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 49/2022מכרז פומבי מס' 

 לפריסת מרבדי דשא סינטטי
 ברחבי העיר דימונה

 
ברחבי העיר דימונה סינטטי  דשא מרבדי פריסתת מציעים להגיש הצעותיהם לעיריית דימונה מזמינה בזא .1

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז על נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 
 

 

יש להוריד מאתר האינטרנט של העירייה תחת דף "דרושים ומכרזים" זאת החל מיום  את מסמכי המכרז .2
4.9.22.   

 

בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר דוד לוי, מנהל מחלקת הרכש, באמצעות  ו/או שאלות הבהרה  פרטים נוספים .3

ועד ליום  20229.4.החל מיום   davidl@Dimona.muni.il פנייה בכתב בלבד, בכתובת דואר אלקטרוני:
 . 12:00ועד לשעה:  11.9.2022

 
 

ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה רשאית  נמוכהלקבל את ההצעה המובהר כי אין העירייה מתחייבת  .4
 יונה הקודם עם המציע.להתחשב, בין השאר, בניס

 

מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו אישיות  .5
לים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בע

 נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 
 

 בשניההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה ההתקשות על נספחיו( תוגש  .6
בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה של המציע, כאשר היא  עותקים

 ידי המציע.-ומה עלממולאת וחת

 
בבניין  303במסירה ידנית בלבד לגב' יפה עזריה, מנהלת מכרזים וועדות ,קומה ג' חדר יש להגיש ההצעה את  .7

הצעה אשר לא תוגש במועד לא  ,12:00שעה עד ל  18.9.2022העירייה ותשולשל לתיבת המכרזים עד ליום 
 תתקבל.

 
 

בלשכת היועמ"ש קומה )או בסמוך לאחר מכן(  12:15בשעה   18.9.2022ביום פתיחת תיבת המכרזים תתקיים  .8
  ג' בבניין העירייה.

 
חלקים מההצעה )לרבות מסמכים, נספחים ואישורים( אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, ייפסלו  .9

 ידי העירייה. -ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על
 
 
 

 בכבוד רב,                       
 

 בני ביטון                       
 ראש עיריית דימונה                       

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:davidl@Dimona.muni.il


 

 

3   חתימת וחותמת המציע:_____________
  

 49/2022מכרז פומבי  מספר 

 ברחבי העיר דימונה סינטטיפריסת מרבדי דשא ל                                  

 :בואמ .1

 הזמנה להציע הצעות: .1.1

טו להלן להגיש גופים העומדים בדרישות שיפור"( מזמינה בזאת העירייהעיריית דימונה )להלן: "

כמפורט  "העבודות" ו/או "השירותים"(פריסת מרבדי דשא סינטטי )להלן: הצעתם לביצוע עבודות 

 להלן על נספחיו.במסמכי המכרז 

 

 עיקרי ההתקשרות: .1.2

פריסת מרבדי דשא סינטטי ברחבי העיר דימונה עבור העירייה עבודות  הזוכה במכרז יידרש לבצע 

 ומסומן כנספח א'.כמפורט במפרט הטכני המצ"ב לחוברת המכרז 

לא כולל מע"מ, הסכום למ"ר  ₪  50עבור פריסת מרבדי הדשא בסך של עירייה קובעת בזה מחיר מרבי ה

 .ובהתאם לאמור במפרט הטכני פריסת מרבדי הדשא במיקום שיקבע על ידי העירייהל האמור כול

המציעים יידרשו ליתן הנחה מהמחיר המרבי, מציע שלא יציין את שיעור ההנחה ייחשב הדבר כאילו 

 בחר שלא לתת הנחה כלל והצעתו תעמוד על המחיר המרבי. 

 

 , על פי צורך כי היקף העבודות ו/או השירותים נשוא מכרז זה תלויים בתקציב העירייהיובהר בזאת 

 התאם לשיקול דעתה הבלעדי.וב

 

 :כללי  .2

 מסמכי המכרז כוללים: 

 הוראות למשתתפים ונוסח ערבות מכרז. .2.1

 טופס הצעת משתתף. .2.2

 :כמפורט להלןנספחי חוברת המכרז  .2.3

 מפרט טכני . -נספח א'   

 טופס פרטי המציע. -נספח ב'   

 טופס הצהרה והצעת המציע. -נספח ג'   

 פליליות.תצהיר העדר הרשעות  -נספח ד'   

 .1976   -הצהרה בדבר חוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"ו  -נספח ה'   

 הצהרה על העדר קרבה משפחתית לעובד רשות ו/או חבר מועצה -נספח ו'   

 הסכם. -נספח ז'   

 ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(.  - נספח ח'   

כל מסמכי המכרז העירייה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים  .2.4

המנויים לעיל והוא קראם, הבין את תוכנם ומתחייב לבצע העבודות נשוא המכרז על 

 פי תנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז.
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העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים  .2.5

המכרז היו חלק בלתי נפרד מתנאי ותיקונים במכרז. השינויים והתיקונים, כאמור, י

בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי ויובאו, 

 הכתובות שנמסרו על ידם.

 
בתוצאות מכרז זה רשאים לעשות שימוש גם תאגידים עירוניים ו/או גופים קשורים  .2.6

ם לגופים אליה בכפוף לדינים החלים עליהם, הזוכה במכרז יעניק את השירותים ג

 ן.יכאמור לפי הצורך והעני

 
 :לוח הזמנים למכרז .3

 להלן לוחות הזמנים לעריכת המכרז: .3.1

 מועד פעילות

 12:00עד לשעה  11.9.2022 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00עד לשעה  18.9.2022 מועד אחרון להגשת הצעות

 

שנקבעו במכרז או על פיו, העירייה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים  .3.2

ובכלל זה המועד למתן הבהרות וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל 

עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר למשתתפים במכרז בהתאם 

 שמסרו בעת רכישת המכרז וכן באמצעי בו פורסם המכרז.  לפרטים

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז: .4

העומדים בכל התנאים הבאים ואשר  שהינם עוסק מורשה או חברה בע"מ,רשאים לגשת למכרז זה ספקים, 

 דרושים להוכחת עמידותם בתנאים המנויים להלן: המציאו את כל המסמכים ה

 מציע או הצעה אשר אינם עומדים בכל התנאים הנדרשים יכול שייפסלו.

 עבודות ו/או שירותים נשוא מכרז זה.המשתתף בעל עסק לאספקת ציוד ו/או ביצוע  .4.1

המשתתף מחזיק ברישיון עסק מאת הרשות בה מצוי עסקו )במידת הצורך ועל פי דין  .4.2

 מ"ר(. 300במשתלה אשר גודלה מעל 

השנים  3במהלך בפרויקטים דומים למשתתף ניסיון בביצוע עבודות ו/או שירותים  .4.3

 (.2019-2022האחרונות ) 

 

 למספר המשותפת הצעה להגיש אין, עצמו במציע להתקיים צריכים לניסיונוו למציע המתייחסים התנאים

 ייחשב לא המציע שאינו אחר גורם בכל או מניות בבעל, המציע של באורגן, קשור בתאגיד תנאי קיום. מציעים

 .תנאי באותו כעמידה

 

 הגשת מעטפת ההצעה: .5

 מעטפת ההצעה תכיל:  
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שני העתקים של ההצעה שיכללו בתוכם את טופס הצעת המחיר המצ"ב לחוברת  .5.1

המכרז, וכל המסמכים הנלווים והנספחים  לחוברת כנספח ג'ומסומן המכרז 

המבוקשים למיניהם חתומים בתחתית כל עמוד בחותמת וחתימה מקורית )לא צילום( 

 ומתים על ידי עו"ד / רו"ח כנדרש.ומא

וניין לחשוף מידע חסוי יצרף הוא עותק לעיון המתחקים ללא הצעת במידה והמציע אינו מע .5.2

מחיר ובהשמטת המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם, יש לסמן עותק זה כעותק לעיון 

 המתחרים.

 בנוסף למסמכי המכרז כמפורט לעיל, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: .5.3

 מעמד המציע: .5.3.1

 המציע יצרף תעודה תקפה בדבר עוסק מורשה לצרכי מע"מ.   -יחיד 
  -תאגיד

רישום התאגיד כן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז בדבר המציע יצרף תדפיס מעוד .א

 מרשם התאגידים לרבות רישום בעלי המניות.

 בשם לחתום המוסמכים החתימה מורשי בדבר ח"רו או ד"מעו אישור לצרף המציע על .ב

 .המכרז מסמכי על בחתימתם ולחייבו המציע

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .5.3.2

אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(,  .5.3.3

 .1976 -תשל"ו

אישור מפקיד שומה או מרואה חשבון על כך שהמציע מנהל פנקסי חשבונות  .5.3.4

 מוסף כדין. ורשומות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך

 אישור ניכוי מס במקור. .5.3.5

אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  )אכיפת ניהול חשבונות,  .5.3.6

 1976תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

נשוא המכרז מחייבים רישיון  הציודו/או אספקת ככל שמכירת  -רישיון עסק .5.3.7

 עסק עפ"י דין, על המשתתף להיות בעל רישיון עסק כאמור.

 קובץ שאלות ותשובות ההבהרה חתום על ידי המציע. .5.3.8

מציע שהוא בשליטת אישה יצרף להצעתו אישור רו"ח בדבר זכויות החתימה  .5.3.9

 ושמות המוסמכים לחתום בשם המציע על הצעה זו.

מת כדין  בדבר העדר הרשאות פליליות בנוסח המצ"ב ומסומן תצהיר מאו .5.3.10

 לחוברת המכרז. כנספח ד'

תצהיר מאומת כדין בדבר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין בנוסח  .5.3.11

 לחוברת המכרז. כנספח ה'המצ"ב ומסומן 

תצהיר מאומת כדין בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה בנוסח  .5.3.12

 לחוברת המכרז. נספח ו'כהמצ"ב ומסומן 
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 תקינות ההצעה: .6

על המשתתף במכרז לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים, לרבות אישורי עו"ד  .6.1

ו/או רו"ח ולדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. אי מילוי אחת או יותר 

 .מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה

 כל או, ההסכם בתנאי לרבות, המכרז ממסמכי כלשהו במסמך שייעשו תוספת או שינוי כל .6.2

, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת ידי על בין, לגביהם הסתייגות

 הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, ההצעה לפסילת לגרום עלול והדבר העירייה את יחייבו לא

 .העירייה של

. במכרז למשתתפים פה בעל נתנוישי ההסברים או/ו הפירושים לכל אחראית אינה העירייה .6.3

 את. העירייה את מחייבים אינם, במכרז למשתתפים פה בעל שיינתנו הסברים או/ו פירושים

 שתימסרנה ותשובות למשתתפים בכתב הודעות וכן המכרז מסמכי ורק אך יחייבו העירייה

 .המכרז הליכי במסגרת שיוגשו ההבהרה לשאלות בכתב

, בלבד זה מטעם, המכרזים וועדת תהא, לעיל לאמור בהתאם הצעתו את המציע הגיש לא .6.4

 או ישלים, יתקן המציע כי לדרוש דעתה שיקול ולפי לחילופין, או ההצעה את לפסול רשאית

 המציע שצירף תיקון או שינוי, הסתייגות מכל להתעלם, לחילופין, או, הצעתו את יבהיר

 .דין כל לפי והכל, כאמור, הסתייגות ללא הוגשה כאילו הצעתו את ולראות

 ביטוח .7

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה בהליך זה(  .7.1

את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש בהליך זה ללא כל שינוי  עירייהימציא ל

 .בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת ההליך זה

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה להליך זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  .7.2

חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש בהליך זה ואת המשמעויות הכספיות 

 של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח בהליך זה.

לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות מאחר ואין אפשרות להוציא  –ת לב המציע מלתשו .7.3

העתקי פוליסות או תמצית  עירייה"אישור קיום ביטוחים", יהיה על המציע הזוכה למסור ל

פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע 

 הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .7.4

אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח                  מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי  .7.4.1

מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש בהליך זה ו/או כי עלויות                           

התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח בהליך זה לא נלקחו בחשבון 

 בהצעתו.

 עירייהרישות המציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לד .7.4.2

הזכות,  עירייהבמועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר בהליך זה, שמורה ל

לפי שיקול דעתה הבלעדית, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש בהליך 

זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה של 
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מעצם אי עמידת  ייהעירלדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו ל  עירייהה

 המציע  בהתחייבות זו כלפיה.

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור  עירייהמובהר בזאת כי ל  .7.5

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים  עירייה(  מובהר, כי לט נספחקיום ביטוחים )

כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי 

תביא לביטול זכייתו, חילוט ערבות ההצעה או  עירייההליך זה ואי המצאתו חתום לידי ה

 .ערבות הביצוע

 בקשות ושאלות הבהרה: .8

 סתירות, שגיאות או שיהיה לו ספק  באם ימצא משתתף שרכש את מסמכי המכרז .8.1

שהוא בקשר למובן המדויק של איזה סעיף או פרט ו/או המבקש לקבל תשובות יגיש  

ויוודא קבלתן  למנהל מחלקת הרכש, מר דוד לוי  לא יאוחר  מיום  בכתבשאלותיו, 

תשובה  , davidl@Dimona.muni.ilבאמצעות דוא"ל:   0012:שעה עד ה  20229.11.

 תשלח בכתב לכל המשתתפים במכרז.

 יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר סבירות או אי בהירות,  ,שלא יפנה כאמור ציעמ .8.2

ב, וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל לא צ"שגיאות או אי התאמות וכיו

 תשמענה.

 מבנה השאלות יהיה בפורמט הבא:, wordשאלות ההבהרה יועברו בדוא"ל כקובץ  .8.3
 
 

 
 הערות פירוט השאלה עמוד סעיף מס"ד

     

 

  שינויים להכניס, ההצעות להגשת האחרון למועד קודם עת בכל רשאית העירייה .8.4

 השינויים. המשתתפים לשאלת בתשובה או ביוזמתה, המכרז במסמכי ותיקונים

 כל של לידיעתם בכתב ויובאו המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהיו, כאמור והתיקונים

 מסמכי רכישת בעת ידם על שנמסרו הכתובות לפי ל"בדוא  המכרז מסמכי רוכשי

 המכרז וכן יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה.

 מסמכי  ובין ההבהרות במסמכי האמור בין סתירה של מקרה בכל כי בזאת מובהר .8.5

 מסמכי בין סתירה של במקרה. ההבהרות במסמכי האמור יגבר, המקוריים המכרז

 .יותר המאוחרת בהבהרה האמור יגבר, עצמם ובין ההבהרות

 ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה שתוגש שלא בהתאם לתנאי המכרז או  .8.6

 בסטייה ממנו. 

 הנחיות למילוי הצעת המחיר: .9

 ינה בדרך של מתן הנחה בלבד למחיר האומדן שהינו מחירההצעה למכרז זה ה .9.1

 מקסימום.

mailto:davidl@Dimona.muni.il
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ציע ליתן הנחה באחוזים ובשקלים, על המציע למלא את טופס הצעת המחיר על המ .9.2

לחוברת המכרז ולציין במקום המיועד את אחוז ההנחה  כנספח ג'ומסומן המצ"ב 

 .לאחר מתן ההנחההמוצע על ידו ממחיר האומדן ואת המחיר השקלי 

יכלול את כל ההוצאות של המציע בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין המחיר המוצע  .9.3

 ביצוע העבודות ואו מתן השירותים,וסוג שהוא, לרבות והמיסים הנדרשים לצורך 

 פריסת מרבדי הדשא, כח אדם , ציוד, כלי רכב, ביטוחים וכיו"ב.

 עה.עלולה להביא לפסילת ההצמובהר כי הצעה המהווה תוספת למחירי מקסימום  .9.4

 

 הגשת ההצעה: .10

 18.9.2022את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ללא זיהוי חיצוני לא יאוחר מיום  .10.1

ולהניחה בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדה של רכזת ועדות מכרזים הגב'  14:00עד לשעה 

 יפה עזריה, קומה ג' בבניין העירייה.

מרבדי דשא סינטטי ברחבי העיר פריסת ל 49/2022על המעטפה יצוין "מכרז פומבי מס'  .10.2

 דימונה" .

מעטפת ההצעה תכלול את כל המסמכים הנדרשים והנספחים הנלווים באופן שימנע  .10.3

 התפרקותה.

הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תיבחן ותוחזר  .10.4

 לשולחה.

 מו כל עמוד בחוברת ההצעה, לרבות המסמכים והנספחים הנלווים לו, ייחת .10.5

 בחותמת המציע ובחתימת מקור של מורשה / מורשי חתימה מטעמו.    
 וד האחרון של החוזה בחותמת המציעהחוזה, לרבות נספחיו, ייחתם בעמ .10.6

    בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של המציע.  -ובחתימתו, וביתר העמודים  

 מטעם המציע.מקום בו נדרשת חתימת המציע, יחתום אך ורק מורשה / מורשי חתימה 

הבין את   המכרז, איה לכך שהמציע קרא את כלל מסמכי הגשת הצעה חתומה מהווה ר .10.7

 האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.

אחד למען הסר כל ספק מובהר בזה במפורש, כי במקרה שמציע לא יצרף להצעתו את  .10.8

טו לעיל בדבר אופן המסמכים המפורטים לעיל במכרז זה או לא ימלא אחר ההוראות שפור

הגשת המסמכים ו/או ינקוב בפרט/ים אשר יתבררו כלא מדויקים ו/או שאינו אמיתי/ים 

רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מבלי שתחול עליה חובת הנמקה, שלא 

 לקבל את הצעתו, גם אם תהיה זו ההצעה בעלת המחיר הנמוך ביותר.

חוברות דרש ו/או מילוי מחיר שונה בכל אחת משתי אי הגשת הצעת מחיר במקום בו נ .10.9

המכרז ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז 

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי 

 או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה. 

 מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס. בשום .10.10
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 :עירייההחלטות השיקולי ו .11

 

שהיא, והיא  או כל הצעה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר עירייהאין ה .11.1

תהיה רשאית להתחשב בשיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע 

את השירות הנדרש ברמה מעולה. ההחלטה נתונה לשיקול  ולספק ובכושרו לבצע

, מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערער עירייהדעתה הבלעדי והמוחלט של ה

 עליה. 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  .11.2

ת שיוגשו מהות ההצעה ותנאיה. סבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות אחרו

 על ידי המשתתפים במכרז.

שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או יותר,  עירייהה  .11.3

ו/או  ל לפי ראות עיניהומציע מסוים רק בחלק מן נשוא מכרז זה, הכעם וכן להתקשר 

 לבחור יותר מספק אחד.

להציע קשה רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו, ולבטל את הב העירייה .11.4

הצעות, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפרסם הזמנה חדשה להציע הצעות, או להתקשר 

 אם צד שלישי כלשהו לביצוע מכרז זה כפי שתמצא לנכון. 

עירייה, אשר תבחן את כל בחירת ההצעה הזוכה תיעשה על ידי וועדת המכרזים של ה .11.5

אחוז ההנחה שינתן מסמכי ההצעה וצרופותיה בהתאם לתנאי המכרז תוך התחשבות ב

המציע בעל אחוז ההנחה הגבוה ביותר והסכום הנמוך ביותר ביחס  -והסכום המוצע

 למחיר  יוכרז כזוכה במכרז.

לעירייה ו/או לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש מהמציע פרטים  .11.6

והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת 

וספים להוכחת כשירותו, ניסיונו, אפשרויות המימון, יכולות האשראי מסמכים נ

וכיו"ב, המציע יהיה חייב להמציא הפרטים וההבהרות שנדרשו. סרב המציע למסור 

מסמך, הסבר או ניתוח כלשהו כאמור רשאית העירייה להסיק מסקנות כראות עיניה 

 .ואף לפסול את ההצעה

 
 :תוקף ההצעה .12

 ימים ממועד הגשת ההצעות למכרז. 90למשך ההצעה תעמוד בתוקפה  .12.1

במקרה בו מציע במכרז יחזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא, רשאית ועדת המכרזים  .12.2

להכריז על ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת 

 ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות המהווים תנאי סף למכרז.

לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר פקיעת  וועדת המכרזים רשאית .12.3

 תוקף ההצעה ובלבד שהמציע נתן לכך הסכמתו.
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 :) נספח ז' לחוברת המכרז( חתימה על ההסכםהודעה על זכייה ו .13

 עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה. .13.1

 בתוך  כתנאי לחתימת החוזה על ידי העירייה יידרש הזוכה להמציא לעירייה .13.2

ימי עבודה מיום ההודעה על הזכייה, את כל  7 -המועד שייקבע בהודעת הדרישה ולא פחות מ

לרבות ערבות בנקאית  המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים במסמכי המכרז

בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז וההסכם הנלווה לו המסומן  ₪  20,000)בלתי מסויגת( בסך 

 "(.ערבות ביצוע) להלן: " כנספח ח'

 אי המצאת המסמכים בתוך המועד שהוקצב לכך מהווה הפרה של תנאי המכרז.  .13.3

במקרה כזה תהא רשאית ועדת המכרזים להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז, כל זאת 

מבלי לגרוע בסמכותה של העירייה להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שיגרם לה כתוצאה 

 מההפרה.

 במידה והחליטה העירייה כי לא מילא הספק אחר התחייבויותיו לפי מכרז זה  .13.4

לשביעות רצונה תהא רשאית להודיע לספק הזוכה על ביטול ההסכם, ולהתקשר בהסכם עם 

המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום השני לאחר המציע שזכה וזאת ללא צורך ביציאה 

 למכרז חדש.

חודשים, העירייה תהא רשאית ע"פ  12 -זה הינה ל תקופת ההתקשרות על פי הסכם .13.5

 12תקופות נוספות של  2 -שיקול דעתה הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות ב

 חודשים. 36לא תעלה על חודשים כל אחת , ובלבד שסך כל תקופת ההתקשרות 

 

 
 :עיון במסמכי המכרז .14

בהתאם לקבוע  ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז לעיין במסמכי המכרז .14.1

 ובהתאם להלכה הפסוקה. 1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ״ג 21בתקנה 

בטופס ההצעה  לעיל 6.2צרף להצעתו עותק לעיון המתחרים כאמור בסעיף מציע שלא  .14.2

כסודיים ולא צירף עותק לעיון המתחרים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון 

 מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  .14.3

ן בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיו

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  .14.4

ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לדיני העיון 

 ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.

ם המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקי .14.5

הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על 

 כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
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החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע  .14.6

 הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 
 :כללי .15

תהא להם המשמעות  במסמכי המכרזמילים וביטויים, ככל שלא הוגדרו  - פרשנות .15.1

 -, בתקנות חובת המכרזים, תשנ״ג 1993 -שיש להם בחוק חובת המכרזים, תשנ״ב 

, אלא אם כן משתמע 1981 -, בפקודת הפרשנות או בחוק הפרשנות, התשמ״א 1993

 מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע ביטול או  .15.2

 בתוקפו של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

ההסכם המצורף לחוברת המכרז, על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מחוברת המכרז,  .15.3

יש לראות את המכרז וההסכם הנלווה לו כמסמך אחד משלים זה את זה, בכל מקרה 

המכרז לנוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים,  של סתירה בין נוסח

בנסיבות בהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לנוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו 

 נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים ו/או זוכים במכרז.

לשון  -לשון רבים במשמע, ולהיפך. כל האמור בלשון זכר  -כל האמור בלשון יחיד  .15.4

 ה במשמע, ולהיפך.נקב

כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי  .15.5

 פרשנות.

 

 

 :הצעה תכסיסנית .16

ור לב או הצעה הפסדית שמניתוח שלה עולה כי אין לה בסיס כלכלי בר-הצעה תכסיסנית, חסרת תום           

 תיפסל. -ומוצק שניתן להסבירו 

 

 :הוצאות השתתפות במכרז .17

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע, וזאת ללא קשר לתוצאות המכרז.           

עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרה של המציע כי ידוע לו שכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפותו 

אחר מהעירייה במכרז הינן על חשבונו, וכי לא תהיה לו כל דרישה או טענה להחזר כספים או כל פיצוי 

 בגין הוצאותיו כאמור.

 

 :ביטול ודחייה .18

ועדת המכרזים רשאית לבטל או לדחות את המכרז בכל שלב, ולמציעים לא תהיה זכות לדרוש את           

 אכיפתו או לדרוש השבת כספים שהוצאו בקשר עם עריכת המכרז או כל פיצוי אחר.

 

 :סמכות שיפוט .19



 

 

12   חתימת וחותמת המציע:_____________
  

לגבי מכרז זה וההסכם המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך בדימונה  סמכות השיפוט המקומית          

 .בלבד או בבאר שבע לפי העניין

 

 

 בכבוד רב,                                                                     

 
 ביטון בני                                                                               

 ראש עיריית דימונה                                                                            
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 נספח א'           
       
    

 מפרט טכני
 

 
 )התקנה(פריסת הדשא הסינטטי

 

 ס"מ כבסיס לפריסת הדשא.  10פריסת הדשא כוללת הספקת ופריסת מצע מהודק בעובי  .1.1

 פריסת הדשא כוללת ריסוס השטח במקומות בהם קיימת עשביה טרם פריסת הדשא.   .1.2

 ס"מ בהתאם להנחיות נציג 10פריסת הדשא כוללת חישוף שטח וניקוי השטח עד לעומק  .1.3
ס"מ תוחמי  20עיגון שוליים עם מסמרי עיגון בארוך  ,פרליגהעירייה. כולל תעלות ניקוז היקפיות,

 דשא קשיחים.   

. המרבדיאשר את טיב חומר  שנציג העירייהרק לאחר  על ידי הספק הזוכה במכרז תעשה פריסהה .1.4
 מאחריות לקליטת הדשא ולכיסוי השטח. ספקאישור זה אינו פוטר את ה

הזמנת עבודה חתומה על ידי אגף מובהר בזאת כי הדשא יסופק וייפרס אך ורק לאחר קבלת  .1.5
 הגזברות בעירייה.

 למ"ר לא כולל מע"מ. ₪  50אומדן העירייה לפרק זה הינו  .1.6
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 נספח ב'           
 
 

 פרטי המציע
 
 

  שם המציע
  כתובת המציע

  מספר טלפון
  מספר נייד

  מספר פקס'
  כתובת דוא"ל

 
 

 
 איש הקשר מטעם המציעפרטי 

 
 שם איש הקשר

 
 כתובת דוא"ל תפקיד

 
 

 מס' טלפון
 

 מס' הפקס'
 
 

 מס' טלפון נייד

 
 

 מעמד המציע:
 

 צורת ההתאגדות  של המציע 
 

 חברה   /  עמותה   /  שותפות    / עוסק מורשה    , אחר :_______________.
 

 ______________________.מספר מזהה _ לפי הרישום במרשם הרלוונטי( 
 

 מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע :
 

 
 שם

 
 ת.ז

 

 
 תפקיד בתאגיד

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 נספח ג'           
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 הצהרת והצעת המציע

המפרט הטכני אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, לרבות תנאיו וההוראות הכלליות למשתתפים,  .1

 ומאפייניו.

מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, המפורטים לעיל וכי תנאי ההסכם וכל הגורמים המשפיעים על מתן  הנני .2

ות לי מהות העבודות ו/או השירותים נשוא המכרז כפי שקבעה השירות נשוא המכרז ידועים לי ומוכרים, וברור

 העיריה ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 אני מצהיר בזאת כי: .3

 תנאי הסף שנקבעו במכרז לרבות ניסיון תעסוקתי.הנני עומד בכל  .א

למסמכי  כנספח א'  המפרט הטכני המצ"ב ומסומן עפ"י ולפרוס את מרבדי הדשא הנדרשהנני מסוגל לספק  .ב

 המכרז ולפי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

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

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג  -בחשבון את כל ההוצאות  תי לקחבמסגרת המחיר המוצע  .ד

 .פי תנאי המכרז כל המשתמע בכך ועל  עלבאספקת ופריסת מרבדי הדשא הכרוכות 

 .ידוע לי כי אין העירייה מתחייבת בהיקף הזמנות ו/או סכום כלשהו והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי .ה

. כן ידוע לי כי העירייה תהא ידוע לי כי הנני יכול להציע הצעתי לכל אחד מהפרקים בנפרד או לשניהם יחד .ו

   רשאית לקבוע לכל פרק בנפרד זוכה או לקבוע זוכה אחד לשני הפרקים יחד.

 הצעת המציע
 פרטי המציע :

 
 כתובת שם המציע

 כתובת דוא"ל פקס': טלפון:

 פרטי איש הקשר מטעם המציע
 

 שם איש הקשר
 

 דוא"ל תפקיד
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 הנחה על מחיר מקסימום() הצעת מחיר

 
בעה על המציע למלא  במקום הייעודי בטבלה את אחוז ההנחה המוצע על מחיר המקסימום שק -

       .העירייה באחוזים ומחיר בשקלים לאחר שקלול ההנחה המוצעת
 

מחיר מקסימום למ"ר  
 לא כולל מע"מ()

 באחוזיםהנחה 
 )ממחיר מקסימום(

 בשקלים מחיר
)לאחר מתן הנחה 

 ממחיר המקסימום(
 

 פריסת דשא סינטטי
למ"ר לא כולל ₪  50

 מע"מ.
  

 
 

 חתימת המציע:
 
 

______________      _________________ 
 חתימה וחותמת המציע        תאריך 
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 'נספח ד
 
 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות
 
 

אני הח"מ ____________ נושא ת.ז שמספרה ______________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 
 שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל.

 
מגיש את התצהיר בשם,____________ שמספרה _________________ להלן )"החברה" או אני הח"מ 

 "המציע", בה אני מורשה חתימה ואני מוסמך.
 

"החוק"(  -)להלן 1976 -תצהיר זה נעשה בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1
דשא סינטטי ברחבי העיר  פריסת מרבדיל 49/2022וההגדרות המצויות בו, ובתמיכה למכרז מס 

 דימונה )להלן: "המכרז"(.

 

עד למועד מתן תצהירי זה  לא הורשע המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או ממנהלי המציע ו/או בעל  .2
הרי שעד למועד  -הזיקה אליו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק, ואם הורשע ביותר משתי עבירות

 לוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.האחרון להגשת ההצהרות במכרז, חלפה /תח
 

 הנני מצהיר כי החתימה המופיעה להלן היא חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
 
 

   
 אישור 

 
 
 

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, _______________עו"ד, במשרדי  ברח' 
_______________ , ולאחר שהזהרתיו ________________, מר/גב' _________________ נושא ת.ז. 

כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 
 ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

      
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד                  

 
 
 
 
 

_________________________ 
   ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד *
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 נספח ה'             
 

 תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין
      
 .1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו      

 
מציע ה__________ _____, נושא במשרת ____אני הח"מ _____________ נושא ת.ז __________

) להלן:  , ח.פ _______________ פריסת מרבדי דשא סינטטי ברחבי העיר דימונה""ל 49/2022מס'  במכרז
, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים "החברה"( 

 בחוק ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ועבורו מצהיר בזאת בכתב כדלקמן :
  
 החברות"(.)להלן: "חוק  1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268":  כמשמעו בסעיף בעל שליטה"
 
 ": כמשמעו בחוק החברות.בעל עניין"
  

 הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל עניין
 למציע )הקף את התוכן המתאים(

 
 31שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות      -

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

 
ים חוק עובד 2002באוקטובר  - 31הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג     -

ו/או לפי חוק שכר מינימום ,  1991זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( ,התשנ"א 
אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז , חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  1987 -התשמ"ז,

 האחרונה;
 

חייבים ע"פ חוק ו/או המציע מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום וכל התנאים הסוציאליים הנלווים והמת
 הסכמים קיבוציים / צווי הרחבה החלים, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

 
 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 
 
               __________________ 

 
 חתימה + חותמת            

 
 

 אישור
 
 

בפני מר/גב'______________ מאשר בזה כי ביום____________ הופיע  אני, עורך דין _____________
אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה _____________ לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת 

 וכי יהיה צפוי  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
 
 
 
 

__________________       ___________________ 
 חותמת         חתימה 
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 'נספח ו           
 :לכבוד

 עיריית דימונה
 

 הצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
 
 הנני מצהיר בזאת כי עיריית דימונה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1
 

 יש לחבר המועצה  בטובת הנאה.סעיף)א( לפקודת העיריות בדבר איסור התקשרות בחוזה בו  .1.1
 

א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו,  122סעיף  .1.2
או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -העירייה; לעניין זה, "קרוב"  אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם
 אחות."

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע:  12כלל  .1.3

ה או חבר מועצ -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה" 
-()ב( ו1)1קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ()ב((."1)5
 

)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין,  174סעיף  .1.4
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .2
 

 יש/אין )מחק את המיותר( למי מחברי מועצת העיר כל טובת הנאה מהתקשרות זו .2.1
 לא בעצמו ולא ע"י קרובו או סוכנו לא במישרין ולא בעקיפין.

 
 בין חברי מועצת העירייה יש / אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, .2.2

 ואף לא סוכן או שותף.
 

יש / אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .2.3
 או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי 

 
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –. יש/ אין לי )מחק את המיותר( בן 2.4

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

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים  .4
 
( לפקודת העיריות, 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

א')א( 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב 
 ות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.לפקודת העירי

 
 
 
 

 שם המשתתף: __________________   חתימת המשתתף: __________________
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 'נספח ז           

 
 הסכם      

 
 2022ביום _______ לחודש ________ שנת  בדימונהשנערך ונחתם        

 
 

 עיריית דימונה    :בין
  1ת.ד   
 דימונה  
 "( " :)להלן  

             
 מצד אחד         

 
 _____________________      :לבין

 
    _____________________ 
 ת.ז./ח.פ _______________  
 כתובת ________________  
 "(הספק" : )להלן  

             
 מצד שני         

 
 

פריסת מרבדי דשא סינטטי ברחבי העיר דימונה )להלן: ל 49/2022והעירייה פרסמה מכרז שמספרו        הואיל:
 "המכרז"(.

  
  מכרזספק, לאחר עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז על נספחיו  הגיש הצעתו לוה        והואיל:

 ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים בהתאם  לכלל מסמכי והסכים לקבל על עצמו את                     
 .כנספח א'המכרז ובפרט למסמך הטכני המצ"ב לחוברת המכרז ומסומן  

 
               והספק הוכרז כזוכה במכרז.        והואיל:

 
וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע    לביצוע העבודות       והואיל:

  ו/או מתן השירותים כאמור בתנאי המכרז דנן;
 
 

 אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 

 :מבוא .1
 

המבוא להסכם זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה ויש  .1.1
 לקראם יחד הימנו.

 

 כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי נוחות והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם. .1.2
 
 

 הגדרות .2
 

 למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:בהסכם זה יוקנו      
 
 עיריית דימונה באמצעות אגף שפ"ע.   - "העירייה" ו/או "המזמינה"         
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 לרבות כל מי שיבוא בשמו ומטעמו. -"גזבר העירייה" 
 

  מנהל הרכש בעירייה ו/או מנהל מחלקת הגינון או מי שהוסמך על ידם   -" ו/או "המנהל" נציג העירייה"         
 לצורך ההסכם.

 
הזוכה במכרז, לרבות כל מי שפועל בשמו, עובדיו ו/או שלוחיו או אלה ששרותיהם יושכרו אן   -"הספק" 

ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו בביצוע העבודות או בקשר אליהן וכל מי שהספק אחראי 
 על פי כל דין למעשיו או מחדליו.

 
 אספקה ו/או פריסת מרבדי דשא סינטטי ברחבי העיר דימונה     -"םהעבודות" ו/או "השירותי"
 כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו אשר ניתנה הוראה לביצוען על ידי גורמי העירייה    

 הרלוונטיים ובלבד שהן מאושרות בהזמנה תקציבית כמפורט במסמכי החוזה.   
 

 ע"י נציג המזמינה.כל אתר ו/או מיקום שיקבע  -"אתרי האספקה"         
 

צעת התמורה המגיעה לקבלן בעבור ביצוע כל התחייבויותיו מכח הסכם זה ומסמכי ה -" התמורה"
 להסכם. 24בסעיף כמפורט  המחיר

 
 מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.     -" המדד"         

 
 מדד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות.ה   -" מדד הבסיס"         

 
 

 :מסמכי ההסכם .3
 

ערבות   -כלל מסמכי המכרז על כל צורפותיו חלים על הסכם זה בתוספת נוסח ערבות בנקאית .3.1
 ביצוע. 

 
יפנה מיד  כם לרבות כל מסמך אחר הנוגע לו,אי בהירות או סתירה בין הוראות ההס הספקילה ג .3.2

יהא  הספקתהא סופית ונציג העירייה לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג. הכרעת  נציג העירייה ל
 מחויב לנהוג על פי הוראותיו.

 
 מהות ההתקשרות: .4

 
הספק יבצע עבור העירייה עבודות אספקה ו/או פריסת מרבדי דשא סינטטי בהתאם לדרישת  .4.1

 סכם זה.העירייה כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו ובפרט בנספח הטכני ובהוראות ה

 

אדם, -הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות ע״י הספק ועל חשבונו לרבות המצאת כח .4.2
 הכלים, הציוד, המכונות, המיתקנים וכל דבר אחר בין קבוע ובין ארעי הנחוץ לשם כך. החומרים,

 
 תקופת ההסכם .5

 
______ חודשים, שתחילתה ביום חתימת ההסכם וסיומה ביום ____ 12 –תקופת ההסכם הינה ל .5.1

 "(.תקופת ההסכם)להלן: "
 

העירייה תהיה ראשית לפי שיקול דעתה הבלעדי להאריך את ההסכם בשתי תקופות נוספות של  .5.2
 חודשים. 36חודשים כל אחת, כאשר סך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על  12
 

 ניין.הוארך החוזה כאמור, יחולו בתקופת ההארכה כל תנאי חוזה זה בשינויים המחויבים לפי הע .5.3
 
 הצהרות הספק: .6

 
 הספק מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
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כי קרא את ההסכם, על נספחיו, הבין את צרכי ודרישות העירייה ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה  .6.1
 שעניינה אי הבנה ו/או חסר במידע.

 
ביכולתו לבצע את העבודות בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, וכי ברשותו הידע, הכלים, כי  .6.2

 האמצעים, הניסיון, ההיתרים וכוח האדם לבצע את התחייבויותיו ברמה הגבוהה ביותר. 
 

כי הינו מחזיק בכל האישורים הנדרשים על מנת לקיים את התחייבויותיו מכוח הסכם זה )ככל  .6.3
מתחייב להעביר את התעודות והמסמכים והרישיונות כאמור, לידי  ספק(. השנדרשים אישורים

 העירייה, מיד עם חתימת הסכם זה, ככל שיידרש.
 

 בדקכי  וכןלביצוע העבודות בהתאם להסכם זה,  בקשר הוהנחיותי עירייהה דרישות את בדק כי .6.4
, במומחיותהעבודות את לבצע  וביכולת כי מצהיר אווה, , התנאים ואתר העבודותהפרטים כל את

, ביותר הגבוהים המקצועיים לסטנדרטים בהתאם, ובנאמנות בחריצות, ביעילות, במיומנות
 .תכמוסמ ורשות דין לכל ובכפוף

 

 . כי יעמוד בכל תקני והנחיות הבטיחות הקבועות בחוק, לצורך ביצוע העבודות מכוח ההסכם .6.5

 
ו/או מי מטעמה תוך יחסי אמון מרביים וכי  עירייהינהג ביושר, בנאמנות ובהגינות כלפי הכי   .6.6

 ימסור לעירייה מידע נכון ושלם, על כל דבר ועניין הנוגע לביצוע העבודות.
 

 
 התחייבות לביצוע: .7

 

העיריה מוסרת בזאת לספק, על פי צרכיה, בכפוף לתקציבה המאושר על ידי גזברות העירייה  .7.1
ובהתאם לשיקול דעתה והספק מקבל בזאת על עצמו לבצע העבודות כקבלן עצמאי, הכל בהתאם 

וימלא לצורך זה  ,המנהללהוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של 
מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הקבלן לבצע עבודות דחופות בהתאם אחר כל הוראותיו. 

 .להוראות המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם

 

מכוח  ספקלמען הסר ספק מובהר מוסכם ומובהר בזאת במפורש כי התקשרות העירייה עם ה .7.2
כל  חוזה זה וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי גזברות העירייה וכן בקבלת

האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן 
 או להשתתף בממון ביצוע העבודות, ככל שישנם.

 
מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שהעירייה רשאית שלא לבצע באמצעותו את  ספקה .7.3

שהוא יהא זכאי לכל תמורה  העבודות, במלואן או בחלקן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי
מוותר בזאת ספק ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין העבודות שלא בוצעו כאמור. למען הסר ספק, ה

במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור, לרבות טענה בנוגע להיקף העבודות אשר 
בוהה לשביעות לבצע העבודות בנאמנות, בשקדנות וברמה ג ספקנמסרו לביצועו. עוד מתחייב ה

למען הסר ספק,  דרש, ובהתאם להוראות העיריה ובמחירי הצעתו.ירצון העירייה, בכל היקף שי
התמורה לפי חוזה זה תקבע רק ע״פ העבודות שבוצעו בפועל בהתאם להזמנות העירייה עפ״י חוזה 

 זה.
 

מות ומועד כל עבודה תבוצע על פי הזמנה חתומה ע״י המנהל. בהזמנה יפורטו סוג העבודה, הכ .7.4
 התחלת הביצוע ותקופת הביצוע.

 
 ספקעוד בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי העירייה תהא רשאית להעביר לידי ה .7.5

יידרש לבצע את העבודות השונות בו זמנית במספר אתרים, ספק מספר הזמנות עבודה במקביל, וה
 בחוזה זה.בלא שיהא זכאי לקבלת תמורה נוספת מעבר לתמורה הקבועה 

 
בביצוע העבודות כאמור דלעיל, העיריה תהיה רשאית למסור את ביצוע אותה  ספקאם לא יתחיל ה .7.6

אחר או לבצעה בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות ביצוע כל העבודה על ידי  ספקעבודה לידי 
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אחר, לרבות הוצאות נלוות, גם אם מחירי העבודה יעלו על מחיר העבודה בהצעת  ספקאותו 
 בלן, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של העירייה עפ״י חוזה זה ובהתאם לכל דין.הק

 
יגרום נזק לרכוש ציבורי במהלך ביצוע העבודות מכח הסכם זה, יהא עליו ליידע את  ספקככל שה .7.7

המנהל בדבר הנזק שנגרם ולתקנו על חשבונו והוצאותיו ולהחזיר את מצב הרכוש הציבורי 
לתאם  ספקיום מיום ההודעה למנהל, אלא אם המנהל הורה על מועד אחר. על ה 14לקדמותו, תוך 

כל  את ביצוע התיקון עם אגף התשתיות/הנטיעות בעירייה, לפי העניין, ולבצעו לפי הנחיותיהם.
 .ספקהאמור לעיל יחול גם במקרה שהנזק התגלה ע״י המנהל ולא דווח ע״י ה

 

ולבצע את תיקון הנזקים  ספקשאית להיכנס בנעלי ההתחייבותו זו, תהא העירייה ר ספקיפר ה .7.8
 בעצמה.

ו/או מערבות הביצוע שהפקיד  ספקעלות התיקון שתבצע העירייה תקוזז מהתמורה המגיעה ל
 בידיי העירייה.

 
על אף האמור לעיל, לעירייה שמורה הזכות, במקרים מיוחדים לפי חוות דעת המנהל, לבצע  .7.9

 כמפורט לעיל. ספקהחיוב על הבעצמה את תיקון הנזק ולהשית את 
 
 

 :הסבת החוזה העברת זכות .8

 

לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט אם ספק ה .8.1
 קבל תחילה הסכמה לכך מאת העיריה בכתב ומראש.

 

 ,יה לפי הסכם זה לאחרילא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירספק ה .8.2
 אלא אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר העיריה.

 
 :הנמש ספק .9

 
אינו רשאי למסור את ביצוע העבודות או חלקן  ספקמבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה, ה .9.1

 משנה, בלי שקיבל תחילה את אישורו מראש ובכתב של המנהל.ספק ל

 

המשנה ייצג את הספק ויחויב לפעול על פי כל הכללים ספק ,  9.1מבלי לגרוע מן האמור בס״ק  .9.2
 משנה מטעמו.ספקי ו/או קבלני לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת  ספק. ההספקעליהם חתום 

 
 כספים מאת העירייה. ספקהמשנה לא תהיה כל זכות עיכבון אף אם יגיעו לו או ל ספקל .9.3

 

מאחריותו  ספקולא תשחרר את המשנה, לא תפטור ספק הל הספקמסירת התחייבות כלשהי של  .9.4
השגיאות, ההשמטות  נשאר אחראי לכל הפעולות, ספקומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה וה

, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו ספק המשנההמגרעות והנזקים שנגרמו ע״י 
 נעשו ע״י הקבלן ו/או נגרמו על ידו.

 
 :אמצעי בטיחות וזהירות .10

באופן  מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם ביצוע העבודות בבטיחות ספקה .10.1
 שלא יגרום לסיכון אדם או רכוש.

 
למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי  .10.2

 , ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו.ספקהצעת ה
 
 :בטיחות נאותים בביצוע השירותנקיטת אמצעי  .10.3

 
מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  ספקמבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, ה

חוזה זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל 
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 1954 -עבודה, התשי״ד דין, לרבות חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על ה
פק׳ )להלן: " 1970 -״( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש״ל חוק ארגון הפיקוח)להלן ״

"( והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה, הבטיחות
יצוע ינתנו בטרם יתחיל הספק בביובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות בעבודה, כפי ש

 בויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.יהתחי
 

מצהיר ומתחייב להימנע מלבצע חלק כלשהו  ספקמבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה ה .10.4
 יה,יח חוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירובויותיו מכימהתחי

וראה אשר נקבעה ע״י ביצע כל הוראה של הממונה על הבטיחות, במידה וישנה כזו, המהווה ה
הממונה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע השירות במסגרת המכרז, במידה 
והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת מתן השירות יכול 

 .הספק להתחיל בביצוע השירות, מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה
 

 :זכות גישה .11
 

 מקוםל למפקח ולכל אדם שהורשה לכך על ידי המנהל תהא זכות כניסה למקום העבודה, ולכלמנהל, 
 ספקאחר שבו נעשית עבודה, או מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה, וה

 חייב לאפשר זכות גישה זו.
 

 :העיריה רשאית לעשות פעולות במקום הקבלן .12

 
התחייב לבצע והוא לא ביצע , וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא ספק כל פעולה שה

אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו  ספקרשאית העיריה לשים  -מילאה 
לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה. 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל  מובהר כי
 דין.

 
 :שלילת זכות עכבון .13

 
זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/ בדרך לצורך ביצוע העבודה ספק מוסכם בזה כי אין ולא תהיה ל

זכות עכבון כלשהי  ספקעפ״י הוראות ותנאי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה ל
במקום/במבנה/בדרך ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל 

 זכות עכבון המוקנית לו עפ״י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.
 

 :ויתור על סעדים מניעתיים .14
 
לא ינקוט נגד העיריה ונגד כל אחד מטעמו או הנותן לו שירותים בקשר עם העבודה, בכל הליך  ספקה

משפטי של צו מניעה, צו עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/או 
זכאי כלפי העיריה, אם בכלל, במסגרת  ספקבהמשך ביצוע העבודות. הסעדים היחידים להם יהא ה

 ם משפטיים, יהיו סעדים כספיים בלבד.הליכי
 

 :פגיעה בנוחות הציבור .15

מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה בנוחיות הציבור ולא תהיה כל  ספקה
הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במדרכה, בכביש דרך שביל וכיו׳ב, או בזכות 

 יבורי כלשהו.השימוש וההחזקה ברכוש צ
 

בשטחים ציבוריים ומשמשים את הציבור, משכך על הקבלן לבצע  העבודות תתבצענה, כי ספקידוע ל
 את עבודתו בצורה אדיבה, זהירה ולשמור על בטחון הציבור.

 
 

 :ניקיון מקום העבודה .16

יסלק, מזמן לזמן, ממקום העבודה, את עודפי החומרים והפסולת, ומיד עם גמר העבודה ינקה  ספקה
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את מקום העבודה ויסלק ממנו אל כל המתקנים הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת, המבנים 
הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את האתר והעבודה כשהם נקיים ומתאימים למטרתם, לשביעות 

במידת  ה, מיד עם גמר ביצוע של עבודה ספציפית מכח החוזה, יימציא לעירי ספקה רצונו של המפקח.
ה קבלות המעידות על יתעודה על העברת פסולת לאתר פסולת מוכר ומוסדר וכן ימציא לעיריהצורך 

 ביצוע תשלום לאתר הפסולת ביחס לכל כמות הפסולת אשר הועברה לאתר.

 
 פיקדון וערבות   .17

 
ייבויותיו עפ"י הסכם זה, ימציא הספק לעירייה ערבות בנקאית אוטונומית ) להבטחת קיום כל התח

 ערבות ביצוע(  כמפורט  להלן:
 

 ₪  20,000במעמד חתימתו על הסכם זה, ימציא הספק ערבות בנקאית אוטונומית בשיעור של  .17.1
  ח'כנספח "(, בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז ומסומנת ערבות הביצוע)להלן: "₪( )עשרים אלף   ₪

 

יום לאחר  30ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם לרבות תקופת האחריות ועד  .17.2
 סיומה,  הערבות תשמש גם כערבות לטיב הטובין אשר סופקו ע"י הספק במהלך ההסכם.

 
ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו  ספקמובהר בזאת, כי מתן הערבויות כדלעיל אינו פוטר את ה .17.3

כלפי העירייה עפ״י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של ערבות כלשהי, כולה או 
כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל  ספקחלקה, על ידי העירייה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מה

 סעדים נוספים ואחרים עפ״י חוזה זה ו/או עפ״י דין.

 

ם הערבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והעירייה תהא רשאית סכו .17.4
ויהפוך  לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם,

זכות כלשהי לבוא כלפי העיריה או ראש  ספקנה הגמור והמוחלט של העירייה מבלי שתהא לילקני
עיריה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של העיריה או גזבר ה

 העיריה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת ההסכם.
 

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מפורסם על ידי הלשכה המרכזית  .17.5
רון הידוע במועד לסטטיסטיקה. המדד הבסיסי בכל אחד מהמדדים לעיל הינו המדד האח

 החתימה על החוזה.

 

תהייה אוטונומית, בלתי מותנית וניתן יהא לממשה מידית בלא צורך בהנמקה, ערבות הביצוע  .17.6
 ספקלפי פנייה חד צדדית של ראש העירייה או גזבר העירייה בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע ה

ייבויותיו עפ״י הסכם זה או את העבודות ו/או חלקן או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/ התח
. היה ספקבמקרה של סכומים המגיעים לעירייה בגין הפרשים הנובעים מטעויות בחשבונות ה

ערבות חדשה בתנאים זהים  ספקוהערבות תחולט על ידי העירייה והחוזה לא יבוטל, ימציא ה
 .לערבות שחולטה

 
י בכל עת במהלך תקופת מתחייב לדאוג ולוודא, כ הספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  .17.7

  ערבות ביצוע תקפה בנוסח האמור.בידי העירייה תהיה ההתקשרות בפועל בין הצדדים 
 
 

 :עקירת עצים וצמחיה .18

ולא יפגע בעצים ובצמחיה קיימים או שניטעו באתר העבודה אלה אם קיבל אישור  ספקלא יעקור ה
בכתב ומראש מגורם המוסמך לכך בעירייה. בכל מקרה של פגיעה ללא אישור בעצים או בצמחיה 

 את מלוא הנזק, ספקת מן הסכומים המגיעים לכותהיה רשאית העירייה לשקם את הנזק ולנ
מ״ר של  100ש״ח לכל  3000 -ש״ח לכל עץ שנעקר ללא אישור ו 500 בתוספת סכום פיצוי מוסכם בסך

גינה שנהרסה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות העומדת לרשות העירייה עפ״י חוזה זה ו/או 
 דין. עפ״י כל
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 :פגמים  .19
 

שיחקור אחר סיבות הפגם  ספקנתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מה .19.1
אחראי לו לפי החוזה ו/או  ספקשיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שהושיתקנו לפי 
חייב לתקן על חשבונו הוא את ספק , וכן יהא הספקעל הגילוי הפגם  יחולו הוצאות -עפ״י כל דין 

חייב בתשלום פיצויים ספק הפגם וכל הכרוך בו. אם לדעת המנהל הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה ה
 ידי המנהל.-ייקבע עללעירייה שגובהם 

 
מוסכם ומובהר במפורש בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה לפי חוזה זה  .19.2

 .ועפ״י כל דין
 

 :נזיקין לגוף או לרכוש .20

ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או  הוצאה או נזק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ספקה .20.1
נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי ביצוע 
העבודה ובקשר אליה, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/ גוף כלשהו לרבות לעירייה 

ו/או לאדם אחר כלשהו, ובכלל זה ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם  ספקו/או ל
  אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ספקיהיה ה

בגין  ויהיה חייב לפצות ולשפות את העירייה ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה, על חשבונו והוצאותיו,
זק ו/או הפיצוי שיגיע לו)ה()הם(. כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך, ובכל דמי הנ

משחרר לחלוטין ומראש את העירייה, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות  ספקה
וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף 

דם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, או לרכוש כנ״ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל א
 בכל עילה שהיא.

 
מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע״פ דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא ספק ה .20.2

, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות ו/או בקשר ספקבשירותו של ה
במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות היועץ עפ״י איתן ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, 

יב לשלם כתוצאה מאי קיום ה את העירייה בגין כל תשלום שתחויפצה וישפ ספקהסכם זה. ה
 התחייבותו כאמור.

 
קב שגיאה מקצועית יהיה אחראי וישפה את העירייה בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה ע ספקה .20.3

 .במילוי חובתו המקצועיתו/או מחדל ו/או הזנחה  ספקשל ה
 

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר ספק אחריותו של ה .20.4
 תום תקופת ההסכם.

 
כמפורט  לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל  ספק למען הסר ספק, אחריותו של ה .20.5

 גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע העבודות, לרבות עובדים, קבלני משנה וכיו״ב.
 

ספק בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד ה ספקהעירייה תהא רשאית לעכב תשלומים ל .20.6
תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות  נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה בגין 

 רצון העירייה.
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לעיריה ו/או שעל  .20.7
ו/או מועסקיו, ספקהעיריה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע״י צד ג׳, בגין מעשי ו/או מחדלי ה

 .ספקיריה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לכולל הוצאותיה ושכ״ט עו״ד, תהיה הע
 

 ביטוח .21

העירייה בסעיף זה )ביטוח( תקרא: עיריית דימונה ו/או קרן לפיתוח דימונה ו/או תאגידים  .21.1
עירוניים של העירייה ו/או יחידות סמך של העירייה ו/או מוסדות חינוך ו/או גופים קשורים 

 .לעירייה

 הסכםפי כל דין ו-יותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי עלומאחר ספקבלי לגרוע מהתחייבויות ה .21.2
זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות  הסכםמתחייב לעשות ביטוחים כמפורט ב ספקזה, ה
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זה ייושמו בפוליסות הביטוח של  הסכםבלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות ב ספקיחולו על ה
 .הספק לפני ההתקשרות בין הצדדים

 ספקזה. ה הסכםיסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי  ספקה .21.3
מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי העירייה  בגין כל נזק או 
אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף 

 .מחברות ביטוח

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים  .21.4
זה, הנם  הסכםהמצ"ב כנספח ה' )להלן: "אישור קיום ביטוחים"( אשר מהווה חלק בלתי נפרד מ

מזעריים ואין בהם משום אישור של העירייה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. 
היה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד י ספקעל ה

 .לו, לעירייה ולצד שלישי

מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום בהסכם זה  לא נועד לצמצם את התחייבויות על  .21.5
פי ההסכם, ומהתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחים 

יהיה ללמוד  ספקלעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים. על ה
דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו על מנת להבין את הדרישות וליישמן 

 .בביטוחיו ללא הסתייגויות

יות העירייה, את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכו ספקהפר ה .21.6
אחראי לנזקים שייגרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או  ספקיהא ה

 .טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי העירייה כל טענה כאמור

 לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ספקה .21.7
 .ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה

 ספקזה, ימציא ה הסכםזה וכתנאי לחתימת העירייה  על  הסכםימי עבודה לפני החתימה על  14 .21.8
לעירייה את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי 

שראל לעסוק בסוגי ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת י-זה, כשהם חתומים על הסכם
 .הביטוח הנדרשים

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא   .21.9
 .לעירייה  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת ספקה

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן  .21.10
זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה  הסכםמאחריותו על פי  ספקכלשהו ל פטור

לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי העירייה  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל 
 .על העירייה  אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח

רשאית לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה  .21.11
הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך . למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי 

 .זה הסכםמאחריות על פי דין או אחריות על פי  ספקהעירייה או מי מטעמה אינה פוטרת את ה

ונטי לדרישות העירייה, לרבות יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלו ספקה .21.12
 .מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב

לשנות או לתקן את  ספקמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהיה רשאי לבקש מה .21.13
. הסכםהפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ה

לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות ולא הבקשה 
 .תחול עקב כך על העירייה אחריות כל שהיא

 הסכםמוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ה .21.14
ל הוצאה או נזק שיגרם על פי דין בכ ספקעקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא ה

 .עקב העיכוב כאמור

לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת  ספקה .21.15
 .ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית

או הבאים מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/ ספקה .21.16
מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה ( עפ"י הביטוחים 
הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל 
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 .ספקבדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון ל

 אחריות. ביטוח שלישי צד כלפי אחריותחים יכללו: ביטוח ואישור קיום הביטו תהפוליסו .21.17
 .. ביטוח אחריות המוצרמעבידים

, פוליסות לביטוח כלי רכב וציוד מתנייע וממונע אחר אשר ספקבנוסף לביטוחים לעיל יסדיר ה .21.18
 .ישמשו אותו לצורך ביצוע עבודות על פי ההסכם זה

.  ספקההשתתפויות העצמיות יחולו על הכל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות ו .21.19
סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי העירייה והבאים מטעמה. וויתור כאמור לא 

. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי ספקיחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי ה
טוח שנערך על ידי העירייה. הינו ראשוני וקודם לכל בי ספקמבטחי העירייה  והביטוח של ה

רשלנות רבתי אולם אין בביטול החריג בכדי לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות  ביטול חריג
צפוי. סעיף לפיו הפוליסות לא -המבוטח על פי הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי

ך בדואר תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כ
בתום לב  ספקיום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של ה 60רשום לידי העירייה  לכל הפחות 

 .לא תפגע בזכויות העירייה  לקבלת שיפוי

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין: תביעות שיבוב של  .21.20
דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו.  המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מי שחייב בתשלום

שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש 
 .כולל רכוש בבעלות העירייה. שימוש במכשירי הרמה

 :בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ירשמו .21.21

לא יהיה  סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי .21.21.1
 .לבין הקבלן עירייההמאוחר מיום ההתקשרות בין 

חודשים לאחר ביטול או  12סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של  .21.21.2
, ובתנאי שאין ספקאי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י ה

 .באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה ספקביטוח אחר המכסה את חבות ה

 .הפוליסות תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט ' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי .21.22

 :הרחבי שיפוי .21.23

, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת העירייה  בגין המוצרהפוליסות צד שלישי ואחריות  .21.23.1
ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת"  ספקאחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של ה

 .כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד ספקלפיו יחשב ה

 .ספקאחריות מעבידים יורחב לשפות את העירייה באם תחשב כמעביד של עובדי ה .21.23.2

גבול האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן:  .21.24
מעבידים ביטוח חבות ₪.  4,000,000 –ביטוח סיכוני צד שלישי ₪.  4,000,000 -רהמוצאחריות 

 .הזוכה ספק של הפוליסה כפי –

ו/או לערוך ביטוחים נוספים  ספקקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי ה ספקככל שלדעת ה .21.25
את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף  ספקו/או משלימים, יערוך ה

 .לאמור לעיל

 .אחריות על פי כל דין ספקיהיה בתוקף, כל עוד יש ל המוצרביטוח אחריות  .21.26

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב  .21.27
חלה החובה  ספקעל כל צוויו ותקנותיו. על ה למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי ספקה

על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל 
 .הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו

לפי הסכם  ספקהוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי ה .21.28
ו כדי להטיל על העירייה חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין זה, א

בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי העירייה שלא היו קיימות כלפיו, 
אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט העירייה( מאחריות בגין 

 .ידונזק שנגרם על 

 .פרה של סעיף זה )סעיף ביטוח(, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכםה .21.29
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 :ניכוי כספים מהקבלן .22
 

, מאת העיריה ו/או מהערבות ו/או ספקהעיריה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו ל
סעיף  בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או הפרת

כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לעיריה מהקבלן בהתאם להסכם 
ו/או עובדיו  ספקזה ו/או שעל העיריה לשאת בהם מחמת שתתבע ע״י צד ג׳ בגין מעשי ו/ או מחדלי ה

או מקור שהוא. מכח הסכם  ספקו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע לעיריה מאת ה
האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידיה בכל 

 דרך אחרת.
 

 :קיזוז .23

בהתאם להסכם זה ו/או  ספקמוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעיריה מאת ה
כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום שעל העיריה 
לשאת בהם מחמת שתתבע ע״י צד ג׳ בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ואו מי 

 לספק.שעל העיריה לשלם מטעמו ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר 
בהקשר להסכם זה, תשמש בין השאר גם לכיסוי סכומים  ספקכן מוסכם כי כל ערבות שניתנה על ידי ה

כאמור. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל 
 דרך אחרת העומדת לרשותה עפ״י דין ו/או עפ״י הסכם זה.

 
 :יחסי עובד מעבידאי קיום  .24

עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד ספק מצהיר בזאת כי הינו  ספקה
כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי  ספקמעביד בינו לבין העיריה. כמו כן, מצהיר בזאת ה

מתחייב לשלם עבור עצמו  ספקטעמו. הליצור יחסי עובד ומעביד בין העיריה לבין מי מעובדיו ו/או מי מ
ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין 

, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל מן העירייה כל תשלום ו/או זכויות שהם ספקה
 ספקהעיריה תתבע לשלם סכום כל שהוא מן ההמגיעים עפ״י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו. במידה ו

לשפותה בגין כל סכום כאמור  ספקו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד, מתחייב ה
. מובהר בזאת כי אין ספקוהעיריה רשאית לנכות כל סכום שתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה ל

 מכי המכרז.כאמור במסספק בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של ה
 

 :התמורה .25
 

כנגד ביצוע השירות בפועל לשביעות רצון העירייה והגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט בחוזה  .25.1
זה וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם העירייה לקבלן תמורה 

למסמכי המכרז  ג'כנספח המחיר שהוגשה על ידו  בנוסח המצ"ב ומסומן  בהתאם להצעת קבועה
 בהזמנה תקציבית חתומה ובוצעו בפועל. וזמנובמכפלת הכמויות שה

 
 התמורה הינה סופית, קבועה ומוחלטת, וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, .25.2

מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא 
, לרבות כלי רכב, ביטוחים, רישוי והיתרים, כוח אדם, שעות העבודה לכל התחייבויות הספק

 הדרושות לשם ביצוע התחייבויות הספק וכיו״ב.
 

כן מובהר ומוצהר, כי הספק לא יהיה זכאי לכל תוספת בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מין וסוג  .25.3
 שהוא.

 
, החלים או אשר יחולו עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא .25.4

בעתיד על ביצוע השירות עפ״י חוזה זה, יחולו על הספק וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים 
המגיעים לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, 

 והעברתם לזכאי תהווה תשלום לספק.
 

רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לספק את כל הסכומים, הקנסות עוד מוסכם, כי העירייה תהא   .25.5
 וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.

 
כן מובהר, כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בביצוע העבודה בפועל על פי הזמנות מאושרות  .25.6
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 כדין וכן בקבלת אישור המנהל לעבודות אלו.
 

 תקציבי מאת הגזברות לתשלומים אלוד מותנה תשלום התמורה והיקפה בקיומו של אישור עו .25.7
 

 

 אופן תשלום התמורה .26
 

 התמורה כמפורט לעיל תשולם בהתאם למתכונת המפורטת להלן:

 

עם התגבשות זכאותו של הספק לקבלת תמורה, לאחר ביצוע העבודה  ימציא הספק לנציג  .26.1
לתמורה  המגיעה לו בגין ביצוע העבודה עפ"י אישור נציג העירייה, העירייה חשבונית מס' ביחס 

וכן תחשיב מפורט של התמורה. לחשבונית  יצורפו העתק מתעודת המשלוח החתומה ע"י נציג 
 העירייה, אישור נציג העירייה וכן הזמנת הטובין שנמסרה לו מאת העירייה.

 

או מקצתה או שלא יאשרה כלל, ויעבירה נציג העירייה יבדוק את חשבונית המס, יאשרה כולה  .26.2
ימים ממועד המצאתה ע"י  10בצירוף הזמנת הטובין ותעודות המשלוח לגזברות העירייה תוך 

 הספק.
 

הגזברות תבדוק את חשבונית המס המאושרת ע"י נציג העירייה, תאשרה כולה או מקצתה או  .26.3
 שלא תאשרה כלל.

 
ימים שיתחילו להימנות  45לתשלום תוך  הגזברות תשלם לספק את הסכום המאושר על ידה .26.4

מהמועד בו נתקבלו בגזברות חשבונית המס המאושרת בצירוף הזמנת הטובין וחשבונית זיכוי )אם 
 נחוץ(  בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש ע"י הספק לבין הסכום שאושר ע"י הגזברות.

 
 

 :פיצויים מוסכמים .27
 

התחייבות כלשהי במועד שנקבע בהזמנת העבודה ו/או ביצוע עבודה ו/או ספק אם לא יסיים ה .27.1
כפיצויים מוסכמים מסכום ההזמנה  4%לעירייה סכום בגובה  ספקבהוראת המנהל, ישלם ה

וקבועים מראש, בגין האיחור בעד כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה 
 ההזמנה.לבין מועד סיום העבודה למעשה ועד קנס מקסימלי של עלות 

 
הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בחוזה, לרבות בסעיף זה, הינם נזק  .27.2

 שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה.
 

   , בכל זמן שהוא וכן תהא ספקהעיריה רשאית לנכות את סכום הפיצויים הנ״ל מכל סכום שיגיע ל .27.3
 לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.רשאית העיריה  

 
מהתחייבויותיו עפ״י הסכם זה ואין בו כדי לגרוע מכל  ספקתשלום הפיצויים לא ישחרר את ה .27.4

 זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות העירייה עפ״י חוזה זה ובהתאם לכל דין.
 
 
 

 :הפרת הסכם .28
 

 הוראה מהוראות הסכם זה רשאים העירייה ו/או המנהל לעשות כל אחת מהפעולות ספקהפר ה
 הבאות:

 
ע״פ חוזה זה בגין  ספקלממש את הערבות שניתנה לעירייה כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות ה .28.1

 תקופת החוזה ו/או ההארכה, לפי העניין.
 
ועם ע״פ הסכם זה, תוך חייב בביצ ספקלעשות בעצמם או באמצעות אחרים את העבודות שה .28.2
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ולחייב  מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת,ספק שימוש ללא הגבלה בפעולות ועבודות שנעשו ע״י ה
 בכל ההוצאות הכרוכות בכך. ספקאת ה

 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע״פ הסכם זה ו/או ע״פ כל דין ובכלל זה חוק  .28.3

ובכלל זה זכות העיריה לתבוע את כל הנזק  1970 -ל״א תש -החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( 
  הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.

 
 

 :ספקסילוק יד ה .29

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  .29.1
לה עפ״י ההסכם ועפ״י כל דין במקרה של הפרה  חוזה זה ויזכו את העיריה בכל הזכויות המוקנות

יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העיריה רשאית, בהודעה בכתב, לבטל את 
ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה,  ספקהחוזה, לתפוס את מקום העבודה, ולסלק את ידו של ה

בכך, ולהשתמש לשם כך בכל בהוצאות הכרוכות ספק או בכל דרך אחרת, שתמצא לנכון ולחייב ה
החומרים, הציוד, המתקנים שבמקום העבודה וכן למכור את החומרים ואת הציוד והמתקנים 

ה יהאמורים כולם או חלקם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע או העלול להגיע לעירי
החוזה  מהקבלן לפי חוזה זה או אחר, או הדרוש להשלמת העבודות. נמסרה הודעה כאמור יהא

מבוטל במועד הנקוב בה. מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי 
 להקנות לקבלן כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת העירייה:

 
פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים  ספקכשה .29.1.1

לקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או ח
או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם 
נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר אתם 

 . 1983 -בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ״ג 
 

משנה בביצוע העבודה  ספקמסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק  ספקכשה .29.1.2
 ללא הסכמת העיריה בכתב ומראש.

 
 מסתלק מביצוע החוזה, להנחת דעתו של המנהל.ספק כשה .29.1.3

 
ימת, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה או מתחיל בביצוע עבודה מסוספק כשאין ה .29.1.4

ואושר ע״י המפקח, או שאינו מבצע העבודות שהוא אינו מבצעה ברציפות לפי לו״ז שנקבע 
בקצב הדרוש להשלמתן במועד ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך 
בביצוע העבודה, לרבות ביצוע עבודה בהתאם ל״קריאת פתע", או לבצעה ברציפות בקצב 

ר ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יות ספקהדרוש ו/או לפי לוח הזמנים, או כאשר ה
מההתחייבויות האמורות בהסכם ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך 

ו/או מי מטעמו  ספקמאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או כאשר המנהל התרה ב
כי העבודות המבוצעות על ידיהם, כולן או מקצתן, אינן לשביעות רצונו והוא לא נקט 

 .יפור ביצוע העבודות מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לש
 

 מתרשל בזדון בביצוע החוזה. ספקכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שה .29.1.5
 

, נתן או ספקאו אדם אחר בשמו של ה ספקכשיש בידי העיריה הוכחות להנחת דעתה, שה .29.1.6
הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר הכרוך 

 בביצוע החוזה.
 

משתמש בחומרים ו/או ציוד שאינם באיכות ראויה בביצוע העבודות ו/או אינו  ספקה .29.1.7
 משתמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים.

 
אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר  ספקה .29.1.8

 ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע״י נותן ההוראה.
 

 ספקנגד ה בהגשת כתב אישום פלילי פליליים אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים .29.1.9
 ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.



 

 

32   חתימת וחותמת המציע:_____________
  

 
שנתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או  ספקהתברר כי הצהרה כלשהי של ה .29.1.10

לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות ספק שה
 עם הקבלן.

 
 

קים במסגרת או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויה הצהרה ו/ירימסר לעי ספקהתברר כי ה .29.1.11
 תפקידו.

 
 

לעיל אין בה משום ביטול  28.1ממנו לפי סעיף ספק תפיסת מקום העבודה וסילוק יד ה  .29.2
 עד מועד ביטולו כאמור.ספק התחייבויות ה

 
ידי העירייה, לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה עפ״י החוזה ו/או עפ״י דין כביטול החוזה על  .29.3

יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על  ספקאלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, וה
 .א ניתנה לו הודעה על ביטול החוזהפי החוזה כל עוד ל

 
מבלי לפגוע באמור לעיל, העיריה תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת  .29.4

ימים. במקרה כזה יראו את ההסכם  30ל, וזאת בהתראה של ע״פ שיקול דעתו הבלעדי של המנה
בשל ביטול ההסכם על ידי ספק כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו שירותי ה

זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי החוזה,  ספקהעירייה כאמור בסעיף זה, יהיה ה
על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת השירות עפ״י  בגין השירותים שסיפק לה בפועל לשביעות רצונה

הודעת העירייה, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או 
כל טענות ו/או  ספקבהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ״ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה ל

לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה  דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו
 מהפסקת העבודה וביטול ההסכם.

 
השתמשה העיריה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם  .29.5

כל  ספקוביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו ל
רישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה טענות ו/או תביעות ו/או כל ד

והוא ישא בנוסף להוצאות האמורות  ספקבמוניטין. הוצאות השלמת העבודות יהיו על חשבון ה
מסכום ההוצאות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. ספרי העיריה  5%גם בתוספת בשיעור 

שלומים ששולמו לקבלן ומועדם, לשיעור הוצאות והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לת
ההשלמה ומועד הוצאתן. מובהר כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות 
העירייה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות ו/או כל סעד נוסף בגין נזקים אשר נגרמו לה 

 עפ״י הסכם זה ו/או עפ״י כל דין. כתוצאה מהפסקת העבודה, בהתאם לזכויות העומדות לרשותה
 

 
 :שמירת זכויות .30

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העיריה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על 
פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת 

יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה העיריה על , ולא ספקהתנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם ה
 זכותה בכתב ובמפורש.

 
 :תרופות .31

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע״פ כל דין במקרה 
 של הפרת החוזה.

 
 :סודיות .32

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיעה  ספקה
אליו בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודות, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור בעירייה ו/או בעובדיה 

כל הפועל  לוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו ו/אוספקו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב ה
 .מטעמו
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 ויתור: .33
 

לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו  הצדדיםכל התנאה, חריגה, ויתור, ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד 
 מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם 
 בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.לא יהיה 

 
 כתובות והודעות:  .34

 
כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם, מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי  

שעות  72כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך 
 לוח.מתאריך המש

 
 סמכות השיפוט: .35

 
סמכות השיפוט המקומית לגבי הסכם זה הינה לבית המשפט המוסמך בדימונה ו/או בבאר שבע לפי 

 העניין בלבד.
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

 
 
    ____               ____________                              _________________ 
 ספקה                                העירייה                
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 נספח ח'               
 

 נוסח ערבות בנקאית 
 ערבות ביצוע להבטחת קיום ההסכם

 
 לכבוד
 דימונהעירית 

 ) להלן:" העירייה"(
 

 ג.א.נ.   
 ערבות בנקאית מספר _______________ הנדון:

  

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב הנערב–פי בקשת _____________ )להלן -על .1
___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר 

פריסת מרבדי ל 49/2022נשוא מכרז פומבי מס'  התקשרותלמילוי כל מחויבויותיו של הנערב לחוזה 
שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של לשלם לכם כל סכום דשא סינטטי ברחבי העיר דימונה 

בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( ₪(  עשרים אלף )במילים: ₪  20,000
( המדד"ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "-)תוספת של מדד חיובי בלבד(, כפי שמתפרסם על

בין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן: בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז ל
 (.סכום הערבות""

 

דלעיל בפעם אחת או במספר  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2
דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על 

 הסך הכולל בסכום הערבות.
 
( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

ידי מנכ"ל העירייה  ו/או גזבר העירייה, -מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על
 וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או

באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו 
 כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.

 
 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4
 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ )כולל(. .5
 
קף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של העירייה  באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת תו .6

( חודשים נוספים )כל אחת מהן( מהמועד הנקוב 12עשר )-הסכמת הנערב, לתקופות נוספות של שנים
 דלעיל. 5בסעיף 

 
 5רבות כנקוב בסעיף כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הע .7

לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור 
 דלעיל. 6בסעיף 

 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8
 

 בכבוד רב,
 

________________ 
 שם הבנק                

 
 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.



 

 

חתימת וחותמת 
  המציע:_____________

 35  

 
 

 נספח ט'
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 .השינוי או הביטול
 

 חתימת האישור
 המבטח:

   

 תאריך הנפקת האישור________ אישור קיום ביטוחים

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

 הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 ממעמד מבקש האישור אופי העסקה המבוטח ממבקש האישור

עיריית דימונה ו/או שם: 
קרן לפיתוח דימונה ו/או 

תאגידים עירוניים של 
העירייה ו/או יחידות סמך 
של העירייה ו/או מוסדות 
חינוך ו/או גופים קשורים 

 לעירייה

 שם
 

 מרבדי ופריסת אספקה
 העיר ברחבי סינטטי דשא

 דימונה
 

 

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒
 

 ת.ז./ח.פ. 580097558ת.ז./ח.פ: 

, 10מען: שדרות הרצל 
 דימונה

 

 מען

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

בהתאם  יש לציין קוד כיסוי מטבע סכום
 לנספח ד'

 צולבתאחריות  – 302 ₪  4,000,000   ביט  צד שלישי
ויתור על תחלוף לטובת  - 309

 מבקש האישור  
 כיסוי לתביעות מל"ל - 315
מבוטח נוסף בגין מעשי  - 321

מבקש  –או מחדלי המבוטח 
 האישור

 ראשוניות - 328
רכוש מבקש האישור  - 329

 ייחשב כצד ג'
ויתור על תחלוף לטובת  - 309 ₪    ביט  אחריות מעבידים

 מבקש האישור
היה  -מבוטח נוסף  - 319

וייחשב כמעבידם של מי 
 מעובדי המבוטח

 ראשוניות - 328
 

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

 מכירת/רכישת/השכרת ציוד  - 046
 גינון, גיזום וצמחיה  - 017

 


