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 מסמכים מצורפים למכרז והכלולים בחוברת זו
     
     

     תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים -  מסמך א' 
 

         הצעת הקבלן -  מסמך ב' 
 

      מכרזלהשתתפות ב נוסח ערבות בנקאית -   ג'מסמך 
 

 וקירות הליכה משחק שולחנותאספקה והתקנת  -נספח ביטוח -  מסמך ד'
 

    הליכה בלבד ותקיראספקה והתקנת  -ביטוחנספח  -  0מסמך ד'
    

)שני הסוגים יחד או כל אחד מהם בנפרד( שולחנות משחקאספקה והתקנת  -נספח ביטוח  -  7מסמך ד'
  

 ההתקשרות חוזהנוסח  -  ' המסמך 
 

     נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע עבודות -  ו'מסמך 
      

                    כללימפרט טכני  -       ' זמסמך 
 
 
 
 

 תוכן עניינים  ורשימת המסמכים

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז / החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
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 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
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 סמך א'מ 
 

 

 

 מהות המכרז .1

שולחנות לרכישה והתקנה של  הצעותלקבל מבקשת בזה  "העירייה"( -)להלן  עיריית הוד השרון

חצרות וגני משחקים ל וקירות הליכה חיצוניים יצונייםמשחק ח טניס שולחן חיצוניים, שולחנות

הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז  ,("העבודות")להלן:  דות חינוך בעיר הוד השרוןוסמ

 זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 המכרז מסמכי .2

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

 מסמך א'. -אי המכרז והוראות כלליות תנ .0 

 מסמך ב'. -הצעת הקבלן  .7

 .ג' מסמך -מכרז השתתפות בנוסח ערבות בנקאית ל .3

 .7ד'-ו 0, ד'ד' כיםמסמ -הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח  .4

 .ה'מסמך  - ההתקשרות חוזהנוסח  .5

 .מסמך ו' -נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע העבודות  ./

 .'זמסמך  - כללימפרט טכני       .2                           

 
 ".המכרזכל המסמכים המפורטים לעיל יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי   ב.
 

, ה' , ב', ג',בימים א' ₪ 0,111את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום במזומן על סך של  ד.

השרון.  הוד 34ע בן גמלא יהוש רח'שבחוזים ומכרזים במחלקת  04:11 – 10:11בין השעות 

 . עלות הרכישה כאמור לא תוחזר בכל מקרה

3. (-) 

 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
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 תנאי סף-כשירויות המציע .5

 

, באספקה והתקנת (2112 -ו 2115, 2112) ( שנים האחרונות3שלוש )בבעלי ניסיון קודם מציע  5.7

 .לרשויות מקומיותמתקני משחק ו6או ספורט חיצוניים 

 

 והמלצות אישורים .2

 

אספקה והתקנת שולחנות משחק חיצוניים ו6או שולחנות  יצרף להצעתו רשימת עבודות המציע .א

בשלוש השנים  רשויות מקומיותסיפק ל ו6או קירות הליכה חיצוניים, אותם טניס שולחן חיצוניים

 .נותוהאחר

 

, שניתנו לו מאת רשויות מקומיות ו6או ממוסדות ממשלתיים ו6או המלצותיצרף להצעתו יע המצ  .ב

 מים פרטיים, שעבורם6ן בוצעו העבודות.גור

 

 3 –של כמות הפריטים שהתקין בפועל ב  פירוטודות שביצע המציע, יצרף המציע לצד רשימת העב .ג

 השנים האחרונות בהתייחס לכל אחד מהמוצרים שבהם מוגשת הצעתו בנפרד.
 

 : כמו כן יצרף המציע להצעתו את הפרטים הבאים .ד

ין את המוצר המוצע על ידו )בהתייחס לכל אחד שם הרשות או הגוף שבו התק 0.ד

 ומקום ההתקנה.מהמוצרים בנפרד( 

 וכתובת  שם הגורם הממליץ ומספר טלפון להתקשרות, לרבות מספר פקסימיליה 7.ד 

 דוא"ל.  

 הגדרת העבודות נשוא המכרז .2

 

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

 
 וכו'(. , תוכן חינוכישולחנות משחק חיצוניים )שח, דמקה שש בש 15 אספקה והתקנה של .א

 שולחנות טניס שולחן חיצוניים. 12 אספקה והתקנה של .ב

 קירות הליכה רוחביים. 2 אספקה והתקנה של .ג

 המצאת כל אישור הנדרש בדין לרבות אישורי בטיחות להתקנת המוצרים המפורטים לעיל. .ד

 ימי עבודה את המוצרים מיום מתן צו התחלת העבודה. 21על הזוכה במכרז יהיה לספק בתוך  .ה

  במסמכי המכרז.הכל כמפורט  -

 

ובכל  , הנכונה למועד פרסום מכרז זה,בלבד הערכההינן המצויינות בסעיף זה לעיל, מובהר, כי הכמויות 

מקרה למזמין תהיה האפשרות להוסיף או להקטין את כמויות והכל לפי שיקול דעתו ובהתאם למסגרת 

 של הכמויות כאמור.  התקציבית המאושרת. למציע לא תהיינה כל טענות בשל הגדלה או הקטנה

 

 דון כלל.ילא ת -תעמוד בתנאי הסף דלעיל הצעה שלא 
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 בדבר היותו עוסק מורשה. בר תוקף על המציע לצרף להצעתו אישור .ה

 

המוצעים או רו"ח בדבר כך, שהמוצרים ידי עו"ד  מאומתתעל המציע לצרף להצעתו הצהרה  .ו

 ימי עבודה.  70וכי הוא יכול להתקין המוצרים המוזמנים בתוך על ידו נמצאים במלאי זמין 

 

על המציע לצרף אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק, וכן אישור  .ה

 .-1976ל"ולפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התש

 

מציע שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות וכן  .ו

בצירוף דוגמאות  אישור עו"ד או רו"ח בדבר המוסמכים לחייב בחתימתם את החברה

 חתימתם.

 

 

 מכרזהשתתפות בבות לער .7

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית חתומה ומבויילת כדין לפי הנוסח המצורף לתנאי מכרז  א.

 הבנקאית חייב להיות זהה לשם ערבותה" מבקששם " .₪  05,111 על סך של, ג'זה מסמך 

 . זה במכרז המציע

העירייה, מתחייב  במידת הצורך ועל פי דרישת 1.2.17ליום עד הערבות תעמוד בתוקפה  .ב

 יום נוספים. 90המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד 

 צדדית של העירייה.-הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה חד .ג

באמצעות הפקסימיליה, הכל כמפורט בטופס כתב  גםמודגש, כי יכול שהערבות תוגש לחילוט 

 הערבות.

ת תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שיחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י הערבו .ד

  העירייה כזוכה.

 

 הכרת האתר, סביבתו ותנאי העבודה .8

 

את דרכי הגישה לאתר, את העבודה לפני הגשת הצעתו, להכיר היטב  יעל המציע לסייר באתר א.

 תנאיו של האתר, את סביבתו וכן את תנאי העבודה.

 

 על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי החוזה. ב.

 

 

 

העירייה רשאית שלא לדון בהצעה שלא צורפו אליה האישורים הרשומים לעיל או אחד  .ז

 מהם.

 דון כלל.ילא ת -הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל  .ה
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 הצהרות המציע .9

 

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

י יש לו את כל הידיעות, הכישורים והסגולות ומסמכי החוזה ידועים ונהירים לו, כ

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

 מסמכי המכרז. כלהמציע יחתום על  הכל כמפורט במסמכי החוזה.

 

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

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. - באתר

 

אי מלוי סעיף כלשהו בכתב הכמויות והמחירים כמוהו כהצהרה ואישור כי מחירו נכלל  .ג

 במחירי יתר הסעיפים.

 

 שינויים הסתייגויות ותיקונים .10

 אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי החוזה. א.

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

 המכרז.

אם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות חשבונית, תתוקן ההצעה ע"י העירייה. נתגלתה  ג.

אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר היחידות ובין המחיר של כל יחידה שצויין בהצעה, 

את המציע כאילו הסכים שכל  תתוקן אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה, ויראו

 טעות חשבונית שתתגלה בהצעתו תתוקן כאמור לעיל.

בכל מקום שלא ננקב מחיר יחידה יראו את המציע כמי שמוכן לספקה6לבצעה ללא כל  ד.

 תמורה.

 

 הבהרת מסמכי החוזה .11

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

לעירייה, באמצעות עו"ד חזי ר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, יהיה רשאי לפנות בקש

, ולהעביר עד ליום hasharon.muni.il-Michraz@hodמנהל חוזים ומכרזים בדוא"ל: קינן, 

בלבד, עם אישור  פתוח  dWor-MS במסמךשאלות הבהרה בכתב  ,13:11בשעה:  23.2.17

 מסירה, ובמבנה שלהלן:

 

 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק 

וסעיף 

 רלבנטיים

 נוסח השאלה

    

    

   

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

 טלפון.  

mailto:Michraz@hod-hasharon.muni.il
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המצוינים לעיל  רה, אלא אם נשלחו לנציגי העירייהיודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבה ב.

ה מתחייבת לענות נ. כן יודגש, כי העירייה אינבלבד המוכתבים לעיל ובפורמט ובמבנה בלבד

 על כל השאלות שיוגשו.

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

 נפרד ממסמכי המכרז.

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -ר, פרשנות או תשובה שניתנו בעלכל הסב ד.

 תחייבנה את העירייה.  -בכתב 

העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים  ה.

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים 

לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז  תבבכק בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו כאמור יהוו חל

ידי רוכשי מסמכי המכרז, -לפי הפרטים שנמסרו על או בפקסימיליה , בדוא"לבדואר רשום

 .להצעתו והמציע יחתום עליהם וייצרף אותם

 

 

 רכוש העירייה -מסמכי החוזה  .12

 

העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים בהשאלה מסמכי החוזה הינם רכושה של  א.

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

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

, וזאת בין שהגיש להלן 15כאמור בסעיף  -יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת ההצעות 

 הצעה לעירייה ובין אם לאו.

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

 מהעירייה.

 

 החלטות העירייה .13

 

העירייה רשאית, ללא כל נימוק נוסף, לפסול כל הצעה שתהיה גבוהה מאומדן המכרז, אשר  .א

 יוגש לועדת המכרזים.

 ת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.אין העירייה מתחייב .ב

ספק כך שמציע אחד יעד לשלושה מציעים  יה במכרזהעיריה תהיה רשאית לפצל את הזכי .ג

ספק שולחנות טניס שולחן חיצוניים ומציע נוסף מציע אחר י ,שולחנות משחק חיצוניים

  יספק קירות הליכה רוחביים. 

הכל לפי  -כל העבודה נשוא המכרז או חלק הימנה העירייה תהא רשאית למסור לביצוע את  .ד

 ראות עיניה.

 .היקף העבודה לא ישונו מחירי ההצעה של הקבלן לפרטיהם בגלל השינויאו גדל הופחת  .ה

העירייה תהא רשאית להתחשב ביכולתו של המציע ובכושרו לבצע את העבודות בטיב מעולה  .ו

 ובמועדים המפורטים במכרז.

זכות, על פי שיקול דעתה, לחקור ולדרוש ממציע כל מידע ו6או עדת המכרזים שמורה הולו .ז

ועדה ומסמך ו6או אישור להוכחת כשירותו, ניסיונו ו6או מומחיותו והמציע יהיה חייב למסור ל

 את מלוא המידע ו6או המסמכים להנחת דעתה. 



 
 

/ 
 

ועדת המכרזים רשאית לאפשר למציע להשלים מסמכים ואישורים שעל המציע היה לצרף  .ח

עתו ולא צורפו להצעה ובלבד שאישורים אלה היו נכונים ובתוקף במועד הגשת ההצעה להצ

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

 

 חובת הזוכה במכרז .14

 

הודעת קבלתו את  ממועדימים ( 2הרי שבתוך שבעה ) ,("הזוכה" -)להלן זכה המציע במכרז  א.

 את המסמכים הבאים: ,כייתו במכרז יהא עליו להמציא לעירייההעירייה בדבר ז

 .ו'( מסמך)בחוזה  13כמפורט בסעיף העבודות, ביצוע הבטחת הערבות הבנקאית ל . 0

על לוח  מפורט לביצוע העבודות.מפקח לוח זמנים לאישורו של ה ימסור הזוכה .7

הסדרים ושיטות הביצוע של העבודה,  הזמנים להיות מפורט ויסודי, תוך פרוט שלבי

על חלקיה השונים וכל פרט אחר שנהוג לכלול אותו בלוח זמנים  -לביצוע העבודה 

 .ו6או שהמפקח ידרוש הכללתו בלוח הזמנים

   אישור על "קיום ביטוחי קבלן" חתום ע"י חברת ביטוח. .3

 

כולם או חלקם, תהא העירייה  המפורטים בסעיף )א( לעיל,לא ימלא הזוכה אחר התנאים  .ב

שאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע, כאמור בסעיף ר

 לעיל. 2

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, עקב אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו 

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

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

 עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 

 הגשת הצעות, מועדים .15

 

 כל. ההצעה תכלול את למסמכי המכרז על המציע להגיש הצעתו בתוך מעטפה, המצורפת .א

 ציע.מסמכי המכרז כשהם חתומים כדין על ידי מי שמוסמך לחתום עליהם מטעם המ

הצעת המציע כאמור תוכנסו לתיבת המכרזים, שנמצאת במשרד מנהל מחלקת חוזים  .ב

סגורה  במעטפה 13:11 בשעה 2.3.17לא יאוחר מתאריך  34ומכרזים ברח' יהושוע בן גמלא 

 בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.

יה שיבות מועצת העיריחדר יב 12:31בשעה  2.1721.-ביום שני, ה מפגש המציעים יערך .ג

ומהווה  חובה הינה ההשתתפות במפגש המציעיםהוד השרון. ב 70ע בן גמלא שברחוב יהוש

 . במכרז תנאי להשתתפות

 

 

 חי אדיב

 ראש עיריית הוד השרון
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 נתונים עיקריים למכרז -טבלת ריכוז 
 

 
 
 מספר מכרז

 
212/17 

 
 משך ביצוע העבודות

 
בהתאם למפורט בצו 

 התחלת עבודה
 

   
 וי בגין איחורפיצ

 )לכל יום בגין איחור(

 
-סך השווה בש"ח ל 

 ש"ח 1,111
 

 
 מועד סיור קבלנים

 
 21.2.2117: תאריך
 12:31שעה: 

 
 

 
 

 
מועד אחרון להגשת 

 הצעות
 

 
 2.3.2117: תאריך
 13:11שעה: 

 
 ערבות לביצוע:

 
 

 
 ש"ח 15,111

 

 
ערבות להשתתפות 

 במכרז
 
 
 

 בתוקף עד

 
 ש"ח 15,111

 
 
 
 

1.2.2117 

 
 ביטוחים

 
 כיםכמפורט במסמ

 2ד'-ו 1, ד'ד'
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 הצעת הקבלן :  מסמך ב'  
 
 

 נוסח הערבות הבנקאית למכרז :   ג'מסמך  
 
 

 הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח :    ד'מסמך  
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 מסמך ב'
 

 

 לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

 

 א.נ.,

 212/17מס'  פומבי מכרז הנדון: 

קנה של שולחנות טניס שולחן חיצוניים, שולחנות משחק לרכישה והת 

חיצוניים וקירות הליכה חיצוניים לגני משחקים וחצרות מוסדות חינוך 

 בעיר הוד השרון

 

את  -כולם יחד  -הנוגעים למכרז הנדון והעתידים להוות  אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, .0

 .הנני מצרף חתימתי על מסמכי המכרזלראיה  על כל נספחיו. 212/17מכרז מספר 

 העבודה. יבאתר ביקרתיאני הח"מ  .7

 

 אני מצהיר בזאת כי: .4

 סיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז6החוזה.יהנני בעל הידע, הנ א.

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם הדרושים על מנת  ב.

 לבצע את העבודה נשוא המכרז6החוזה בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי החוזה, מועדים

  החוזה. – ה'המפורטים במסמך 

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו6או ההתחייבויות על פי הוראות  ג.

 המכרז6החוזה.

המחירים הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בכתב הכמויות הינם סופיים והם כוללים  ד.

הכרוכות בביצוע העבודה נשוא בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג  -את כל ההוצאות 

  .לרבות רווח הקבלן ,על פי תנאי המכרז6החוזה -המכרז6החוזה 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז  .5

ולמסמכי החוזה, לפי המחירים שרשמתי בכתב הכמויות שמצורף להצעתי, ולשביעות רצונה המלאה 

 רייה, וזאת תוך התקופה הקבועה בחוזה.של העי

ימים  (2שבעה )אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך  ./

 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
והכל  - ()מסמך ו' להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת להבטחת קיום תנאי החוזה .א

 .ט בחוזהכמפור
 כאמור בתנאי המכרז6החוזה.מפורט, זמנים -להמציא למפקח לוח .ב
 .להמציא אישור על קיום ביטוח קבלן חתום ע"י חברת ביטוח .ג

 

לעיל כולן או מקצתן,  /אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .2

יה תהא רשאית לחלט את הערבות והעירי, זכייתי במכרז תבוטל, אאבד את זכותי לקבל העבודה

הבנקאית שמצורפת להצעתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד 

 שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 הצעת הקבלן

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי החוזה המפורטים לעיל, וכי אתר העבודה, טיב הקרקע, תנאי  .3

הגישה אליו וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך 

 קבעתי את הצעתי.
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תאם לצו התחלת העבודה שינתן לי ידרש ממני, בהיהנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך ש .0

  על ידי העירייה.

  

יה אינה חייבת להזמין את ביצוע כל העבודות נשוא מכרז זה, והיא יהנני מצהיר, כי ידוע לי שהעיר .01

רשאית להזמין רק את ביצוען של חלק מהעבודות בהתאם לתקציבה המאושר. במידה ויוזמן ביצוען 

 של חלק מן העבודות נשוא מכרז זה כאמור, אין ולא תהיה לי כל טענה כנגד העיריה בגין כך. 

 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .00

תהיה הצעתי והצהרתי זו  -יום  90במידה שהעירייה תדרוש הארכת הערבות לתקופה נוספת של 

 ימים נוספים בהתאם. 90בתוקף למשך 

 

 רה לתשלום הסך שיחושב באופן הבא:כמפורט במכרז זה בתמוהנני מקבל על עצמי לבצע את העבודה  .07

 

סך של  מקובע ק חיצוניוהתקנה של שולחן משח , הובלהבגין אספקה
 בתוספת מע"מ כדין. ________________ ש"ח

 
סך של מקובע שולחן טניס שולחן חיצוני  , הובלה והתקנה שלבגין אספקה

 _______________ ש"ח בתוספת מע"מ כדין._
 

סך של ________________  קיר הליכה חיצוני קנה של, הובלה והתבגין אספקה
 ש"ח בתוספת מע"מ כדין.

 
בהתייחס רק לאחד בהתייחס לכל המוצרים וגם מובהר, כי מציע יכול להציע הצעה 

 מהמוצרים.  או לשניים 
 

העיריה תהיה רשאית לפצל את הזכייה במכרז עד לשלושה מציעים כך שמציע אחד יספק שולחנות  .03

יים, מציע אחר יספק שולחנות טניס שולחן חיצוניים ומציע נוסף יספק קירות הליכה משחק חיצונ

 רוחביים.

 

נתן באופן יוהניקוד י משקלול הצעת הקבלן %71הינו משקלה של ההצעה הכספית 
 בנפרד. לכל סוג מוצרחישוב ההצעה יעשה  יחסי, כאשר

 

משקלול   %31הינו  שקל האיכות כאשר מ יעשה חישוב איכות נפרד לכל אחד מהמוצרים -איכות  .04

 כמפורט להלן: הצעת הקבלן 

ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא אושר או כי  .9

התקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות בשיעור מהותי לדעת העירייה מן 

יה העירייה רשאית לבטל את המכרז לפני שתחליט למסור את התקציב המאושר לביצוע העבודה, תה

העבודה למציע. החליטה העירייה כאמור, יהיה המציע הזול ביותר שהצעתו אינה פסולה, זכאי להחזר 

מערך הערבות הבנקאית שהוגשה. מחוץ להחזר הוצאות זה לא יהיה לאף אחד  -3%הוצאות השווה ל

 מן המציעים תביעה לפיצוי כלשהו.
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 %11 - מספר רשויות שבהן התקין המציע את המוצר שמוצע על ידו .א

 

 נקודות. 3 -רשויות מקומיות )כולל(  2עד 

 נקודות.  7 -רשויות מקומיות )כולל(  5 -רשויות מקומיות ל  3בין 

 נקודות.  11 -רשויות מקומיות  5 -מעל ל 

 

 %11 -השנים האחרונות  3 -ע על ידי המציע שהותקנו ב וצת הפריטים מהמוצר המכמו .ב

 

 נקודות. 3 -פריטים )כולל(  11עד 

 נקודות.  7 -פריטים )כולל(  21 -פריטים ל  11בין 

 נקודות.  11 -פריטים  21 -מעל ל 

 

 אשר יבחנו ויחולקו להלן: %11 -חוות דעת של הצוות המקצועי  .ג

 2 עמידות של המוצר, בהתבסס על מוצרים קיימים שהתקין המציע, עבור ה נקודות

הצוות יהיה רשאי להתחשב גם במוצרים קיימים, שהותקנו  סוג החומרים וכו'.

 שנים. 3-לפני מעל ל

 3  ,נקודות על נראות ושימושיות של המוצר, בהתבסס על מפרט המוצר, צבעוניות

 צורה ואיכות החומרים וכו'.

 3 ת מהמציע, בהתבסס על יכולתו לתחזק את המוצרים, יכולתו נקודות על התרשמו

 לעמוד בלוחות הזמנים הקיימים, ניסיונו וכו'.

 

אני  מצהיר בזאת כי קראתי את כל מסמכי המכרז והבנתי את תוכנו, אני מקבל את כל התנאים  .05

 .על כל נספחיו ללא כל עוררין המכרז הכתובים במסמכי

 

 בכבוד רב,                                                                                                                            

 

_____________________ 

 חתימה 

 

 

 שם המציע )נא לציין שם מלא(:_______________________________

             _______________________________ 

 

 .:________________________________________/ח.פע.מ.מספר 

 

 כתובת:______________________________________________

 

 פקסימיליה:________________ טלפון:____________________

 תאריך:___________________
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 ג'מסמך 
 

 

 

 תאריך: __________         לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

____________ 

 

 א.נ.,

 

 כתב ערבות מס' ....................................הנדון:    

 

 

 מס'למכרז פומבי  ( בקשרהמבקש -)להלן  ______________על פי בקשת________________ .0

וקירות לרכישה והתקנה של שולחנות טניס שולחן חיצוניים, שולחנות משחק חיצוניים  212/17

הננו ערבים בזאת כלפיכם הליכה חיצוניים לגני משחקים וחצרות מוסדות חינוך בעיר הוד השרון 

 .( ש"ח בלבדחמש עשרה אלף )במילים: 05,111 –לשלם לכם כל סכום עד לסך השווה ל 

 

לרבות ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  10סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .7

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל  הוד השרון,חתומה ע"י עיריית באמצעות הפקסימיליה, 

חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת 

 המבקש.

 

 סימיליה(.או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות הפק לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה .3

 

מסר לנו לא יאוחר מהמועד יוכל דרישה על פיה צריכה לה 7102./.0 תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

 הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 

 

 בכבוד רב,     

 

 בנק________________     

 סניף________________     

 

 

              

      

נוסח ערבות בנקאית 
 מכרזהשתתפות בל
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 ד' מסמך
     

 
 תאריך: ________

 אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות
 

 לכבוד
 עיריית הוד השרון

 39דרך רמתיים 
 הוד השרון

______________ 
 (מזמין"הלן : "ה)ל
 

 א.ג.נ.,

 עבודות קבלניות בקשר עם אישור קיום פוליסת ביטוח הנדון:             
בקשר עם ביצוע  "("הקבלן)להלן:                                      הסכם שנחתם ביניכם ובין             

התקנת מתקני משחק חיצוניים לגני משחקים וחצרות מוסדות חינוך בעיר עבודות 
 הוד השרון

 חוזה מס' _______________                 
 מיום        _______________                                                  

 
________________  'הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מס

משנה ו6או המזמין לתקופה מיום ________ ועד ליום ________  על שם הקבלן ו6או קבלנים ו6או קבלני 
ואנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה, בכפוף לאמור להלן, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח 

או מהדורה מאוחרת יותר של פוליסת "ביט" המחליפה  7103הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות הידוע כביט 
 .7103ת ביט את מהדור

 
 ביטוח "כל הסיכונים", המכסה במלוא את כל העבודות המבוצעות והחומרים. - 1פרק 

 
 : __________ ש"ח.ותהמבוטח העבודותערך 

 
 הכיסוי על פי פרק זה יכלול הרחבות כמפורט להלן:  
מערך  01%-השווה לרכוש עליו עובדים ו6או רכוש סמוך בגבול אחריות שלא יפחת מסך   -  

 ש"ח. 711,111עבודות המבוטחות, אך לא פחות מסך ה
  .מערך העבודות המבוטחות 01%-השווה ל פינוי הריסות בגבול אחריות שלא יפחת מסך  -  
 01%נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך   -  

 חש" 711,111מערך העבודות המבוטחות אך לא פחות מסך 
 רעידת אדמה ונזקי טבע.  -  

 
: פיצויים על פי פרק זה )למעט בגין ציוד וכלי עבודה( ישולמו לפקודת המזמין בלבד או כפי שזה הערה  

 יורה בכתב.
 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בגין חבות הנובעת מביצוע העבודות, בגבול אחריות שלא  - 2פרק 
למקרה ולתקופת הביטוח, כאשר הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות  ₪ 4,111,111יפחת מסך 

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה,  -הנובעת מ
רעידות והחלשת משען, שביתה והשבתה, תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. פרק זה יכלול 

  ב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.אחריות צולבת לפיו יחש
 

ביטוח אחריות מעבידים, בגין חבות על פי כל דין, כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול  - 3פרק 
רוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. פרק זה לא יכלול יש"ח לעובד, לא 71,111,111 -האחריות שלא יפחת מ

גובה או בעומק, שימוש במנופים ו6או במתקני הרמה, ימי ו6או שעות עבודה, כל הגבלה בדבר עבודות ב
קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער או כל מגבלה אחרת ביחס לאופי ו6או לסוג 

 ו6או לתנאי העבודה.
מי לעניין פרק זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמין למקרה ויטען כי הוא נושא באחריות כלפי 

  מהמועסקים בעבודות לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי.
 

 שולחנות משחק וקירות הליכה הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח
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אנו מאשרים ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין וכל הבאים מטעמו ו6או במקומו ובלבד שהאמור לא יחול 
 לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 
 

 :הערות כלליות
 

של המזמין ו6או כל עובד ו6או המזמין" יחשב לרבות כל חברת בת ו6או חברה שלובה "הנ"ל  הלמטרות הפוליס
  שלוח של כל הנ"ל.

 
 אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המזמין. קבלןהפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י ה

 
 31הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 

 ום.יום למזמין בכתב בדואר רש
 

כמו כן, הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין 
 הביטוחים דלעיל.

 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח 

, הקודם לכל הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ההפוליסאחר לא יופעל כלפי המזמין, ולגבי המזמין הביטוח על פי 
המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ואנו מוותרים על כל ביטוח של המזמין ו6או מי מטעמו ו

 טענה ו6או דרישה לשיתוף ביטוחי המזמין.
 
 

ו במפורש על פי אישורנו זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא שונ
 האמור באישור זה.

 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 
 

_________   _________________ _______________  
 שם החותם ותפקידו חתימת חברת הביטוח   תאריך  
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 תאריך: ________

 אחריות המוצראישור עריכת ביטוח 
 

 לכבוד
 עיריית הוד השרון

 39דרך רמתיים 
 הוד השרון

______________ 
 (הלן : "המזמין")ל
 

 א.ג.נ.,

 אחריות המוצר בקשר עם אישור קיום פוליסת ביטוח הנדון:                         
 "("הקבלן)להלן:                                      הסכם שנחתם ביניכם ובין             

חקים וחצרות מוסדות התקנת מתקני משחק חיצוניים לגני משבקשר עם אספקה ו
 חינוך בעיר הוד השרון

 חוזה מס' _______________                 
 מיום        _______________                                                 

 
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסה לביטוח אחריות המוצר מספר __________ על שם 

 תקופה מיום _____ עד ליום ______ בקשר עם ההסכם שבנדון כמפורט להלן:הקבלן ל
 
 

לכיסוי אחריותו של הקבלן בגין אבדן ו6או נזק שייגרמו לגופו ו6או לרכושו  פוליסה לביטוח אחריות המוצר 
 של כל אדם ו6או של גוף כלשהו )לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, של המזמין( עקב מוצרים שיוצרו

ו6או הוכנו ו6או הורכבו ו6או תוקנו ו6או סופקו ו6או נמכרו ו6או הופצו ו6או טופלו בכל דרך אחרת ו6או 
רוע ילכל א₪  4,111,111עבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו6או מי מטעמו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 

  ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
וליסה לעניין אחריותו הנובעת מהמוצרים שיוצרו ו6או הביטוח יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בפ

הוכנו ו6או הורכבו ו6או תוקנו ו6או סופקו ו6או נמכרו ו6או הופצו ו6או טופלו בכל דרך אחרת ו6או עבודה 
  שבוצעה על ידי הקבלן ו6או מי מטעמו.

 אחד מיחידי המבוטח. הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 
 

  )לא מאוחר מיום תחילת ההסכם(כיסוי למפרע )רטרואקטיבי(: מיום ________  
 

 חודשים במקרה של אי חידוש הפוליסה. 07הפוליסה כוללת תקופת גילוי בת  
 

 :הערות כלליות
 

לביטוח אחריות  פי הפוליסה הנ"ל אינו נופל מהיקף הכיסוי בפוליסה-מוצהר ומוסכם בזה כי היקף הכיסוי על
 .7103המוצר נוסח ביט 

המזמין" כוללת גם כל חברת בת ו6או חברה שלובה של המזמין ו6או כל עובד "למטרות הפוליסה הנ"ל, הגדרת 
  ו6או שלוח של כל הנ"ל.

 אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המזמין. קבלןהפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י ה
 

 1/ים כי הביטוח הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של הננו מתחייב
 יום למזמין בכתב בדואר רשום.

 
כמו כן, הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין 

 הביטוח דלעיל.
 
 

טין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מק
, הקודם לכל הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" האחר לא יופעל כלפי המזמין, ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליס

המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ואנו מוותרים על כל ביטוח של המזמין ו6או מי מטעמו ו
 ה לשיתוף ביטוחי המזמין.טענה ו6או דריש

 
 



 
 

0/ 
 

אישורנו זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא שונו במפורש על פי 
 האמור באישור זה.

 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 

_________   _________________ _______________  
 ושם החותם ותפקיד חתימת חברת הביטוח   תאריך  
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  1'ד מסמך

    
 

 
 

 תאריך: ________
 אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות

 
 לכבוד

 עיריית הוד השרון
 39דרך רמתיים 

 הוד השרון
______________ 

 (הלן : "המזמין")ל
 

 א.ג.נ.,

 עבודות קבלניות בקשר עם אישור קיום פוליסת ביטוח ן: הנדו            
בקשר עם ביצוע  "("הקבלן)להלן:                                      הסכם שנחתם ביניכם ובין             

התקנת מתקני משחק חיצוניים לגני משחקים וחצרות מוסדות חינוך בעיר עבודות 
 הוד השרון

 ס' _______________חוזה מ                 
 מיום        _______________                                                  

 
________________  'הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מס

____ ועד ליום ________  על שם הקבלן ו6או קבלנים ו6או קבלני משנה ו6או המזמין לתקופה מיום ____
ואנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה, בכפוף לאמור להלן, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח 

או מהדורה מאוחרת יותר של פוליסת "ביט" המחליפה  7103הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות הידוע כביט 
 .7103את מהדורת ביט 

 
 יכונים", המכסה במלוא את כל העבודות המבוצעות והחומרים.ביטוח "כל הס - 1פרק 

 
 : __________ ש"ח.ותהמבוטח העבודותערך 

 
 הכיסוי על פי פרק זה יכלול הרחבות כמפורט להלן:  
מערך  01%-השווה לרכוש עליו עובדים ו6או רכוש סמוך בגבול אחריות שלא יפחת מסך   -  

 ש"ח. 011,111העבודות המבוטחות, אך לא פחות מסך 
  .מערך העבודות המבוטחות 01%-השווה ל פינוי הריסות בגבול אחריות שלא יפחת מסך  -  
 01%נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך   -  

 ש"ח 011,111מערך העבודות המבוטחות אך לא פחות מסך 
 רעידת אדמה ונזקי טבע.  -  

 
: פיצויים על פי פרק זה )למעט בגין ציוד וכלי עבודה( ישולמו לפקודת המזמין בלבד או כפי שזה ערהה  

 יורה בכתב.
 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בגין חבות הנובעת מביצוע העבודות, בגבול אחריות שלא  - 2פרק 
למקרה ולתקופת הביטוח, כאשר הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות ₪  4,111,111יפחת מסך 

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה,  -הנובעת מ
רעידות והחלשת משען, שביתה והשבתה, תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. פרק זה יכלול 

  חשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.אחריות צולבת לפיו י
 

ביטוח אחריות מעבידים, בגין חבות על פי כל דין, כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול  - 3פרק 
רוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. פרק זה לא יכלול יש"ח לעובד, לא 71,111,111 -האחריות שלא יפחת מ
בגובה או בעומק, שימוש במנופים ו6או במתקני הרמה, ימי ו6או שעות עבודה,  כל הגבלה בדבר עבודות

קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער או כל מגבלה אחרת ביחס לאופי ו6או לסוג 
 ו6או לתנאי העבודה.

 קירות הליכה בלבד הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח



 
 

00 
 

י מי לעניין פרק זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמין למקרה ויטען כי הוא נושא באחריות כלפ
  מהמועסקים בעבודות לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי.

 
אנו מאשרים ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין וכל הבאים מטעמו ו6או במקומו ובלבד שהאמור לא יחול 

 לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 
 

 :הערות כלליות
 

ה של המזמין ו6או כל עובד ו6או המזמין" יחשב לרבות כל חברת בת ו6או חברה שלוב"הנ"ל  הלמטרות הפוליס
  שלוח של כל הנ"ל.

 
 אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המזמין. קבלןהפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י ה

 
 31הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 

 רשום.יום למזמין בכתב בדואר 
 

כמו כן, הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין 
 הביטוחים דלעיל.

 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח 

, הקודם לכל הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" הי הפוליסאחר לא יופעל כלפי המזמין, ולגבי המזמין הביטוח על פ
המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ואנו מוותרים על כל ביטוח של המזמין ו6או מי מטעמו ו

 טענה ו6או דרישה לשיתוף ביטוחי המזמין.
 
 

ונו במפורש על פי אישורנו זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא ש
 האמור באישור זה.

 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 
 

_________   _________________ _______________  
 שם החותם ותפקידו חתימת חברת הביטוח   תאריך  
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 תאריך: ________

 אחריות המוצראישור עריכת ביטוח 
 

 לכבוד
 עיריית הוד השרון

 39דרך רמתיים 
 וןהוד השר

______________ 
 (הלן : "המזמין")ל
 

 א.ג.נ.,

 אחריות המוצר בקשר עם אישור קיום פוליסת ביטוח הנדון:   
 "("הקבלן)להלן:                                      הסכם שנחתם ביניכם ובין             

התקנת מתקני משחק חיצוניים לגני משחקים וחצרות מוסדות בקשר עם אספקה ו
 ינוך בעיר הוד השרוןח

 חוזה מס' _______________                 
 מיום        _______________                                                 

 
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסה לביטוח אחריות המוצר מספר __________ על שם 

 ליום ______ בקשר עם ההסכם שבנדון כמפורט להלן:הקבלן לתקופה מיום _____ עד 
 
 

לכיסוי אחריותו של הקבלן בגין אבדן ו6או נזק שייגרמו לגופו ו6או לרכושו  פוליסה לביטוח אחריות המוצר 
של כל אדם ו6או של גוף כלשהו )לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, של המזמין( עקב מוצרים שיוצרו 

כבו ו6או תוקנו ו6או סופקו ו6או נמכרו ו6או הופצו ו6או טופלו בכל דרך אחרת ו6או ו6או הוכנו ו6או הור
רוע ילכל א₪  5,111,111עבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו6או מי מטעמו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 

  ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
הנובעת מהמוצרים שיוצרו ו6או  הביטוח יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בפוליסה לעניין אחריותו

הוכנו ו6או הורכבו ו6או תוקנו ו6או סופקו ו6או נמכרו ו6או הופצו ו6או טופלו בכל דרך אחרת ו6או עבודה 
  שבוצעה על ידי הקבלן ו6או מי מטעמו.

 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
 

  )לא מאוחר מיום תחילת ההסכם(כיסוי למפרע )רטרואקטיבי(: מיום ________  
 

 חודשים במקרה של אי חידוש הפוליסה. 07הפוליסה כוללת תקופת גילוי בת  
 

 :הערות כלליות
 

פי הפוליסה הנ"ל אינו נופל מהיקף הכיסוי בפוליסה לביטוח אחריות -מוצהר ומוסכם בזה כי היקף הכיסוי על
 .7103נוסח ביט  המוצר

המזמין" כוללת גם כל חברת בת ו6או חברה שלובה של המזמין ו6או כל עובד "למטרות הפוליסה הנ"ל, הגדרת 
  ו6או שלוח של כל הנ"ל.

 אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המזמין. קבלןהפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י ה
 

 1/יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של  הננו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל לא
 יום למזמין בכתב בדואר רשום.

 
כמו כן, הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין 

 הביטוח דלעיל.
 
 

שהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כל
, הקודם לכל הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" האחר לא יופעל כלפי המזמין, ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליס

המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ואנו מוותרים על כל ביטוח של המזמין ו6או מי מטעמו ו
 ין.טענה ו6או דרישה לשיתוף ביטוחי המזמ
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אישורנו זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא שונו במפורש על פי 

 האמור באישור זה.
 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 
 
 
 

_________   _________________ _______________  
 שם החותם ותפקידו חתימת חברת הביטוח   תאריך  
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     2'ד מסמך  

 

 
 

 תאריך: ________
 אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות

 
 לכבוד

 עיריית הוד השרון
 39דרך רמתיים 

 הוד השרון
______________ 

 (הלן : "המזמין")ל
 

 א.ג.נ.,

 עבודות קבלניות בקשר עם אישור קיום פוליסת ביטוח ן: הנדו                                  
בקשר עם ביצוע  "("הקבלן)להלן:                                      הסכם שנחתם ביניכם ובין             

התקנת מתקני משחק חיצוניים לגני משחקים וחצרות מוסדות חינוך בעיר עבודות 
 הוד השרון

 ס' _______________חוזה מ                 
 מיום        _______________                                                  

 
________________  'הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מס

____ ועד ליום ________  על שם הקבלן ו6או קבלנים ו6או קבלני משנה ו6או המזמין לתקופה מיום ____
ואנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסה, בכפוף לאמור להלן, אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח 

או מהדורה מאוחרת יותר של פוליסת "ביט" המחליפה  7103הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות הידוע כביט 
 .7103את מהדורת ביט 

 
 יכונים", המכסה במלוא את כל העבודות המבוצעות והחומרים.ביטוח "כל הס - 1פרק 

 
 : __________ ש"ח.ותהמבוטח העבודותערך 

 
 הכיסוי על פי פרק זה יכלול הרחבות כמפורט להלן:  
מערך  01%-השווה לרכוש עליו עובדים ו6או רכוש סמוך בגבול אחריות שלא יפחת מסך   -  

 ש"ח. 011,111העבודות המבוטחות, אך לא פחות מסך 
  .מערך העבודות המבוטחות 01%-השווה ל פינוי הריסות בגבול אחריות שלא יפחת מסך  -  
 01%נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך   -  

 ש"ח 011,111מערך העבודות המבוטחות אך לא פחות מסך 
 רעידת אדמה ונזקי טבע.  -  

 
: פיצויים על פי פרק זה )למעט בגין ציוד וכלי עבודה( ישולמו לפקודת המזמין בלבד או כפי שזה ערהה  

 יורה בכתב.
 

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, על פי כל דין, בגין חבות הנובעת מביצוע העבודות, בגבול אחריות שלא  - 2פרק 
ח אינו כולל כל הגבלה בדבר חבות למקרה ולתקופת הביטוח, כאשר הביטו₪  4,111,111יפחת מסך 

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה,  -הנובעת מ
רעידות והחלשת משען, שביתה והשבתה, תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. פרק זה יכלול 

  אחד מיחידי המבוטח. אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
 

ביטוח אחריות מעבידים, בגין חבות על פי כל דין, כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות בגבול  - 3פרק 
רוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. פרק זה לא יכלול יש"ח לעובד, לא 71,111,111 -האחריות שלא יפחת מ

במתקני הרמה, ימי ו6או שעות עבודה,  כל הגבלה בדבר עבודות בגובה או בעומק, שימוש במנופים ו6או
קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן בדבר העסקת נוער או כל מגבלה אחרת ביחס לאופי ו6או לסוג 

 ו6או לתנאי העבודה.
לעניין פרק זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמין למקרה ויטען כי הוא נושא באחריות כלפי מי 

  תאונת עבודה כלשהי.מהמועסקים בעבודות לעניין קרות 
 

 שולחנות משחק בלבד - הנחיות ותנאי פוליסת ביטוח
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אנו מאשרים ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין וכל הבאים מטעמו ו6או במקומו ובלבד שהאמור לא יחול 
 לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 
 

 :הערות כלליות
 

המזמין" יחשב לרבות כל חברת בת ו6או חברה שלובה של המזמין ו6או כל עובד ו6או "הנ"ל  הלמטרות הפוליס
  של כל הנ"ל.שלוח 

 
 אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המזמין. קבלןהפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י ה

 
 31הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 

 יום למזמין בכתב בדואר רשום.
 

בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין  כמו כן, הננו מאשרים כי הקבלן
 הביטוחים דלעיל.

 
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח 

הקודם לכל , הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" האחר לא יופעל כלפי המזמין, ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליס
המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ואנו מוותרים על כל ביטוח של המזמין ו6או מי מטעמו ו

 טענה ו6או דרישה לשיתוף ביטוחי המזמין.
 
 

אישורנו זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא שונו במפורש על פי 
 האמור באישור זה.

 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 
 
 
 

_________   _________________ _______________  
 שם החותם ותפקידו חתימת חברת הביטוח   תאריך  
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 תאריך: ________

 אחריות המוצראישור עריכת ביטוח 
 

 לכבוד
 עיריית הוד השרון

 39דרך רמתיים 
 הוד השרון

______________ 
 (הלן : "המזמין")ל
 

 א.ג.נ.,
 

 אחריות המוצר בקשר עם אישור קיום פוליסת ביטוח הנדון:   
 "("הקבלן)להלן:                                      הסכם שנחתם ביניכם ובין             

התקנת מתקני משחק חיצוניים לגני משחקים וחצרות מוסדות בקשר עם אספקה ו
 חינוך בעיר הוד השרון

 חוזה מס' _______________                 
 מיום        _______________                                                 

 
הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסה לביטוח אחריות המוצר מספר __________ על שם 

 מפורט להלן:הקבלן לתקופה מיום _____ עד ליום ______ בקשר עם ההסכם שבנדון כ
 
 

לכיסוי אחריותו של הקבלן בגין אבדן ו6או נזק שייגרמו לגופו ו6או לרכושו  פוליסה לביטוח אחריות המוצר 
של כל אדם ו6או של גוף כלשהו )לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, של המזמין( עקב מוצרים שיוצרו 

רו ו6או הופצו ו6או טופלו בכל דרך אחרת ו6או ו6או הוכנו ו6או הורכבו ו6או תוקנו ו6או סופקו ו6או נמכ
רוע ילכל א₪  7,111,111עבודה שבוצעה על ידי הקבלן ו6או מי מטעמו בגבול אחריות שלא יפחת מסך 

  ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בפוליסה לעניין אחריותו הנובעת מהמוצרים שיוצרו ו6או 

ו6או הורכבו ו6או תוקנו ו6או סופקו ו6או נמכרו ו6או הופצו ו6או טופלו בכל דרך אחרת ו6או עבודה  הוכנו
  שבוצעה על ידי הקבלן ו6או מי מטעמו.

 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
 

  )לא מאוחר מיום תחילת ההסכם(_______ כיסוי למפרע )רטרואקטיבי(: מיום _ 
 

 חודשים במקרה של אי חידוש הפוליסה. 07הפוליסה כוללת תקופת גילוי בת  
 

 :הערות כלליות
 

פי הפוליסה הנ"ל אינו נופל מהיקף הכיסוי בפוליסה לביטוח אחריות -מוצהר ומוסכם בזה כי היקף הכיסוי על
 .7103המוצר נוסח ביט 

המזמין" כוללת גם כל חברת בת ו6או חברה שלובה של המזמין ו6או כל עובד "ל, הגדרת למטרות הפוליסה הנ"
  ו6או שלוח של כל הנ"ל.

 אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי המזמין. קבלןהפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע"י ה
 

 1/טוח, אלא בהודעה מראש של הננו מתחייבים כי הביטוח הנ"ל לא יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הבי
 יום למזמין בכתב בדואר רשום.

 
כמו כן, הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות בגין 

 הביטוח דלעיל.
 
 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח 
, הקודם לכל הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" הר לא יופעל כלפי המזמין, ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסאח

המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ואנו מוותרים על כל ביטוח של המזמין ו6או מי מטעמו ו
 טענה ו6או דרישה לשיתוף ביטוחי המזמין.
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תייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות, עד כמה שלא שונו במפורש על פי אישורנו זה כפוף לתנאים ולהס
 האמור באישור זה.

 
 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 
 
 
 
 

_________   _________________ _______________  
 שם החותם ותפקידו חתימת חברת הביטוח   תאריך  
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 ה'מסמך 
 

 

 

 

 

 

 

 סח החוזהנו



 
 

7/ 
 

 'המסמך 

 

 

 

 (________ מס' :ההוצאה הכספית לביצוע העבודות נשוא מכרז זה מתוקצבות בסעיף/תב"ר )                                

 

 2117שנת  __________שנערך ונחתם ביום ____ לחודש _

 

 הוד השרוןעיריית  בין:

 השרון, הוד 28ע בן גמלא יהושמרחוב 

 "העירייה"( -)להלן 

 מצד אחד      

 

 

 __________________________ לבין:

 __________________________ 

 /ח.פ.__________________ע.מ.מס' 

 כתובת ______________________

 פקסימיליה: ___________________

 טלפון: _______________________

 דוא"ל: ______________________

 

 "הקבלן"( -)להלן 

 

 מצד שני      

 

לרכישה והתקנה של שולחנות טניס שולחן  212/17 מס' פומבי מכרזוהעירייה פרסמה  הואיל

חיצוניים, שולחנות משחק חיצוניים וקירות הליכה חיצוניים לגני משחקים וחצרות מוסדות 

 ;הכל כמפורט במסמכי המכרז ,חינוך בעיר הוד השרון

 

 תתף במכרז וזכה בו;והקבלן הש והואיל

 

 הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:הוצהר, לכך  אי                     

 

 מבוא .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 :המסמכים המפורטים מטה כלולים בחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו

 

 '.זמסמך  - כללימפרט טכני  ב.

 

 212/17חוזה מספר 
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2. (-) 

 

 מהות החוזה .3

 

להלן, לבצע  /העירייה מוסרת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו, תמורת הסכום המפורט בסעיף  .א

לרכישה והתקנה של שולחנות טניס שולחן חיצוניים,  את כל העבודות נשוא המכרז

שולחנות משחק חיצוניים וקירות הליכה חיצוניים לגני משחקים וחצרות מוסדות חינוך 

 .("דותעבוה" :)להלןבעיר הוד השרון 

 

 המצוינות במפרט ביצוע העבודה יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו, ובהתאם להוראות ב.

אורים שינתנו על ידי העירייה, בין י, להנחיות ולב( המצורף להסכם זהז)מסמך  המיוחד הטכני

 בתחילת העבודה ובין מעת לעת.

 

רצון העירייה והכל בהתאם  הקבלן יבצע את העבודה בטיב ובאיכות מעולים, לשביעות ג.

 למפורט בפרק ה' לתנאים הכלליים.

 

 תקופת החוזה .2

 

 . לשביעות רצון העירייה המוצרים המוזמניםוהתקנת עד לסיום אספקת 

 חודשים מיום התקנתם. 32מובהר, כי תינתן למוצרים אחריות מלאה למשך 

 

 זמני ביצוע העבודות דגשים מיוחדים ותקופת החוזה .5

 

, העירייה שינתן לו על ידי ,לן יתחיל את העבודה במועד שיהא נקוב בצו התחלת העבודההקב א.

ויסיימם בתוך המועד שיקבע בצו כאמור. השלמת העבודה בתוך פרק זמן זה מהווה תנאי 

 עיקרי ויסודי בחוזה זה.

העירייה, ולאחר ניקוי של אתר העבודה  של המסר במצב גמור לשביעות רצוניהעבודה ת ב.

 חומרים ומאדמה מיותרים שימצאו באתר העבודה.מ

  הזמין עבודות לפי חוזה זה בכל עת בהתאם לצרכיה.העירייה תהיה רשאית ל ג. 

שיונות הדרושים לשם ביצוע העבודות. יבאחריות הקבלן לפעול להוצאת ההיתרים ו6או הר ד.

אומים, אישורים נוסף על האמור, הקבלן יפעל במהלך ביצוע העבודות לקבלת תוכניות, תי

ן והשוטף של העבודה, ת על מנת למנוע הפרעות למהלך התקיוהסכמות, ככל שידרשו, וזא

ולמניעת עבירות ונזקים. למען הסר ספק, באחריות הקבלן לבדוק קיומן של תשתיות )לרבות 

קווי חשמל, טלפון, טל"כ ותשתיות עירוניות אחרות, כגון: רמזורים, מים, ביוב וניקוז( באתר 

 שיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודה באתר. לו, העבודה ו6או במקום הסמוך

 

 - מוסכמים פיצויים ה.

 

בגין כל יום איחור במסירת  ₪ 0,111סך של חר הקבלן במסירת העבודה לעירייה, ישלם לה יא

 העבודה. 
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עד אחר כדי לגרוע מזכות העירייה לכל פיצוי נוסף ו/או ס דלעילם מימוסכה יםאין בפיצוי 

 בגין כל נזק שיגרם לה, עקב הפרתו של חוזה זה.

 

 שכר הקבלן .2

 

בגין אספקה והתקנה של שולחן משחק חיצוני סך של ________________ ש"ח בתוספת  .א

 מע"מ כדין.
 

בגין אספקה והתקנת שולחן טניס שולחן חיצוני סך של ________________ ש"ח בתוספת  .ב

 מע"מ כדין.

 

 סך של ________________ ש"ח בתוספת מע"מ כדין. קיר הליכה בגין אספקה והתקנת .ג

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי שכר הקבלן כולל כל הוצאה הכרוכה בביצוע העבודה, לרבות  .ד

תשלומים שונים לרשויות ו6או לגופים ציבוריים )כדוגמת חברת החשמל ומימון פעולות שיטור של 

עות הערב והלילה, על פי הנחיות העיריה ו6או משטרת משטרת ישראל( ולרבות ביצוע העבודה בש

 ישראל.
 

 תשלוםשל העיירה.  כמות, לדרישות ולצרכיםמובהר, כי הזמנת המוצרים תעשה בהתאם ל .ה

התמורה כאמור ישולם רק בגין הזמנות עבודה המאושרות על ידי גזבר העירייה ובהתאם 

ת כלשהו ולקבלן לא תהיה כל טענה או לתקציבה המאושר. העיריה אינה מתחייבת על היקף הזמנו

 דרישה בגין היקף העבודות שיוזמן ממנו.

 

7. (-) 

 

 תשלוםהמועד  .8

 

 אישורממועד  ,"יום 1/ שוטף +"התשלום בפועל של החשבונות יתבצע בפרק זמן של  א.

 .ע"י הגורם המוסמך בעירייההחשבונית 

 

המצאת אישור בדבר ניהול תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"ח התמורה הינם  .א

ספרים כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. ככל שהמודד לא ימציא למזמין אישור 

תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, קודם לביצוע כל תשלום, ינוכה מס במקור כדין, מכל 

 סכום שישולם ע"י המזמין.

 

וכוללת את כל התשלומים  מוסכם, כי התמורה על פי חוזה זה הינה סופית ומוחלטת .ב

וההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים במתן שירותים על פי חוזה זה למעט הוצאות בגין 

 צילומים והדפסות.
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 ערבות לביצוע .9

 

 ו'בעת חתימת חוזה זה יפקיד הקבלן בידי העירייה ערבות בנקאית בנוסח הרצ"ב כמסמך  א.

למשך תקופת תעמוד בתוקפה  ערבות זו. ₪ 15,111סך של ב, לחוזה, חתומה ומבוילת כדין

 (."ערבות לביצוע" –)להלן ( חודשים 2ההתקשרות בתוספת שני )

 

, המתפרסם על ידי הלשכה 0602מחירים לצרכן לחודש התהא צמודה למדד הערבות  ב.

  המרכזית לסטטיסטיקה. 

 

, לרבות העירייהצדדית של -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פניה חד ג.

 באמצעות הפקסימיליה.

 

בכל מקרה שבו יפר הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה תהא העירייה רשאית לחלט את  ד.

 הערבות.

 

ימים לפני פקיעת תוקפה, על מנת  30הקבלן ידאג לחידוש הערבות הבנקאית כל פעם לפחות  ה.

תשלום החשבון הסופי ע"י  ימים לאחר 10להבטיח שהיא תהא תקפה בכל עת עד תום 

העירייה. היה והקבלן לא יעשה כן, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות שבידה, ולהחזיק 

 בסכום שחולט כערובה להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.

 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו6או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הקבלן בגין  ו.

 התחייבויותיו. הפרת

 

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו6או בחידושה, תחולנה  .ז

 על הקבלן בלבד.

 

 
 אחריות הקבלן  .11
 

יהיה אחראי כלפי המזמין לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו6או לבדו הקבלן  .א

ו6או כתוצאה ממעשים או  וו כלפיכתוצאה מהפרת התחייבויותי מזמיןהעקיפים, שיגרמו ל

-, במהלך ביצוע התחייבויותיו עלאו בקשר עמם ממחדלים של הקבלן ו6או עובדיו ו6או מי מטעמו

פי הסכם זה, לרבות כתוצאה מפיגור בלוח זמנים עליו הוסכם בהסכם זה או שעליו יוסכם בעתיד, 

 ויפצה את המזמין בגין כל נזק או הפסד שיגרם כאמור.
 

לנזקי גוף ו6או לנזקי רכוש ו6או לנזקים   יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהואבדו להקבלן  .ב

והנובעים , שיגרמו במישרין ו6או בעקיפין על ידי הקבלן ו6או מי מעובדיו ו6או מי משלוחיו עקיפים

בויותיו על פי ירותים והתחייבקשר עם ביצוע השממעשה ו6או ממחדל של הקבלן או של מי מהנ"ל 

תבע ע"י צד שלישי כל שהוא בגין נזקים שהקבלן אחראי להם כאמור ייה. היה והמזמין הסכם ז

הראשונה בגין כל סכום שהמזמין  וזה, יהיה הקבלן חייב בשיפוי המזמין מיד עם דרישת הסכםב

 ין זה.יבענ מזמיןחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו לי
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בה ולא תתפרש כדי לעשות את המזמין או כל אדם  או גוף  שום הוראה מהוראות הסכם זה אין .ג

אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל אבדן ו6או נזק  ואו מטעמ והפועלים בשמ

גרם לגופו או לרכושו של הקבלן ו6או של עובדיו או של כל אדם או גוף יו6או הפסד העלולים לה

, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או אחר הפועל מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות

שא באחריות לתוצאות כל יהקבלן לבדו יבמישרין ו6או בעקיפין מפעילותו של הקבלן. הנובעת 

 מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.

שא בו יהקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהמזמין י

6או טענה שתועלה מצד עובד ו6או קבלן ו6או כל אדם אחר מטעמו כתוצאה מתביעה ו6או דרישה ו

 של הקבלן כאמור.
 

השירותים או אי ביצוע עקב ביצוע  מזמיןהקבלן לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו6או נזק שייגרם ל .ד

 והתחייבויותיו על פי הסכם זה.המוזמנים 

 

לאומי לגבי  תאונות  עבודה  הקבלן מתחייב לבטח את כל עובדיו וכל מי שמועסק על ידו בביטוח .ה

ומתחייב לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועים בחוק. הקבלן יהיה 

 אחראי לכל תוצאה של אי מילוי התחייבות זו.
 

חוייב בו  המזמין רשאי לנכות ו6או לקזז ו6או לגבות בכל דרך אחרת כל סכום אשר שילם או .ו

 גיעים לקבלן מהמזמין מסיבה כל שהיא.כאמור, מכל סכום או סכומים המ
 

 
 ביטוח .11

 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו6או על פי כל דין מתחייב הקבלן לפני תחילת ביצוע  .א

המוקדם משניהם, ועד מסירת העבודה למזמין תהיה  -עבודה ו6או העמדת אתר עבודה לרשותו 

מו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין, בידו פוליסת ביטוח תקפה שהוצאה על חשבונו, על ש

הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד 

   .ממנו )להלן: "אישור עריכת ביטוח עבודות קבלניות"(

 

חתימה על ימים מיום  2ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך  .ב

המוקדם  -ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע העבודות או העמדת אתר העבודה לרשותו סכם זה ה

על ידי חברת ביטוח  םחתו ואמבין המועדים, את אישור עריכת הביטוח בהתאם לאמור לעיל כשה

)שבעה( ימים טרם  2מורשית בישראל. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד בידי המזמין, לפחות 

שור עריכת הביטוח, אישור עריכת ביטוח חדש לתקופה נוספת, באופן שיהיו של אי ופקיעת תוקפ

  בידי המזמין אישורי עריכת הביטוח תקפים, באופן רציף, בכל עת.
 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו6או על פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני מסירת  .ג

ה תהיה בידו פוליסת ביטוח תקפה שהוצאה וכתנאי מוקדם לביצוע המסיר מזמיןעבודה כלשהי ל

, הכל כמפורט באישור עריכת ביטוח אחריות המוצר המצורף מזמיןעל חשבונו, על שמו ועל שם ה

"אישור עריכת ביטוח )להלן:  ב'להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח 

המוצר באופן רצוף גם (. הקבלן מתחייב להמשיך ולהחזיק בביטוח אחריות אחריות המוצר"

וזאת כל עוד עשויה להיות לו אחריות על פי דין ובכל מקרה  מזמיןלאחר מסירת העבודה ל

  מיום מסירתה הסופית של העבודה.שבע שנים  לתקופה של
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במועד המסירה את אישור  מזמין, מתחייב הקבלן להמציא למזמיןללא צורך בכל דרישה מצד ה

 ידי חברת ביטוח מורשית בישראל. הוא חתום עלעריכת ביטוח אחריות המוצר כש
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישורי עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי  .ד

למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או  רשאי יהא מזמיןלביצוע העבודות ולתשלום שכרו וה

 במועד.להפסיקן בכל שלב שהוא, היה והאישורים כאמור לא הומצא לו 
 

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישורי עריכת ביטוח במועד, כאמור לעיל, לא תפגע  .ה

פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי -בהתחייבויות הקבלן על

  ההסכם.
 

ייב מתח הקבלןו לעילכאמור  קבלןביטוח שיומצא ע"י העריכת האישור  המזמין רשאי לבדוק את .ו

מצהיר כי זכות  קבלן. הולפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותי

של המזמין להורות על תיקון ביטוחי  וביטוח כאמור וזכותההביקורת של המזמין ביחס לאישור 

כל חובה וכל אחריות שהיא בכל  וכמפורט לעיל, אינה מטילה על המזמין או מי מטעמ קבלןה

ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על הקבלן ביטוח כאמור, טיבו, היקפו הקשור לאישור ה

 הסכם זה.על פי 
 

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  .ז

 במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך.
 

, בגין ו6או מי מטעמו כל טענה ו6או דרישה ו6או תביעה כנגד המזמין וכי לא תהיה להקבלן מצהיר  .ח

א זכאי לשיפוי בגינו )או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה ונזק שה

מבלי לגרוע מן האמור . פרק )א( לביטוח עבודות קבלניותבהתאם ל ךבפוליסה( על פי הביטוח הנער

זמין ו6או מי מטעמו מכל אחריות לנזק לרכוש ו6או לציוד שלו פוטר בזאת את המהקבלן לעיל, 

א זכאי לשיפוי כאמור. ומכל אחריות לנזק בגינו הו6או של מי מטעמו המובא לאתר העבודות וכן 

 האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 

ו6או ע"י המבטח. כן מתחייב  מזמיןי הבטיחות אם יקבעו ע"י ההקבלן מתחייב לקיים את נוהל .ט

הקבלן שלא לעשות ו6או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל 6או לגרום נזק לרכוש אשר 

  עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו6או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.
 

קבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על ה .י

לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כלשהו על ידי  חבות כל שהיא. מזמיןעל ה

שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן  מזמיןכדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי ה מזמיןה

 זק שנגרם על ידו.( מאחריות בגין נמזמיןאין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט ה
 

  
 מהווה הפרה יסודית של ההסכם. הםכל תנאיהנ"ל  11-ו 11פים סעיההפרת 
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  ביטול החוזה והפרתו .21
 

 בנוסף לכל האמור בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לעירייה על פי חוזה או הדין, .א

בד שנתנה לקבלן הודעה בכתב להביא לסיומו של חוזה זה בכל עת, ובל העירייה תהיה רשאית

 ימים קודם לכן.  1/ומראש של 

 

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

למועד  רווח בגין הביטול, ובלבד שהצדדים מילאו את התחייבויותיהם הדדיות לפי חוזה זה עד

 סיומו של החוזה.

 

 מור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו לעירייה על פי החוזה או הדין, מוסכםמבלי לגרוע מן הא .ג

את החוזה  להלן, תהא העירייה זכאית לבטל במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו

 שעות קודם לכן. 27ובלבד שנתנה לקבלן הודעה בכתב ומראש של 

 

את מהלך  כשהוא מפסיק ודה אוכשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה, עפ"י צו תחילת עב .0

להתחיל, או להמשיך בביצוע  ימים להוראה בכתב מהעירייה 2ביצועה ואינו מציית, בתוך 

 העבודה.

או בשמירת כללי  , שהקבלן מתרשל בביצוע החוזהההעירייה הוכחות להנחת דעתכשיש בידי  .7

 ו6או משטרת ישראל. שנקבעו ו6או יקבעו על ידי העירייה הבטיחות

 ן מסתלק מביצוע החוזה.כשהקבל .3

העבודה ללא אחר, או מעסיק קבלן משנה בביצוע כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו ל .4

 הסכמת העירייה בכתב.

כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן, נתן או  .5

או לכל דבר הכרוך  לחוזה, הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר

 בביצוע החוזה.

ו6או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו6או עשה הסדר עם  כאשר הוחל בהליכי פירוק נגד הקבלן  ./

ו6או מיטלטלין ולא הוסר  נושיו או כל פעולת פשיטת רגל אחרת ו6או הוטל צו עיקול על עסקיו

 שבעה( ימים משעת הטלתו.) 2תוך 

 

 קיזוז .13

ייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי חוזה זה, כל סכום מוסכם בזאת כי העיר

 המגיע לה על פי חוזה זה או מכל מקור אחר )לרבות כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן( מאת הקבלן.

 

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת הקבלן בכל 

 ות חילוט ערבויות בנקאיות.דרך אחרת, לרב
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 כתובות והודעות .12

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא לחוזה זה. א.

 

כל הודעה שתשלח על ידי אחד מהצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת  .ב

במועד מסירתה, ואם נשלחה  -שעות מעת מסירתה כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד  72תוך 

 ה במועד שיגורה בפקסימיליה.בפקסימילי

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

____________________  _________________ 

 הקבלן העירייה                           



 
 

34 
 

 

 מסמך ו'
 לחוזה 9סעיף 

 

 

 

 

 תאריך: ____________         לכבוד

 הוד השרוןעיריית 

____________ 

 

 א.נ.,

 

 כתב ערבות מס' ....................................הנדון: 

 

 

לרכישה והתקנה של  212/17 מס' לחוזההמבקש( בקשר  -על פי בקשת________________ )להלן  .0

שולחנות טניס שולחן חיצוניים, שולחנות משחק חיצוניים וקירות הליכה חיצוניים לגני משחקים 

 ל סכום עד לסך השווההננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כ ,וך בעיר הוד השרוןוחצרות מוסדות חינ

כפי  המחירים לצרכן,( ש"ח בלבד, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד אלף חמש עשרה) 05,111 – ל

"המדד"( בין המדד לחודש  -)להלן  שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 בחודש שאחריו לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות. 05 -תפרסם ב יש__________

 

לרבות ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב,  01סכום הערבות ישולם לכם על ידינו תוך  .7

וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל  הוד השרוןחתומה ע"י עיריית באמצעות הפקסימיליה, 

שתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת חובה להוכיח או לנמק את דרי

 המבקש.

 

 או העתקו )במידה שיועבר אלינו באמצעות הפקסימיליה(. לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה .3

 

___________ וכל דרישה על פיה צריכה להמסר לנו לא יאוחר  תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום .4

 חר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו.מהמועד הנ"ל. לא

 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

      

 בכבוד רב,  

 

 בנק________________     

 סניף________________     

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע
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