו/או עובדיה

קצועית )להלן: מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מ
תוך כדי ועקב  הביטוחלמי מהם במשך תקופת  שייגרמו"( מקרה ביטוח"

 ביצוע עבודתם.

 .לתובע"ח ש 6,000,000 : האחריות גבולות 

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע"ח ש 20,000,000  

ות בדבר עבודות ההקמה בעומק או בגובה, שע הגבלותביטוח זה אינו כולל  : מיוחדת הרחבה 
עבודה ומנוחה, חבות המפעיל כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם )היה 

ם(, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער יהכמעביד ווייחשב
 .המועסקים על פי החוק

היה  ו עובדיה/או ו מנהליה/או ו עירייההאת  לכסותביטוח זה הורחב  .1 :מיוחדים תנאים 
ושא בחובות נ, כי מי מהם וכלשה טוחבי מקרה, לעניין קרות ונקבע

 מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי המפעיל.

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או  .2 :מיוחדים תנאים 
ובלבד שהאמור בדבר  הו/או עובדי הו/או מנהלי עירייההשיבוב כלפי 

 מי שגרם לנזק בזדון. לטובתיחול הוויתור על זכות התחלוף לא 
 

 ____________________ . 'מס פוליסה : מקצועית אחריות .2

 

 תקופת: "ולהלן נכללים התאריכים)שני  __________ ליום ועד __________ מיום החל 
 ("הביטוח

 

ו/או  המפעיל על פי דין בשל תביעה אחריותביטוח אחריות מקצועית המבטח את  :הביטוחי הכיסוי 
שהוגשה במשך  מקצועית חובה הפרת בשל/או ו מקצועית רשלנות בגיןדרישה 

ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל  אובדןתקופת הביטוח, בגין 
המפעיל ו/או מי  שלבמעשה או מחדל רשלני  שמקורםאדם ו/או כל גוף שהוא 

מבלי לגרוע ווזה שבנדון, בקשר עם הח העבודותבגין  וו/או עובדי וממנהלי
 .יהו/או לעובד יהמנהללו/או  עירייהלמכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק 

 .הביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע₪(  2,000,000"ח )ש מיליון שני :האחריות גבולות 

בגין  הו/או עובדי הו/או מנהלי עירייההביטוח זה הורחב לשפות את  2.1 :מיוחדים תנאים 
/או מחדל ות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה אחריו

וזאת מבלי לגרוע  וו/או עובדי ומנהלימ מירשלני מצד המפעיל ו/או 
 . הו/או עובדי הו/או מנהלי עירייההמביטוח חבות המפעיל כלפי 

אובדן שימוש, מבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  2.2  
כוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן איחור, השהייה או עי

המפעיל עקב אובדן מסמכים  חבותהרחבות בגין  כוללתהפוליסה 
לאירוע ולתקופת הביטוח( וחבות הנובעת ₪  50,000)מוגבל לסך 

 עובדי המפעיל.מ מימטעות, רשלנות או אי יושר של 

ולה מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תח 2.3  
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 רטרואקטיבי מיום __________ .

( חודשים, 6) שישהכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של מכמו כן  2.4  
לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי המפעיל ביטוח 

 פי על המבוטחת חבות לכסות שנועדחלופי המעניק כיסוי מקביל 
זו יחול אך ורק על  מוסכם בזה כי הכיסוי על פי הרחבה .זו פוליסה

 אירועים שעילתם לפני תום תקופת הביטוח המקורית.
 

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם  .3.1 : כללי .3
וכי אנו  עירייההידי -קודמים לכל בטוח אשר נערך עלו ראשוניים

י /או תביעה בדבר שיתוף ביטוחומוותרים על כל טענה ו/או דרישה 
לחוק חוזה  59בסעיף  כאמור/או זכות ו, לרבות כל טענה עירייהה
 עירייהה"ביטוח כפל" כלפי  תולרבות כל טענ 1981 –ביטוח התשמ"א ה

 .הוכלפי מבטחי

או לא /כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ו .3.2  
א אם שבנדון אל חוזה, במשך תקופת הביטוח בקשר עם הלרעה ישונו

)שישים( יום מראש וכי  60הודעה כתובה בדואר רשום  עירייהלתישלח 
/או ו עירייההשכאלו לגבי  לרעה לשינויו/או  ללא יהיה תוקף לביטו

כאמור  בכתבהודעה  עירייההאם לא נשלחה לידי  הו/או עובדי המנהלי
 ההודעה. משלוח)שישים( הימים ממועד  60לעיל ובטרם חלוף 

הביטוח  דמישרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום הננו מא .3.3  
וההשתתפות העצמית חלה על המפעיל בלבד, ובכל מקרה לא על 

 . עירייהה

 תנאילב ו/או אי קיום בתום לב של  בתום הפרההננו מאשרים בזאת כי  .3.4  
 מי/או ו המפעיל ידי-עללעיל  ותמתנאי איזו מהפוליסות המפורט

ו/או  ה/או מנהליו עירייההבזכותם של  יפגעוא , לעובדיו/או ו ממנהליו
 לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו. העובדי

הפוליסות המקוריות עד כמה שלא  וסייגילתנאי  בכפוףהביטוחים המפורטים באישור זה הינם 
 שונו במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 
 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שדרוג, הפעלה ואחזקה של מתחם הבריכה העירונית בגבעתיים  12/2020מכרז פומבי מס' 
  

  87מתוך  40עמוד  חתימת המציע:__________
 

 והאחזקה ההפעלה בתקופתאישור קיום ביטוחים  -)ב(  8מס'  טופס

 תאריך : __________         

 לכבוד
 עיריית גבעתיים 

 א.ג.נ.,

 )בתקופת ההפעלה והאחזקה(. יםביטוח עריכתהנדון: אישור 

 "(.המפעיל: " להלן.פ. ________ )ח________________ _ : שם המבוטח

 _______________________________________________________. : כתובת

 "(החוזה)להלן : " __________ ' :מס חוזה

" ו/או ההפעלה: "להלן) בגבעתיים ניהול אחזקה והפעלה של מתחם הבריכה  שירותי : העבודות תיאור
 (.בהתאמה", החוזה/או "ו" "השירותים

את הביטוחים  המפעילעבור  ערכנולביטוח בע"מ החתומים מטה מאשרים כי  עירייה__________  אנו
: ולהלן נכללים התאריכיםמיום __________ ועד יום __________ )שני שהמפורטים להלן, למשך התקופה 

 "(.הביטוח תקופת"
 

 __________': ____________מס פוליסה מורחב אש .1

/או ו בהפעלתולרבות מבנים, ציוד ומתקנים  הרכושכל ל כינון בערךביטוח  : הפוליסה 
 השחייה ובריכת והנופש הספורט במרכז המפעיל של/או באחריותו ו באחזקתו
 ומכונות מתקניםציוד,  לרבות"( המתחם)להלן: " הקרובה ובסביבתו העירונית
ין וסוג שהוא, כל הנ"ל בערך כינונם, של המפעיל מכל מ ובאחריותובבעלותו 

 המכוסים בביטוח אש מורחב.  הסיכוניםכנגד אבדן או נזק עקב 

בפוליסת רכוש )אש מורחב(,  המכוסיםפי התנאים, ההרחבות והכיסויים  על : הביטוחי הכיסוי 
, ברק, התפוצצות, רעידת עשןלרבות אך לא מוגבל, אובדן ו/או נזק עקב אש, 

שביתות, נזק בזדון, נזקי סערה וסופה, נזקי כלי טיס, בום על אדמה, פרעות, 
קולי, שיטפון, נזקי מים, נזקים מנוזלים אחרים והתבקעות צינורות, נזקי 

)להלן בזדון, נזקי פריצה )על בסיס נזק ראשון( ושוד  נזקהתנגשות )אימפקט(, 
 .("אש מורחב"סיכוני 

ורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף תנאי מפ כוללת הביטוח פוליסת :מיוחד תנאי 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור  עובדיה/או ו מנהליה/או ו עירייהה)שיבוב( כלפי 

 זדון.בעל זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 ': ______________________מס פוליסה תוצאתי  אובדן .2

 לרכושאובדן הכנסות שיגרם למפעיל בעקבות נזק ביטוח אובדן תוצאתי ו/או  : הביטוחי הכיסוי 
)למעט פריצה(  לעיל 1"אש מורחב" המפורטים בסעיף  סיכוני, עקב המפעיל

 .ים( חודשעשר שנים) 12 שלוזאת לתקופת שיפוי 

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף  כוללת הביטוח פוליסת :מיוחד תנאי 
ובלבד שהאמור בדבר הוויתור  עובדיה/או ו מנהליה/או ו עירייהה)שיבוב( כלפי 

 זדון.בעל זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 ': ______________________מס פוליסה שלישי  צד .3

 בשלפי דין -את אחריותו של המפעיל על המבטחכלפי צד שלישי  אחריות ביטוח : הביטוחי הכיסוי 
פגיעה או נזק לגופו ו/או ל גרמו אשר, ת הביטוחרשלני בתקופ מחדלאו  מעשה

לרכושו של כל אדם ו/או גוף משפטי, ובלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה 
 .לעובדיה/או ו למנהליהו/או  עירייהלאו נזק 

 .שנתית ביטוח לתקופת ובמצטבר, לאירוע( ₪ מיליון)עשרים  ₪ 20,000,000  : האחריות גבול 
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בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה,  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  : הגבלות ביטול 
קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם, מתקנים  וכלפיחבות המפעיל בגין 
תאונתי מקרי ובלתי צפוי,  זיהוםחשמליים,  מתקניםסניטאריים פגומים, 

ן משקה, וכבמאכל או ב/או ו מזוןשביתה והשבתה, הרעלה כל דבר מזיק ב
תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי )למעט לגבי עובדים שהמפעיל חייב 

 .לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי(

למעט רכוש הנכלל  עירייההבפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש  .3.1 : מיוחדים תנאים 
)ביטוח אש מורחב( לעיל, ייחשב לצורך  1בביטוח הנערך על פי סעיף 

 צד שלישי.ביטוח זה כרכוש 

 עובדיה/או ו מנהליה/או ו עירייהההביטוח הורחבה לשפות את  פוליסת .3.2  
 מי על מוטלת להיות שעלולה"(, בגין אחריות המבוטח יחידי)להלן: "

וזאת בכפוף  וו/או עובדי וו/או מנהלי המפעיללמעשי ו/או מחדלי  מהם
ד מיחידי לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אח

 המבוטח.

 לרבות, משפחותיהם ובני מינויים, המפעיל אורחי כי במפורש בזה מוסכם .3.3  
 לעניין שלישי כצד ייחשבו המתחם במתקני אחרים ומשתמשים תלמידים

 .זה ביטוח

 ': ______________________מס פוליסה מעבידים  חבות .4

את אחריותו של המפעיל על פי פקודת הנזיקין המבטח  מעבידיםחבות  ביטוח : הביטוחי הכיסוי 
כלפי  1980)נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

/או מחלה ו עבודה תאונתבגין  החוזה עם בקשרהעובדים המועסקים על ידו 
הביטוח תוך כדי  בתקופתמהם  למי שייגרמומקצועית )להלן: "מקרה ביטוח"( 

 .החוזה עםהמפעיל בקשר  לפעילות הקשור כלב במשךועקב עבודתם 

 לתקופת ובמצטבר לאירוע, לתובע$ )חמישה מיליון דולר ארה"ב(  5,000,000 : האחריות גבול 
 .שנתית ביטוח

כלפי  המפעילעבודה ומנוחה, חבות  תבדבר שעו הגבלותביטוח זה אינו כולל  : הגבלות ביטול 
)היה והמפעיל ייחשב כמעבידם(, קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם 

 .פיתיונות ורעלים והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק

 ,עובדיו/או ו מנהליו/או ו עירייההלשפות את  הורחבה הביטוח פוליסת 4.1 : מיוחדים תנאים 
מהם נושא בחובות מעביד  מילעניין קרות מקרה ביטוח, כי  ונקבעהיה 

 .מפעילה מעובדי מיכלשהן  כלפי 

תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות  כוללת הביטוח פוליסת 4.2 : מיוחדים תנאים 
ובלבד שהאמור  עובדיה/או ו מנהליה/או ו עירייההתחלוף )שיבוב( כלפי 

 זדון.בבדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק 

 ______________': ________מס פוליסה מקצועית  אחריות .5

 תביעה בשל דין פי על המפעיל אחריות את המבטחביטוח אחריות מקצועית  : הביטוחי הכיסוי 
 ןחובה מקצועית שמקור הפרת בגין/או ו מקצועית רשלנות בגין דרישה/או ו

 נשוא לפעילותו הקשור בכלו/או עובדיו  המפעילבמעשה או מחדל רשלני של 
/ות ומורים, ספורט/ות מדריכי, כושר חדר/ות יכימדר/ות, מצילים לרבות החוזה

 .לשחייה

 ביטוח לתקופת ובמצטבר לאירוע, לתובע"ח( ש מיליון"ח )חמישה ש 5,000,000 : האחריות גבול 
 .שנתית

עזרה ראשונה, טיפולים  ממתןבדבר חבות הנובעת  להגבלותביטוח זה אינו כפוף  : הגבלות ביטול 
ש וטיפול בחומרים רעילים, אובדן שימוש, איחור, רפואיים במצבי חירום, שימו

 כוללתהשהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה 
לאירוע  50,000המפעיל עקב אובדן מסמכים )מוגבל לסך של  חבותהרחבות בגין 

עובדי מ מיולתקופת הביטוח( וחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של 
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 .המפעיל

 עובדיה/או ו מנהליה/או ו עירייההלשפות את  הורחבה הביטוח פוליסת .5.1 : מיוחדים יםתנא 
 מפעילה ידי על לב בתום שנעשומעשה או מחדל רשלני ל םאחריות לעניין

/או ו עירייההכלפי  מפעילחבות ה ביטוח/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מו
 .עובדיה/או ו מנהליה

 מיוםבין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי פוליסת הביטוח כוללת  .5.2  
__________. 

חודשים לאחר תום  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .5.3  
תקופת הביטוח בתנאי כי לא נערך ע"י המפעיל ביטוח חלופי המעניק 

 בזה מוסכם. זו פוליסה לפי המבוטחת חבות לכסות שנועדכיסוי מקביל 
 שעילתם אירועים על ורק אך יחול זו הרחבה פי לע הביטוחי הכיסוי כי

 .הגילוי בתקופת לראשונה נתגלו ואשר הביטוח תקופת תום לפני

הננו מאשרים בזאת כי הפוליסות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן  .6.1 : כללי .6
וכי אנו מוותרים  עירייהה יקודמות לכל ביטוח הנערך על ידו ראשוניות

 .עירייהה/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי וו טענה /אועל כל דרישה 
לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  לרבות

 .יהוכלפי מבטח עירייהה"ביטוח כפל" כלפי  תולרבות כל טענ 1981 –

 וההשתתפות הביטוח דמי לתשלום שהאחריות לנו ידוע כי מאשרים הננו .6.2  
 .עירייהה על לא מקרה ובכל, בלבד ילהמפע על חלה העצמית

תנאי מבתום לב או אי קיום בתום לב של תנאי   המאשרים כי הפר הננו .6.3  
/או ו עירייההבזכויות  ופגעי, לא המפעילת הביטוח על ידי ופוליסמ איזו

 .שיפוי על פי ביטוחים אלו לקבלת עובדיו/או ו מנהליו

 לא או וגם יבוטלוהביטוחים הנ"ל לא כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי  .6.4  
הודעה  עירייהל תישלח, במשך תקופת הביטוח, אלא אם לרעה ישונו

 לביטול)שישים( יום מראש וכי לא יהיה תוקף  60כתובה בדואר רשום 
 בכתבהודעה  עירייהל נשלחהאם לא  עירייההו/או לשינוי שכאלו לגבי 

 .ההודעה משלוח ועדממ)שישים( הימים  60ובטרם חלוף  לעילכאמור 

 שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות וסייגי לתנאי בכפוף הינם זה באישור המפורטים הביטוחים
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.במפורש באישור זה, 

 
 

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 מאחריות פטור למתן הצהרה -)ג(  8מס'  טופס

 תאריך : __________         

 לכבוד
 עיריית גבעתיים 

 
 א.ג.נ.,

 :  הצהרה על מתן פטור מאחריותהנדון

 העירונית גבעתיים  הבריכה מתחם  של והפעלה אחזקה ניהול שירותי

 (.בהתאמה", החוזה/או "ו" "השירותים: להלן)

/או ו הנדסי/או ו מכני בציוד שבנדון בשירותים משתמשים הננו כי בזאת יםמצהיר הננו .א
 ציוד כל הגבלה וללא לרבות בשימושנו/או ו באחריותנו/או ו בבעלותנוחשמלי ו/או אחר 

 "(.הציוד)להלן: " שבנדון השירותים במתן אותנו המשמשים אחר רכוש/או ו מתקנים/או ו

 :כדלקמן בזאת יביםמתחי הננו, זאת בהצהרה האמור אף על .ב

חבות בגין אובדן או נזק  מכל הו/או עובדי הו/או מנהלי עירייההפוטרים את  הננו .1
 מטעמנו מיידי  על/או ו ידנו עלבריכת השחייה   למתחםלציוד האמור לעיל אשר מובא 

 לנזק שגרם מי כלפי למעט זאת כל, השחייה בריכת במתחם פעילותנו לשם עבורנו/או ו
 .בזדון

אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או  מכל הו/או עובדי הו/או מנהלי עירייההוטרים את פ הננו .2
/או הרכוש האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב )תחלוף( כלפי וגניבה של הציוד 

 לנזק שגרם מי כלפי למעט זאת כל שכזה במקרה הו/או עובדי הו/או מנהלי עירייהה
 .שמירה חברות כנגד ולמעט בזדון

חבות בגין נזק לגוף ו/או  מכל הו/או עובדי הו/או מנהלי עירייההפוטרים את  הננו .3
מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב השימוש  שללרכוש שלנו ו/או 

 על/או ו ידנו על השחייה ובריכת הספורט מרכז למתחםבציוד האמור לעיל אשר מובא 
רותים, כאמור, כל זאת למעט כלפי מי שגרם השי מתן לשם עבורנו או מטעמנו מיידי 

 לנזק בזדון.

ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו,  היה .4
ו/או  עירייההבניגוד לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את 

 בה יישא מהם שמי צאההו/או ו תשלום בכל הו/או עובדי הלרבות מנהלי המי מטעמ
 .משפטיות הוצאות לרבות

לביטוח אחריות מקצועית, כאמור  המצהירים בזה כי נערוך ונחזיק בפוליס הרינו .5
)ב( ביטוחי המפעיל  8 ובטופס( העבודות בתקופת המפעיל י)א( )ביטוח 8' מס בטופס

 יפ על אחריות לנו קיימת בה התקופה כל במשך, ההתקשרות לחוזהבתקופת ההפעלה 
 .דין כל פי ועל השירותים למתן__________  ביום בינינו שנחתם החוזה

 

 : החתום על באנו ולראיה

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  (המפעיל חותמת)  (המפעיל שם)  (המפעיל חתימת) 
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 בחום עבודות הצהרת –)ד(  8מס'  טופס

 תאריך : __________         

 לכבוד
 עיריית גבעתיים 

 
 .נ.,א.ג

 בחום עבודות לביצוע מיוחדים תנאים:  הנדון

 בקיום מותנה, מטעמנו הפועל כל/או ו ידנו על בחוזה, כי ביצוע עבודות כמוגדר בזאת מאשרים הננו
 :שלהלן הנוהל

"עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  המונח .1
יתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, עבודות באמצעות מבער )כגון ח

 .להבות אוהבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/

 כי לוודא שמתפקידו"( האחראי", נמנה אחראי מטעמנו )להלן: "בחום"עבודות  שנבצע ככל .2
 .זה לנוהל בהתאם שלא, בחום עבודות תבוצענה לא

בודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הע עוביצ תחילת בטרם .3
, בחום העבודות ביצוע ממקוםלפחות  מטר 10הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 

 אסבסט שמיכת כגון, דליק בלתי במעטה לכסות יש להרחיקם ניתן שלא דליקים חפצים כאשר
 .רטוב ברזנט מעטה או

 כיבוי באמצעי המצויד"(, אש צופה" -)להלן:  אש כצופה ישמש ראש אדם ימנה האחראי .4
 .בחום העבודות ביצוע מקום שבסביבת הבעירים חומרים לסוג וישימים מתאימים

 ניצוצות או אש כי, ביצועה עת כל להשגיח שמתפקידו" אש"צופה  יוצב העבודה מבצע ליד .5
 .שריפה לכלל מתפתחים אינם

( דקות מתום 30(שלושים  לפחות, העבודה סביבת על להשגיחו להמשיך" אש"צופה  על .6
 ביצועה, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין  ת, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלימובהר
 .לעיל מורהא על יוסיפו בהסכםועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר 

 .זה נוהל ביצוע על יקפידו מטעמנו משנה קבלני/או ו קבלנים כי לכך וערב לוודא מתחייבים הננו

 

 : החתום על באנו ולראיה

 בכבוד רב,

 

 

 )תפקיד החותם(  (המפעיל חותמת)  (המפעיל שם)  (המפעיל חתימת)
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 9ס' טופס מ

 כתב ערבות )ביצוע(
 

 לכבוד:
  עיריית גבעתיים 

 ם הבנק:  ___________________.ש
 סניף הבנק: ___________________. 
 מס' טלפון של הסניף:  ___________ .
 מס' הפקס של הסניף: ____________.

 
    ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
לפי בקשת _________________ ]המציע[ מס' זיהוי ____________ מרחוב  .1

( "הנערב"__ ]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: ______________________________
ש"ח )במילים:  50,000 של אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך

( שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז מס' "סכום הערבות"ש"ח( )להלן: חמישים אלף 
 או לחוזה שנכרת מכוחו.  _________

מחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי סכום הערבות יהיה צמוד למדד ה .2
 ( בתנאי הצמדה שלהלן:"המדד"הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: 

שהתפרסם   2020שנת לעניין ערבות זו יהא מדד חודש __________ "המדד היסודי"  
 בתאריך ________ בשיעור __________ נקודות.

דד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י לעניין ערבות זו יהא המ"המדד החדש"  
 ערבות זו.

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן: .3
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה  

 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד אם המדד החדש יהיה  

 לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
( ימים ממועד קבלת דרישתכם 5לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחמישה ) .4

בפקסימיליה או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה, 
הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את ובלבד שלא יעלה על סכום 

דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלפיכם 
 או  לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הנערב. 

תשלום מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, וכי ה .5
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה 

 על סכום הערבות.
לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי  1 התשלום כאמור בסעיף .6

הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי 
 קול דעתכם הבלעדי.שי

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  .7
ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידכם. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב 

 ולא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8

             
 בכבוד רב,   

 
  בע"מ בנק _______________ 

 
 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ____________ _____ וחותמת הסניף.          
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  01טופס מס' 

 
תצהיר קיום זכויות העובדים על פי החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין  נוסח

ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם, חוק הביטוח  1969-לעבודה, התשכ״ט
ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים  1995-הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ״ה

 לאופי העבודות נשוא המכרז
 

 
עלי לומר את  כי____________ ת.ז. ____________________ לאחר שהוזהרתי  הח״מ אני

 היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:האמת וכי א
 

 
"( ומוסמך המציעהמכהן כ _______________  אצל _________________ )להלן: " הנני .1

 לתת תצהירי זה מטעמו. 
 

למתן  __________עושה תצהיר זה כחלק מהגשת הצעתו של המציע למכרז פומבי מס'  הנני .2
 . גבעתייםשל מרכז הספורט ומתחם הבריכה ב הפעלה ואחזקה  שדרוג, שירותי

 
שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים  ככל .3

תקופת חוזה ההתקשרות )לרבות כל תקופת  מהלךחוזה התקשרות, מתחייב המציע כי ב
סכמים הקיבוציים מטעמו את האמור בה קיםהתקשרות מוארכת( יקיים כלפי המועס

הרלבנטיים לאופי העבודות נשוא המכרז, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים עפ״י חוק 
-חוקי העבודה(: חוק שירות התעסוקה, תשי״ט -ואת האמור בכל החוקים הבאים )להלן 

; חוק חופשה 1976-; חוק; דמי מחלה, תשל״ו1951-; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א1959
; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, 1954-; חוק עבודת נשים, תשי״ד1951-אתשי״שנתית, 

; חוק חיילים 1953-; חוק החניכות, תשי״ג1953-; חוק עבודת הנוער, תשי״ג1996-תשנ״ו
; חוק פיצויי 1958-שכ״ח; חוק הגנת השכר, ת1949-משוחררים )החזרה לעבודה(, תש״ט

; חוק שכר 1995-וסח משולב[, תשנ״ה; חוק הביטוח הלאומי ]נ1963-פיטורים, תשכ״ג
; חוק 2001-א; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס״1987-מינימום, תשמ״ז

; צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף 2011-;, תשע״ב2002-הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס״ב
 .1957-במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז

 
 רי אמת., זו חתימתי ותוכן תצהימיש זהו .4

 
 המצהיר חתימת 
  

 
 אישור

 
______________ מאשר/ת בזה כי ביום  שכתובתי אני, עורך דין _______________ 

___________ הופיע/ה בפני מר/גב׳__________________ אשר זיהה/תה את עצמו/ה בפניי 
עליו/ה לומר בתעודת זהות שמספרה _____________]המוכר/ת לי אישית[ לאחר שהזהרתיו/ה כי 

את האמת וכי א/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא א/יעשה כן, אישר/ה את נכונות/ה 
 הצהרתו/ה וחתם/מה עליה בפני.

 

 
 __________, עו"ד 
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 11טופס מס'                                                              

  תצהיר                                                                 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 ]יש להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע[

 
אני הח"מ, ______________ ת.ז. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה 

 מן: ומאשר/ת בזאת כדלק
 
הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז.  .1

 שדרוג, הפעלה ואחזקה למתן שירותי "( למכרז ______ המציע________________ )להלן: "
 "(. המכרז")להלן:  בגבעתיים של מתחם הבריכה העירונית 

 

ניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד ע .2
תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי 
נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם 

ו/או מי  גבעתיים תעיריילפי ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כ-על
 מטעמה. 

 
  עירייהההצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד  .3

 
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .3.1

 אשר קובע כדלקמן: 
 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או  פקיד או )א( .174
זוגו או שותפו או סוכנו, -עקיפין, על ידי עצמו או על ידי בןב

 בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2

  

 . ת גבעתיים עירייבאיננו עובדים אנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 

 : או
 

 [:ת הסעיף הרלבנטינא לסמן ולהשלים אהריני להצהיר כי ] .3.3

 

 .ת גבעתייםעירייבלמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד  .3.3.1
 

, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בן זוג –" קרובלעניין הצהרה זו: "
, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן תחוא בת, אח או

(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת זוג של אח או אחות )גיס/ה
 דוד/ה;

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע )אם  .3.4
, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד עירייההיזכה במכרז( לבין 

 גוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין. נ עירייהבולא ידוע לי כי עובד  עירייהב

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
 

עו
ב

די 
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א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1
 אשר קובע כדלקמן: 

 
ו תאגיד שיש לאחד פו, אאו שות ונכוס, וצה, קרובחבר מוע )א( א.122

ה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו לחלק העומהאמורים 
או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה 

, הורה, בן זוג –, "קרוב" לענין זהאו לעסקה עם העיריה; 
 תחוא בן או בת, אח או

 
 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 

נבחר ציבור במועצת עיריית  למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא .4.2.1
 .גבעתיים

 
 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

 צהרה בסעיף זה:לעניין הה
 
, תחוא , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג –" קרוב"

הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או 
 אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 

י לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרינ .4.3
לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור  עירייהההמכרז( לבין 

יש נגיעה כלשהי להסכם,  גבעתייםבעיריית ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור  גבעתייםבעיריית 
 בין במישרין ובין בעקיפין. 

 

לך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי הריני לאשר כי במה .4.4
 .גבעתייםו/או לעובד בכיר בעירית  גבעתיים שירותים אישיים לנבחר ציבור בעיריית 

 
 לעניין סעיף זה:

 גבעתייםכל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית  ":נבחר ציבור"
ת, נבחרי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבו

ציבור אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה שהיא )בחירות, התפטרות, 
 ;גבעתייםפטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת עיריית 

 
מנכ"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייה, מהנדס העירייה,  ":עובד בכיר בעירייה"

סגן מהנדס העירייה, גזבר העירייה, סגן גזברות העירייה, מבקר 
, וטרינר העירייה, מנהל אגף לעירייה, יועץ משפטי יההעירי

 בעירייה; מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; 
 
כל אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר בעירייה, אשר  ":עובד בכיר בועדה"

מתוקף תפקידו הוא משמש גם כבעל תפקיד בועדה המקומית, וכן, 
תובע עירוני העוסק בתחום התכנון ובנייה מנהל הועדה המקומית, 
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)לרבות, תובע חיצוני שאינו עובד של העירייה או של הועדה(, מנהל 
 יחידת הפיקוח על הבנייה; 

 
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה סיפק שירותים לאחד הגורמים 

פקו לו השירותים, נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסו –המפורטים לעיל 
 הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים(: 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 
שומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות  עירייההריני לאשר כי הובהר לי היטב כי ה .5

ו/או כל התקשרות אחרת  עירייהלהמציע במכרז ו/או ההסכם שנכרת מכוחו בין המציע 
שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקות או 

ת העירייה בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת שקיימת מניעה המונעת את התקשרו
לרבות בגין מצבים שבהם ייוצר ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת משפחה, 

, ואני מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה קיומו של הסכם זה
 בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה.   עירייההכנגד 

 

ר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, הריני לאש .6
 והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 

 
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/  .7

של העירייה ואפעל במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית  מציעאת ה
 בהתאם להנחיותיה.

___________________ 
 חתימה

 אישור
אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' 

שהזהרתיו כי עליו/ה ................................. המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר 
לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 

 נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
___________________ 

 עו"ד,                             
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 סמך ב' מ
 

 לחוזה עירייהאישור יועמ"ש ה  

   

החוזה הוא חלק ממסמכי מכרז   
פומבי שפורסם והוא מאושר 

 לחתימה.

   

 , עו"דדן שווץ  

   

 תאריך: __________  

 

 חוזה מספר____________
 _________מכרז מס' 

 2020ביום _____ לחודש____________ שנת  גבעתייםבשנערך ונחתם 
 

 עיריית גבעתיים     בין:
 :שכתובתה לעניין חוזה זה

_______________________ 
 ידי מורשי החתימה מטעמה:-על

 "(עירייהה" או "המזמין" )להלן: 
 מצד אחד

 ___________________________. לבין:
 ח.פ./ת.ז. _____________________. 
 שכתובתו היא:  
 ברח' ________________________. 
 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 
 . __________.ה"ה ___________ ת.ז 
 _____________ ת.ז. __________. -ו 

 "(הקבלן)להלן: "
 מצד שני 

 

אספקת שירותי "( להמכרז)להלן: " _________פרסמה מכרז פומבי מס'  עירייההו :הואיל
 "(; )להלן: "השירותים בגבעתייםשל מתחם הבריכה העירונית שדרוג, הפעלה ואחזקה 

 
והצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה  "ההצעה"( -)להלן רז הגיש הצעתו למכ הקבלןו והואיל:

 במכרז;
  
השירותים, המפורטים הצהיר כי ברשותו, היכולת, הידע והכלים, למתן  הקבלןו :והואיל 

  חוזה זה;להוראות  והכל בהתאם ובכפוףובהסכם זה,  במסמכי המכרז
 
 ורט בחוזה זה להלן; בהתאם למפ שירותיםמסכים לקבל על עצמו את ביצוע ה הקבלןו והואיל: 

 
והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד  והואיל:       

 .   הקבלןלבין  עירייההבין 
 
 ניהם על הכתב. יהצדדים להעלות כל המוסכם ב וברצון והואיל: 

 
 לפיכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
רא ולמד היטב את מסמכי הליך המצורפים לחוזה זה כחלק בלתי מצהיר בזה כי ק הקבלן .1

 נפרד ממנו, וכי אין במפורט בחוזה, כדי לגרוע מחובותיו על פי מסמך זה ו/או מסמכי ההליך. 
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 הגדרות  .2

 
 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרשנות שלצדם אלא אם כן נאמר אחרת:  .2.1

 
 . עיריית גבעתיים –"עירייה"המזמין/ה .2.2

 
הבריכות )בריכה חצי אולימפית מחוממת ומקורה, בריכת פעוטות  –הספורט"  "מרכז .2.3

מחוממת ומקורה, ובריכה טיפולית מחוממת ומקורה(, חדרי השירותים, חדרי 
, מערכות סאונה יבשההמכונות, חדר הכושר, הסטודיו, מועדון הבריאות הכולל 

, מוקדי השירות החימום, מערכות החשמל, המים, מערכות החיטוי, סינון, בקרה
, למבנים מחוץ, והשטחים המצויים והתחזוקה, כולל בורות איזון ותעלות הגלישה

, החיצוניים הקירות לרבות המבנים"ב. וכיו מדרכות, חניה אזורי, מעברים המהווים
 המעברים, המסדרונות, המעברים, המדרגות חדרי, החזיתות, הכניסות, המסד

 משרדי, שירותים חדרי, וטעינה פריקה שטחי, שפההא חדרי, הגינות שטחי, הפנימיים
, תיעול מים, הביוב מערכות, האוויר מיזוג מערכת, משאבות, הניהול חברת

, שירותים מתקני, שלטים, והתאורה החשמל, שהוא וסוג מין מכל צנרת, אינסטלציה
  .הבריכה ובאזור לבריכה הקשורים וציוד ומערכת, מתקן וכל

  
 

 או מי שימונה על ידה לפיקוח על מרכז הספורט. עירייהה -"המפקח"  .2.4

  
כל הוראת חוק, תקנה, הנחייה של גורם מוסמך, פסיקת בתי המשפט או  –"הדין"  .2.5

ערכאות או גופים מנהליים, מכל מין וסוג אשר קבעו את הדין לעניין המתקנים 
כה המצויים או שידרשו בעתיד, בכל הנוגע למרכז הספורט, לבריכות, לתחזוקת הברי

וחדרי הכושר, להפעלתם, בהתאם לכללי הבטיחות וההצלה המחויבים )החומרים, 
שילוט והדרכה, וכן כל הוראה מכל מין וסוג המחייבת מפעיל בריכות ומתקנים נשוא 
הסכם זה(. לרבות, אך לא רק, כל ההתקנים והמתקנים הקבועים בתקנות התכנון 

, תקנות הסדרת 2008התשס"ח  תיקון  -, תנאיו ואגרות( רוהבניה )בקשה להית
, חוק מכוני כושר )רישוי 2004מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחיה( התשס"ד 

, תקנות מכוני כושר )רישוי ופיקוח( )אימון קטינים במכון 1994 –ופיקוח( התשנ"ד 
וכל הוראת דין אחרת  1988 –,  חוק הספורט, התשמ"ח 2005כושר( התשס"ה 

 עת לעת.רלוונטית, כפי תוקפה מ
 

 " כפי שיפורטו להלן. -השירותים" .2.6

 
המציע שהצעתו זכתה במכרז, לרבות נציגיו, עובדיו  –/קבלן / המפעיל/הזוכההקבלן .2.7

 שנה הפועל מטעמו בביצוע השירותים. וכל קבלן מ
 

  הקבלןהצהרות והתחייבויות  .3

נות, בעל מומחיות, הידע, הניסיון, היכולת, הכישורים, המיומ מצהיר כי הינו הקבלן .3.1
ם המקצועיות והאמצעים הכלכליים לרבות כוח אדם מקצועי ומיומן הדרושים לש

והוא מתחייב לבצע את העבודה בכל עת  ,ביותרהפעלתו וניהולו של מרכז הספורט, 
 באופן המקצועי הטוב ביותר במשך תקופת החוזה והתקופה/ות המוארכת/ות,

 ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים.

ולקבל באופן מיטבי כנדרש בהתאם לדין,  הפעיל את מרכז הספורטל יבמתחי הקבלן .3.2
את כל האישורים וההיתרים הנדרשים, לרבות: אישור הוועדה המקומית לצורך רישוי 

  עסקים. 
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ולקבלת  החוקיתאים את המתקנים במרכז הספורט כך שיעמדו בדרישות  הקבלן .3.3
 אישורי נגישות, אישורי כיבוי אש, בטיחות וכו'. 

 

בהפעלת מרכז הספורט יעמדו  הקבלןהעובדים ו/או קבלני המשנה אשר יפעלו מטעם  .3.4
 בכל התנאים המקצועיים, החוקיים והענייניים כנדרש על פי תנאי ההסכם. 

את מרכז הספורט על כל מתקניו, ציודו, אביזריו, תנאי  ובדקקר מצהיר כי בי הקבלן .3.5
היתרי הבנייה שניתנו, וכן בדקנו  הגישה, התשתיות, הוראות התב"ע, הבנייה הקיימת,

 ואמדנו את כל השיפוצים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק להפעלת מרכז הספורט. 

קבלת צו התחלת חודשים ממועד  12תוך עבודות השדרוג מתחייב לבצע את  הקבלן .3.6
, וזאת בהתאם לפרוגרמה, וכל ההיתרים הנדרשים כדין עירייהעל ידי ה ההפעלה

ט הטכני שצורפו להצעתו ואושרו על ידי העירייה. כל שינוי או סטייה לתכניות ולמפר
מהתכניות, תחייבנה קבלת אישור מראש ובכתב על ידי העירייה, והכל בהתאם לשיקול 

 דעתה הבלעדי. 

 
במשך  על ידו בדבר גובה ההשקעות שבוצעואסמכתאות  עירייהמתחייב להציג ל הקבלן .3.7

 כל תקופת ההסכם. 
 

כל דו"ח תקופתי, אשר התקבל אצלו מהגורמים  עירייהלהעביר למתחייב  הקבלן .3.8
 הרגולטוריים )משרד הבריאות, איכות הסביבה, איכות המים, וסתים וכו'(. 

 
תהיה רשאית להשקיע מתקציבה סכומים נוספים  גבעתייםכי עיריית  לקבלן ידוע .3.9

 במרכז הספורט, וככל שתעשה כן תהא רשאית להורות למפעיל לבצע שדרוגים
 . ותיקונים

 
יבצע את כל עבודות השדרוג שנכללו במסגרת המסלול האדום כי ככל שלא קבלן ידוע ל .3.10

למכרז, וכן את הכל עבודות שנכללו במסלול הכחול, כפי  7כפי שהוגדר במסמך מס' 
יהווה הדבר  למכרז, ואשר נכללו בהצעתו של הקבלן למכרז, 7שהוגדר במסמך מס' 

 הפרה יסודית של ההסכם.  
 

ו/או  עירייהבשיתוף פעולה עם ההספורט  במרכזמתחייב לפעול לאפיון התכנון  הקבלן .3.11
 -לריצוף מקלחות ו 12Rלגופי תאורה במלתחות,  IP 65לתקנים )מי מטעמה בהתאם 

10 R ,)'זה.  מהסכםשאינם בהיתר כחלק בלתי נפרד  מבניםלהכשיר  וכן  למלתחות וכו 
 

שנה לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה, בקבלני מ הקבלןבכל מקרה בו יסתייע  .3.12
 .מראש ובכתב על ידי המנהל עירייהיהא הדבר כפוף ומותנה באישור ה

 
להסתייע בקבלני משנה, וזאת מכל סיבה שהיא,  הקבלןרשאית לסרב לבקשת  עירייהה .3.13

 לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך.  לקבלןוועל פי שיקול דעתה הבלעדי 
 

לטיב ביצוע עבודת עובדיו ו/או קבלני  עירייההאחראי הבלעדי כלפי היהא  הקבלן .3.14
להעסקת קבלן  עירייההמה של המשנה ו/או עובדי קבלני המשנה ואין בעצם ההסכ

 . הקבלןגרוע מאחריות משנה כדי ל
 

, עירייהמרכז הספורט מול ה ניהול יעמיד מנהל מטעמו אשר יהא אחראי על הקבלן .3.15
 . עירייהומינויו כפוף לאישור ה עירייהל האשר זהותו תהא מקובלת ע
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, לפי שיקול דעתה הקבלןהמנהל מטעם  רשאית בכל עת לדרוש את החלפת עירייהה .3.16
 . הבלעדי

 
ליתן את  הקבלןמכי אין כל מניעה ו/או איסור חוקי ו/או אחר המונע מצהיר  הקבלן .3.17

 השירות. 
 

, והוא פקת השירותיםים לו הדינים המחייבים החלים על אסמצהיר כי ידוע הקבלן .3.18
וכל גורם מוסמך   הוראות כל דין, לכל תקן מחייב,ל  -בכפוף  עבודתומתחייב לבצע את 

 אחר.
 

רות נשוא יליתן את השמצהיר כי הוא מורשה על פי כל דין  הקבלןלמען הסר ספק,  .3.19
, והוא מתחייב להישאר מורשה כאמור כל זמן ביצוע העבודות הנדרשות על ידי ההליך

 על פי חוזה זה.  עירייהה

 
 העבודות המפורטות בחוזה זהכל  את לבצע הקבלןבמשך תקופת החוזה מתחייב בזה  .3.20

 בהתאם להצעתו.  7 'מס טופסוב
 

 בעבירה שיש עמה קלון. לא הורשעמצהיר בזאת כי  הקבלן .3.21

 
להביא את ההסכם לידי סיום ללא כל צורך תהא רשאית  עירייהכי ה לקבלןידוע  .3.22

 בהתאם לאמור להלן., התראה ו/או הנמקה בהודעה מוקדמת ו/או

 
ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן כספיות  עירייהימלא אחר דרישות ה הקבלן .3.23

 . על שינוי היקף השירותים עירייההאו אחרות, בגין החלטת 

 
התחייבויות ו, המבוא לחוזה זה, כל מסמכי המכרזמצהיר כי מוסכם עליו ש הקבלן .3.24

 . הקבלןמהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן החוזה ומחייבים את  בו, ותהאמור הקבלן
 

מצהיר, כי מוסכם וידוע לו, כי חוזה זה מבטל כל זיכרון דברים ו/או הסדר אחר  הקבלן .3.25
 )אם נערך בכלל(.  יםו/או מסמך אחר שנערך ונחתם בין הצדד

 
דים. חתימת הצדדים על חוזה זה יהיה מסמך זה המסמך המחייב היחיד בין הצד עם .3.26

אין להסתמך על  מטרה זו יראו את החוזה כחקוק.חוק הפרשנות יחול על החוזה ול
כותרות סעיפים או כותרות פרקים למטרת פירוש החוזה, והן נעשו לצורך הנוחות 

 בלבד.
 

מסופק  הקבלןעל חוזה זה יחולו ההגדרות המצויות במסמכי המכרז. בכל מקרה ש .3.27
ת החוזה, יהיה הוא חייב לפנות למזמין וזה בפרוש הנכון של הוראה כלשהי מהוראו

תחייבנה את  נכון שיש לנהוג לפיו, והוראותיויהיה מחליט בלעדית בדבר הפרוש ה
 ללא זכות ערעור. הקבלן

 
 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם. 

 

 השירותים הנדרשים .4

. מרכז הספורט נמצא על קרקע  בגבעתייםנדרש להפעיל את מרכז ספורט  הקבלן .4.1
. ______מחלקה  חלק______,  חלקה, ____, גוש  גבעתייםנה בבעלות עיריית שהי

 "ר. מ____ -פעוטות בגודל של  כ ובריכת "רמ_____ -שטחה של הבריכה כ
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, חדרי המכונות, חדר הכושר, םינהל ויפעיל את הבריכה, חדרי השירותי הקבלן .4.2
יל את כל המתקנים וכן ינהל ויפעהסטודיו, מועדון הבריאות הכולל סאונה יבשה, 

 כן כמו. שיותקנו על ידו במסגרת עבודות השדרוג כפי שיוצע על ידו במסגרת הצעתו
, מערכות החשמל, המים, מערכות החיטוי, סינון, בקרה, החימום מערכות את יתפעל

מוקדי השירות והתחזוקה כולל בורות איזון ותעלות הגלישה, לפי התקן הבטיחות 
 והנחיות הרישוי. 

יפעיל את המתקן הקיים בהתאם לתוכנית דרישות הביצוע לצורך קבלת אישור  הקבלן .4.3
 .עירייהולהנחיות ה להלן 7' מס טופסלהבריאות לרישוי, בהתאם  משרד

יפעיל וינהל את מרכז הספורט בהתאם לתוכנית דרישות הביצוע לצורך קבלת  הקבלן .4.4
רישיון  לרבות:כדין, כפוף לקבלת היתרים ואישורים אישור משרד הבריאות לרישוי וב

בכל  עסק, אישור כיבוי אש, אישור משרד הבריאות והיתרי בנייה. כמו כן הקבלן יישא
 ההוצאות והעלויות הנלוות לתהליך קבלת האישורים. 

יובהר בזאת כי המפעיל רשאי להתקשר לשם מתן שירותי ההפעלה והניהול, כולם או  .4.5
באופן  לה של מרכז הספורט, הכוחלקם, עם בעלי מקצוע שידרשו לשם הפעלה תקינ

בחוזה המכרז, ובלבד שהמפעיל יהיה אחראי  ושימצא לנכון, בהתאם להתחייבויותי
 . םלמתן שירותי

יתקשר באופן ישיר בהסכמים עם צדדים שלישיים, לרבות: עמותות שחייה  הקבלן .4.6
לא יהיו צד להסכמים  גבעתייםו/או עיריית  עירייהלמיניהן, לקוחות, מנויים. ה

 . ולהתקשרויות אלו ולא יישאו בכל אחריות או חובה

מתחייב לתחזק את מרכז הספורט וליתן שירותי תפעול, ניהול, בדק ואחזקה  הקבלן .4.7
למרכז הספורט, המבנים, המתקנים, החניות ודרכי הגישה אליהן, ושמירת תקינותם 

ינים כל זאת על פי הד -ותפקודם השוטף והתקין של כל המתקנים במרכז הספורט 
 החלים, באיכות גבוהה ובהתאם להוראות המפקח.

המים ושמירת כל  ןניקיו ,קבוע ויסודי של כל שטח הבריכה ןניקיויבצע  הקבלן .4.8
הפרמטרים המחייבים בדין לרחצת אנשים ושימוש במתקנים, הכל בהתאם להוראות 

 כל דין. 

על האישורים שמירת תקינות חדר כושר, נוכחות מדריך מוסמך, פיקוח יפעל ל הקבלן .4.9
 הנדרשים מהמתאמנים, הכל בהתאם להוראות כל דין.

 מרכז הספורט. מערכת תאורה תקינה בכל אזור יפעיל  הקבלן .4.10

 על המפעיל מוטלת האחריות על בטחון  ובטיחות וכל באי מרכז הספורט. .4.11

על המפעיל לבצע גינון וטיפול שוטף בצמחיה ושטחי הגינון שבתחום הבריכה, החניה  .4.12
 .וסביבותיה

על המפעיל להחזיק פוליסת ביטוח בתוקף בכל תקופת ההתקשרות כקבוע בתנאי   .4.13
 המצורף למסמכי המכרז.  8המכרז בהתאם לטופס מס' 

 הספורט מהמשתמשים. המפעיל אחראי על ביצוע גביית התשלום עבור השימוש במרכז .4.14

 לרבות, דין כל להוראות בהתאם הספורט במרכז המזנון הפעלת על אחראי המפעיל .4.15
 . עסקים רישוי לחוק בהתאם, עסק לניהול רישיון קבלת

על המפעיל מוטלת החובה לשלם את כל תשלומי החובה ו/או ארנונה ו/או מסים  .4.16
החלים ו/או שיחולו על מרכז הספורט ו/או על מתן שירותי הניהול והתחזוקה בתקופת 
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ה תחזוקה, ההפעלה, לרבות תשלומים והוצאות בגין הפעלת המערכות כגון מים, תאור
 חומרים וכיו"ב. 

שמירה ואבטחה המחויבים על פי כל דין, או אשר נדרשו ע"י  יעל המפעיל ליתן שירות .4.17
 המפקח, בתחום מרכז הספורט ובכניסות. 

המפעיל יהיה רשאי להרחיב או לשפר את השירותים ולכלול בהם, מפעם לפעם, גם  .4.18
ת, אימונים מסוגים שונים, פעילויות נוספות המותרות במתחם, לרבות חוגים, הפעלו

תחרויות וכיו"ב, אשר מתאימים  באורח סביר, לאופי המקום מבלי לפגוע בניהולו 
 עירייה, והכל בכפוף לאישור הואחזקתו של מרכז הספורט ברמה גבוהה ואיכותית

 בכתב.

המפעיל מתחייב, כי בכל תקופת ההתקשרות שבין הצדדים יחזיק בכל האישורים  .4.19
ם הפעלת מרכז הספורט מכל הרשויות המוסמכות, לרבות אישורי הנדרשים בדין לש

משרד הבריאות, איכות הסביבה, רישוי עסקים, מכבי אש וכו'. המפעיל יחדש את 
 האישורים מעת לעת וכנדרש בדין על מנת שיהיו בתוקף בכל תקופת ההפעלה.

 , בכל תקופת ההסכם ותקופתהעירייה, המנהל או מי מטעמם היה ולפי קביעת .4.20
האחריות, ימצא פגם ו/או חסר ו/או תקלה באופן בו ניתנים השירותים כולם או 

, להורות לקבלן המוחלט העפ״י שקול דעת עירייה, רשאית ה״(הפגםמקצתם )להלן: ״
לתקן לשנות את אופן הפעולה ביחס לשירותים ולתקן ו/או להחליף ו/או לשדרג ו/או 

 (.״הנחייה״את הפגם )להלן: 

, במהירות ותוך זמן סביר, אם לא נקבע עירייהה ב לבצע את הנחייתיהא חיי הקבלן .4.21
מועד לתיקון הפגם, והכל, על מנת להעמיד את השירותים בהתאם למכרז או הסכם 

 ולתנאיו.

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם. 

 מועדי ההפעלה  .5
 

 06:00 בשעות השבוע באמצע. בשבוע ימים 7 במשך הספורט מרכז את יפעיל המפעיל .5.1
לפני כניסת החג/השבת.  שעה ועד 6:00 משעה ושבתות חג ערבי, שישי ובימי 22:00 ועד

 פחות אחת שעה הספורט מרכז את להפעיל המפעיל יוכל החורף בחודשי כי, מובהר
 .לעיל מהמצוין

 המפעיל יחזיק משרד בשטח מרכז הספורט.  .5.2
הפעלה הניתנים הניהול וה יהמפעיל יהא מוסמך לערוך, מפעם לפעם, במסגרת שירות .5.3

אירועי קידום מכירות בתחום  - עירייהפוף לאישור מראש ובכתב של האך בכ -על ידו 
הפרויקט, על מנת, לנסות ולקדם את התעניינות הציבור במרכז הספורט ואת קצב 

 רכישת המינויים.

 
 תקופת ההתקשרות  .6

 

 הקבלן השדרוג. עבודותחודשים מתום  11 -שנים ו 24הינה למשך  ההפעלהתקופת  .6.1
חודשים ממועד חתימת ההסכם על  6מתחייב להתחיל בתהליך קבלת ההיתרים תוך 

חודשים ממועד קבלת כל ההיתרים  12עבודות השדרוג תוך לסיים את ידי הצדדים, ו
 "(. ההתקשרותתקופת " )להלן: הדרושים.
 ,בהקדם האפשרי הנדרשים ההיתרים בקבלת לסייעכל שביכולתה כדי  תעשההעירייה 

ים לב לכך שהמבנה נמצא ברשימת האתרים לשימור אשר מחייבים קבלת עמדת בש
 וועדת השימור, אך אין לגביהם כיום תנאים בתוקף מכח תכנית או מכח דין.
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 .סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם
 

 
 עירייהפיקוח מצד ה .7

 

  "(.המפקח)להלן: " מפקח ו/או מפקחים מטעמה על ביצוע השירותיםתמנה  עירייהה .7.1
 

ביצוע , הקבלןהמפקח יהיה רשאי לבדוק בכל זמן שהוא את השירות שניתן על ידי  .7.2
בביצוע העבודות  הקבלןוכן לבדוק את טיב המלאכה שנעשית ע"י השדרוגים הנדרשים, 

 והמפקח. עירייהובאיזו מידה הוא עומד בתנאי החוזה המפרט ומבצע את הוראות ה

 

דרך ביצוע העבודה אינה עומדת בכללים, בדעה כי  מפקחאם בכל זמן שהוא, יהיה ה .7.3
ינקוט מיד את כל האמצעים  הקבלןו , יודיע על כך בכתבעירייהיפיות הבתנאים ובצ

 מפקח. יצוע העבודה בהתאם להוראות ההדרושים בכדי להבטיח את ב
 

 .הקבלןהוראות המפקח בכל הקשור לביצוע העבודות ומתן השירותים תחייבנה את  .7.4

 

די להטיל מינוי של מפקח, כ-ר במינוי מפקח כאמור לעיל ו/או באימובהר כי אין באמו .7.5
על פי  הקבלןו/או לגרוע בכל צורה מהתחייבויות  עירייההבצורה כלשהי אחריות על 

 חוזה זה וצרופותיו.  
 

 ו/או תוספות להסכם שינויים .8
 

יהיה בכפוף להוראות תקנות העיריות  עירייהוי שיש בו להגדיל את הוצאות השינ כל .8.1
 בכתב ונחתם על ידי יתןולא יהיה לו תוקף אלא אם נ 1987-, תשמ"ח()מכרזים

על המסמך, לא יהיה למסמך כל  כלל הגורמיםבאין חתימת הגורמים המורשים. 
לחייב  כדיהשירות  אונפקות ואף אם בוצעה העבודה בפועל, לא יהיה בביצוע העבודה 

 בקשר לכך.  יהיה מושתק מלהעלות כל טענה  הקבלן, ועירייהאת ה
 

  התמורה .9

בתמורה לאספקת שירותי התפעול והניהול יהיה המפעיל רשאי לגבות, למשך תקופת  .9.1

וכיו"ב  םההסכם דמי מנוי, דמי כניסה ותשלום עבור חוגים, קייטנות אירועי

 מהמשתמשים בשירותי מרכז הספורט.

 גובה דמי הכניסה והמנוי יקבע ע"י המפעיל. .9.2

רה המלאה והסופית לרבות בגין התאמת מרכז התמורה הנ"ל תהווה את התמו .9.3

הספורט לתקן הנדרש בכל דין והפעלתה בהתאם לתנאי חוזה זה ולתקופה הקבועה בו. 

ה  זכאי לכל תשלום נוסף המפעיל לא יהיה רשאי לגבות כל תמורה נוספת ולא יהי

 . עירייהמה

ש עם לצורך הפעלת מרכז הספורט המפעיל יהיה רשאי לחתום על כל הסכם שימו .9.4

מנויים, מוסדות וגופים. לצורך גביית התמורה, יהיה זכאי המפעיל להפעיל כל אמצעי 

גבייה או אמצעי משפטי אחר הדרוש למימוש זכותו לדמי המנוי או דמי הכניסה. 
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המפעיל יהיה רשאי למנוע ממנויים, אשר לא שילמו את  דמי המנוי או הכניסה, 

 להיכנס לשטח מרכז הספורט. 

יהיה רשאי, לגבות דמי חניה בשטחי החניה הצמודים לבריכה. המפעיל  המפעיל לא .9.5

 ידאג לתחזוקתם של שטחי החניה בהתאם לתכניות. 

דמי המנוי ודמי  להסרת כל ספק מובהר, כי המפעיל לבדו יהיה אחראי על גביית .9.6

המפעיל בגביית דמי  ללא תהיה חייבת בכל תשלום או פיצוי אם ייכש עירייההכניסה. ה

שלון יאו דמי כניסה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי או הארכת תקופת ההפעלה בשל כ מנוי

 בגביה.  

לפני תום הסכם  (6, שישה חודשים )המפעיל מתחייב, כי יודיע לכל מנויי מרכז הספורט .9.7

 עתיד להסתיים. עירייהההסכם שבינו ובין ה זה, כי

יים במרכז הספורט מובהר, כי במידה ובסיום ההסכם, תקופת המנוי של מי מהמנו .9.8

תהיה ארוכה יותר מהמועד שבו הסתיים ההסכם, מתחייב המפעיל לשלם למנויים 

 אלה את הפער שבין התקופות כאמור.  

 
 הפעלת פיקוח, שמירה ועזרה ראשונה .10

לשמירת הסדר, בטחון ובטיחות באי מרכז הספורט, יחזיק  ולקיום התחייבויותי .10.1

 "אנשי מקצוע"(. -מרים )להלן המפעיל מצילים, מדריכים מקצועיים ושו

אנשי המקצוע יהיו במספר מספיק הדרוש לשמירת הסדר, בטחון ובטיחות  .10.2

המשתמשים במרכז הספורט על פי הוראות כל דין. אנשי המקצוע יצוידו בלבוש 

מתאים ובתעודה מטעם המפעיל המעידה על תפקידם. כמו כן ידאג המפעיל לציודם 

 ם כגון, מכשירי קשר וכיו"ב.באמצעים מתאימים למילוי תפקיד

המפעיל ידאג לאמצעי הצלה ועזרה ראשונה, במצב תקין ובכמות מספקת. המפעיל  .10.3

 בכל עת לנגישות רכב הצלה כנדרש בחוק ובתקנות. איווד

המפעיל ידאג לציוד כיבוי שרפות ואביזרי כיבוי אש על פי התקנות החלות על מתקן  .10.4

 ת הציוד.מסוג זה, וכן לבדיקות תקופתיות ותקינו

המפעיל ימנע רעש בלתי סביר מאזור הבריכה, לרבות השמעת מוזיקה במערכות הגברה  .10.5

 וכיו"ב.

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

 
 ולקבוצות שחייה מטעמה במרכז הספורט  עירייהמתן שימוש ל .11
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 :להלן כמפורט הספורט מרכז במתקני שימוש זכות לעירייה ייתן המפעיל .11.1

( 3להשתמש במתקני מרכז הספורט למשך יום שלם עד שלוש ) תינתן רשות לעירייה .11.2

פעמים בשנה לצורך קיום טכסים או אירועים, כגון: טקסי יום העצמאות, טכסי בית 

ותחרויות ספורט מטעם העירייה. העירייה תהיה רשאית  םהספר, הופעת אומני

 להשתמש בכל בשטח מרכז הספורט ומתקניו, או בחלקם בלבד.

 אלה תהיה באחריות המפעיל. באירועים משקה או מזון ממכר .11.3

לחשמל,  והעירייה העירייה חיבור, םכל סיוע הדרוש להפעלת האירועי ייתן המפעיל .11.4

 שמירה הצלה, ניקיון והדרכה ניהול ותחזוקה. ימתן שירות

במרכז הספורט כמפורט לעיל יהיה בגובה  העירייה/או ו העירייה שימוש עבור התשלום .11.5

 הנדרש להפעיל את מרכז הספורט בזמן האירוע. עלות שכר כח האדם

תתאם עם המפעיל לפחות חודש מראש את המועד בו ברצונה  העירייה/או ו העירייה .11.6

 להשתמש במרכז הספורט כאמור לעיל.

או קבוצות ספורט אשר  העירייה/או ו העירייה של ספורט לקבוצות יקצה המפעיל .11.7

 באמצע ימים( 4) ארבעה, שחייה מסלולי( 2) שני, עירייהנתמכות על ידי העירייה ו/או ה

 בכל שעות( 5) חמש למשך(, העירייה/או ו והעירייה המפעיל בין שיתואם)כפי  השבוע

 .פעם

יקבעו כך שתיגרם הפרעה מינימאלית למנויים, תוך הקצאת שטחים  המועדים .11.8

המאפשרת המשך הפעלה תקינה עבור המנויים. התשלום עבור הקצאת מסלולי 

ממחירון מכון וינגייט לשכירת מסלול שחייה  50%מור לעיל יהיה בסך השחייה כא

 לאגודות ספורט )מחיר שעתי(. 

 בשבוע פעם הספורט במרכז הכושר בחדר שימוש הספורט לקבוצות יאפשר המפעיל .11.9

 50%לעיל יהיה בסך התשלום עבור מתן שימוש כאמור  .שעתיים במשך( שבוע)בכל 

 לאגודות ספורט )מחיר שעתי(.  בחדר כושרלשימוש ממחירון מכון וינגייט 

יאפשר שימוש לקבוצות הספורט באולם הפעילות, במרכז הספורט, פעם  המפעיל .11.10

לעיל יהיה בסך  מתן שימוש כאמורהתשלום עבור בשבוע )בכל שבוע( במשך שעתיים. 

 לאגודות ספורט )מחיר שעתי(.  לשימוש בחדר כושרממחירון מכון וינגייט  50%

 

 הינו תנאי יסודי בהסכםסעיף זה 

 
 עירייההספורט והחזרתו ל פינוי מרכז .12

מהסיבות  עירייההלאחר סיום תקופת הסכם זה, וכן במקרה שבוטל ההסכם ע"י  .12.1

ט והבריכה ויחזירה לרשות , יפנה וימסור המפעיל את מרכז הספורלהלן המצוינות

 כשהיא פנויה מכל אדם ו/או חפץ.  עירייהה
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כשהוא כולל את כל הציוד, התוספות  עירייהמסר ליימובהר, כי מרכז הספורט  .12.2

והשיפורים, שהוכנסו בה בתקופת השכירות, לרבות הסאונה, הג'קוזי, מתקני חדר 

הכושר, מזגנים אמצעי מחשוב להפעלת מרכז הספורט, חדר מכונות מסננים וכל ציוד 

 אחר הדרוש להפעלת מרכז הספורט.

כאשר כל הבנוי בו נמצא במצב טוב ותקין, את מרכז הספורט  עירייהלהמפעיל יעביר  .12.3

ראוי לשימוש וניתן להפעילו, כאשר הוא עומד בכל דרישות הדין הקבועות להפעלת 

 מרכז ספורט.

למען הסר ספק, מובהר, כי המפעיל לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי ו/או תשלום כלשהו  .12.4

 רט.תמורת השקעותיו במרכז הספורט ו/או תמורת הציוד המצוי במרכז הספו

ו המפעיל יחזיר את מרכז הספורט כאשר שילם את כל המיסים וכל התשלומים שעלי .12.5

אישורים מתאימים, כי פרע את כל התשלומים  עירייההיה לשלם. המפעיל ימציא ל

 החלים עליו בקשר להפעלת מרכז הספורט.

מוסמכת לשלוח  עירייהתום תקופת ההתקשרות תהיה הבמהלך החודש האחרון שלפני  .12.6

הספורט פקח מטעמה אשר יבדוק את מרכז הספורט ויקבע אילו תיקונים על למרכז 

המפעיל לבצע על מנת להביא את מרכז הספורט )כולל כל הבנוי בו(, למצב טוב ותקין 

 פעיל יהיה חייב לבצע את התיקונים.והמ

 עירייהלא ביצע המפעיל את התיקונים הדרושים או שלא ביצעם בטיב הנאות, תהא ה .12.7

 עם, והמפעיל יהיה חייב לשפותה בגין כל הוצאה שהוציאה.   רשאית לבצ

 
 הסבת החוזה או הזכויות מכוחו איסור .13

 
המפעיל יפעיל את מרכז הספורט בהתאם לקבוע בהסכם זה. המפעיל יפעיל את מרכז  .13.1

הספורט באופן ישיר ולא יהיה רשאי להעבירו לאחר. להסרת ספק מובהר בזאת, כי עם 

, כלפי המשתמשים במרכז עירייהיל אחראי ומחויב כלפי החתימת ההסכם יהא המפע

הספורט, כלפי צדדים שלישיים כלשהם וכלפי כולי עלמא, להפעלת מרכז הספורט, 

 ולביטחון המשתמשים בה. 

 

ההפעלה ו/או כל  ילא תחול כל חבות בהקשר לשירות גבעתייםו/או עיריית  עירייהעל ה .13.2

 גבעתייםו/או עיריית  עירייהר, כי החבות אחרת בהקשר להסכם הפעלה זה. מובה

המפעיל כאמור בהסכם זה, ופיקוח זה לא יטיל על  תתפקח על קיום התחייבויו

 כל אחריות מכל סיבה שהיא. עירייהה
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בספק, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם  מהשליטה 25%יובהר כי העברת  .13.3

 עיל.ל 17.1 יראו אותה כהעברה המנוגדת לסעיףנעשתה בחלקים, 

 

בכל האמור  הקבלןאין בהעסקת קבלן משנה כדי לגרוע מחובתו של עוד יובהר כי  .13.4

 . בהסכם זה

לא יוכל לבצע את העבודות נשוא  הקבלןמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה ש .13.5

 . עירייהלהודיע על כך מידית ל הקבלןהחוזה בעצמו, מכל סיבה שהיא, מתחייב 

 

להסכים להסבת או העברת החוזה כולו או  עירייהאת האין האמור לעיל כדי לחייב  .13.6

 הקבלןחלקו לצד שלישי או לביצוע העבודות באמצעות קבלן משנה ובכל מקרה שבו 

ת לן או חלקן, בעצמו, רשאיול או לא ירצה לבצע את העבודות כלא יבצע או לא יוכ

 לראות בכך הפרה יסודית של החוזה.   עירייהה

 
 .י בהסכםסעיף זה הינו תנאי יסוד

 
 

 קבלן עצמאי – הקבלן .14
 

"קבלן עצמאי" וכי כמצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה הוא פועל  הקבלן .14.1

עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, 

ב תוך כדי או עקאו מי מטעמו, שיקרו או ייגרמו לקבלן עצמו ו/נכות מוות נזק או הפסד 

 ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

 

או מישהו  הקבלןמצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין  הקבלן .14.2

 הקבלןהעובדים שיועסקו מטעם  מעביד", וכי כל-"יחסי עובד עירייהמטעמו לבין ה

בלבד ולא  קבלןהלצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, יהיו ויחשבו כעובדים של 

 מעביד".-כל יחסי "עובד עירייההיהיו בינם לבין 

 

לבין  עירייהמעביד בין ה-במידה וייקבע ע"י רשות מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד .14.3

סכום כלשהו, מתחייב  לקבלןלשלם  עירייהובמסגרת קביעה כאמור תחויב ה הקבלן

 כאמור. בגין כל סכום שתחויב לשלם עירייההלשפות את  הקבלןבזאת 

 

יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעביד עבור עובדיו ו/או מועסקיו, כולל  הקבלן .14.4

משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות 

סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לבצוע וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות 

 כל הוראות החוק לעניין בטוח עובדים ע״י מעבידים. של עובד ומעביד וכן קיום
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מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק  הקבלן מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, .14.5

 ו/או נוהג בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

 

 סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם. 

 
 

 ביצוע העבודות, הפרות וסעדים  טיב .15
 

לבטלו לאלתר במשלוח  עירייההשל הפרה יסודית כלשהי של החוזה זכאית  במקרה .15.1

. במקרה של הפרה כאמור, תהיה לקבלןבדואר רשום או במסירה אישית הודעה 

עפ"י חוזה זה לצד שלישי ולקבלן ולא  את ביצוע השירותים רשאית למסור עירייהה

 /או השקעותיו ו/או הפסדיו. בגין ביטול החוזה ו עירייההיהיו כל טענות או תביעות נגד 

לבטח החוזה או לפגוע בכל  עירייההאין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על  .15.2

 . הקבלןעפ"י חוזה זהו/או עפ"י כל דין בגין הפרת החוזה ע"י  עירייהזכות העומדת ל

עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים  עירייהבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים ל .15.3

בהתאם  זכאית לפיצויים מוסכמים עירייההבגין הפרת החוזה כמפורט להלן תהא  כי

 לאמור בסעיף להלן. 

רשאית לנכות את הפיצויים מכל תשלום  עירייההלמען הסר ספק, ברור ומסוכם כי,  .15.4

המגיע לקבלן או לחלטם מהערבות הבנקאית, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

 . עירייהה

 

 הותשלומי חוב מיסים .16

הפעלת מתחם כל מס או תשלום חובה מכל סוג שהוא החלים או אשר יחולו בעתיד על  .16.1

לרבות תשלומי מסים עירוניים לרבות ארנונה  לפי חוזה זה הבריכה כהגדרתו בהסכם 

 . וישולמו על ידו הקבלןיחולו על  -ומיסי מדינה 

 
 הוצאות התפעול והניהול .17

הניהול והאחזקה  יובביצוע שירותשא בכל ההוצאות הכרוכות בניהול יהמפעיל י .17.1

כמו כן להלן. בבריכה, ובכללן ההוצאות הכלליות והאחרות ועלויות ביטוח כמפורט 

לעיל,  כמובהר וכמפורט המפעיל ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתפעול מרכז הספורט

הכוללות הוצאות תחזוקה וחידוש הבלאי במבנים, במתקנים ובמכונות וכן הוצאות 

באורח תקין ושוטף בהתאם  םות בתפעול מרכז הספורט ומתן השירותימימון הכרוכ

 להוראות הסכם זה, לרבות תשלום מסים ואגרות החלות על המפעיל. 
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בתשלום מסים מכל מין וסוג, לרבות ארנונה, אגרות ומים, אשר יחולו על יישא המפעיל  .17.2

 הפעלת מרכז הספורט ומתקניו )להלן ביחד: "ההוצאות"(.

 
  ביטוחפוי בנזיקין ואחריות ושי .18

בלבד  הקבלןתחול על  יםמוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור השירות .18.1

ו/או אשר הוכנו  יםלמסמכים אחרים הקשורים בשירות עירייההולפיכך אישוריה של 

מאחריותו המקצועית המלאה  הקבלןעל פי חוזה זה לא ישחררו את  הקבלןעל ידי 

ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או  עירייהל ההנ"ל ואין בכך כדי להטיל ע

 ו/או התוכניות ו/או מסמכים, כאמור. יםלכשרות ו/או לאיכות השירות

ו/או לצד שלישי  עירייהיהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו ל הקבלן .18.2

 םימשמש םאינ םאן בחלק םבשלמות יםו/או עקב כך שנשוא השירות יםבגין השירות

 .יועדו םבצורה הולמת את המטרות שלשמ

יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק, בלי יוצא מן הכלל  הקבלן .18.3

 לצד שלישי ו/או לעובדיה ו/או לשלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או  עירייהשיגרם ל

או בגין ו/ , לגוף או לרכושהקבלןו/או לכל מי מטעמו של  הקבלןו/או לעובדי  כלשהו

ו/או  הקבלןשל ו/או טעות ו/או השמטה בשל מעשה ו/או מחדל בקשר לשירותים ו/או 

שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין ו/או בעקיפין, מביצוע 

 על פי הסכם זה.  הקבלןהתחייבויות 

בקשר לכל תביעה שתוגש כנגדה, אם תוגש, והוא  עירייההמתחייב לשפות את  הקבלן .18.4

ו/או עיריית  עירייהכל סכום שה גבעתייםו/או עיריית  עירייהתחייב לשלם תחת המ

כל סכום  גבעתייםלעיריית ו/או  עירייהידרש לשלם, ו/או להחזיר לת גבעתיים

הספורט, לרבות קנסות, פיצויים  הוציאה בקשר למרכז גבעתייםו/או עיריית  עירייהשה

 רר.שכ"ט, בין עפ"י פסק דין ובין עפ"י פסק בו

ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותה מכל  עירייההפוטר את  הקבלן .18.5

מתחייב לשפות ו לעיל רכאמו הקבלןאחריות לכל אובדן או נזק הנמצא באחריות 

 לרבות קנסות, ,ים כאמורנזקסכום שתחויב לשלם עקב על כל  עירייהולפצות את ה

 לכך וזאת על פי דרישתה אחרות בקשרהוצאות ו , שכ"ט עו"דהוצאות משפטיות

 . בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית

 בהתאם להסכם זה.  הקבלןרשאית לחלט את הערבות הבנקאית, אשר מסר  עירייהה .18.6

על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על  לקבלןתודיע  עירייהה .18.7

 מפניה על חשבונו. עירייהה
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 .המפעיל ביטוחיתנאים כלליים ל 19.8

של המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין,  והתחייבויותיומבלי לגרוע מאחריותו  19.8.1

 מועדעל חוזה זה ו/או לפני מועד תחילת  החתימהמתחייב  המפעיל לפני מועד 

חוזה זה על ידו  עם בקשר/או תחילת ההפעלה ו/או ביצוע העבודות ו החזקה קבלת

חשבונו במשך כל  עללערוך ולקיים ו/או מטעמו ו/או עבורו )המוקדם משניהם(, 

 כמפורט אחרת תקופה כל/או וזה  חוזהנשוא וביצוען של עבודות  ההפעלהתקופת 

 8טופס מס' ביטוחי אחריות מקצועית וחבות מוצר המפורטים בנספחים: ) לעניין

"אישור )ב'(  8", טופס מס' עבודות ביצוע בתקופת המפעיל ביטוחי אישור)א'( "

"הצהרת המפעיל פטור  '(ג) 8" וטופס מס' ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי

טוח ימנזקים", המהווים ביחד ולחוד חלק בלתי נפרד מהחוזה, אצל חברת ב

 ."(ביטוחי המפעילבישראל )להלן: " לפעולהמורשית כדין 

ו/או מועד תחילת ההפעלה ו/או ביצוען של העבודות  החוזה חתימת במועד 19.8.2

קבלת החזקה נשוא החוזה, מתחייב המפעיל להמציא )המוקדם מביניהם( וכתנאי ל

 ביטוחי אישוריאת אישורי עריכת ביטוחי המפעיל בהתאם לנוסח " עירייהלידי ה

 כדין חתומים כשהנם ממנו נפרד בלתי חלק והמהווים לחוזה המצורפים", המפעיל

 (.המקורי)בנוסחם  המבטחת עירייהה ידי על

 : המפעיל ביטוחיפוליסות  19.8.3

 המפעילע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לגרו מבלי 1.9.9.91

מורשית כדין לפעול בישראל פוליסות הבחברת ביטוח  לערוך מתחייב

להלן,  וביטוח בנזיקין ושיפוי אחריות זה 19 בסעיףביטוח המפורטות 

לרבות בטפסי הביטוח המהווים חלק  ולהלן לעילהמפורטים  בתנאים

 ה.בלתי נפרד ממסמכי חוזה ז

 אישור)א'( " 8מובהר בזה, כי אי המצאת )טופס מס'  ספקלמען הסר  1.9.9.91

", חתום כדין על ידי מבטחי עבודות ביצוע בתקופת המפעיל ביטוחי

 ממתן להימנע רשאית עירייהה תהא(, כאמור, המקורי ונוסחב) המפעיל

 עבודות בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש. הההרשאה לתחילת 

)ב'( "אישור  8בזה, כי אי המצאת טופס מס'  מובהר ספקלמען הסר  .1.9.9.9

 המפעיל", חתום כדין על ידי מבטחי ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי

למנוע ממנו את מועד  רשאית עירייהה תהא(, כאמור, המקורי ונוסחב)

בשל אי הצגת האישור החתום  ההפעלה תקופת המשך/או ותחילת 

 כנדרש. 
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כשהם  ולהלן לעיל מפורטיםה הביטוח טפסי המצאת כי בזה מוסכם 1.9.9.91

 יסודי תנאי מהווה ולהלן לעיל כאמורידי המבטחים, כדין  על חתומים

 .נספחיו על החוזה לקיום

 מי או/ו עירייהה של הביקורת זכות כי ומתחייב מצהיר המפעיל 1.9.9.91

 טפסי תיקון על ולהורות לבדוק וזכותם הביטוח לטפסי ביחס מטעמה

 עירייהה על מטילה אינה, המפעיל פוליסות או/ו לעיל כמפורט הביטוח

 לביטוחים הקשור בכל שהיא אחריות וכל חובה כל מטעמה מי על או/ו

 ואין המפעיל ביטוחי של העדרם לגבי או, ותוקפם, היקפם, טיבם, כאמור

 ונשוא זה חוזה נשוא המפעיל על המוטלת שהיא חבות מכל לגרוע כדי בה

 . דין כל

, ידו על הנערכות הביטוח ליסותפו תנאי אחר למלא מתחייב המפעיל 1.9.9.91

 בו שיש מעשה כל לעשות לא, ובמועדם במלואם הביטוח דמי את לשלם

 עירייהה לבקשת, ולהמציא הביטוחים תוקף את להפקיע או/ו לצמצם כדי

 פוליסות כי ולוודא לדאוג, הביטוח דמי תשלומי על אישורים, בכתב

 עבודות של ןביצוע תקופת כל במשך בתוקף תהיינה המפעיל ביטוחי

 על החוזה פי על התחייבויותיו או/ו זה חוזה נשוא ההפעלה ותקופת

 . נספחיו

 או/ו נזק מקרה בכל יישא המפעיל כי, יודגש, ספק כל הסר למען 1.9.9.91

 בסכומי, ידו על הנערכות הביטוח פוליסות פי על המבטח כנגד תביעה

 . המפעיל מביטוחי באיזה הנקובים העצמיות ההשתתפויות

 בביטוחי נקבע, האמור בכלליות לפגוע ומבלי לעיל אמורל בנוסף .1.9.9.9

 איזו מתנאי תנאי של לב בתום קיום אי או/ולב  בתום הפרה כי המפעיל

 יפגעו לא עובדיו או/ו מנהליו או/ו המפעיל ידי על הביטוח מפוליסות

 פי עלשיפוי ו/או פיצוי  לקבלת עובדיה או/ו מנהליהו/או  עירייהה בזכויות

 . אלו ביטוחים

 על לבצע התחייב אשר הביטוחים את המפעיל קיים לא או/ו ביצע לא .1.9.9.9

, חייבת לא אך, רשאית עירייהה תהא, בחלקם או במלואם זה חוזה פי

 הביטוחים את לערוך, דין פי על או זה חוזה לפי בזכויותיה לפגוע ומבלי

 של חשבונו על הביטוח דמי את ולשלם במקומו בחלקם או במלואם

 ארבעה כן לעשות כוונתה על למפעיל הודיעה עירייהשה דובלב. המפעיל

 בגין, עירייהה את לשפות מתחייב המפעיל. ובכתב מראש ימים( 14) עשר

 ישולם אשר, כאמור בתשלומו התחייבה או שילמה עירייהשה סכום כל

 ומבלי לחילופין. הראשונה דרישתה פי על עירייהל  המפעיל ידי על מיד
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 לנכות רשאית תהא  עירייהה, זה סעיף פי על העירייה בזכויות לפגוע

 תהייה וכן שהוא זמן בכל למפעיל ממנה שיגיע סכום מכל אלו סכומים

 . אחרת דרך בכל מהמפעיל לגבותם רשאית

ולהלן,  לעיל זה 19 בסעיף מקום בכל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף1.9.9.911

 ייבמתח חוזהו/או ביצוען של עבודות על פי ה ההפעלה תקופת כל לאורך

 - ה"התשנ, לאומי לביטוח החוק והוראות דרישות כל אחר למלא המפעיל

 תקנות, הצווים וכל 1994-ד"התשנ , ממלכתי בריאות לביטוח והחוק   1995

 בכלליות לפגוע מבלי אך ובעיקר, ל"הנ החוקים לפי שהותקנו, וכדומה

 החוז עם בקשר ידו על שיועסקו ושליחיו עובדיו שכל באופן לעיל האמור

של חוזה זה  תוקפו כל ובמשך עת בכל יהיו, זמני או מקרי באופן, זה

 .ל"הנ החוקים פי שעל הזכויות לכל זכאים

 מתחייב, לעיל זה בסעיף מקום בכל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף1.9.9.911

 חוק או/ו התעבורה פקודת והוראות דרישות כל אחר למלא המפעיל

, הצווים וכל( ד"הפלת) 1975-ה"תשל, דרכים תאונות לנפגעי הפיצויים

 לפגוע מבלי אך, ובעיקר, ל"הנ החוקים לפי שהותקנו, וכדומה התקנות

 עם בקשר ידו על שיועסקו העובדים שכל באופן, לעיל האמור בכלליות

 ובמשך עת בכל יהיו, זמני או מקרי באופן שיועסקו אלה לרבות, זה חוזה

 וכל ל"הנ החוקים פי על מנועי ברכב לנהוג מורשים, זה חוזה תקופת כל

 . זה חוזה עם בקשר אחר חוק הוראות

 המפעיל מתחייב, זה בחוזה מקום בכל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף1.9.9.911

 את וכן בעבודה בטיחות בדבר והתקנות החוקים הוראות כל את לקיים

 ומניעת זהירות אמצעי בדבר אחרת רשות כל או/ו האש מכבי הוראות כל

 העירונית הבריכה ומתחם הספורט מרכז בשטחי לקיים יש אותם נזקים

 ו/או בסביבתם הקרובה. 

 מנהליה או/ו עירייהה של זכותם לפיו סעיף יכללו המפעיל ביטוחי.1.9.9.91

 תיפגע לא פיצוי או/ו שיפוי לקבלת ל"הנ הביטוחים פי על עובדיה או/ו

 הגופים או הרשויות מאת מתאימים אישורים או/ו רישוי העדר עקב

 הסיבה הינו האישור או/ו הרישוי העדר בו הבמקר למעט. המתאימים

 . לנזק הקרובה

 או/ו עירייהה דרישות כל את חשבונו על לקיים מתחייב המפעיל1.9.9.911

 ביצוען בשלבי העבודות על להגנה הקשור בכל המבטחים או/ו מנהליה

 הנוגע כל ובמפורש לרבות העירונית הבריכה ומתחםהספורט  מרכז או/ו

 . טבע נזקי כנגד הגנה אמצעי לנקיטת או/ו להתקנת
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 הרכוש או/ו הציוד כל על נאותה שמירה לקיים מתחייב המפעיל1.9.9.911

 ומתחםהספורט  מרכז הפעלת/או ו עבודות של בביצוען אותו המשמש

 . הקרובה וסביבתם העירונית הבריכה

 תקופת בכל כי המפעיל מתחייב, לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף1.9.9.911

 הגופים דרישות כל את במלואן קייםל, ההפעלה ותקופת העבודות ביצוע

 כלשהן עבודות מתבצעות בהם במקרקעין הזכות בעלי החברות או/ו

 לרבות, כאמור, העבודות לביצוע אישורם את ולהשיג זה חוזה עם בקשר

 מתחייבת  עירייהה. עירייהה לבין מהם מי בין שנחתמו הסכמים פי על

 . ל"כנ התחייבות מסמך כל המפעיל אל להעביר

 של מכוחם לגרוע באה אינה לביטוח בקשר זה 19 בסעיף הוראה כל1.9.9.911

 יגרמו באם לנזקים המפעיל של הבלעדית אחריותו בדבר החוזה הוראות

 . הדין פי על או/ו זה בחוזה אחרים בסעיפים כאמור

 תהייה עירייהה כי בזה מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף.1.9.9.91

 עם בקשר) זה 19 סעיף תנאי פי על זכאי הינה לו סכום כל לעכב רשאית

של  לפעילותו הקשור בכל המפעיל לזכות העומדת מהתמורה( הביטוח

 14ובלבד שהודיע העל כך למפעיל, בכתב,  זה חוזה עםהמפעיל בקשר 

 )ארבע עשר( ימים מראש. 

 במלואם הביטוח תגמולי תשלום עם כי עירייהה על בזה מוסכם.1.9.9.91

 למפעיל יושבו, עירייהה ידי על למוסכם בהתאם התביעה ויישוב

 בקשר( נגרמו)באם  עירייהל שנגרמו הוצאות בניכוי המעוכבים הסכומים

 .כאמור, הביטוח לתגמולי התביעה עם

 זה 19 סעיף הוראות כי בזה ומוצהר מוסכם לעיל באמור לפגוע מבלי1.9.9.911

 או כולן, הינן מעיקרי החוזה והפרתן, (וביטוח בנזיקין ושיפוי)אחריות 

 .זה חוזה של יסודית הפרה מהווה, חלקן

 

 :עבודות ביצוע בתקופת המפעיל ביטוחי 19.11.21

 האמור פי על או/ו דין כל פי על המפעיל של מאחריותו לגרוע מבלי (א)

 עבודות ביצוע תחילת מועד לפני כי, המפעיל מתחייב, זה בחוזה

הקרובה  וסביבתם העירונית הבריכה ומתחםהספורט  במרכז כלשהן

 כלשהו ציוד הצבת מועד לפני או/ו מטעמו מי ידי על או/ו ידו על

, עבורו או/ו מטעמו מי ידי על או/ו ידו על, העבודות ביצוע עם בקשר
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 העבודות של ביצוען זמן כל ולמשךהנ"ל,  המועדים מבין המוקדם

 חתום אישור עירייהל ולהמציא לקיים לערוך לרכוש, לסיומן ועד

טופס כ המצורף בנוסח העבודות ביטוח עריכת בדברמבטחו  בידי

 לחוזה" עבודות ביצוע בתקופת המפעיל ביטוחי אישור)א'( " 8מס' 

 קבלני שם על, שמו על, חשבונו על, ממנו נפרד בלתי חלק והמהווה זה

 עם בקשר העבודות ביצוע תקופת כל במשך עירייהה שם ועל המשנה

ביטוח כאמור לעיל  חברת אצל להלן המפורטים בתנאים, זה חוזה

 : להלן המפורטים חיםהביטו את

 :קבלניות עבודות הסיכונים כל ביטוח (ב)

  העבודות ביטוח': א פרק (1)

המבטח במלוא ערכן את עבודות ההקמה, הציוד וכל רכוש אחר 

 ההקמה מעבודות חלק המהווה מפעיל/או באחריות הובבעלות 

בביצוען של עבודות ההקמה בקשר  מפעיל/או המשמש את הו

 זה. חוזהעם 

 ות כלפי צד שלישי': אחריב פרק (2)

ל פי דין,  בקשר עם ביצוע ע מפעילהמבטח את אחריותו של ה

 זה. חוזההעבודות בקשר עם 

  ': חבות מעבידיםג פרק (3)

חבות המפעיל על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י  בגין

 העובדים כלפי, 1980 -חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 בביצוע בעקיפין או/ו במישרין מטעמו או/ו ידו על המועסקים

 משנה קבלני, קבלנים לרבות זה חוזה עם בקשר העבודות

  .ועובדיהם

 :מקצועית אחריות ביטוח (4)

 או/ו תביעה בשל דין פי על המפעיל של אחריותו את המבטח

 מקצועית חובה הפרת בשל או/ו מקצועית רשלנות בגין דרישה

 נזק או/ו גופנית פגיעה כל בגין, הביטוח תקופת במשך שהוגשה

 מנהליו או/ו המפעיל של רשלני מחדל או/ו במעשה שמקורם

 . זה חוזה נשוא העבודות עם בקשר עובדיו או/ו
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 גילוי תקופת היתר בין תכלול הביטוח פוליסת כי בזה מוסכם

 . הביטוח תקופת תום לאחר חודשים( 6) שישה של

 להיות עלולה עוד כל זה בביטוח להחזיק מתחייב המפעיל

 . העבודות ביצוע בגין כלפיו שבדין חובה קיימת

 עירייהל להמציא המפעיל מתחייב בכתב עירייהה דרישת פי על

 .זה בסעיף כאמור הביטוח מפוליסת העתקים

 על יבטח המפעיל כי בזה מוסכם, לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף (ג)

 לרבות, ערכן במלוא העבודות את ההקמה תקופת כל למשך חשבונו

 במרכז לשטחי שהובא אחר רכוש וכל המתקנים, הציוד, ריםהחומ

 ביצוע לצורךהקרובה  וסביבתם העירונית הבריכה ומתחםהספורט 

 אשר אבדן או/ו נזק כל בפני לעת מעת ערכם במלוא, העבודות

 .דין כל פי על או/ו זה חוזה תנאי לפי להם אחראי המפעיל

 של אחריותו את גם היתר בין יכסו המפעילשל  האחריות ביטוחי (ד)

 לגרוע ומבלי) ובנוסף משנה וקבלני קבלנים כלפי או/ו בגין המפעיל

ו/או מנהליה  עירייהה את לשפות המפעיל ביטוחי יורחבו( מהאמור

 מטעמו מי או/ו המפעיל של מחדל או/ו מעשה כלבגין  ו/או עובדיה

 המפורטים הביטוח פרקי את ויכללו"( המבוטח יחידי: "להלן)

  ".עבודות ביצוע בתקופת המפעיל ביטוחי אישור)א'( " 8טופס מס' ב

 בקשר הנדרשים הביטוחים כל את בתוקף להחזיק מתחייב המפעיל (ה)

 זה חוזה יהיה בה התקופה  כל במשך, זה חוזה נשוא העבודות עם

 להחזיק המפעיל על מקצועית אחריות ביטוח את, זאת עם. בתוקף

 פעילות לכל דין פי לע ההתיישנות תקופת תמה לא עוד כל בתוקף

 .נספחיו על זה חוזה עם בקשר ידו על נעשתה אשר

 המפעיל ביטוחי) זה 19.11.21 סעיף פי על הנערך המפעיל ביטוח (ו)

 סעיף יכלול, לעיל( העבודות ביטוח( )1עבודות( ))ב( ) ביצוע בתקופת

 כלפי המפעיל מבטחי של( שיבוב) תחלוף זכות על ויתור בדבר מפורש

 על הוויתור בדבר שהאמורובלבד  מנהליה ו/או עובדיה ו/או עירייהה

 .בזדון לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא התחלוף זכות

 ידי על הנערכת שלישי צד כלפי האחריות פוליסות כי בזה מוסכם (ז)

 לסעיף כפופותהביטוח לחוזה תהיינה  בסעיפי כמפורט המפעיל

 בנפרד ונערכ כאילו הביטוחים את יראו פיו על" צולבת אחריות"

 .המבוטח מיחידי אחד כל עבור



 שדרוג, הפעלה ואחזקה של מתחם הבריכה העירונית בגבעתיים  12/2020מכרז פומבי מס' 
  

  87מתוך  69עמוד  חתימת המציע:__________
 

 כי, במפורש, שלישי צד כלפי המפעיל אחריות בפוליסת יצוין כן כמו (ח)

לא בוטח או יכול היה להיות  אשר, המפעיל פועל שבו עירייהה רכוש

 ביטוחי) זה 19.11.21 לסעיףמבוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם 

 ייחשב( העבודות ביטוח( )1עבודות( ))ב( ) ביצוע בתקופת המפעיל

 . זה ביטוח לעניין, שלישי צד כרכוש

 חוזה נשוא ההקמה עבודות לתחילת כתנאי, זה חוזה חתימת במועד (ט)

 ביטוחי אישור)א'( " 8טופס מס'  את עירייהל ימציא המפעיל, זה

 כדין חתום כשהוא המצורף בנוסח" עבודות ביצוע בתקופת המפעיל

 המצאת כי בזה מוסכם. (המקורי בנוסחו) הביטוח חברת ידי על

 על החוזה לקיום יסודי תנאי מהווה לעיל כאמור חתום אישור

 . נספחיו

 לידי להמציא המפעיל מתחייב לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף (י)

 הצו למתן וכתנאי זה חוזה חתימת ממועד יאוחר לא, עירייהה

 מאחריות לפטור הצהרה מכתב, זה חוזה נשוא העבודות לתחילת

 הצהרה" לנוסח בהתאםלנזקים  ו/או מנהליה ו/או עובדיה עירייהה

 8טופס מס' ב ומסומן זה לחוזה המצורף", מאחריות פטור מתן על

 . המפעיל ידי על כדין חתום כשהוא'( ג)

, החוזה הסבת לעניין זה חוזה מהוראות הוראה מכל לגרוע מבלי (יא)

 ידי על יבוצעו מהן חלק או זה חוזה נשוא העבודות בו ובמקרה

 מפעיל בידי כי לדאוג המפעיל מתחייב, המפעיל מטעם משנה מפעיל

 לרבות זה בחוזה למפורט בהתאם ביטוח פוליסות תהיינה המשנה

 אישור)א'( " 8טופס מס' ב הנדרשים ולסכומים לתנאים בהתאם

 ". עבודות ביצוע בתקופת המפעיל ביטוחי

 כלפי באחריות הנושא הוא המפעיל כי, בזאת מובהר ספק הסר למען (יב)

, זה חוזה נשוא העבודות בגין ו/או מנהליה ו/או עובדיה עירייהה

 אחראי יהיה והוא, משנה קבלן ידי על יבוצעו אשר עבודות לרבות

 כלבגין  ו/או מנהליה ו/או עובדיה עירייהה את לפצות או/ו לשפות

 עקב, בעקיפין או/ו במישרין, מהם למי שייגרם נזק או/ו אובדן

 נזק או/ו אובדן אם בין, המשנה מקבלני מי ידי לע שבוצעו העבודות

 . לאו אם ובין דלעיל מהפוליסות באיזו מכוסה כאמור

 ביטוחי פוליסות דרישות כל את בדייקנות לקיים מתחייב המפעיל (יג)

 המפעיל ביטוחי) זה 19.11.21 בסעיף כמפורט נערכות אשר המפעיל

 יידרש אשר פעולה כל ולעשותולהלן  לעיל( עבודות ביצוע בתקופת
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 לממש כדי עירייהה מיחידי מי ידי על או/ו המבטח ידי על לעשותה

 הצטרפותו לרבות, הצורך בעת הביטוח תנאי פי על זכויותיהם את

 לכך יידרש אם, הביטוח פוליסות פי על, עירייהה יחידי של לתביעה

 . מהם מי ידי על

 עתב כי מוסכם, ובנספחיו זה בחוזה מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף (יד)

 לסעיף בהתאם הנערכים מהביטוחים מי פי על ביטוח מקרה קרות

 המפעיל מתחייב זה( עבודות ביצוע בתקופת המפעיל ביטוחי) זה

 האירוע קרות על לה ולהודיע הביטוח לחברת מידי באופן לפנות

הספורט  מרכז לשטחי דיחוי ללא יגיע הביטוח חברת נציג כי ולדאוג

 המפעיל על כי מובהר. הנזקקת לבדי העירונית הבריכה ומתחם

, הנדרש ככל לו ולסייע הביטוח חברת נציג הוראות פי על לפעול

 . שידרוש מידע כל לו להעביר לרבות

 הפעולות כל את לבצע מתחייב המפעיל, לעיל לאמור בנוסף (טו)

 הביטוח מקרה קרות לאחר מיד לקדמותו המצב להשבת שתידרשנה

 ההוצאות בכל לשאת מתחייב המפעיל. והריסות פסולת פינוי לרבות

 כי מובהר ספק הסר למען. לקדמותו המצב להשבת שתידרשנה

 ידי על שיועבר האמור לסכום מעבר ההוצאות בכל יישא המפעיל

 תהייה לא עירייהה וכי(  העצמית ההשתתפות לרבותחברת הביטוח )

 . כאמור ההוצאות לכיסוי תשלום כל למפעיל חייבת

 איזו המחיל אירוע בקרות, לעיל ורמהאמ לגרוע ומבלי בנוסף (טז)

 בתקופת המפעיל ביטוחי) זה 19.11.21 בסעיף המפורטות מהפוליסות

. עירייהל בכתב כך על המפעיל יודיע ולהלן לעיל( עבודות ביצוע

 מי או/ו עירייהה או/ו המבטח עם פעולה לשתף מתחייב המפעיל

 וזאת ,הפוליסה פי על עירייהה זכויות למימוש הדרוש בכל מטעמם

 ומתן המשא לנהל מטעמה מי/או ו עירייהה מזכויות לגרוע מבלי

 . בעצמם

 נזק של מקרה בכל כי מוסכם זה בחוזה מהאמור לגרוע מבלי (יז)

 שיימסרו לנהלים בהתאם לפעול החובה מוטלת המפעיל על, לעבודות

 . הביטוח חברת מטעם שמאי ידי על לו

 או/ו זכויותיו את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את המפעיל הפר (יח)

 אחראי המפעיל יהא, ו/או מנהליה ו/או עובדיה עירייהה זכויות

 מלא באופן, ו/או למנהליה ו/או לעובדיה עירייהל שיגרמו לנזקים
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, אחרות או כספיות, טענות או/ו תביעות כל לו תהיינה ולא ובלעדי

 . כאמור, טענה כל מלהעלות מנוע יהא והוא כלפיהם

 מנהל או/ו מנהל או/ו עירייהה לבין פעילהמ בין מחלוקת כל (יט)

 מבוטחים נזקים תיקון עלות בדבר מטעמם המפקח/או ו הפרויקט

 אשר השמאי ח"דו פי על תוכרע ההקמה עבודות במהלך שאירעו

 . הביטוח חברת מטעם הנזקים את יבדוק

 אחראי יהיה המפעיל, ולהלן לעיל מהאמור לגרוע ומבלי כן כמו (כ)

 כל בגין מלאבאופן  או מנהליה ו/או עובדיהו/ עירייהה את לשפות

 תנאי מהפרת הנובע ביטוחי כיסוי אי עקב מהם למי ייגרם אשר נזק

 העובדים או/ו מנהליו או/ו המפעיל ידי על מהפוליסות איזו מתנאי

 . מטעמו משנה קבלני או/ו ידו על המועסקים

 יםוקודמ ראשוניים הינם פיו על מפורש תנאי יכללו המפעיל ביטוחי (כא)

 כל על מוותרים המפעיל מבטחי וכי עירייהה ידי-על הנערך בטוח לכל

 לרבות, עירייהה ביטוחי שיתוף בדבר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה

 א"התשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף  כאמור זכות או/ו טענה כל

 וכלפי עירייהה כלפי" כפל ביטוח" טענת כל ולרבות, 1981 –

 .מבטחיה

 ביטוחי אישור)א'( " 8טופס מס'  פי על הנערכים ילהמפע ביטוחי  (כב)

 המבטח פיו על מפורש תנאי יכללו" עבודות ביצוע בתקופת המפעיל

 העבודות ביצוע תקופת במשך לרעה לשנותם או/ו לבטלם רשאי אינו

 תישלח כן אם אלא"(, הביטוח תקופת: "להלן) זה חוזה נשוא

( 60) שישים, רשום רדוא באמצעות, בכתב הודעה, ולמפעיל עירייהל

 או/ו לביטול תוקף יהיה לא וכי. זאת לעשות כוונתה על מראש יום

ו/או מנהליה ו/או  עירייהה לגבי שכאלו לרעה לשינוי או/ו לצמצום

 חלוף ובטרם לעיל כאמור בכתב הודעה נשלחה לאאם  עובדיה

 ההודעה משלוח ממועד הימים( 60) שישים

 מי כי עירייהול למפעיל עויודי המפעיל של שמבטחיו פעם בכל (כג)

או משונה לרעה,  מבוטל או מצומצם להיות עומד המפעיל מביטוחי

 אותו את לערוך המפעיל מתחייב)כב( לעיל,  19.11.21 בסעיף כאמור

 לפני,  חדש ביטוח עריכת אישור עירייהל ולהמציא מחדש הביטוח

 . כאמור הביטוח ביטול או/ו לרעה השינויו/או  הצמצום מועד
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 תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי, מצהיר פעילהמ (כד)

 נזק בגיןמטעמם  מי או/ו ו/או מנהליה ו/או עובדיה עירייהה כנגד

 אלמלא עבורו לשיפוי זכאי שהיה או, בגינו לשיפוי זכאי שהוא

 לפי שנערכו הביטוחים פי על, בפוליסה הנקובה העצמית ההשתתפות

עבודות( לרבות  ביצוע בתקופת מפעילה ביטוחי) זה 19.11.21 סעיף

 ביצוע בתקופת המפעיל ביטוחי אישור)א'( " 8טופס מס' בהאמור 

 ביטוח או/ו ל"הנ מהפוליסות איזו מתנאי תנאי הפרת או/ו", עבודות

 עירייהה את בזאת פוטר והוא זה בחוזה לנדרש בהתאם או/ו חסר

 בלבדו כאמור לנזק אחריות מכלו  ו/או מנהליה ו/או עובדיה

 שגרם אדם לטובת יחול לא, מאחריות פטור בדבר לעיל שהאמור

 . בזדון לנזק

ולהלן, לא יגרע מאחריותו  לעיל זה בחוזה האמור כי בזה מוסכם (כה)

 ו/או מהתחייבויותיו של המפעיל על פי הוראות החוזה. 

 המצאתם, המפעיל ביטוחי בעריכת אין כי, במפורש בזה מוסכם (כו)

 על כלשהי אחריות להטיל כדי, שינוייםב או/ו)ו/או אי המצאתם( 

 להוות או/ו מטעמם מי על אוו/ ו/או מנהליה ו/או עובדיה עירייהה

/או ו מאחריותו לצמצם כדי או/ו למוסכם התאמתם בדבר אישור

 . דין כל פי על או זה חוזה פי על המפעיל שלמהתחייבויותיו 

, ילהמפע ביטוחי תקופת תום ממועד ימים( 7) משבעה יאוחר לא (כז)

 המפעיל ביטוחי אישורטופס  את ולהפקיד לחזור המפעיל מתחייב

 המפעיל ביטוחי) זה 19.11.21 בסעיף כאמור" עבודות ביצוע בתקופת

 לתקופה תוקפם הארכת בגין, לעילעבודות( )ט(  ביצוע בתקופת

, המפעיל ביטוחי אישור את ולהפקיד לחזור מתחייב המפעיל, נוספת

 לערוך מחויב הינו עוד וכל ביטוח קופתת מדי, הנקובים במועדים

 זה על נספחיו.  חוזה פי על ביטוח

 המפעיל ביטוחי אישור טופס" שהמצאת לו ידוע כי מצהיר המפעיל (כח)

( על ידי המקורי בנוסחו) כדין חתום כאמור" עבודות ביצוע בתקופת

 אישור טופס קיום ובהעדר ומקדים מתלה תנאי מהוויםמבטחיו, 

 עירייהה, לחוזה בהתאם כאמורהמפעיל,  הרותהצ או/והביטוחים 

 העבודות ביצוע המשך או/ו תחילת את המפעיל מן למנוע זכאית

 או החוזה י"עפ עירייהל השמור סעד לכל בנוסף וזאת, זה חוזה נשוא

 . הדין
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 אישור)א'( " 8טופס מס' ב בהמצאת אין כי במפורש בזה מוסכם (כט)

 אי או/ו בבדיקתו וא/ו" עבודות ביצוע בתקופת המפעיל ביטוחי

 המפעיל ביטוחי של התאמתם בדבר אישור להוות כדי, בדיקתו

 לגרוע כדי או/ו היעדרם או היקפם, תוקפם, טיבם, למוסכם

 על/או ו זה חוזה פי על המפעיל של/או מהתחייבויותיו ו מאחריותו

 מי על או/ו עירייהה על כלשהי אחריות להטיל כדי או/ו דין כל פי

  .מטעמה מהבאים

 פי-על הנערך הביטוח בגין הביטוח סכום את לעדכן מתחייב המפעיל (ל)

( לרבות עבודות ביצוע בתקופת המפעיל ביטוחי) זה 19.11.21 סעיף

 ביצוע בתקופת המפעיל ביטוחי אישור)א'( " 8טופס מס' בהאמור 

 העבודות של השווי מלוא את תמיד שישקף כדי, לעת מעת", עבודות

 חוזה עם בקשר המבוטחים החומרים או/ו הציוד או/ו הרכוש או/ו

 .זה

 גבולות או/ו הביטוח סכומי כי בזאת מובהר ספק הסר למען (לא)

 זה בחוזה האמור מן המתחייבים הביטוח תנאי או/ו האחריות

", עבודות ביצוע בתקופת המפעיל ביטוחי אישור)א'( " 8טופס מס' וב

 את לבחון המפעיל ועל, המפעיל על המוטלת מינימאלית דרישה הינם

 גבולות או/ו הביטוח סכומי את ולקבוע ולחבויות לנזקים חשיפתו

 כי ומאשר מצהיר המפעיל. בהתאם הביטוח תנאי או/ו האחריות

 כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל מלהעלות מנוע יהיה הוא

 הקשור בכלמטעמם  מיו/או  ו/או מנהליה ו/או עובדיה עירייהה

 הביטוח תנאי או/ו האחריות לותגבו או/ו הביטוח לסכומי

 . כאמור המינימאליים

 אישורי את לבדוק( חייבים לא אך) רשאים מטעמה מי או/ו עירייהה (לב)

 מתחייב והמפעיל לעיל כאמור המפעיל ידי על שיומצאו הביטוח

 להתאימם מנת על עירייהה ידי על שיידרש תיקון או שינוי כל לבצע

 ביטוחי) זה 19.11.21 עיףס  בסעיף כאמור המפעיל להתחייבויות

 (. עבודות ביצוע בתקופת המפעיל

 

 :והאחזקה ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי 19.11.22

 על או/ו זה חוזה פי על המפעיל והתחייבויות מאחריות לגרוע מבלי (א)

 והאחזקה ההפעלה תקופת לתחילת האישור לקבלת וכתנאי, דין פי
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 כל במשך, לקייםו חשבונו על לערוך המפעיל מתחייב,  זה חוזה פי על

)ב'( "אישור  8טופס מס'  המפורטים הביטוחים את, ההפעלה תקופת

, עירייהל יומצא אשר, זה לחוזה" ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי

, זה חוזה פי על ההפעלה שירותי תחילת מועד לפני)שלושים( יום  30

 (.המקורי בנוסחו) המפעיל מבטחי י"ע כדין חתום כשהוא

)ב'( "אישור  8טופס מס'  שהמצאת לו ידוע כי, מצהיר המפעיל (ב)

 מתלה תנאי הינו, לעיל כאמור" ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי

 ומתחם הספורט במרכז המפעיל של פעילותו להתחלת ומקדמי

 את המפעיל מן למנוע זכאית תהייה עירייהוה, העירונית הבריכה

 שהאישור במקרה העירונית והבריכה הספורט במרכז פעילותו

 .לעיל שצוין המועד לפני לה הומצא לא האמור

)ב'( "אישור  8טופס מס'  את ימציא לא המפעיל אם כי, מובהר (ג)

 תהייה, לעיל המפורט למועד עד" ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי

 למרכז להתייחס, תרופותיה ביתר לפגוע מבלי, זכאית עירייהה

 פעילהמ לידי נמסר כאילו העירונית הבריכה ומתחם הספורט

 בכל חייב יהיה והמפעיל, ההפעלה תקופת תחל ואילך זה וממועד

 מתן ממועד תשלומם חל החוזה פי שעל או/ו דין י"שעפ התשלומים

 .המפעיל על ואילך ההפעלה תקופת לתחילת האישור

 בסעיף האמורים ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי על  (ד)

 התפעול בתקופת המפעיל ביטוחי: "להלן) זה 19.11.2219.11.22 

 לרבות, ולהלן לעיל המפורטות ההוראות תחולנה"( התחזוקה/או ו

אחריות ושיפוי בנזיקין  , "לעיל, 19בסעיף  המפורטות ההוראות

 ".ביטוחו

מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, את כל הביטוחים  המפעיל (ה)

 זה 19.11.2219.11.22 על ידו בהתאם לאמור בסעיף  הנערכים

 לרבות"( התחזוקה/או ו התפעול בתקופת המפעיל ביטוחי: "להלן)

" ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי)ב'( "אישור  8טופס מס' בהאמור 

 בישראל.  לפעול כדיןמורשית העל חשבונו בחברת ביטוח 

 חוזה עם בקשר הביטוחים כל את בתוקף להחזיק מתחייב המפעיל (ו)

)ב'( "אישור  8טופס מס'  הביטוחים קיום באישור והמפורטים זה

 ". ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי
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 המפעילהרכוש הנערכים על ידי  בביטוחימתחייב כי בכל  המפעיל (ז)

 בתקופת המפעיל ביטוחי)ב'( "אישור  8טופס מס' בוהמפורטים 

ר על כל זכות תחלוף )שיבוב( מפורש בדבר ויתו סעיף יכללו" ההפעלה

ובלבד  עובדיה/או ו מנהליה/או ו עירייההשל מבטחי המפעיל כלפי 

שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם 

 זדון. ב

הביטוחים המפורטים  בגין הביטוח דמיהמפעיל מתחייב לשלם את  (ח)

" וכל עלהההפ בתקופת המפעיל ביטוחי)ב'( "אישור  8טופס מס' ב

 במלואןתשלום אחר אשר יידרש על ידי מבטחיו בקשר להם, 

 כדי בו שיש מעשה כל לעשות לאבמועדים שהוסכמו עם המבטח, 

ולהמציא, לבקשת  הביטוחים תוקף את להפקיע/או ו לצמצם

. יודגש, כי הביטוח דמי, אישורים על תשלומי בכתב עירייהה

ויות העצמיות בכל מקרה בסכומי ההשתתפ תישאלא  עירייהה

 הנקובים בביטוחי המפעיל. 

קודמים ו ראשונייםביטוחי המפעיל יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם  (ט)

על  יםמוותר המפעיל מבטחי, וכי עירייההלכל ביטוח אשר נערך ע"י 

, עירייהה/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי ו/או טענה וכל דרישה 

חוק חוזה הביטוח ל 59/או זכות כאמור בסעיף וכל טענה  לרבות

וכלפי  עירייהה"ביטוח כפל" כלפי  תו/או כל טענ 1981 –התשמ"א 

 . יהמבטח

 לרבות זה 19.11.22 סעיף דרישות פי על הנערכים המפעיל ביטוחי (י)

 יכללו" ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי)ב'( "אישור  8טופס מס' ב

תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנות לרעה 

 הודעה, עירייהול למפעיל תישלח כן אם אלא, הביטוח תקופת במשך

 כוונתו על מראש יום( 60) שישים, רשום דואר באמצעות, בכתב

ו/או  לביטוללא יהיה תוקף  כי יתחייבו המפעיל מבטחי. זאת לעשות

 בכתבהודעה  נשלחהאם לא  עירייההשכאלו לגבי  לרעה לשינוי

 משלוח ממועד( הימים 60ובטרם חלוף שישים ) לעילכאמור 

 ההודעה. 

, מתחייב המפעיל עירייההצורך בכל דרישה או פניה מצד  ללא (יא)

, התפעול לתחילת ההרשאה קבלת, לפני מועד עירייההלהמציא לידי 

 המפעיל ביטוחי"אישור  נוסח פי על הביטוחים עריכת בדבר אישור
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, )ב'( 8טופס מס' בומסומן  זה לחוזה המצורף", ההפעלה בתקופת

 מקורי(. ה ונוסחבהמבטחת ) עירייהכדין על ידי ה חתום כשהוא

" הביטוחים קיוםמצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור  המפעיל (יב)

ו/או  לתחילת יםתנאי מתלה ומקד ו)ב(( כאמור, הינ 8' מס טופס)

 למרכזו/או הכנסת נכסים כלשהם  והאחזקה ההפעלההמשך תקופת 

 להימנע רשאית תהייה ירייהעוה העירונית הבריכה ומתחם הספורט

/או המשך ו והאחזקה ההפעלה תקופת לתחילת אישורה ממתן

כאמור במקרה שהאישור, כאמור, לא  והאחזקה ההפעלהתקופת 

 . המוסכםמועד בהומצא 

, מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחי המפעיל ספרלמען הסר  (יג)

 תגרע לאו /או)יב( לעיל, לא תפגע  19.11.22 בסעיףבמועד כאמור 

, לרבות, זה חוזה פי עלהמפעיל  של יוהתחייבויותמ/או ו מאחריותו

ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על המפעיל, 

גם אם  החוזהוהמפעיל מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו עפ"י 

, בשל והאחזקה ההפעלה המשך/או ו לתחילת ההרשאהמנע ממנו ת

' מס טופסבמועד ) ההפעלה בתקופת המפעיל וחיביטאי הצגת אישור 

. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על לחוזה)ב(  8

ו/או  מאחריותוכדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי  המפעילידי 

 . נספחיו עלבהתאם לחוזה זה,  המפעיל של יותיוהתחייבו

הביטוח  , לבדוק את אישוריחייבת לא אך, תרשאי תהייה עירייהה (יד)

שיומצאו ע"י המפעיל כאמור לעיל, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי 

/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה, ככל שיידרשו על מנת ו

 חוזההאישור להתחייבויותיו על פי  נשואהביטוחים  אתלהתאים 

לעריכת  עירייהה. המפעיל מצהיר ומתחייב, כי זכויות נספחיו על, זה

 עירייההינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על הבדיקה ולדרישת הש

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי אישורי הביטוח  המי מטעמ על/או ו

כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע 

, וזאת בין אם זה חוזהמכל חובה שהיא המוטלת על המפעיל עפ"י 

ם לאו, בין אם נבדקו ביטוחי נדרשו שינויים בביטוחי המפעיל ובין א

 המפעיל ובין אם לאו. 

/או ו המפעיל ביטוחי אישור בהמצאת אין כי במפורש בזה מוסכם (טו)

 כדי)יד( לעיל,  19.11.22בסעיף  כאמור, בדיקתם אי/או ו בבדיקתם

, טיבם, למוסכם המפעיל ביטוחי של התאמתם בדבר אישור להוות
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 או מאחריותו לגרוע כדי/או ו היעדרם או,היקפם  תוקפם

 על כלשהי  אחריות להטיל כדי או המפעיל של מהתחייבויותיו

 . ו/או על מי מטעמה עירייהה

בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל ע"י המפעיל כדי  (טז)

או התחייבויות המפעיל  אחריותולצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מ

אותו הביטוחים הנ"ל לא תשחרר  עריכת, וזה לחוזהבהתאם 

ו/או כל אדם  ו/או מנהליה ו/או עובדיה עירייההמחובתו לפצות את 

כל  פי עלו/או  זה חוזה פי עלשהוא בגין כל נזק שהמפעיל אחראי לו 

 דין. 

בזה כי תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא  מוסכם (יז)

 עירייהה תזכאי תהייהכדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו 

 . דין כל פי על/או ו נספחיו על, זה חוזהו הפסד על פי גין נזק אב

תום תקופת ביטוחי המפעיל, מתחייב המפעיל  ממועדלא יאוחר  (יח)

 ישל ביטוח םאישור בגין הארכת תוקפ עירייההלהפקיד בידי 

מתחייב לחזור ולהפקיד את  המפעילנוספת,  ביטוח לתקופתהמפעיל 

ועדים הנקובים, מדי )ב(, במ 8' מס טופס) הביטוחים קיוםאישור 

 , בתוקף. נספחיו על, הזהההפעלה  חוזהבטוח וכל עוד  תקופת

מי  כי עירייהול למפעיל יודיע המפעיל של שמבטחו פעם בכל (יט)

בהיקפו ו/או משונה לרעה  מצומצםמביטוחי המפעיל עומד להיות 

, לעיל)י(  9.11.22 בסעיף כאמורו/או מבוטל בתקופת הביטוח, 

 עירייהל ולהמציא מחדש הביטוח אותו את וךלער המפעיל מתחייב

 השינוי או הביטוח הביטול מועד לפני, חדש ביטוח עריכת אישור

 . כאמור לרעה

, מוסכם ומובהר בזאת, כי קביעת סכומי הביטוח ספקהסר  למען (כ)

 עריכת באישור כמפורט הביטוח תנאי/או ו האחריות גבולותו/או 

דרישה מינימאלית המוטלת  הנה)ב((   8' מס טופס) המפעיל ביטוחי

. על זה חוזהלפי  ובותיועל המפעיל שאינה פוטרת אותו ממלוא ח

 נזקיםהמפעיל מוטלת אחריות בלעדית לבחון את חשיפתו ל

ת ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או יוחבוול

תנאי הביטוח בהתאם. המפעיל מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע 

ו/או  עירייההענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מלהעלות כל ט

בכל הקשור לסכומי  םמי מטעמ כלפיו/או  מנהליה ו/או עובדיה
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הביטוח ו/או לגבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים 

 כאמור. 

 נוספים/או ו משלימים ביטוחים בעריכת צורך יש כי, המפעיל סבר (כא)

 ביטוחים חשבונו על ולקיים לערוך המפעיל רשאי, המפעיל לביטוחי

ולגרום לכך כי בכל ביטוח נוסף ו/או  אלה נוספים/או ו משלימים

 משלים כאמור ייאמר: 

 בקשר המפעיל ידי על שייערך משלים או נוסף רכוש ביטוח בכל (1)

 כלפי תחלוף זכות על ויתור בדבר סעיף ייכלל, ההפעלה עם

 הוויתור דברב שהאמור ובלבד ו/או מנהליו ו/או עובדיו עירייהה

 לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא( שיבוב) התחלוף זכות על

 . בזדון

 עם בקשר המפעיל שיערוך משלימים או נוספים אחריות ביטוחי (2)

 או/ו למעשי אחריותה בגין עירייהה את לשפות יורחבו ההפעלה

 .  המפעיל מחדלי

, חוזהה מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת גרועל מבלי (כב)

נשוא חוזה זה או חלק מהם  התחזוקה/או ו התפעולרה בו ובמק

לדאוג  מפעיל, מתחייב המפעיליבוצעו על ידי מפעיל משנה מטעם ה

/או ו ההפעלה בעבודותיועסקו על ידו  אשרכי קבלני המשנה 

אף הם את כל  ויקיימו יערכו, זה חוזהעם  בקשר התחזוקה

ל ולהלן לרכושם לעי כמפורט זה 9.11.22 בסעיף הנדרשיםהביטוחים 

יכללו את כל התנאים, ההרחבות  אלוולאחריותם, וכי ביטוחים 

, כמפורט מפעילעל זכויות התחלוף הנדרשים בביטוחי ה והוויתורים

 המפעיל ביטוחי)ב'( "אישור  8טופס מס' ב האמורלעיל ולהלן, לרבות 

אחראי לוודא כי בידי קבלני המשנה  מפעיל. ה"ההפעלה בתקופת

למפורט  בהתאםל ידו תהיינה פוליסות ביטוח תקפות המועסקים ע

טופס מס' בבחוזה זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים 

 .כאמור", ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי)ב'( "אישור  8

 עירייהה כלפי דין פי על באחריותו יישא מפעילה כי, בזאת מובהר (כג)

 שירותים ותלרב, זה חוזה עם בקשר האחזקה או/ו ההפעלה בגין

 לשפות אחראי שיהיה הוא מפעילהו, משנה מפעיל ידי על יינתנו אשר

, מהן למי שייגרם נזק או/ו אובדן כל בגין עירייהה את לפצות או/ו

 מקבלני מי ידי על שניתנו השירותים עקב, בעקיפין או/ו במישרין

 מהפוליסות באיזו מכוסה כאמור נזק או/ו אובדן אם בין, המשנה
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 בסעיף או/וזה  וביטוח בנזיקין ושיפוי אחריות 19 בסעיף המפורטות

טופס מס' ב)ביטוחי המפעיל בתקופת ההפעלה(, לרבות  זה 19.11.22

 . לאו אם ובין" ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי)ב'( "אישור  8

 טענה כל לו תהיה לא כי, המפעיל מצהיר, לעיל מהאמור לגרוע מבלי (כד)

 ו/או מנהליה ו/או עובדיה עירייהה כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו

 בגינו לשיפוי זכאי שהוא נזק כל בגין בשמם או/ו מטעמם מי או/ו

 אש ביטוח) 1 בסעיפים כמפורט לערוך שהתחייב הביטוחים י"עפ

)ב'( "אישור  8טופס מס' ב)ביטוח אובדן רווחים(  2 – ו( מורחב

 ינובג לשיפוי זכאי שהיה או", ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי

 פוטר והוא, בפוליסות הנקובות העצמיות ההשתתפויות אלמלא

 מכל מטעמם מי או/ו ו/או מנהליה ו/או עובדיה עירייהה את בזאת

 פי על זכויותיו למיצוי דרך בכל לפעול ומתחייב כאמור לנזק אחריות

 אדם לטובת יחול לא כאמור הפטורבזה כי  מוסכם אולם, הפוליסות

 . וןבזד הביטוח למקרה שגרם

 פי על רווחים אובדן ביטוח לערוך שלא רשאי המפעיל כי בזה מוסכם (כה)

" ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי)ב'( "אישור  8טופס מס' ל 2 סעיף

, לעיל)כד(  19.11.22  בסעיף הנזכר שהפטור ובלבד בחלקו או במלואו

 . בגינו במלואו הביטוח נערך כאילו יחול

 הנערכים הביטוחים בגין יטוחהב סכומי את לעדכן מתחייב המפעיל (כו)

 המפעיל ביטוחי)ב'( "אישור  8טופס מס' ב 2-ו 1 סעיפים פי על

 של כינונו ערך מלוא את שישקפו כך, לעת מעת", ההפעלה בתקופת

 . פיהם על המבוטחים הרווחים של ערכם ומלוא המבוטח הרכוש

, ידו על הנערכות הביטוח פוליסות תנאי אחר למלא מתחייב המפעיל (כז)

 כי ולוודא לדאוג, ובמועדם במלואם הביטוח דמי את לםלש

 כל במשך בתוקף ותהיינה הצורך לפי לעת מעת תחודשנה הפוליסות

 . זה חוזה פי על והאחזקה ההפעלה תקופת

 הפרה כי נקבע, האמור בכלליות לפגוע ומבלי לעיל לאמור בנוסף (כח)

 המפורטים מהתנאים תנאי של לב בתום קיום אי או/ולב  בתום

 לא עובדיו או/ו מנהליו או/ו המפעיל ידי על הביטוח מפוליסת יזובא

/או ו שיפוי לקבלת ו/או מנהליה ו/או עובדיה עירייהה בזכויות יפגעו

 . אלו ביטוחים פי עלפיצוי 
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 יהיה המפעיל, ולהלן לעיל האמור בכלליות לפגוע ומבלי כן כמו (כט)

 מלא פןבאו ו/או מנהליה ו/או עובדיה עירייהה את לשפות אחראי

 הנובע ביטוחי כיסוי אי עקב מהם למי ייגרם אשר נזק כל בגין

 ידי על הביטוח מפוליסות איזו מתנאי תנאי של קיום אי או/ו מהפרה

 או/ו האחריות כי לכך בכפוף עובדיו או/ו מנהליו ידי על או/ו המפעיל

 . דין פי על או/ו זה חוזה פי על המפעיל על מוטלת השיפוי חובת

 על והאחזקה ההפעלה שלבי בכל, לעיל מהאמור לגרוע ליומב בנוסף (ל)

 החוק והוראות דרישות כל אחר למלא המפעיל מתחייב, זה חוזה פי

 בריאות לביטוח והחוק 1995-ה"תשנ[, משולב נוסח] לאומי לביטוח

 לפי שהותקנו, וכדומה תקנות, הצווים וכל 1994-ד"התשנ, ממלכתי

 באופן לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי אך ובעיקר, ל"הנ החוקים

 עת בכל יהיו, זמני או מקרי באופן ידו על שיועסקו עובדיו שכל

 פי שעל הזכויות לכל זכאים והאחזקה ההפעלה תקופת כל ובמשך

 . ל"הנ החוקים

 המפעיל, מתחייב זה בחוזה מקום בכל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף (לא)

בעבודה וכן  לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות

/או מכבי ואת כל הוראות הרשות המקומית ו/או משטרת ישראל 

אמצעי זהירות ומניעת  נקיטתהאש ו/או כל רשות אחרת בדבר 

 העירונית הבריכה ומתחם הספורט במרכזנזקים אותם יש לקיים 

 . הקרובה וסביבתם

ו/או מנהליה  עירייההשל  םיכללו סעיף לפיו זכות המפעיליטוחי ב (לב)

/או פיצוי לא ועל פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי  ובדיהו/או ע

תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או 

הגופים המתאימים. למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור 

 הינם הסיבה הקרובה לנזק. 

ו/או מבטחי המפעיל  עירייההמתחייב לקיים את כל דרישות  המפעיל (לג)

וזאת לרבות  העירונית והבריכה הספורט מרכזר להגנה על בכל הקשו

ובעיקר בכל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקים 

 לצד שלישי. 

 המפעיל ביטוחיזה בקשר לביטוח ) 19.11.22הוראה בסעיף  כל (לד)

( אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר ההפעלה בתקופת

ל לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחריותו הבלעדית של המפעי

 /או על פי הדין. ו זה בחוזהאחרים 
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( ההפעלה בתקופת המפעיל ביטוחי) זה 19.11.22 סעיףבזה כי  מוסכם (לה)

על תתי סעיפיו הינו סעיף עיקרי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי 

 .זה חוזהסעיפיו, תהווה הפרה יסודית של 

 ניגוד עניינים  .19
 

 עירייהיגוד עניינים במתן השירות לל ניגוד עניינים או חשש לנלא יפעל במצב ש הקבלן .19.1

לבין גופים שיש  עירייהד עניינים בין מתן השירות לולא יעמיד עצמו במצב בו קיים ניגו

 .עירייהייצגו לקוחות מול או כנגד הלהם איתם קשרי עבודה ולא 

 

מראש  עירייהלהודיע על כך ל הקבלןבמקרה בו קיים חשש לניגוד עניינים מתחייב  .19.2

או \יהא אחראי לוודא שהוראות סעיף קטן זה ימולאו גם ע״י עובדיו ו הקבלן ובכתב.

 או מי מטעמו.\מועסקיו ו

 
 ביצוע  רבותע .20

לידי  הקבלןלהבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, כולן או חלקן, ימסור  .20.1

המוקדמים  ערבות בנקאית, בתנאים ובנוסח טופס הערבות הרצוף לתנאים עירייהה

 . הקבלןלהשתתפות במכרז. עלות הוצאת הערבות תחול על 

 

( ותהיה ערוכה בהתאם ₪חמישים אלף ₪ ) 50,000 הערבות הבנקאית תהיה בסך של .20.2

 "(;סכום הערבותהמצורף למסמכי המכרז )להלן: " 10המצוי בטופס לנוסח 

 

תקופת  הערבות תהיה תקפה למשך כל תקופת ההסכם. ככל שיחודש ההסכם ותמומש .20.3

 האופציה יחתום המציע על ערבות בנקאית נוספת. 

 

להבטחת תשלום הארנונה הכללית תופקד ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית,  .20.4

 ערבות לתשלום ארנונה כללית(. –)להלן ₪ )ארבעים אלף(  40,000על סך של  

 

יעת תוקף ידאג לחידושה מדי שנה עובר לפק הקבלןלשנה אחת ו ות יהייותוקף הערבו .20.5

פירעונה. הערבות  עירייההתדרוש  –הערבות של השנה הקודמת. לא חודשה הערבות 

 עובר לחתימת חוזה זה. עירייההבנקאית הנ"ל תימסר ל

 

לחלט  עירייהההוראה מהוראות חוזה זה ו/או הופר החוזה, רשאית  הקבלןלא קיים  .20.6

ימים  7ת כן, לפחות את הערבות לאחר מתן הודעה מראש בכתב לקבלן על כוונתו לעשו

את סכום הערבות על מנת למנוע את  עירייהיהיה רשאי לשלם ל הקבלןמראש. 
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או בכדי להעניק  עירייההחילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את 

 לקבלן כל זכות להשבת דמי הערבות.

 

כפי שיידרש  הקבלןידי -ו/או אי חידושה מעת לעת על הקבלןאי מסירת הערבות על ידי  .20.7

ו/או אי השלמת סכום הערבות )במקרה ובו חולטה הערבות באופן  עירייההידי -על

תהיה רשאית לבטלו באופן  עירייההחלקי או מלא(, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה, ו

 מיידי.

 

, עירייההחולטה הערבות )בין באופן מלא ובין באופן חלקי( ולא בוטל החוזה על ידי  .20.8

 מותתהיינה ערבויות התוא עירייהידי הלהפקיד ערבות נוספת כך שב הקבלןיהיה על 

 את סכום הערבות הנ"ל.  

 

, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הנו סכום פיצויים ספקלמען הסר  .20.9

מבלי שיהיה כל צורך בהוכחת  הקבלןמוסכם ומוערך מראש על הפרת החוזה על ידי 

 נזק כלשהו. 

 

תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה גבוה יותר  עירייההעיל, מבלי לפגוע באמור ל .20.10

ו/או לשלול  עירייההואין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מ הקבלןולתובעו מ

 ממנה מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לה עפ"י כל דין. 

 

כמתאים  עירייההמתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי  .20.11

 לדרישותיה, מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של חוזה זה לתוקף. 

 

, הקבלןמוצהר למניעת ספקות, כי אין סכום הערבויות מגביל את המזמין בתביעותיו מ .20.12

יעלה על סכום הערבויות, יהיה המזמין זכאי לגבות  הקבלןובמידה שהמגיע למזמין מ

 את הסכום העודף בכל דרך שימצא לנכון.

 
 

 תנאי יסודי בהסכםסעיף זה הינו 
 
 

 החוזה ביטול .21
 

זכאית לבטל החוזה  עירייהתהיה העם קרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן,  .21.1

את כל נזקיה, הן עפ"י חוזה והן עפ"י כל דין, כל זאת  הקבלןמן  פרועידית ולמ

 כדלקמן:
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הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה )שאינן  הקבלן .21.1.1

)שלושים( ימים לאחר  30ת( ולא תיקן את ההפרה בתוך בגדר הפרה יסודי

 .עירייהמהשקבל התראה על כך בכתב 

 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי  .21.1.2

נכסי המפעיל, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו 

 יום ממועד ביצועם. 7או הוסרו לחלוטין תוך 

 

צו כינוס נכסים,  הקבלןקיבל החלטה על פרוק מרצון, או ניתן נגד  הקבלן .21.1.3

רעון או פשיטת רגל או פירוק או הסדר יאו שהחלו בעניינו הליכי חדלות פ

נושים )לרבות מתן סעדים זמניים ולרבות מתן צווים למינוי בעלי 

 הקבלןאו ש הקבלןתפקידים מטעם בית המשפט בהליכים כאמור(  כנגד 

 שיר לפעולה משפטית.נעשה בלתי כ

 

לעשות על פי הוראות חוזה זה פקעו  הקבלןפוליסות הביטוח שהיה על  .21.1.4

)עשרה( ימי עבודה לאחר שניתנה לו  10לא חידש אותן בתוך  הקבלןו

 .עירייההתרעה על כך בכתב מה

 

, כולם או חלקם, ולא יק את מתן השירותים מכוח חוזה זההפס הקבלן .21.1.5

( ימים מן המועד שבו נדרש 3ך שלושה )את שירותים אלה בתו לקבלןשב 

 .עירייהלעשות כן בהודעה בכתב מטעם ה

 

כי המפעיל נמנע מלנקוט פעולות  עירייההוכח להנחת דעתה של ה .21.1.6

המתחייבות בדין לשם שמירה על ביטחונם ו/או בריאותם של משתמשי 

 מרכז הספורט.

 

שר נכשל המפעיל בביקורת של משרד הבריאות ו/או גורם רשמי אחר א .21.1.7

אמון על בדיקת מרכז הספורט, ולא תיקן את הליקויים אשר התגלו בתוך 

רשאית לבטל  עירייהפרק הזמן אשר נקבע לו על ידי אותו גורם, תהיה ה

 הסכם זה.
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רשאית לבטל  עירייהמים כנדרש, תהיה הו עירייהמיסי המפעיל לא שילם  .21.1.8

סי הסכם זה. מוסכם על הצדדים, כי איחור בחודשיים בתשלום מי

 העירייה ומים לא תהווה הפרה של ההסכם. 

 

כי המפעיל נמנע מלנקוט פעולות  עירייההוכח להנחת דעתה של ה .21.1.9

המתחייבות בדין לשם שמירה על ביטחונם ו/או בריאותם של משתמשי 

 מרכז הספורט.

 

להעלאת דרישה ו/או טענה  לקבלןביטול חוזה זה כאמור בסעיף זה לא ישמש עילה  .21.2

ו/או עובדיה לרבות, תביעת פיצויים כלשהם, ובכלל  עירייההי כלפי הו/או תביעה כלש

זה פיצויי קיום ופיצויי הסתמכות, בין אם עקב נזק )ובכלל זה נזק עקיף ו/או נזק עקב 

, פגיעה במוניטין, הפסד השתכרות ו/או לקבלןהפסד השתכרות ו/או הזדמנות( שנגרם 

 ריווח של המפעיל, או מכל סיבה אחרת.

 

לפי כל  עירייהבסעיף זה לא יפגע בכלל זכויות ו/או תרופות אחרות שיעמדו ל האמור .21.3

 דין.

 

כאמור בסעיף זה, תהיה  הקבלןידי -את החוזה מחמת הפרתו על עירייהביטלה ה .21.4

סכומי נזק ו/או הוצאות שנגרמו בגין כל סכום  הקבלןדרוש מל רשאית עירייהה

 .עירייהה מצויה בידילממש כל בטוחה אחרת ה עקב ההפרה ו/או עירייהל

 
 הפרה יסודית של ההסכם .22

 
  3,4,6,10,11,12,14,15,19,21 בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הקבלןאי עמידה של  .22.1

 בחוזה תחשב הפרה יסודית על כל המשתמע מכך. 

 
את החוזה הפרה יסודית לפי חוזה זה או פי חוק החוזים )תרופות(,  הקבלןהפר  .22.2

מקרים אלו רשאי יהיה המזמין לעמוד על קיום החוזה, , אזי בכל אחד מ 1970-תשל"א
לבטל את החוזה, או לבצע את החוזה בעצמו או באמצעות אחרים כל דבר אשר עפ"י 

ובנוסף לזכויות  הקבלן, וזאת על חשבון הקבלןהחוזה אמור היה להיעשות על ידי 
ש פיצויים המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בחוזה, לרבות הזכות לדרו

 כאמור להלן. מוסמכים 
 

ו/או  לקבלןלעכב כל תשלום המגיע תהא רשאית  עירייהבמצב של הפרת ההסכם, ה .22.3
 לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.

 
 הקבלןלהעסיק על חשבון תהא רשאית  עירייהו כן במצב של הפרת ההסכם, הכמ .22.4

 ת השירותים.אחר לצורך ביצוע ו/או השלמספק עובדים ו/או 
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 פיצויים מוסכמים  .23
 

עפ"י חוזה זה, מוסכם בין הצדדים  עירייהל סעד ו/או תרופה המוקנים לבלי לגרוע בכ .23.1
 זכאית לפיצויים מוסכמים: עירייהכמפורט להלן תהא הכי בגין הפרת החוזה 

 
 

 פיצוי מוסכם  ההפרה 
איחר המפעיל במסירת החזקה של מרכז 

ת ההסכם בתום תקופ עירייההספורט ל  
ליום₪     4000 

הסבת ההסכם או חלק ממנו לצד ג' ללא 
  עירייהקבלת אישור מטעם ה

לכל מקרה ₪   1000  

 מלוא גובה הנזק גרימת נזק לתשתיות לכל מקרה.
תנהגות לא ראויה של הקבלן ואו מי מטעמוה ש' לכל מקרה 1000   

 
 

  חלופישירותים  לנותןהטיפול  העברת .24
 

 :כדלקמן זכאית עירייהה תהיה שהיא סיבה מכל השירותים תהפסק של מקרה בכל .24.1
 

לא  הקבלןלמסור ולהעביר את השירותים, כולם או מקצתם, לאחר, ו .24.1.1
יהיה זכאי להתנגד לכך או להעמיד לכך מכשולים, בכל דרך ומכל סיבה 

 שהיא;

, עירייהועם כל קבלן אחר אשר ייבחר על ידי ה עירייהישתף פעולה עם ה .24.1.2
ברת האחריות לגבי מתן השירותים ו/או הפרויקט בכל הקשור להע

 לקבלן אחר כאמור;מרכז הספורט בכללותו, ויבצע העברת 
 

 כללי .25
 

 על כוויתור ייחשבו לא עירייהה מצד במועדה מפעולה הימנעות או אורכה, ויתור שום .25.1
 עירייהה תוותר כן אם אלא, ידה על לתביעה כמניעה ישמשו ולא החוזה י"עפ זכויותיה

 . ובכתב מפורש באופן ויותיהזכ על
 

 כל על כוויתור ויתורוה יראה לא, זה חוזה מהוראות הוראה הפרת על עירייהה ויתרה .25.2
 . ממנה השונה או לה הדומה אחרת הוראה אותה של אחרת הפרה

 
 הינה זה חוזה חומכ תביעה זכות לכל בקשר ההתיישנות תקופת כי, מסכימים הצדדים .25.3

 זה בסעיף כאמור התביעה עילת מועד חלף. התביעה ילתע היווצרות מיום שנים שלוש
 לערכאות כנגדה לפנות או/ו עירייהה כנגד תביעה כל מלהעלות מושתק הקבלן יהיה

 . משפטיות
 

, סעדים לתבוע או/ו החוזה אכיפת לתבוע זכות על הקבלן מוותר זה חוזה על בחתימתו .25.4
 צווי, מניעה צווי) חלופי בלןלק העבודות להעברת הנוגע בכל קבועים ובין זמניים בין

 זכות ורק אך לקבלן תעמוד עירייהה כנגד תביעה של במקרה כאשר(, ב"וכיו עשה
 . כספית לתביעה

 
 קיזוז זכות או/ו כבוןיהע זכות זה חוזה חומכ תעמוד לא לקבלן כי בזאת מוסכם .25.5

 . כאמור זכות כל על הוא מוותר, זה חוזה על ובחתימתו
 

 או עניין בכל שיורית בלעדית שיפוט סמכות תהיה בתל אביב המוסמכים המשפט לבתי .25.6
 .זה מחוזה הנובעים מחלוקת
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 .זה לחוזה בכותרת כמפורט הן זה חוזה לצרכי הצדדים כתובות .25.7
 

 תוך השני אצל התקבלה כאילו תיראה, מהצדדים מי ידי על תישלח אשר הודעה כל .25.8
 תיראה ל"בדוא או הבפקסימילי נשלחה אם; המשלוח מיום עסקים ימי( 3) שלושה
 נמסרה ואם; נשלחה בו היום שלאחר העסקים ביום השני הצד אצל התקבלה כאילו

 .מסירתה בעת – ביד
  

 :החתום על הצדדים באו ולראיה
 

 נותן השירותים   עירייהה

 __________________באמצעות 
 

 ________ ת.ז. ___________     

באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה  
 .ז. ____________ __________ ת

 .ז. ___________________ ת___-ו
 
 

 אימות חתימה

  
 

 אימות חתימה
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה 

  עירייההבשם 
הריני לאשר את חתימת מורשי החתימה  

 בשם ________________ בע"מ

   
 ______________, עו"ד  , עו"ד______

    עירייהליועמ"ש 
 תאריך: ________  תאריך: ________
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