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 הגדרות: .1
 

 הגדרות 1.1

 .המשרד/המזמין": המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל" 

  המציע": משתתף במכרז )חברה, קבלן, עוסק מורשה, ספק וכדומה(, אשר עומד בכל"

מתקנים התנאים שנקבעו במכרז ובעל יכולת, ידע וניסיון לתכנן, לבצע, לספק ולהתקין 

 על פי המאפיינים שנקבעו במכרז זה. המשתתף יכול להיות יבואן או יצרן. מוסיקליים 

 :"1991-ב"תשנ, הנגב לפיתוח הרשות בחוק כהגדרתו "הנגב 

 1993-ג"התשנ, הגליל לפיתוח הרשות בחוק "הגליל": כהגדרתו 

 631' מס הממשלה בהחלטות כהגדרתם ברשויות ואזורים החברתית": רשויות "הפריפריה 

 .לעת מעת שיתעדכנו וכפי, 15/5/2016 מיום 1453' מס והחלטתה 1/11/2015 מיום

 :"שראלי עבור כל הפריטים למתחמי המתקנים היתר תקף ממכון התקנים הי  "התקן

 . ככל שקיים לגבי אותם הפריטים תקן חובה בישראל וכל המכלולים המוסיקליים

  :"לרבות 2013 ד"התשע ,בניין שאינו ציבורי למקום נגישות התאמות תקנות"נגישות 

 . מוסמכת רשות מאת נוהל או דין כל הוראות

  :"בחוק כאמור; ערים איגוד או מקומי ועד, מקומית מועצה, עירייה"רשות מקומית 

 רשויות אשכול"ו אזורית מועצה: גם, זה לעניין, כן וכמו, 1981-א"תשמ, הפרשנות

 הממוקמת ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. "מקומיות

  "כלי נגינה נייחים, קבועים ומקובעים  –"כלים מוסיקליים"/"מתקנים מוסיקליים

למקומם )כולל כלי הקשה ואביזרים נלווים( עשויים חומרים עמידים בפני פגעי מזג האוויר, 

בלתי רעילים ובלתי דליקים, לשימוש הקהל הרחב; כדוגמת מנדולינה, תופים למיניהם 

 "(.מתקנים" וגם "כליםוכיוצא באלה )להלן: "

  :"לתכנון עבודות זה ובכלל, זה הסכם לצורך לבצע הזוכה עלש העבודות כל"העבודות ,

 במכרז כמפורט, והצללה ריבוד, מתחמיםב מתקנים מוסיקליים של והתקנה אספקה, ביצוע

 .מחומרים שאינם רעילים או דליקים ,לםוהמתקנים כו ,בנוסף, יורכב המצע .זה

 "כלים , שטח או מתחם בו הותקנו מגוון מתחםגן,  :"יאו "גן מוסיקל מוסיקלי" מתחם

 ."(מתחם)להלן גם: " בהתאם למפורט במסמכי מכרז זה; הכל מוסיקליים

 ו/או מתחמים  התכנון, הביצוע, האספקה וההצבה של  עבודות כל: התקנה" "עבודות

בשטח רשות מקומית כלשהי. המשרד יקבע את שמות הרשויות המקומיות בהן  מתחמים

בכל רשות מקומית. עבודות התכנון  נושיותק ניםהמתק מידגיותקנו מתקני המשחקים ואת 

וההצבה בפועל יבוצעו מול נציג הרשות המקומית, בתיאום עם הרשות המקומית ועל פי 

 חוקי התכנון והבנייה. 

 ובד מטעם הזוכה שיהיה איש הקשר מול המשרד לביצוע כלל העבודות "מנהל הפרויקט": ע

 נשוא מכרז זה. 

  הזוכה": מציע שקיבל הודעת זכייה על זכייתו במכרז זה. הזכייה תיכנס לתוקף רק לאחר"

  קבלת הסכם חתום על ידי מורשי החתימה של המשרד, נספח ביטוחי וערבות בנקאית.
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 כללי .2

לעיל ) והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד של שנתיות הרב העבודה תכניות במסגרת 2.1

 לרבות, ותשתיתיים פיסיים פרויקטים ומתוכננים מבוצעים(, "המשרד": להלןו

 תשתיות, ציבור מוסדות, ציבוריות תשתיות, והדיור הבנייה בתחומי פרויקטים

 .  וכדומה תיירות תשתיות ,תחבורתיות

מיליוני שקלים לרשויות מקומיות לביצוע פרויקטים  מדי שנה מאות המקצ דהמשר 2.2

פיסיים דוגמת מוסדות ציבור, תשתיות לבנייה, מתקני ספורט, תשתיות תיירות, תשתיות 

  תחבורתיות וכדומה.

, ומתוך מטרה לעודד חיי פנאי 2019-ו 2018במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים  2.3

עשרות מתחמים החלטה לפעול להקמת  , המשרד קיבל, בריאות ואיכות חייםוקהילה

כמענה משלים  בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.

עניין וביקוש במתקנים מוסיקליים, המספקים גיוון והעשרה שעשועים, זיהה המשרד  לגני

 חינוכית והתפתחותית לפעוטות ולילדים.

, כאשר נקבע מחיר מקסימלי לשלושה איכותןעל בסיס במכרז זה תתוחרנה הצעות  2.4

  –"(, בהתאמה מתחמיםמתחמי מתקנים מוסיקליים )להלן: "

 ₪ 90,000 של מקסימלית בעלות" קטן מתחם" 2.4.1

 ₪ 140,000 של מקסימלית בעלות" בינוני מתחם" 2.4.2

 ₪ 215,000 של מקסימלית בעלות" גדול מתחם" 2.4.3

 .מ"מע כוללים, כולם, המחירים

יידרש לתכנן, לספק, לבצע  (,"המציע" :במסגרת מכרז זה )להלן ,הצעות, או המציע הצעה 2.5

  במסמכי המכרז. כמפורט שיותקנו במתחמים שונים, ולהתקין את המתקנים

 הגדליםשלושת כל ל הצעותתכלול אשר להגיש הצעה  מחויבבמסגרת מכרז זה המציע  2.6

בהצעות . הבחירה (אחד מהגדלים קטן/בינוני/גדוללכל  אחת)הצעה  למתחמים שהוגדרו

ם המאפיינימגוון המתקנים שיוצעו, תתבצע על סמך מרכיבי איכות, על סמך למתחמים 

 אחד כל עבור הצעה להגיש נדרש מציע כי יובהר .המציעים בידי שיוצגו כפי; וייחודם

 .(גדולו בינוני, קטן) םיהנדרש חמיםתממה

המשרד רשאי  מסוים.לתמהיל רכישה או  המשרד אינו מתחייב להיקף רכישה מסוים 2.7

לבטל או להרחיב או לצמצם את , בכמויות משתנות, מעת לעת לבצע את הזמנת המתקנים

שיירכשו במסגרת מכרז זה בשל נסיבות תקציביות או מנהליות  ותמהילם היקף המתקנים

, אופיים על פי שיקול דעתו, צרכיו ותקציבו. מיקום התקנת המתקניםוהכל  או אחרות

ברחבי שונים המתקנים יותקנו ביישובים  המשרד בלבד. בהתאם להנחייתייקבע  והרכבם,

 הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.

 מתחםביותר מזוכה אחד לביצוע העבודות נשוא מכרז זה בכל לבחור יהיה רשאי המשרד  2.8

 וזאת בהתאם לשיקול דעתו של המשרד ובהתאם לצרכיו., מוצעים םמיו/או דג
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לקבל אישור בודק מוסמך על ידי מכון התקנים למתן אישור התקנת  במכרזכל זוכה על  2.9

דרישות תקן ישראלי לככל שקיימות בהתאם מתקני המשחקים המסופקים על ידו, 

 ולהמציאו למשרד.

והצעת  איכותמרכיבי תעשה על בסיס תחרות בין ההצעות על פי  ותהזוכ ותבחירת ההצע 2.10

 ים המפורטים וכל נספחיו., הכל על פי הקריטריונ)ביחד ולחוד( מחיר

  

 מטרות המכרז .3
, תכנון של שירותים למשרד יספקו אשר ספקים/מציעים מספר של שירותיהם שכירת 3.1

 כמפורט לכדי מתחם קטן/בינוני/גדול ,מתקנים מוסיקליים של והתקנה ביצוע, אספקה

 .זה במכרז

 מסמכי במסגרת המפורטים והתנאים הדרישות בכל לעמוד נדרשים ספקים/המציעים 3.2

 .זה מכרז

יותקנו ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה ש מתחמיםהקים עשרות בכוונת המשרד ל 3.3

מתחמים או הקמת מספר כלשהו של המשרד אינו מתחייב ליובהר, החברתית. 

, וההחלטה אודות מספר המתקנים אלורכישת מספר כלשהו של או  מתקנים;

 בלבד.שיירכשו ומיקום התקנת המתקנים הינה של המשרד 

 3 לפחות אחד מתוךבמסגרת מכרז זה, המציע יידרש לתכנן, לספק, לבצע ולהתקין  3.4

מהמתחמים מאפייני כל אחד . וגדולקטן, בינוני  – מתחמיםשל נים גדלים שו

מספר המתחמים מהמתקנים מוצגים בהמשך מסמכי מכרז זה. ההחלטה אודות ו

לשיקול דעתו הבלעדי של מספר המתקנים שיירכשו מכל גודל, נתונה שיוקמו ו

תתבצע על פי ו/או גדול למתחמים קטן ו/או בינוני בחירת ההצעות הזוכות  המשרד.

 , כמפורט במסמכי מכרז זה. ומפרטן ההצעות איכות

, כמפורט כהשלמה לאותו הדגם דגם כלשהומתקנים בודדים מעבר ל המשרד רשאי לרכוש 3.5

בודדים נוספים נתונה לשיקול דעתו כרז זה. ההחלטה האם לרכוש מתקנים במסמכי מ

  הבלעדי של המשרד.

ייקבע על ידי המשרד בשיתוף הרשויות והקמת המתחמים מיקום התקנת המתקנים  3.6

 המקומיות השונות בהן יותקנו המתקנים. 

 בפיתוח השקעה הצורך ובמידת כל אחד מהאתרים להתקנת המתקניםבשטח ה התאמת 3.7

באחריות הרשות  םהינ ככל שיידרשו,חשמל וגידור, מים, עפר,  עבודות הכולל סביבתי

 והצללת (סינטטי דשא יציקת) המתקניםמצע רצפת  חיפוי עם זאת,המקומית. יחד 

 ויותקנו ויסופקוחם הינם חלק בלתי נפרד ממאפייני כל מת (מפרשים הצללת) מתקניםה

הרכיבים להיות מאושרים, קרי כלל על  במסגרת מכרז זה כחלק מהצעתם. זוכהכל על ידי 

ולהחזיק בכל האישורים הנדרשים על   ההתקנה.גמר ביצוע נדרש נכון ליום התקן הבעלי 

 .לבין הרשויות המקומיותהזוכה ההתקנה תבוצע בתיאום מלא בין פי חוק. 

 

 תנאי סף .4
 .במצטבר, הסף תנאי כל על העונים מציעים במכרז להשתתף רשאים 4.1



 מדינת ישראל         
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

6 
 

 הצעה להגיש אין .עצמו במציע להתקיים צריכים ולניסיונו למציע המתייחסים סף תנאי 4.2

 מניות בבעל ,המציע של באורגן ,קשור בתאגיד סף תנאי קיום .מציעים למספר המשותפת

 .הסף בתנאי כעמידה ייחשב לא אחר גורם בכל או

 .תיפסלנה - זה במכרז המפורטים הסף בתנאי תעמודנה שלא הצעות 4.3

 משפטייםסף תנאים 

לפי חוק מס ערך מוסף,  עוסק מורשה עדכניתמציע שהינו עוסק מורשה יצרף תעודת  4.4

 ., מאת רשות מס ערך מוסף1976-התשל"ו

על המציע להיות תאגיד  יצרף לכל האמור לעיל גם תעודת התאגדות. ,מציע שהוא תאגיד 4.5

 .רשום כדין בישראל

 מנהל המציע כי המעיד חשבון רואה או השומה מפקיד תקף אישורא.  :על המציע לצרף 4.6

 .מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהל שעליו חשבונות ורשומות פנקסיספרי 

רישום  אישוריג.  מפרת חוק. הנסח חברה מרשם החברות המוכיח כי החברה אינה חברב. 

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  במע"מ ובמס הכנסה

אישורים על ניהול  , או אישור רו"ח על קיומם של הנ"ל:1976 -מס(, התשל"ו  חובות

 .אישור על ניכוי מס במקורו ספרים

רות לפי חוק יהמציע יגיש תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעב 4.7

 .(נספח יב') .1987 –ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991 –עובדים זרים, תשנ"א 

יש תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים המציע יג 4.8

 סוציאליים כנדרש )נספח יא'(, והתחייבות לקיים את חוקי העבודה )נספח יג'(.

 בתוכנות מחשב מורשות ,אך ורק ,לעשות שימוש מתחייב אהמציע יחתום על תצהיר בו הו 4.9

 .)נספח ט"ו(

 

 ניסיון המציע

 –ותק 

 והתקנה, באספקה, 2014-2018 השנים בין, לפחותמלאות  שנתיים של ניסיון בעל המציע 4.10

 . זה סף בתנאי עמידתו להוכחת' ג נספח את ימלא המציע .מתקנים מוסיקליים של

 

 -ניסיון קודם 

מתחמים  3המציע סיפק והתקין עבור רשויות מקומיות או חברות עירוניות לפחות   4.11

. במצטבר ₪מיליון  1על הם עמד הכספי שלאו מספר מתחמים שההיקף  מוסיקליים

וכן יצרף תצלום של כל אחד  זה המציע ימלא את נספח ה' להוכחת עמידתו בתנאי

 .מהמתחמים שציין בנספח ה' לרבות מיקומו המדויק

 

  -היקף מחזור כספי 

-2015השנים האחרונות  3-לפחות בכל אחת מ₪ מיליון  5המציע בעל מחזור כספי של  4.12

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה.  את נספח ו'. המציע ימלא 2017
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 ערבות מציע .5
-כתב. הצעתו תנאי של הקיום להבטחת מותנה ובלתי מקורי, ערבות כתב לצרף המציע על 5.1

, ישראל ממשלת לפקודת יירשם הערבות כתב. ח"ש 000125, של בגובה יהיה הערבות

 זה סכום .2019.03.06  לתאריך עד בתוקף ויהיה, והגליל הנגב, הפריפריה לפיתוח המשרד

 . במכרז הזוכה עם ההסכם על ולחתימה ההצעות לקיום כערבות ישמש

 .בלבד המציע של שמו על יוצא הערבות כתב 5.2

להלן. נוסח  1ז'כנספח  מצורף לחוברת ההצעה,  )ערבות מציע( הנוסח של ערבות ההצעה 5.3

 ההצעה של לפסילתה תגרום הערבות מנוסח כלשהי סטייהזה מחייב ואין לסטות ממנו; 

 .כולה

 ,ישראלית  טוחיאו של חברת ב מבנק בישראל הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית 5.4

, 1981 – התשמ"א ,טוחיחוק הפיקוח על עסקי הב לפיטוח ישיון לעסוק בבישברשותה ר

של חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות תהיה  תהיההערבות  אם .3כמפורט בנספח ז'

של חברת  ולא של סוכן מטעמה או מורשה חתימה של הבנק,  של חברת הביטוח עצמה

 הביטוח.

בהתקיים התנאים , , כולה או חלקההערבותאת  ו/ או לחלט  יהא רשאי לממש המשרד 5.5

מציע שזכה לא מילא אחר ב)ב( לתקנות חובת המכרזים ובמידה וה16המפורטים בתקנה 

 שלא זכו ,המציעיםהערבויות של  הדרישות שבהן הוא מחויב לפי הצעתו ומסמכי המכרז. 

ע"י ועדת  םואישור תוצאותיה של הליכי המכרזם מלאחר סיו במכרז, יוחזרו למציעים

 של המשרד. המכרזים

לטה , עד לקבלת החו של המשרד, לבקשתפה של ערבות ההצעההמציע יאריך את תוק 5.6

 .סופית במכרז זה

שלא יצורף אליה כתב ערבות כנדרש, תיפסל על הסף, ללא כל הודעה נוספת  ,הצעה 5.7

 לאמור כאן.

 המשרד נציג של ההצעה לבדיקתו ערבות של העתק להגיש רשאי, בכך המעוניין מציע 5.8

בדיקת ערבות  הנושאתחת  3.12.18עד ליום  projects@png.gov.il :ל"דואבאמצעות ה

 עורך תשובת) האפשר ככל מוקדם הערבות העתק את לשלוח מומלץ. 06/18מציע למכרז 

 (.הערבות העתק להגשת האחרון מהמועד שעות 48 בתוך ל"בדוא למציע תימסר המכרז

 מהמועד שעות 48 לאחר המכרז עורך תשובת את קיבל כי ולוודא לדאוג המציע באחריות

 והתגלתה במידה. בלבד אחת פעם מציע של ערבות יבדוק המשרד נציג, יובהר. כאמור

 לא כי ולוודא הטעות את לתקן המציע באחריות, המציע שהגיש הערבות של בהעתק טעות

 .המשרד נציג שאישר בערבות פגם בשל ערבות תיפסל לא. בערבות נוסף פגם נוצר

 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים .6
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על המציע להצהיר, כי אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים בין השירותים, הנדרשים במכרז זה, לבין  6.1

עבודה עם גופים אחרים, וכי לא יהיה לו, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ושלושה 

חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא.  המציע מתחייב 

רד באופן מידי על כל מקרה, בו יווצר או עלול להווצר ניגוד ענינים שכזה. בכל מקרה להודיע למש

 יפעל בהתאם להנחיות של נציג המשרד. המציעכזה, 

 להלן בחוברת ההצעה. ט'בנספח ההצהרה תינתן בנוסח, הרשום  6.2

 

 הצהרה בדבר זכויות קנין  .7
 של אספקתם במהלך ויוכנו שיפותחו, בתוצרים הקניין זכויות כל כי, להצהיר המציע על 7.1

 יסופקו להן המקומיות הרשויות של הבלעדית בבעלותם יהיו, זה מכרז לפי המתקנים

 . לכך בנוגע תביעה או/ו טענה כל למציע תהיה לא וכי, המתקנים

, ההתקשרות תקופת במהלך לידיעתו שיגיע במידע שימוש לעשות שלא יתחייב המציע 7.2

 .תפקידו מילוי לצורך למעט

או השימוש  רשויות המקומיותל מתקניםיצהיר, כי אין ולא יהיה באספקה של ההמציע  7.3

, הפרה של זכויות רוחניות או קנייניות של צד שלישי כלשהו רשויות המקומיותבהם ע"י ה

וכי הוא יישא באחריות בלעדית על הפרתה של כל זכות, הנתונה לצד שלישי כלשהו )היה 

 וזכות כזו תופר(.

המוצעים או בכולם שייכות לצד שלישי, המתקנים יות הקניין בחלק מבמקרים, בהם זכו 7.4

יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת אישור בכתב מאת הצד השלישי בדבר זכותו של המציע 

(. למען הסר חיפוי הקרקע –ומשטחי בלימה המתקנים )לרבות הצללה את  שרדלהציע למ

 קה והתקנה של המתקנים. ספק, בזכויות הקניין הכוונה הינה לתכנון, ביצוע, אספ

המציע יצהיר, כי ישפה את המשרד בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות  7.5

 שיסופקו.מתקנים שב

 , בחוברת ההצעה.להלן י'בנספח ההצהרה תינתן בנוסח, הרשום  7.6

 

 התחייבות לעמידה בדרישות של המכרז .8
המציע מצהיר ומתחייב, כי הוא עומד בתנאים המקדימים )תנאי הסף(, הבין את מהות  8.1

וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, העבודה, הסכים לכל תנאיה 

כי לא ידע  ,בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה

. המציע אף מצהיר, כי על כל פרטיו וחלקיו ,של המכרז או לא הבין פרט או תנאי כלשהו

זה ובנספחיו, וכי הוא הביא  במכרזההצעה עונה על כל הדרישות, הנובעות מן הרשום 

בחשבון את כל המידע שנתקבל )כולל מענה לשאלות וכל מידע אחר, שהמשרד המציא 

 ( וכי אין סתירה בין רכיבי הצעתו השונים.למשתתפים

עם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות הגשת הצעה מט 8.2

 החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.



 מדינת ישראל         
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

9 
 

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  8.3

כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה ו/או נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, 

 חר הגשת הצעת המציע.לא תתקבל לא

למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. המשרד יהיה רשאי לראות בכל שינוי,  אין  8.4

מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז/החוזה, ולפסול את 

 הצעת המציע.

בחוברת ההצעה, על מפרט זה ועל מסמכי המכרז, המציע מצהיר  ח'נספח בחתימתו על  8.5

 ומתחייב על כל הנדרש בסעיף זה.

 התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד .9
המציע יצהיר, כי יעשה שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים  9.1

 לפי מכרז זה.

 בחוברת ההצעה. טו'בנספח ההצהרה תינתן בנוסח, הרשום  9.2

 התחייבויות בנוגע לאבטחת מידע ולשמירה על סודיות .10
יתחייבו למלא את כל שיועסקו על ידו לצורך מכרז זה השירות -אחד מנותני-המציע וכל 10.1

ולגבי שמירה על סודיות ויחתמו על הצהרת  בטחון ואבטחת המידעלגבי דרישות ה

 להלן. ט'כנספח הסודיות, בנוסח, המצורף 

 כרז, ההתחיבויות הללו יינתנו ע"י המציע בלבד. בשלב המ 10.2

את כל  םעל התחייבות לשמירת סודיות וכן יחתי יחתום הזוכהעם גמר הליכי המכרז,  10.3

על הצהרת סודיות לעובד/ספק  ווכל גורם אחר הפועל מטעמ ו, קבלני המשנה שלועובדי

 למסמכי המכרז. ט'  משנה בנוסח המצורף בנספח

שימוש כלשהו במסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורים  היעש לא הזוכה 10.4

במסגרת או הקשורים בפנייה זו, שלא לצורך הקשור בעבודה זו, ללא אישור  ובעבודת

 .שרדמראש ובכתב של המ

זה ובכל צורה שהיא  מכרזהעברת מסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם הקשורים ל 10.5

 . שרדנית באישור מראש ובכתב של המתהיה מות שרדלגורם כלשהו מלבד המ

, ולפי ו,  ככל שיהיה רלוונטי לפעילות1981-לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"איפעל  הזוכה 10.6

בגין  שרדאת המ הישפ הזוכהבאחריות מלאה לנושאים אלה.  כל דין ודבר חקיקה, ויישא

, ו, יועציועובדי ,ההזוכבגין הפרה של חוקים אלה על ידי שרד כל תביעה שתוגש נגד המ

 .ווכל גורם אחר הפועל מטעמ וקבלני המשנה של

לפעול  ווכל גורם אחר הפועל מטעמ וקבלני המשנה של ,ויועצי ,ויחייב את עובדי הזוכה 10.7

, לפחות, ויעגן דרישות אלה בחוזי ההתקשרות שרדלפי כל דרישות אבטחת המידע של המ

 עימם.
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 ההזוכ , יעבירמשרדזה או על פי דרישה בכתב של ה מכרזבמסגרת  ועם סיום פעילות 10.8

ובהתאם  ואו ברשות ההזוככל חומר הקשור בעבודתו לפי פניה זו, הנמצא אצל  למשרד

 בלבד.  שרדלהנחיות מפורשות של המ

 

 התחייבות לציין את מקור השירות  .11
מכרז, המציע יחתום על התחייבות לפיה בכל מסמך שיישלח על ידו למקבלי השירות מכוח ה

 להלן.טז' כנספח יציין על המסמך כי השירות ניתן על ידו בשיתוף עם המשרד, בנוסח המצורף 

 הסכם חתום .12
 למכרז זה, חתום יז' כנספח המצורף  ,על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות

 .וחתימה מלאה בסופו בראשי תיבות בכל עמוד

 הגשת ההצעה והזוכה מתחייב מועדכל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים ל 

 עדכן את המשרד לגבי כל שינוי במשך כל תקופת ההתקשרות.ל

 הסף כל הצעה, אליה לא יצורפו כל האישורים והמסמכים, -יהיה רשאי לדחות על המשרד

 ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן. -המפורטים לעיל, וזאת 

  ,דעתו הבלעדי, -לפי שיקולמבלי לפגוע באמור לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות

לדרוש השלמה של מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב, בקשר להצעות, שיוגשו למכרז 

 זה.

 פיקוח ובקרה .13
, לפקח על ולאפשר לבא כוח המשרד או מי מטעמו בכל עת לבקר פעולותי יתחייב הזוכה 13.1

השירותים ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכמים שייחתמו בעקבותיו בכל הקשור למתן 

מתחייב להישמע להוראות ב"כ המשרד בכל העניינים  ההתחייב לתת. הזוכ השהזוכ

 הקשורים במתן השירות כמפורט במפרט המכרז ובהסכמים שייחתמו בעקבותיו.

לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן לזמן מאת  ההזוכ בביצוע השירותים מתחייב 13.2

בכל זכות הניתנת על פי מכרז זה למדינה, או המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות 

 או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות מכרז זה במלואו. למשרד 

יתחייב להישמע להוראות בא כוח המשרד בכל העניינים הקשורים למתן  הזוכה 13.3

 השירותים כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו. 

 לתקן את הליקויים.הוא יהיה מחויב ו לזוכהאת הערותיהם נציגי המשרד יעבירו  13.4

לבין המשרד,  ולפעול בהתאם לתוכנית העבודה ולוחות הזמנים שיסוכמו בינ הזוכהעל  13.5

  ולעדכן על בסיס שוטף את בא כוח המשרד על התקדמות העבודות.

 

 ביקורת .14
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נציג המשרד וכן חשב המשרד, או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין  14.1

  למכרז זה. ל הקשור בכהזוכה בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל 

, לרבות הזוכהביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  14.2

 אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקם. 

מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע  הזוכה 14.3

או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם 

טיות בנוגע למידע בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חסיון או הגנת פר הזוכה מוותר. וביד

 או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד. 

כל ניתן יהיה לאתר את בין הפרויקטים השונים כך ש ולהפריד בניהול חשבונותי הזוכהעל  14.4

 למכרז זה.ההכנסות וההוצאות הקשורות 

יידרש להמציא דוחות חשבונאיים מפורטים עפ"י סעיפי ההוצאה בהתאם לדרישות  הזוכה 14.5

 חשב המשרד. חשבון מטעם -רואה

 דוחות כספיים שיופקו לשימוש הנהלת האגף/המשרד יהיו חייבים באישור רואה חשבון.  14.6

 עביר למשרד כל מסמך נוסף, לפי דרישת המשרד. לה מתחייב הזוכה 14.7

מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור  לביצוע ההסכם  הזוכה 14.8

 ומצוי בידי צד שלישי.  

 

 תקופת ההתקשרות .15
 .הזוכה לבין המשרד בין ההסכם חתימת עם תחל זה מכרז לפי ההתקשרות תקופת 15.1

 .לשנה תהיה ההתקשרות תקופת 15.2

נוספות, שנה בכל פעם, והכול בכפוף נתיים למשרד קיימת אופציה להארכת ההסכם בש 15.3

לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל. 

כולה כפופה למגבלות כל דין, הוראות חוק חובת המכרזים, התקנות  ההתקשרות

המשרד רשאי לממש  .הזוכהשהותקנו על פיו, הוראות התכ"מ, תנאי ההסכם שייחתם עם 

 את האופציה עם כל הזוכים או עם חלקם.

שרד ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון, אשר במהלכה יהא המ 15.4

ימים מראש. וזאת מבלי  30בהתראה בכתב בת  הזוכהשרות עם רשאי לבטל את ההתק

לבטל ההתקשרות  שרדשיאלץ לנמק את הסיבה להפסקת ההתקשרות. במידה ויחליט המ

 לישיבמהלך תקופת הניסיון יוכל לפנות לצורך ביצוע ההתקשרות למציע שנבחר כזוכה ש

 לו. במכרז זה ועל מציע זה יחולו כל תנאי מכרז זה וההסכם המצורף 

הזכות להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, לפני תום  אתשומר לעצמו  המשרד 15.5

 .יום מראש ובכתב )תשעים( 90 הזוככך ל עלע יובלבד שיוד ,תקופת ההתקשרות

זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו, אלא בהסכמת המשרד, והמשרד  ה, לא יהיהזוכה 15.6

 רשאי לפעול בעניין זה, כבכל עניין אחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
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, הזוכהבכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי המשרד, לא תהיה על המשרד, החובה לפצות  15.7

או עבור השירותים תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם  הםאו לשלם ל

 שסופקו עד לביטול ההסכם. המתקנים 

להעביר למשרד את כל  הזוכה בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, מחויב 15.8

, והשייך למשרד, או את כל העבודה שנעשתה עבור המשרד עד להפסקת והחומר שברשות

מר כלשהו, מכל חו ולעכב אצלרשאי  הזוכהההסכם, ללא דיחוי או פגיעה. מובהר כי אין 

 .סיבה שהיא

 

 שאלות הבהרה .16
דואר הכתובת למבקש הבהרות בקשר למכרז זה, רשאי לפנות בדוא"ל מציע ה 16.1

 עהבש 27/11/2018 ריךפניות כאמור תתקבלנה עד לתא projects@png.gov.il  האלקטרוני:

יובהר כי ועדת המכרזים לא תשיב לשאלות הבהרה אשר יתקבלו אצלה לאחר התאריך  .14:00

 והשעה המצוינים בסעיף זה.

 השואל פרטי, השאלות פירוט, שאלהה מתייחסת אליו הסעיף את יכללו ההבהרה שאלות 16.2

  .קשר איש שם, טלפון, השואל כתובת

 רק תשובות בכתב תחייבנה את המשרד. 16.3

 עד ליום ההבהרה והתשובות באתר האינטרנט של המשרד המשרד יפרסם את שאלות 16.4

 לא יינתן מענה אישי או מענה במועד מוקדם יותר.  ,29/11/2018

יובהר, כי בכפוף לאמור לעיל, הרי שרק שאלות בכתב תזכינה למענה, וכי רק תשובות  16.5

 .שרדבכתב תחייבנה את המ
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 שיטת העבודה ומאפייני המתקנים

 שיטת העבודה .17
 המתקנים מספרו שייבחרו הדגמים, המתקניםו המתחמים יותקנו בהם היישובים בחירת 17.1

 בלעדי באופן המשרד ידי על תיקבע, ישוב בכל שיותקנו המתקנים וסוג ישוב בכל שיותקנו

 .ועצמאי

ככל שינחה  הנחיות לשלבי העבודהלעדיפויות ולסדר הדגשים, ל יפעל בהתאם הזוכה 17.2

 . המשרד

ייקבעו בין המשרד  המתקנים בכל ישובהמתחמים ולהתקנת לוחות הזמנים המדויקים  17.3

 . הזוכהלבין 

לבין עובדי הרשות המקומית,  הזוכההתקנת המתקנים בין הקמת המתחמים והפגישות ל 17.4

 .הזוכהתתואמנה עצמאית על ידי 

, למדוד את גודלם יותקנו המתקניםיוקמו המתחמים ם בהם להגיע לאתרי זוכהעל ה 17.5

יש לקבל  דרכי הגישה אליהם לצורך ביצוע כלל העבודות הנדרשות.המדויק ולבחון את 

 את אישור הרשות למיקום התקנת המתקן באופן סופי.

,  ויהיה איש הקשר יישום המכרז ועובדיואשר יהיה אחראי על יגדיר מנהל מטעמו,  הזוכה 17.6

 2על המציע יצרף קורות חיים של המנהל המוצע. המנהל חייב להיות בשרד. לבין המנו בי

 שנות ניסיון לכל הפחות בעבודות נשוא מכרז זה. 

 המנהל נדרש להיות בעל ידע וניסיון בתחום מתקני המשחקים. 17.7

במועדים שייקבעו,  המשרדיגיע לפגישות עבודה עם נציגי או המנהל מטעמם,  הזוכה 17.8

הזוכה או  .זוכהלרבות לפגישת היכרות לצורך הגדרת ואפיון העבודות הנדרשות מן ה

המנהל מטעמו ידווח לפחות אחת לחודש למשרד על התקדמות הפרויקט. המשרד ימנה 

נציג מטעמו לטובת יישום המכרז שיעבוד מול הזוכה/המנהל וידון עמו בכל סוגיה 

מקצועית ומנהלתית הקשורה במכרז, לרבות קביעת מדיניות, עבודה מול רשויות 

 מקומיות, חסמים וכדומה. 

תעודות/אישורי/רשיונות הסמכה מקצועיים ככל שנדרש על פי החוק בישראל  המציע יצרף 17.9

המועסקים אצלו או הסכם )בטיחות הקונסטרוקטור ויועץ גורמי המקצוע לרבות 

 . (התקשרות עם נותני שירותים כפרלינסרים

 לוחות זמנים: 17.10

 התקנת המתקנים בכל רשות ייקבע בתיאום הקמת המתחמים ולוח הזמנים המדויק ל

ין המשרד, הזוכה והרשות המקומית, בכפוף לזמינות הביצוע בשטח הרשות ב

 המקומית )הכשרת קרקע, תשתיות, צו התחלת עבודות וכדומה(.

  יידרש לספק ולהתקין מתקנים במספר רשויות מקומיות בו זמנית. הזוכה 

  יום מיום  60הזוכה נדרש להשלים את עבודות התקנת המתקנים באתר כלשהו, עד

צו התחלת עבודות ועמידת הרשות המקומית בכל התחייבויותיה )תשתיות, קבלת 

 כל חריגה מלוחות הזמנים מחייבת את אישור המשרד.  הכשרת קרקע וכדומה(.
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 הזוכהעובדי  .18
 לאתר הזוכה יתחייב, מתקניםוה מתחמיםה של והתקנה ביצוע, אספקה, תכנון לצורך 18.1

 .המכרז בדרישות לעמוד מנת על הנדרש בהיקף אדם כוח ולהעסיק

 . לכך ומיומן מקצועי אדם כוח יהיה האדם כוח 18.2

 יישום המכרז ולניהולו.יהיה האחראי על קליטת כוח האדם הנדרש ל הזוכה 18.3

צהיר בפני המשרד כי לעובדים אלו יש את הכישורים הנדרשים לביצוע העבודות י הזוכה 18.4

ויפעלו בהתאם  ,משרדו/או ה המנהלהמתוארות לעיל. העובדים ימלאו אחר הוראות 

  לתוכנית העבודה.

יחתום על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים וכן הצהרה בדבר חובת  הזוכהכל עובד של  18.5

 למסמכי המכרז.  ט'כנספח בנוסח המצורף סודיות, 

אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם  הזוכה 18.6

 קורסים על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז.לצרכים ובכלל זה השתלמויות ו

, שרדו/או מי מטעמו לרבות עובדיו לא ייחשבו כעובדיו של המ ו/או הזוכה המציעמובהר כי  18.7

, הרי שהוא ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו לא זוכהלוכי למעט תשלום התמורה המגיעה 

יידע  הזוכה ן מכרז זה.לכל תשלום ו/או תמורה ו/או הטבה אחרת בגי שרדיהיה זכאי מהמ

את עובדיו, ויצהיר על כך עם תחילת הקשר עמו, כי ידוע לכל העובדים המועסקים על ידו, 

 , ולא של המשרד או גוף אחר. זוכהכי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של ה

 או מי מטעמו.שרד ישמש כאיש קשר מול המ המנהל מטעם הזוכה 18.8

 .שרדיהיה אחראי על הכנת תוכנית עבודה מפורטת, בתיאום עם המ המנהל 18.9

יהיה אחראי על הנעת העבודה בהתאם לתוכנית העבודה תוך מיצוי פוטנציאל כוח  המנהל 18.10

 האדם המקצועי העומד לרשותו.

 ינהל את הצוותים ותפקודם תוך מעקב ובקרה על עבודתם. המנהל 18.11

 או מי מטעמו. דשרישתף פעולה עם אנשי המקצוע של המ המנהל 18.12

, ויהיה חודשתמונת מצב עדכנית בתדירות שלא תפחת אחת ל שרדיעמיד לטובת המ המנהל 18.13

 בכל עת שיידרש לכך. שרדנכון לספק את המידע למ

 .שרדמתפקידו אלא לאחר קבלת אישור מהמ לא יועבר מנהל הפרויקט 18.14

וזאת עפ"י , זוכהה של בצוות מסוימים עובדים העסקת לאשר לא או לאשר רשאי המשרד 18.15

 שיקול דעתו הבלעדי.
 

 כללי –מאפייני המתחמים  .19
, מים, עפר עבודות לרבות, סביבתי בפיתוח והשקעה האתר שטח התאמת את כולל אינו המתחם

 יםהיתר להפקת האחריות. (22)לדוגמא: סעיף המכרז  יפי, למעט האמור בסעוגידור חשמל
  .המקומית הרשות של הינה, המתחמים כל לגבי, לביצוע העבודות כנדרש על פי החוק

 פני על הפחות לכל 1:1.3 ביחס( 23 בסעיף כמפורט)לכל המתחמים  הצללההזוכה יספק ויתקין 
ההתקנה תיעשה בכל הרכיבים והאמצעים, לרבות עמודים בכל קוטר וסוג  .החשוף השטח כל

כפי שיאושרו בידי קונסטרוקטור, לצד אישור חישוב סטאטיים לעומסי רוח. העמודים, כולם, 
, בהתאם לאמור בת"י , בצבע אחיד )ולא במיתוג כלשהו(המקומית ייצבעו לפי בקשת הרשות

 לגבי צביעת מתקנים. 1498
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 קטן םמתח – מתחמיםהי מאפיינא. 
 ומעלה מתקנים 4 .מ"ר 75ם חגודל המת. ח"ש 90,000עלות מירבית: 

 בינוני םמתח – מתחמיםהמאפייני ב. 
 מתקנים ומעלה 8 .ר"מ 100 םחהמת גודל. ח"ש 140,000: מירבית עלות

 גדול םמתח –מאפייני המתחמים ג. 

 ומעלה מתקנים 12 .מ"ר 200גודל המתחם: . ח"ש 215,000: מירבית עלות

עלויות, הדמיות, חומרי רקע וכל מסמך שייראה לנכון,  ת:הכולל יגיש הצעה מפורטתמציע כל  19.1

 .מתחמיםהגדלי  3עבור הקמת 

 יחולו על המציעים.וההדמיות העיצוב , למען הסר ספק, כל הוצאות התכנון 19.2

יב על היקף רכישה כלשהו. כלשהו ואינו מתחי מתקןו/או  דגםהמשרד אינו מתחייב לרכוש  19.3

נתונה  לסךכל המתקנים בשטח המוצע, כלשהו והיקף הרכישה דגםמתקן/ההחלטה אודות רכישת 

 לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. 

 .24בסעיף המפורטים ים יוצע מצע דשא במאפיניים מתחמהבכל  19.4

 .23בכל המתחמים תוצע הצללה במאפיינים המפורטים בסעיף  19.5

 ים יותוו בהתאם לתקן בכל סימוני האזהרה.מתחמה 19.6

" ברישא מכרז זה, ועפ"י כל נגישותלבעלי מוגבלות, כאמור בהגדרות "ים יהיו נגישים מתחמה 19.7

 דין.

על  מופצים/כל מציע רשאי להציע במסגרות הצעתו מתקנים מתוצרתו או מתקנים המיובאים .20

 ידו.

 מיתוג 21
 בצד המשחקים לגן בכניסה שיוצב  1.46x0.46 מידות – צדדי דו –( עיגול חצי) כניסה שלט.      21.1

 .עצמו לגן בצמוד הניסה בשער) לחזית השלט של הפנים עם הכניסה של הימני
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 2  מהרצפה השלט גובה X מ"ס 0.70-0.50: רוחב משי הדפסת - מלבניים אלומניום שלטי 2      21.4

 .לעין בולט במקום המשחקים גן בתוך שיוצבו – מטר

 
לא יופיעו סמלילים )לוגואים( נוספים לצד סמליל המשרד, ולא יותקנו שלטים בסמוך השלט  21.5

האמור. הספק יהיה רשאי להציג את סמליל העסק שלו )ושלו בלבד( על גבי כל מתקן בצד, באחוריו 

 ר את גבולות המתקן.או בתחתיתו )פעם אחת בלבד(; בהדבקה, חריטה או הטבעה מכל סוג שלא תעבו

 

 ))מלאכותי סינטטי דשא. 22
  מפרט

  על פני כל מתחם השטח כפי שאושר על ידי המשרד. יותקן הדשא .א

י "ע יבחר אשר וצבע בעובי פוליפרופילן מסיבי או פוליאתילן מסיבי עשוי -סינטטי יהא הדשא .ב

 הנגדי בצד לרשת יקובעו הסיבים פלסטית. ברשת קשר י"ע ומחוזקים ארוגים המשרד,

 . דומה חומר או מפוליאוריתן העשויה חיזוק לסיבים, בעזרת שכבת

 . מהודק משטח גבי על יונח הדשא .ג

 . רעילות לא תהיינה הסינטטי הדשא יריעות .ד

 .אש בטיחות בדרישות יעמדו הסינטטי הדשא יריעות .ה

 אבן סימון לעיוורים.  .ו

 : הסינטטי הדשא להתקנת הנחיות

 :השטח הכנת

 הזוכה ובביצוע באחריות יהיו מהודק מצע הכנת לרבות הנדרשים, השיפועים כל . 

 :הדשא יריעות התקנת

 הזוכה ובביצוע בהכנת שיהיו שיפועים הכולל מהודק מצע משטח על ההתקנה . 

 היריעות בחיבורי תתבצע היריעה יצרן י"ע המסופק מתאים בדבק ההדבקה . 

 היצרן להוראות בהתאם יחתכו השוליים השטח. פני על הדשא את לפרוש יש. 

 אחיד. בכוון יהיו שהסיבים כך היריעות את להניח להקפיד יש 

 נראה בלתי חיבור שיאפשר באופן מדויק יהיה החיתוך . 
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 היצרן הוראות פי על הדשא ליריעות מתחת הדבקה שכבת למרוח יש. 

 אחיד בעובי תהיה השכבה . 

 מכני מטאטא או כביש במטאטא הסיבים את להבריש יש היריעות והדבקת ההנחה סיום עם. 

 בהצעה. כלול מחירם בפתיתים צורך יש המוצע הדשא שבסוג ככל 

 תכולת ויבש נקי חול אחידה בצורה הדשא על לפזר יש היצרן, אחרת )בהגדרות נאמר לא אם 

 . הסיבים זקיפות עד הסיבים כוון כנגד ולהבריש 5% על תעלה לא200 נפח  עובר

 קוורץ חול גרגרי יוכנסו הדשא בתוך מ"מ.22-24 הדשא סיבי גובה. 

 20בדשא  החול כמות מ"מ. 0.4-0.0 הגרגירים גודל זרים. מגופים ונקי יבש רחוץ, יהיה החול-

 . ק"ג למטר מרובע 25

 קרינת בפני לעמידות תוסף ויכילו ירוק בגוון יהיו הדשא סיבי UV תהיה הדשא למשטח 

 . הדשא יריעת לסוג מתאים נירוסטה פח מפרופיל העשוי של סף היקפית סגירה

 הדשא שכבת הצמדת את להבטיח מנת על לתוכו יוכנס הדשא וקצה לאספלט יחובר הפרופיל 

 . למשטח

 הסינטטי הדשא התקנת. הסינטטי הדשא את ולהתקין לספק מחויב הזוכה, ספק הסר למען 

את ריסוס השטח המיועד בקוטל עשבייה, בפיזור שכבת מצע עשויה מסומסום,  תכלול

 מתיחת יריעת בד שחורה פלריג או גאוטכניאספקה והידוק המצע, הבטחת שיפוע לניקוז, 

 וקיבועה ביתדות לאדמה והתקנת הדשא הסינטטי, שכאמור יסופק על ידי הזוכה.

 יעביר לידי הרשות המקומית הזוכה

 הנחיות. אליהם ההתקשרות ודרכי בארץ ונציגיהם היצרנים פרטי המותקנים, החומרים מפרטי

 . בהן הטיפול ואופן אפשריות תקלות רשימת כולל ותקופתית, שוטפת אחזקה

  בדק

תקופת  במהלך. ההשלמה בתעודת כמצוין העבודה, השלמת מיום שנים 7 למשך תהיה הבדק תקופת

 תיקונים למעט ,סביר שימוש בעקבות הדשא במשטחי שנתגלתה בעיה לכל אחראי הזוכה יהיה הבדק

 קרות מיום ימים 7 תוך שיידרש, תיקון כל יבצע הזוכה. חבלה או חורג משימוש כתוצאה הנדרשים

 מידי. באופן בטיחותי שיבוצעו אופי בעלי תיקונים למעט הבעיה,

 העבודה תכולת

היצרן,  הוראות בסיס על יישומו וניקויו, המשטח הכנת מדידות, כולל הסינטטי, הדשא ובצוע תכנון

 . כמפורט בדק ועבודות דשא יישום גבולי

 המדידה אופן

 . הזוכה של והעקיפות הישירות ההוצאות כל את יכלול היחידה מחיר בפועל. מבוצע שטח לפי

 

 

 הצללה. 23
 :הצללות

 . ההצללות מתקין פרטי את המקומית הרשות לנציג ימסור הזוכה . א

 . העמודים כל גבהי כולל המתקנים עם מתואמות תכניות יגיש הזוכה . ב
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 . תאורה תכנון לצורך ההצללה עמודי גבהי את הרשות של החשמל מח' עם לתאם הזוכה על . ג

 להצללות מת"יי ותעודת מפרט כולל הבד סוג של דוגמאות לנציג הרשות המקומית יספק הזוכה . ד

 .ההצללה לבד במפרט הנדרש וכל חוזק קריעה באש עמידה כולל

 

 :כדלקמן יהיה להצללות האריג מפרט

 האריג נתוני

 גבוהה דחיסות בעל פוליאתילן עשוי – גלם חומר HDPE שנים. לאורך ויציבות חוזק לאריג המעניק 

 . הקודם למצבו יחזור מתיחה )רוח( לאחר גם ויציבות, אלסטיות בעל האריג

 גם האריג פרימת תהליך מונעת זו אריגה צורת – במונופילמנט ייחודית אריגה – האריג מבנה 

 קרע של במקרה . 

 200שתי  – קריעה חוזק N 200, ערב N –  לפי תקןB751 ASTMD 

 3.7 – ביקוע KN 3787 תקן לפי (ניוטון קילו ASTM מקביל( ישראלי תקן או . 

 למ"ר גרם 324 מינימום – החומר משקל . 

 מקרינת התבלות מפני שנים 10 במשך לשמש חשוף מינימום – חיים אורך U.V . 

 צלזיוס מעלות 25 מינוס – טמפרטורה מינימום . 

 צלזיוס מעלות 80 – טמפרטורה מקסימום . 

 לפי מילימטר 1.3 מינימום – עובי( תקן ASTM 1777 ) 

 748ישראלי  תקן לפי 9(93% - 0%מינימום  – הצללה) 

 מסנני UV– 748ישראלי  תקן לפי ( 98% - 92% מינימום) 

 55%מינימום  – מונופילמנט אחוז. 

 ואגף החינוך משרד לדרישות העונה באש לעמידות 5093 ת"י הישראלי בתקן לעמוד האריג על 

 הארצי הכבאות . 

 ומפרשים ממבראנה – תפירה מפרט . 

 600 עובי מונופילמנט בחוט וסגור כפול תפר מחטי דו במכונת תהא התפירה D  

 שנים לאורך ויציבות גמישות חיים, אורך המקנה גלם, חומר מאותו הינו החוט התפירה: חוט 

 . האריג בדיוק כמו

 ואחידה ישרה תהא מקצועית התפירה . 

 בקוטר שכבות בשלוש מחוזקת פינה כל תורפה(, מהאריג)נקודת כבל יציאת בכל התפירה: אופן 

 כשל של למקרה תואם באריג עטופה רצועה של בטחון בעיגון מחוזקת נקודה כל ס"מ,  40-50של 

 . ממבראנה במפרש או

 שחיקה למניעת אריג שכבות שתי תפורות ההיקפי בשרוול . 

 הכבל של מבוקרת למתיחה נירוסטה אביזר מהאריג כבל יציאת בכל . 

 ותמנע ומבוקרת אחידה מתיחה שתהיה מנת על "נוסע"  הכבל בה אשר מגרעת יש אביזר בכל 
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 הכבל שחיקת . 

 היקפי ברדיוס חיזוק רצועות 6-8 עם תואם אריג שכבות בשתי מחוזק – בממבראנה מרכזי פתח 

 . התפירה פני שטח את המגדילה בצורה ס"מ, תפור 60 של ועומק לפחות ס"מ  60של 

 מעוצבת(. גזירה ( הבד רפיון את שתמנע בשיטה תעשה הגזירה 

 התקנת את המאשר הזוכה מטעם קונסטרוקטור מהנדס אישור פי על תתבצע הערה: העבודה 

 . הסככה של וחוזק המבנה

 :הגבוה מהמתקן לפחות מ' 1.2 יהיה הצללה גובה כי הזוכה, יוודא הצללה מבנה בכל הבהרה 

 . טיפוס למניעת ביותר וזאת

 עובש ודוחה נרקב אינו האריג. 

  וונדליזם טבע נזקי למעט התפוררות, כנגד הרשת על אחריות שנותעשר. 

 

 הסככות שלד

 אנכיים פלדה עמודי

מ"מ  1.3 דופן ועובי 1.0של " מינימלי בקוטר עגול בחתך פלדה מצינורות עשויים יהיו הסככה עמודי

 שונה פלדה מפרופיל גם עשויים להיות יכולים העמודים באדמה. בטון קובית של ביסוס עם מינימום,

 . כנ"ל צינור לחוזק זהה מינימלי אך בחוזק

 דופן ועובי 2.0מינימלי " בקוטר עגול בחתך פלדה מצינורות עשויים יהיו - האופקיים הרוחב צינורות

 אשר המהנדס האופקיים, הצינורות על יתלו ובוגרים שילדים חשש וקיים מאחר מ"מ מינימום. 1.3

 הצינור מרכז על אדם של בעומס גם הזאת הסככה בחישוב להתחשב צריך המבנה את קורות מחשב

 . לפחות "2.0" של עגול בחתך פלדה צינורות יהיו - האלכסוניים הצינורות /האופקי

 

 הסככות שלד עיגון

 . הקונסטרוקציה או הביסוס מהנדס הוראות או / ו היצרן הנחיות פי - על יבוצעו היסודות

סלע  / לאדמה הגיעה לא היסודות חציבת שחפירה במקומות לעיגון במיוחד מופנית הזוכה לב תשומת

 . המהנדס הוראות קבלת לאחר אלא העיגון, את הזוכה יבצע לא אלה במקומות טבעי.

 ולא הזוכה על חלה המתקנים לעיגון מהנדס של כתובות הנדסיות הנחיות קבלת ועלויות האחריות

 . תשולם בנפרד

 .היחידה במחיר כלולים החציבה או / ו החפירה

 

 

 גדלי ההצללה

  :השטח בכל, מתחם גודל מכל 1:1.3-מ יפחת שלא וביחס המתחמים לגדלי בהתאםגדלים 

   .החשוף

 כאמור מוצללים להיות המתחם מתקני כל על, ספק הסר למען. 
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 הצללה להתקין ברצונה כי להחליט רשאית המקומית הרשות. מפרשים להצללת הינה ההצללה 

 הצללת עלות בין וההפרש, מפרשים הצללת עלות עבור ישלם המשרד, כזה במקרה. מלאה

 ה, ישולם על ידי הרשות המקומית בלבד.מלא הצללה ועלות מפרשים

  הצעת המחיר תתייחס לגדלים לעיל. ככל שהשטח בפועל יהיה גדול או קטן יותר, המשרד ישלם

בהתאם לגודל בפועל )תשלום נוסף מעבר להצעת המחיר שניתנה או הפחתת תשלום מתחת 

 להצעת המחיר שניתנה(. 

 

 העבודה ותקניםתיאור . 24
 תיאור העבודה

 בטיחות משטחי, יםמתחמ של והתקנה אספקה, ביצוע, תכנון כולל זה מכרז, כאמור 24.1

 לכל יודיע המשרד. החברתית ובפריפריה בגליל, בנגב יישובים בשטחי שיותקנו, והצללות

 .השונים המתחמים סוגי בין הבחנה תוך בתחומה שיותקנו הדגמים מספר על מקומית רשות

. זה מכרז מסמכי דרישות כל את הכולל מפורט תכנון יהיה הזוכה ידי על שיבוצע התכנון 24.2

 לרבות התאמות שיידרש ועל חשבונו בין אתר לאתר.

 הזוכה יהיה אחראי לעמידת כל המתקנים בתקן הישראלי ולטיב, האיכות וחוזק החומרים. 24.3

במכרז, חלקי חילוף הזוכה מתחייב לספק בכל תקופת החוזה ועל פי התחייבויותיו  24.4

  בשלמותם למתקנים.

ולמתקנים שהותקנו על ידו אחריות מלאה, בהתאם להצעתו  מתחםהזוכה מתחייב לספק ל 24.5

 במסגרת מכרז זה. 

איש הקשר מטעם הזוכה יתאם המשרד יעביר לרשות המקומית איש קשר מטעם הזוכה.  24.6

איתור השטח, היתר את כלל העבודות הנדרשות )טרם ההתקנה מול נציג הרשות המקומית 

 אספקה, התקנה וכדומה(.התאמות נדרשות על ידי הרשות, בנייה, 

הזוכה מתחייב שלא להסב ו/או לשעבד חוזה זה, כולו או חלקו, או כל זכות ו/או טובת הנאה  24.7

הנובעת ממנו לצד ג' כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם ניתנה לכך הסכמת 

ן, מתחייב הזוכה לא להעסיק קבלני משנה לשם ביצוע המשרד בכתב ומראש. כמו כ

 העבודות, אלא לאחר קבלת הסכמת המשרד מראש ובכתב. 

הזוכה ייפגש עם נציגי הרשות המקומית ויערוך סיור באתר המיועד להתקנת המתקנים.  24.8

כולל מרחקי בטיחות  1:100הזוכה יגיש לעירייה תוכנית העמדת המתקנים באתר ביחס של 

 ן. תחילת העבודות בפועל באתר יהיו רק לאחר אישור הרשות המקומית.של כל מתק

הזוכה יספק לנציג הרשות המקומית את תוכנית המתקנים כולל מרחקי בטיחות, מפרטים  24.9

טכניים ושרטוטים לכל מתקן שיסופק, אישור קונסטרוקטור לביסוס המתקנים, אישור 

 ים לפני ההתקנה.מכון התקנים הישראלי או מכון בדיקות מוסמך למתקנ

לאחר גמר הביצוע, על הזוכה לספק לרשות המקומית בדיקה של מכון התקנים לכל מתקן  24.10

משחקים, הוראות אחזקה של המתקנים, אישור קונסטרוקטור לביסוס המתקנים, תעודת 

אחריות לכל המתקנים על פי המפרט הטכני של כל יצרן. במידה ואחד הבודקים מצא ליקוי 

ה לתקן על חשבונו כל פגם שיימצא במתקן על ידי הבודק ולבצע בדיקה כלשהו, על הזוכ

 חוזרת על חשבונו. 
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הזוכה מתחייב להעסיק מנהל עבודה בכל אחד מהאתרים בהם יותקנו המתקנים ולהשגיח  24.11

ברציפות על ביצוע העבודות. בכל מקרה לא יישאר בשטח מתקן בשלבי הרכבה ללא שמירה 

  ביצוע מטעמו(.על ידי הזוכה )לרבות קבלני 

 הזוכה מתחייב לעבוד על פי כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או יפורסמו. 24.12

הזוכה לוקח על עצמו את מלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדים ו/או עובדי קבלני המשנה  24.13

שמטעמו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע תאונה, תקלה או אירוע חריג 

 כלשהו. 

חייב לגדר כל אחד מהאתרים בהם יותקנו המתקנים בצורה תקנית במשך תקופת הזוכה מת 24.14

עד להעברת האתרים לאחריות הרשות המקומית. במקרה בו יידרש גידור קבוע הביצוע ו

 לאתר לאחר גמר העבודות, האחריות על כך תחול על הרשות המקומית.

 הזוכה יחזיק את אתרי ביצוע העבודות בצורה מסודרת ונקייה.  24.15

עבודות בנייה, בנייה הנדסית וחפירות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  24.16

 .1988-בנייה(, התשמ"ח

ובהתאם  1970-עבודה בגובה תבוצע על פי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 24.17

 .1988-לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח

 .והתקנות על פיו החשמל חוק י"עפ מתאים רישיון עלב חשמלאי י"ע יבוצעו חשמל עבודות 24.18

בעת ביצוע עבודות כגון חימום, ריתוך, חיתוך וכל פעולה הגורמת להיווצרות ניצוצות או  24.19

אש גלויה, על הזוכה לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ, לרבות קיום 

 כדומה. אמצעי כיבוי זמינים, הרחקת ונטרול חומרים דליקים, חציצה ו

העובדים יצוידו וישתמשו בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן  24.20

 . 1997-אישי(, התשנ"ז

על הזוכה לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים, כלי העבודה וכיו"ב, ובכלל זה  24.21

 מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", יעברו בדיקת

תקינות על ידי בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות. ציוד, מכונות, אביזרים, כלי 

 עבודה וכיו"ב, שאינם תקינים, יוצאו מכלל שימוש.

הזוכה מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה, מספר מספק של  24.22

מתאימים לביצוע עובדים בעלי רמה מקצועית נאותה, בעלי הכישורים הדרושים וה

 העבודות, לרבות הדרכות והכשרות העובדים. 

המחיר בגין כל מתקן המוזכר במכרז זה כולל את עלות התכנון, אמצעי החיבור, חומרי  24.23

העזר, עבודות ההובלה, עבודות ההתקנה, היסודות הדרושים למתקנים ככל שנדרש, צביעה 

 . ומאושר על ידי מכון התקנים וכל היבט נוסף הנדרש לקבלת מתקן מושלם
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 בחינת ההצעות. 25
 תתבצע לפי השלבים הבאים: מתחמים עבור בחינת כל אחת מההצעות

  .עמידה בתנאי הסף תשלב א': בחינ
 .אמות מידהשלב ב': 

 ': קביעת ההצעה הזוכה. גשלב 
 

 שלב א': עמידה בתנאי הסף
 כל הצעה תיבחן בהתאם לתנאי הסף. .1
 שלא יעמוד בתנאי הסף, הצעתו תיפסל.מציע   .2

 

 כללי  ניקוד איכות': בשלב 

יודגש ויובהר, כי  קטן, בינוני וגדול.: מגדלי המתחמיםלהגיש הצעה לכל אחד נדרש מציע  .1
כאשר המציעים יגלמו בהצעתם את מגוון הכלים , בלבדההצעות תיבדקנה במרכיבי האיכות 

צה ותמונה, מרחק יגודל, מאפיין מוסיקלי, סק סוג החומר, –המוצעים על ידם על מפרטיהם 

 . מוצע בין מתקן ומתקן, כולל מצע והצללה
המציע יכלול בהצעתו הדמיות ממוחשבות של המתחמים, פרטים עקרוניים וחתכים ומפרטים  .2

 טכניים. 
לרבות  ,כלל המתקנים המוצעים בושילוב כולל את הגדלים כל אחד מן ב המתחםמחיר  .3

כולל תכנון, אספקה, ביצוע בהתאמה;  הספקה והתקנה של מצע דשא סינתטי ושילוט
 והתקנה. 

 

 ניקוד איכות הצעות מפרטי המתחמים': בשלב 
  . דרש להגיש הצעה מפורטת לאפיונו נמציעכל  .1

את כל ההוצאות בגין תכנון, אספקה, ביצוע והתקנת המתקנים, וכוללים את  תכלולנה ותההצע .2

וצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו כל הה

בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המשרד נשוא ההסכם. כן מובהר כי לא יתווספו 

 למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא. 

 בפיתוח סביבתי ההשקעה הצורך ובמידת שטח כל אחד מהאתרים להתקנת המתקנים התאמת .3

מים, חשמל וגידור, הינה באחריות הרשות המקומית. יחד עם זאת, חיפוי עפר,  עבודות הכולל

המתקנים )דשא סינטטי( והצללת המתקנים )הצללת מפרשים( הינם חלק בלתי נפרד ממאפייני כל 

 ויסופקו על ידי כל זוכה במסגרת מכרז זה כחלק מהצעתם. חםמת

הוצאה נוספת המפורטת במסמכי מכרז זה, גם אם אינה רשומה בסעיף זה, לרבות תשלומי  כל .4

גידור זמני של האתרים, מורשה נגישות מתו"ס ושירות ויועץ בטיחות שכר לקונסטרוקטור, 

 הוצאות ביטוח וכדומה, יהיו חלק בלתי נפרד מהצעת המחיר של כל אחד מהמציעים. 

 

 מתחמיםהצעה בגין 
 . גדלים 3להציע הצעה עבור  נדרשמציע  .1
 כולל מע"מ. ₪  215,000 הינו גדול למתחםתקציב המקסימום  .2
 כולל מע"מ. ₪  125,000 הינו בינוני למתחם המקסימום תקציב .3
 כולל מע"מ. ₪  90,000 הינו קטן למתחם המקסימום תקציב .4
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 . ושילוט בהתאם לאמור בסעיף המיתוג כולל תכנון, אספקה, ביצוע והתקנה מתחםכל מחיר  .5

יכלול את כל המרכיבים המפורטים במסגרת מכרז זה דוגמת קונסטרוקטור,  מתחםהמחיר  .6
הצללה, דשא וכדומה. על המציע לשים לב בהצעתו כי ההצעה חייבת להתחשב בכלל 

ולא תשולם תמורה כלשהי מעבר לתקציב המקסימום ולא המרכיבים המפורטים במכרז, 
 ר הצעה שלא תכלול התייחסות לכל המרכיבים השונים הנדרשים במכרז. תאוש

המציע רשאי להציע מתקנים ואלמנטים על פי שיקול דעתו, מבלי לסטות ממחיר המקסימום  .7
 שנקבע. 
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 שלהלן:הניקוד לכל הצעה יינתן על פי הטבלה  .8

 
 
 
 
 

22222311

מסלול רצוף של אלמנטים 

לעידוד פעילות רצופה 

וממושכת

פונקציונאליות דוגמת ניצול 

המתחם

כמות המתקנים 

והאלמנטים המוצעת 

הכוונה מגוון האפשרויות 

הפעילות המוצעות 

במתקנים

שילוב המתקנים 

והאלמנטים השונים 

)חומרים(

תכנון מאוזן המשלב בין כל 

הגילאים

מגוון אפשרויות להפקות 

צלילים שונים קוליים
צבעוניות הרמוניתנגישות, נוחות ובטיחות

22222221

מתקנים היוצרים סביבות 

משחק המסייעות בפיתוח 

האינטליגנציה, הרגשית 

והמנטאלית של ילדים

מתקנים המאפשרים 

לילדים לבטא, ליצור, להביע 

ולפתח כישורים ומיומנויות

מתקנים מסקרנים שצפויים 

למשוך ילדים ופעוטות 

להגיע אליהם מספר פעמים

המתקנים המעוררים את 

הצד המוטורי-משחקי של 

הילדים לרבות הקשה, 

פריטה, סיבובים וכדומה

מתקנים המאפשרים 

תהליכים של חקר וגילוי. 

יצירת גירויים תחושתיים 

וסביבתיים

מתקנים המאפשרים 

להורים להיות שותפים 

מקרוב ומרחוק

מתקנים המעודדים 

סקרנות תוך שמירה על 

בטיחות

מתקנים המשרים אווירה 

של נוחות לצד יופי וניקיון

55

מגוון מתקנים חווייתיים 

ביחס לשטח המתחם.

מגוון מתקנים רב בתמהיל 

של מתקנים בגדלים שונים. 

עדיפות למספר רב של 

מתקנים משולבים

7.57.51010

איכות החומר וחוזק 

החומרים לכל מתקן שיוצע. 

לצורך קביעה זו יצרף 

המציע אישורים 

ואסמכתאות ממעבדה 

מוסמכת

אורך חיי המוצר בשימוש 

טבעי. לצורך קביעה זו 

יצרף המציע אישורים 

ואסמכתאות ממעבדה 

מוסמכת

שנות אחריות מלאה על 

המתקנים, ההצללה והמשטח. 

לרבות מאגר חלפים, תחזוקת 

שבר ומניעה. המציע אשר 

שנות האחריות  יציע את מספר 

הגבוה ביותר יזכה לניקוד 

המקסימאלי. יתר המציעים 

נוקדו ביחס אליו. י

מידת נגישות המתקנים 

לבעלי מוגבלויות ניקוד 

המצוין הינו הניקוד 

המקסימאלי אותו ניתן 

לקבל עבור כל פרמטר.

1010

שנות הוותק של המציע 

באספקה והתקנת מתחמים 

מוסיקליים המציע בעל 

שנות הניסיון הגבוה ביותר 

בתחום יקבל את מלוא 

הניקוד. יתר המציעים 

ינוקדו יחסית אליו.

מספר מתקנים מוסיקליים 

שהותקנו על ידי המציע 

ברשויות מקומיות בין 

השנים 2014-2018. 

המציע שסיפק והתקין 

מספר רב יותר של 

מתקנים ב-10 השנים 

האחרונות, יקבל את מלוא 

הניקוד. יתר המציעים 

ינוקדו יחסית אליו.

5

מכתבי המלצות מרשויות 

מקומיות, משרדי ממשלה, 

מפעל הפיס, קרן קיימת 

לישראל, החטיבה 

להתיישבות, משכ"ל. המציע 

שיצרף להצעתו את 

המספר הגבוה ביותר של 

מכתבי ההמלצה מהגופים 

המפורטים בטבלה, יקבל 

את מלוא הניקוד. יתר 

המציעים ינוקדו יחסית אליו. 

המשרד שומר על זכותו 

לפנות לממליצים ככל 

שיידרש על מנת לבחון את 

טיב ההמלצה והאם 

להתחשב בה לצורך ניקוד.

מספר מתקנים בתא שטח ניקוד מקסימאלי 10 נקודות

ותק וניסיון ניקוד מקסימאלי 20 נקודות

התרשמות והמלצות ניקוד מקסימאלי 5 נקודות

נראות ניקוד מקסימאלי 15 נקודות

חדשנות ניקוד מקסימאלי 15 נקודות

טיב, איכות, עמידות ונגישות המוצר ניקוד מקסימאלי 35 נקודות
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 סכימת ניקוד איכות מפרטי המתחמים': דשלב 
המשרד רשאי לבחור . ההזוכ הה ההצע, תהיהכולל הגבוה ביותראת הציון  שתקבלה צעהה .1

י(. המשרד יקבע את והילך, על פי שיקול דעתו הבלעד 3, הצעה 2הצעות זוכות נוספות )הצעה 

מכל אחד מהזוכים ומיקום התקנת המתקנים. המשרד אינו  דגמיםההמתחמים והיקף הזמנת 

 מתחייב על היקף הזמנה כלשהי.  

המוצעים, ורשאי לרכוש  דגמיםההמתחמים ויב לרכוש מזוכה מתקנים מכל המשרד אינו מחו .2

אחרים. המשרד אינו מתחמים ו/או דגמים  2מסוימים ומזוכה  דגמיםמתחמים ו/או  1מזוכה 

מתחמים  . ייתכן ובפועל לא ירכשודגמיםההמתחמים ו/או מתחייב להיקף רכישה כלשהו מאחד 

 נמוך יותר. דגמים מתחמים ו/או ישה במספרמסוימים ותהיה התמקדות ורכ דגמים או

המשרד רשאי לרכוש מכל אחד מהזוכים מתקנים נוספים בהתאם להצעת המחיר שהוצעה על ידם  .3

בטבלת "מתקנים נוספים". המשרד ישלם בגין מתקנים אלה בנוסף על התשלום שהמשרד יעביר 

 לזוכים עבור רכישת אחד הדגמים לעיל.  

או להגדיל את  להקטיןהמשרד יהיה רשאי ₪.  20,000,000-כמוערך ב התקציב המיועד למכרז זה .4

  .המכרז היקף

 

 הליכים לביצוע ההתקשרות ומשמעויותיהם. 26
ימים מהעברת הודעת  14לחתום על חוזה ההתקשרות תוך  כל אחד מן הזוכיםיזמין  שרדהמ .א

 הזכייה.

 ההתקשרות בין הצדדיםמוסכם בזה, כי הליכי המכרז יסתיימו אך ורק עם חתימת חוזה  .ב

 .כל אחד מהזוכיםלאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים לכך על ידי על ידי שני הצדדים ו

זוכה לא יעשה כל פעולה, אשר עלולה ליצור מחויבות של המשרד כלפיו, בעקבות ההודעה 

נבחר ותונפק לו הזמנה, זוכה על הזכייה במכרז, עד אשר ייחתם ההסכם בין המשרד לבין 

 החתומה בידי הגורמים המוסמכים במשרד. 

כל אחד ההצעה והחתימות על מסמכי המכרז ונספחיו, יהוו חלק בלתי נפרד מן ההסכם עם  .ג

. יש לראות את המכרז וההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמשלימים זה את זה מהזוכים

 למסמך אחד. 

 כל אחד מן הזוכיםת הודעה על זכייתו בהליך, ימציא ימי עבודה מיום קבל 10 -לא יאוחר מ  .ד

. ההתקשרות בין יח'למשרד אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף למכרז כנספח 

הצדדים מותנית בהמצאת אישור כאמור. המצאת אישור כאמור מהווה תנאי מוקדם 

 ליצירת יחסים חוזיים בין הצדדים.

חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה  6מחלוף  רשאי עד ולא יאוחר שרד: המזוכה חלופי .ה

אשר מציע זוכה כאמור, לפנות ללבין  שרדבמכרז, ובנסיבות בהן בוטלה ההתקשרות בין המ

ור ולהציע לו לבצע את השירותים נשוא המכרז, וזאת כפי האמ באהצעתו דורגה במקום ה

 .המציעבהצעה אשר הוגשה על ידי אותו 
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 התמורה. 27
 המתחמים, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירי הצעתו במכפלת מספר מתחמיםבגין אספקת  .א

 . , סופקו בפועל וקיבלו האישור הנדרש כאמור להלןשהוזמנו ממנו

, 1.4.3מועדי התשלום לזוכים יהיו בהסתמך על המועדים הקבועים בהוראת התכ"ם מספר  .ב

 בהתאם למועד הגשת החשבונית לתשלום למשרד. 

לאחר התקנת המתקנים בפועל, וקבלת אישור מרשות מקומית כי המתקנים  יובהר בזאת כי רק .ג

הותקנו וקיבלו את כל האישורים הנדרשים )לרבות תו תקן, אישור קונסטרוקטור ותעודת 

 אחריות(, יתבצע תשלום סופי על ידי המשרד.

תקנת מובהר בזאת כי מחירי ההצעה מהווים תשלום סופי ומלא בגין תכנון, אספקה, ביצוע וה .ד

וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, השילוט, המתקנים, 

הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המשרד 

נשוא ההסכם. כן מובהר כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא. 

 מע"מ בשיעורו על פי דין במועד התשלום.  תמור לעיל, התמורה כוללבנוסף לא

התשלומים יבוצעו בהתאם למועד התשלום הממשלתי המפורט בהנחיית החשב הכללי בעניין  .ה

ודו"ח ביצוע המפרט את מספר  מועדים לתשלום לספקים והכל עם קבלת חשבונית מס כדין

לצורך  משרדעל ידי נציג ה מאושרים, ההמתקנים שסופקו והותקנו, מועדים ופירוט העבוד

המתקנים סופקו, הותקנו וקיבלו את כל האישורים  ם, לפיהמכרז זה ונציג רשות מקומית

 הנדרשים, תוך עמידת הספק בכל התחייבויותיו על פי מכרז זה.

 

 תנאים נוספים. 28
 המועד את לדחות או להקדים, בכתב שתועבר בהודעה, עת בכל רשאי המשרד 28.1

 שיקול פי על, זה למכרז הנוגעים אחרים ותנאים מועדים לשנות וכן ההצעות להגשת האחרון

 .המוחלט דעתו

פוטנציאליים  גופיםאינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, והוא רשאי לפנות לשרד המ 28.2

בכל מועד שיימצא לנכון, או להחליט לבטל את המכרז כולו כפי שיימצא לנכון,  נוספים

 בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

 . בהתאם לשיקול דעתו או יותר זוכה אחד או המשרד רשאי להתקשר עם 28.3

, גבוה ואמורה להביא לזכייה במכרז ציון שקיבלה בהצעה לבחור שלא רשאי יהיה המשרד 28.4

 שניתנה לאחר וזאת בהתחייבויותיו לעמוד המציע של יכולתו בדבר חשד יתעורר אם

 .ולהסבירה עמדתו את להציג הזדמנות למציע

 תוספת"י ע בין, לגביהם הסתייגות כל או, המכרז במסמכי שייעשו תוספת או שינוי כל 28.5

 בהצעה הדיון בעת בחשבון תובא לא, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף

 .לפסילתה לגרום עלול ואף

 – יום 90 –ה לפני התקופה האמורה עהצ מבלי לגרוע מהאמור במפרט מכרז זה, בוטלה 28.6

רשאי המשרד לחלט את הערבות שצרף המציע להצעתו. ההודעה על ביטול ההצעה תועבר 

  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.בכתב למשרד 
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זכויותיו או את חובותיו לפי תנאי מכרז זה, המציע אינו רשאי להמחות )להעביר( לזולת את  28.7

 כולן או חלקן, ללא הסכמה בכתב ומראש של המשרד.

אין המציע רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעקיפין לאחר, ללא  28.8

 הסכמה בכתב מהמשרד.

 אחרי הבא במקום שדורג למציע לפנות ההתקשרות תקופת במהלך עת בכל רשאיהמשרד  28.9

ה זמכרז   לפי שנותרה ההתקשרות ופתקלת השירותים את לבצע לו ולהציע, זוכהמציע 

 במכרז זה.  המפורטות בדרישות עומד ואינ זו בפנייה זוכה/מציע כי התברר שבו מקרהב

)להלן:  1992 -, התשנ"ב מכרזיםהלחוק חובת  .ב'2בסעיף על מציע העונה על הדרישות  28.10

לפיו העסק הוא בשליטת  ,בעסקים, להגיש אישור ותצהירן עידוד נשים י"החוק"(, לעני

 - "אישור" ו"תצהיר" ,"עסק בשליטת אישה" ,אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק"

 .(לחוק .ב2סעיף ראה 

 דעתו הבלעדי:-המשרד רשאי, לפי שיקול 28.11

פי דין או לא להתקשר בהסכם -לבטל מכרז זה או לערוך מכרז חדש או תהליך אחר על .1

 פי החלטתו. -רם כלשהו, עלעם גו

ימים לאחר שניתנה הודעה בכתב לזוכה על זכייתו, לרבות אם נחתם  45בתוך תקופה של  .2

הסכם, להשהות את הליכי המכרז או ההתקשרות עם הזוכה, לכל פרק זמן שייקבע על 

 זכייתו של הזוכה ולקבוע זוכה אחר תחתיו. תידו, או לבטלם כליל, או לבטל א

או לממש את המכרז בשלבים, מכל סיבה שהיא, לרבות לאחר  להרחיב, לצמצם .3

 לפי מכרז זה; הכל, בכפוף לאישור של ועדת המכרזים של המשרד. המציעהתקשרות עם 

 .זוכיםמספר ה בין ילפצל את הזכיאו זוכה כלשהו למכרז בשלא לבחור  .4

כדרישת  המוגדרות ,שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז ,הצעהב כלל לא להתחשב .5

מונע  המשרד,לדעת אשר, חסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, יסף, או בשל חוסר התי

 נוייםיש ,תיויגויהסתבמקרה, שההצעה כוללת , או כראויאו החלטה  ה של ההצעההערכ

בה יהיו  ,יבחר בהצעה והמשרדהיה  מכרז.מסמכי ההאמור בעל כלשהם  או תוספות

יראו אלו כבטלים ימכרז, מסמכי מעבר לאמור ב, תאו תוספו תהסתייגויונויים או יש

 המשרד.ולא יחייבו את 

בהירויות, לרבות פניה -למציעים לקבלת הבהרות על הצעתם או כדי להסיר אי לפנות .6

אל הממליצים, המובאים בהצעתם, לשם קבלה של חוות דעת מקצועית. זאת, בכפוף 

נפרד -המציע יהוו חלק בלתיההבהרות מטעם  .1992 -לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

בשלמות ובמועד, אשר נקבע ע"י  ההבהרות הנדרשותכל לא יתקבלו מהצעתו. היה ו

 .לפסול את ההצעה יהיה רשאי המשרד, המשרד

בין , מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים במשרד רשאית שלא לבחור בהצעה .7

בדבר יכולתו של המציע בלתי סבירה באופן המעורר חשש  כי ההצעה ,השאר, אם מצאה

או כי היא חסרה, מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות או לעמוד בהתחייבויותיו, 

כן, הועדה תהיה רשאית שלא לבחור בהצעה -על הבנה מוטעית של נושא המכרז. כמו

המניח את דעתו של  ,המציע לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו באופןש ,רר חששאם מתעו

את  שיבצעו ,התנאים הסוציאליים לעובדיםשל השכר ושל ע לתשלום המשרד בכל הנוג
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. כל זאת, זולת אם החליטה הועדה אחרת מטעמים מיוחדים הפעילות הנדרשת

 שיירשמו.

 פסוקה, ועדתההלכה מן ההוראות כל דין ומבנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט זה,  .8

כל פגם שנפל בהצעה או של להורות על תיקון  ,מנימוקים שיירשמו רשאית, המכרזים

וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור  ;להבליג על הפגם

 ואת תכליתו של מכרז זה.

 פי כל דין.-המשרד על יו שלאין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות .9

חוק ו/או לוועדת המכרזים על פי שרד אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל זכות הקיימת למ .10

 .ועל פי כל דין התקנות על פיופי על , 1993-חובת מכרזים, התשנ"ג

 
 ערבות ביצוע . 29

, מקורי ובלתי מותנה על שמו ימציא כתב ערבותזוכה העם קבלת הודעה על הזכייה,  29.1

( כולל מע"מ, יםאחוז חמישה) 5%ההסכם. כתב הערבות יעמוד על  ו שללשם הבטחת ביצוע

יום מעבר לתקופת )תשעים(  90עד  -. תוקף כתב הערבות זוכהעם הלשנה מערך ההתקשרות 

 תוארך, הערבות תוארך בהתאם. זוכה. אם ההתקשרות עם הזוכהההתקשרות עם ה

למסמכי המכרז. נוסח זה מחייב ואין לסטות 2ז'נספח הנוסח של ערבות הביצוע מצורף כ 29.2

אם תהיה סטייה כלשהי מנוסח הערבות  זוכהממנו. המשרד לא יחתום על ההסכם עם ה

 הנ"ל.  2ז'נספח שב

 ,או של חברת ביטוח ישראליתשל בנק ישראלי הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית  29.3

 התשמ"א שירותים פיננסיים )ביטוח(,חוק הפיקוח על  לפישיון לעסוק בביטוח ישברשותה ר

ערבות תהיה של חברת של חברת ביטוח, החתימה לאישור ה תהיההערבות  אם .1981 -

 .הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה

זוכה האפשרות לבקש להגיש הוראת חלף ערבות עומדת ל 7.7.1ם להוראת תכ"מ בהתא 29.4

מאשר למדינה לעכב סכום, בגובה סכום ערבות הביצוע שהתבקשה, מתוך  זוכהלפיה ה

 זוכהע על ידי הבגין ההתקשרות, ובכלל זה בגין שירות שבוצ זוכההתשלומים להם זכאי ה

. זאת, הזוכהאף בטרם הוגשה חשבונית בגין ביצועו, כבר מהתשלום הראשון לו זכאי 

הזוכה תיבדק בהתאם להנחיות ולתנאים המפורטים ליף לכתב ערבות ביצוע. בקשת כתח

  בהוראת התכ"מ. 

לא הזוכה דעתו הבלעדי, בכל מקרה ש-המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול 29.5

בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו במכרז זה; זאת, מבלי לפגוע בזכויותיו של יעמוד 

 המשרד לכל סעד אחר לפי כל דין. 

משווי  2%בגובה  עם סיום ביצוע כלל העבודות, תומר ערבות הביצוע לערבות טיב 29.6

 .חודשים נוספים 12למשך עד תופ תקופת האחריות. ערבות הטיב תהיה בתוקף ההתקשרות
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 ביטוחים . 30
 
באמצעותו ו/או באמצעות קבלני מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה,  זוכהה

, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –לטובתו ולטובת מדינת ישראל משנה/בעלי מקצוע מטעמו 

את הביטוחים הכוללים את כל  הכיסויים והתנאים  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילולהציג 

 -הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

 -כולל ציוד מכני הנדסי -, אספקת והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקלייםביטוח הציוד לביצוע  .1

 שלישי גוף ורכוש  ביטוח רכוש, צד

 ביטוח ציוד מכני הנדסי. – 1פרק 

ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  )לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח  – 2פרק 

 .רכב חובה(

 ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי. – 3פרק 

 

 

 ביטוח כל הסיכונים/עבודות/קבלניות/הקמה .2

, הצבה בגין ביצוע כל העבודות המתחייבות במסגרת ביצוע עבודות המתחייבת במסגרת אספקה

והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים, לרבות ריבוד והצללה, וחיפוי המתקנים, ביישובי 

 זוכהמתחייב ה ,הפריפריה החברתית בנגב ובגליל עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את כל העבודות )לרבות 

והציוד בהתאם למכרז וחוזה  החומריםכולל כל כולל האלמנטים, עבודות גידור, יות( עבודות זמנ

 -ואשר יכלול: ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –עם מדינת ישראל 

 

  ביטוח רכוש –פרק  א' 

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים 

מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון  זוכהתקופת הביטוח עליהם הבמהלך 

 בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או  גניבה, שוד.

 

 :ההרחבות הבאותבכיסוי יכללו 
 

 בערכם המלא; –ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר  (1

דולר ארה"ב  25,000לפחות   –הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה  (2

 על בסיס נזק ראשון; 

 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון; 250,000לפחות   -רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך  (3

   חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא. (4

מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק  (5

 מהפרויקט הסופי המושלם( הנמצאים באתר על פי ערכם;
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חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה  (6

גבי אובדן או נזק לפריטים יוגבל   לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול ל

אשר בוצעו  הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, 

 חומרים לקויים או  עבודה לקויה;

כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך  (7

 . 10%שלא תעלה על  זוכהה עצמית שלדולר ארה"ב בכפוף להשתתפות   25,000

 מערך העבודות;     10הוצאות מיוחדות עקב דרישת רשויות %  (8

 דולר ארה"ב.  25,000 -שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך (9

 כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד. (10

תגמולי  ,הנגב והגלילהמשרד לפיתוח הפריפריה, מקדמות על ידי  זוכהככל שישולמו ל (11

משועבדים  שהותקן הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, והציוד

וישולמו להם אלא אם  ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל – אללטובת מדינת ישר

 למבטח בכתב אחרת.המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יורה חשב 

 

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –פרק ב' 

דולר ארה"ב נזקי גוף  1,000,000 -הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות

 .CROSS LIABILITY –ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת 

 

ריות הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויברציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אח

 דולר ארה"ב.   250,000 -סךשלא יפחת מ

   

שלא יפחת ם, לכלול נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיי יורחבהכיסוי על פי פרק זה 

ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  (שקלים חדשים 1,500,000דולר ארה"ב ) 375,000 -מסך

 .(שקלים חדשים 500,000דולר ארה"ב ) 125,000 -מסךתת קרקעיים שלא יפחת 

 

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. 

     

 הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

 

 ביטוח חבות מעבידים –פרק ג' 

 לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה. (1

 דולר ארה"ב. 5,000,000 -סךהביטוח לא יפחת מ גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת (2
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 :הפוליסה תכלול

 חודש לאחר סיום העבודות; 24הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת בת  (1

תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט___________  (2

 )יש לציין שנת נוסח הפוליסה(" בשינויים המתחייבים על פי המצוין.

המשרד  -ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו ...  (3

 ;לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. -תחום טריטוריאלי  (4

 

 מהנדסים )קונסטרוקטור, מהנדס ביסוס, יועץ בטיחות( –יטוח אחריות מקצועית ב .3

ובגין כל הזוכה והמהנדסים מטעמו הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של  (1

או השמטה, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות  מטעמם הפועלים

לתכנון אספקה, הצבה והתקנת מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית  שנעשו בתום לב בקשר 

ה, וחיפוי המתקנים, ביישובי הפריפריה מתחמי מתקנים מוסיקליים, לרבות ריבוד והצלל

, בהתאם למכרז החברתית בנגב ובגליל עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 .              המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –וחוזה עם מדינת ישראל 

 ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.דולר  1,000,000 -סךגבול האחריות לא יפחת מ (2

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: (3

 מרמה ואי יושר של עובדים; .1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; .2

והמהנדסים מטעמו  זוכהאחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות ה .3

 גליל;המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב וה -מדינת ישראל  כלפי

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .4

, ככל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –לשפות את מדינת ישראל  הביטוח יורחב (4

וכל הפועלים מטעמו. הזוכה, המהנדסים מטעמו, למעשי ו/או מחדלי  שייחשבו אחראים

לפיתוח  המשרד –מדינת ישראל לצורך כך, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: 

  .הפריפריה, הנגב והגליל

     
 

     PRODUCTS LIABILITY המוצרביטוח חבות  .4
 

בגין אספקה, הצבה והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים, חבותו יבטח את  הזוכה (1

לרבות ריבוד והצללה, וחיפוי המתקנים, ביישובי הפריפריה החברתית בנגב ובגליל 

אשר על כל ציודם, חלקיהם, אביזריהם  ,והגלילעבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 

 . המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילעל ידו וע"י מי מטעמו עבור סופקו, והותקנו 

חלקי חילוף  , אספקתחיבורהדרכה, , הרכבהמהביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים 

 בהתאם למכרז וחוזה עם ,וציודם ההיקפי על כל מרכיביהם למתחמיםותיקונים 

                          המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל; - מדינת ישראל
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ח חדש וכן על פי חוק נוס –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  (2

 ;1980-למוצרים פגומים האחריות

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(  500,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך (3

                                            בגין נזק לגוף ולרכוש;

 ;CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  (4

 חודשים;   6לפחות הארכת תקופת הגילוי  (5

 ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (6

 –מדינת ישראל הותקנו עבור ו מוצרים אשר סופקופגם בעקב  נזק לגבי אחריותם בגין

לצורך כך,  .ווכל הפועלים מטעמ זוכההעל ידי  ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

המשרד לפיתוח  –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: 

 . הפריפריה, הנגב והגליל

 

 כללי .5
 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

          

, אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .1
לחשב המשרד לפיתוח  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על ניתנה אם

 ;הפריפריה, הנגב והגליל
 ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .2

לטובת  יחול לא רשהוויתו ובלבד, ועובדיהםהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  -
 ;     זדון כוונת מתוך לנזק שגרםאדם 

   כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הזוכה .3
 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות

 ;                                   הזוכה על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .4
 כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .5

 ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים
 ;   הביטוח פי על הזכויות במלוא המזכה

 לא)למעט ביטוח אחריות מקצועית וביטוחי כלי הרכב(  ל"הנ הפוליסות של הכיסוי תנאי .6
_________ )יש לציין שנת נוסח  ביט נוסח פוליסות" תנאי פי מהמקובל על יפחתו

  על פי הנדרש לעיל. המתחייבים הכיסויים להרחבת בכפוף", הפוליסות(
 יבוטל ככל שקיים. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי  .7

   

 חיםהעתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על קיום הביטו

 .עד למועד חתימת החוזה כאמור יומצאו על ידי הזוכה למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  זוכהה

מתחייב כי פוליסות  הזוכה להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. ,קיימת , וכל עוד אחריותווהגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה,  –הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל 

 בתוקף. ,הנגב והגליל
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 מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או הזוכה

לכל המאוחר שבועיים לפני  ריה, הנגב והגלילהמשרד לפיתוח הפריפאישור בחתימת מבטחו על חידושן 

 תום תקופת הביטוח.

 

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת 

דרישה מינימאלית המוטלת על הזוכה, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל 

ת חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הסיכון לביטוח ועליו לבחון א

 הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות  האחריות בהתאם לכך.

 

 החוזה ועל פי מכל חובה החלה עליו על פי דין הזוכהאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את 

על כל זכות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  –לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל ואין 

 דין ועל פי חוזה זה.כל על פי  םסעד המוקנים לה או

 

 לא. כלשונם בקיום הביטוחים הכרוכות העלויות את הצעתם הגשת טרם לבדוק למציעים מומלץ

 הצעות. להגשת האחרון המועד הביטוח לאחר תנאי לשינוי בקשות או הסתייגויות כל יתקבלו

 

 , שיפויי, פיצויי נזיקין. 31
 

 או/ו נכות או/ו מחלה או/ו תאונה כל ובגין לכל ומוחלטת מלאה אחריות אחראי יהיה הזוכה 31.1

, נזק פיננסי טהור ו/או פיצויים בגין הפרת חוזה וכיוצא בזהו/או  אובדן או/ו נזק או/חבלה

 או במישרין, אליו ובקשר השירות מתן כדי תוך כלשהו מחדל או ממעשה כתוצאה שייגרמו

 או/ו לעובדיהם או/ו לזוכה או/ו למשרד לרבות כלשהו גוף/אדם של לרכושו או לגופו, בעקיפין

 צד כל כלפי אחראי הזוכה יהיה זה ובכלל, כלשהו אחר לאדם או/ו מטעמם למי או/ו לשלוחיהם

 את ולשפות לפצות חייב ויהיה, אחר חוק כל לפי או/ו( חדש נוסח)  הנזיקין פקודת לפי שלישי

 שיוגשו תביעה או/ו דרישה כל בגין, והוצאותיו חשבונו על ,המקרה לפי (,ים)הניזוק או/ו המשרד

 ומראש לחלוטין משחרר  הזוכה. להם/לה/לו שיגיע הפיצוי או/ו הנזק דמי ובכל, לכך בקשר נגדה

 כל ובגין לכל וחבות אחריות מכל, מטעמו במגע שבא מי כל ואת, שלוחיו, עובדיו, המשרד את

, לרכוש או לגוף קלקול או/ו אובדן או/ו נזק או/ו חבלה או/ו נכות או/ו מחלה או/ו /תאונה

 .שהיא עילה בכל, לרכוש או/ו לגוף, אחר גוף או/ו אדם לכל, זה בסעיף מהאמור כתוצאה שאירעו

 אחר אדם לכל או לעובד דין פי על המגיעים פיצויים או נזיקין דמי כל לשלם מתחייב הזוכה 31.2

 השירות מתן כדי תוך שנגרם כלשהו נזק או מתאונה כתוצאה, הזוכה של בשירותיו הנמצא

 בביצוע, בעקיפין או במישרין, הקשורים מחדל או ממעשה או/ו איתו בקשר או/ו

 תשלום כל בגין המשרד את וישפה יפצה הזוכה. זה ומכרז חוזה פי על הזוכה התחייבויות

 .כאמור התחייבותו קיום מאי כתוצאה לשלם שיחויב

 שגיאה עקב לה שיגרמו נזק או פגיעה כל בגין העירייה את וישפה אחראי יהיה זוכהה 31.3

 .תהמקצועי חובתו במילוי הזנחה או/ו מחדל או/ו זוכהה של מקצועית
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 בשל גם תחול לעיל ג, ב, א קטנים בסעיפים כמפורט הזוכה של אחריותו, ספק הסר למען 31.4

 מכוח התחייבויותיו בביצוע מטעמו או/ו בשמו הפועל גורם כל של מחדלים או/ו מעשים

 .זה ומכרז חוזה

 

  עסק בשליטת אישה . 32
ככל שתהיינה שתי הצעות או יותר בעלות תוצאות משוקללות זהות, אשר הן התוצאות 

הגבוהות ביותר, תועדף ההצעה שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה ובלבד שמצורף אליה 

   למסמכי המכרז. יט'בנספח  המצורףסק בשליטת אישה בנוסח אישור ותצהיר כי הע

 

 עיון במסמכים  –החלטות ועדת המכרזים  . 33
עיון  –ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים  33.1

, 1993-)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21במסמכים  בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-לחוק חופש המידע, התשנ"חבהתאם 

 –מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים )להלן  33.2

 חלקים סודיים(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. .1

 משמעי.-ו באופן ברור וחדיסמן את החלקים הסודיים שבהצעת .2

 האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.ככל  .3

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה 

לעיון מציעים אחרים. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה 

אחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים ה

 על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל  33.3

 ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה 

 המחייבות רשות מנהלית.

 החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע  33.4

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

החליטה ועדת המכרזים לדחות את  בפניה בתוך פרק  זמן ההולם את נסיבות העניין.

למציע  בטרם מסירת החומר לעיונו של  המכרזים ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת 

 המבקש.

  – 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה  33.5

כי עיון במסמכי המכרז, החלטות ועדת המכרזים ו/או ועדות המשנה, ההצעה הזוכה וכל    

החלטת ועדת המכרזים    ככל שיותר העיון בו, בכפוף ל –מסמך אחר בהתייחס למכרז זה 

ברשות, ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות, העלות הכרוכה, לדעת ועדת המכרזים, 

 .1993-)ה( לתקנות חובת המכרז, התשנ"ג21בקיום הוראות תקנה 
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 היררכיה בין המכרז להסכם  . 34
יש . המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז סכםהה 34.1

 המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים זה את זה. ההסכםלראות את המכרז ואת 

 יעשה מאמץ ליישב בין שני ההסכםבכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח  34.2

 הנוסחים.

 ויראו ,מכרזיגבר נוסח ה סכםבנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח הה 34.3

 המחייב את המציעים. נוסח זה כנוסח

 

 הצעה מסויגת או מותנית  . 35
 חל איסור על המציעים לסייג את הצעותיהם או להתנותן באופן שאינו עולה בקנה 35.1

 אחד עם דרישות המכרז.

השגותיו  מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את 35.2

 בהתאם. ההבהרות, והמשרד ישקול את פנייתו וישיבואו את הערותיו במסגרת הליך 

תיקונן או  ועדת המכרזים שיקול דעת לפסול הצעות מסויגות או מותנות, לדרוש אתול

  .מטעמים שירשמו להתעלם מהסייג או מהתנאי

   ; ביטויים המופיעים בלשוןולהיפך יטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רביםב 35.3

 .ולהיפך בלשון נקבהזכר, משמעם גם 

 

 אופן הגשת ההצעות . 36
 : המסמכים הבאיםלרבות  הצעתו את יגיש המציע 36.1

 פרופיל העסק. .א

 נספח א' מלא וחתום.  .ב

 .המצאת כל האישורים הנדרשים לשם עמידה בתנאי הסף .ג

  .המצאת כל הנספחים המצורפים למסמכי מכרז זה .ד

תיבות בכל עמוד וחתימה מלאה וחותמת המצאת הסכם התקשרות, המצ"ב, חתום בראשי  .ה

 במקום המיועד לכך בסוף ההסכם, ע"י מורשי חתימה מטעם המציע בשני העתקים.

אישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה  –במידה והמציע הוא עסק בשליטת אישה  .ו

 "הגדרת מסמכי מכרז".  7.4.9כהגדרתם בהוראת תכ"ם 

 .יח'אישור קיום ביטוחים כמפורט בנספח  .ז

 . 1ז' ערבות הצעה כמפורט במסמכי מכרז זה ובנספח .ח

 אישור בנק על פרטי חשבון הבנק אליו יועברו התשלומים. .ט

יודגש כי למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה, ועדת המכרזים  36.2

תהא רשאית, אך לא חייבת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא צרף להצעתו 

שור ו/או מסמך מן המנויים במכרז זה, להשלים את המצאתם במסגרת פרק זמן אשר אי



 מדינת ישראל         
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

36 
 

ייקבע על ידי הוועדה וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל, כי 

 היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי המכרז.

בפניו מסמכים נוספים להוכחת ניסיונו המשרד שומר על זכותו לדרוש מהמציעים להציג  36.3

 של המציע או כל עניין נוסף, ככל שיידרש ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 .12:00בשעה  2018/12/11 ביום הינו הצעות להגשת האחרון המועד 36.4

הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים  36.5

        ותפסל על הסף.

 מאת זיהוי סימן כל ללא  - ואטומה סגורה עותקים במעטפה בשני להגיש יש הצעותה את 36.6

לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ברחוב  למשרד בכניסה אשר המכרזים לתיבת ורק אך ,המציע

, ביצוע, תכנוןל 06/18מכרז " :לרשום יש המעטפה גבי על . 13תל אביב, קומה  8שאול המלך 

 ". והגליל הנגב, החברתית הפריפריה ביישובי מוסיקליים מתחמיםו והתקנת אספקה

 המציע יצרף להצעתו כל מסמך הנדרש לפי מסמכי המכרז. 36.7

המשרד רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל התייחסות  36.8

 לתנאי המכרז באופן שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה כדבעי. 

 , הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות, תחולנה על המציע.כל ההוצאות מכן מין וסוג שהוא 36.9

 12:00 בשעה 2018/11/27עד לתאריך שאלות והבהרות בקשר למכרז זה, ניתן להפנות בכתב  36.10

 .png.gov.ilprojects@במייל 

 תחייבנה את המשרד.יובהר כי רק שאלות בכתב תזכינה למענה וכי רק תשובות בכתב  36.11

 

 

 בברכה,

 

 וועדת המכרזים

 

  

mailto:drors@png.gov.il
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 המציענספח א': טופס הצעת 

 לכבוד

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז וכל המסמכים הנלווים אליו, מגיש בזאת את 
הצעתי למכרז להפעלת והקמת מרכזי מצוינות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, בנושא שבנדון, 

 (, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז שבנדון על צרופותיו. "השירותים" -)להלן 

 

 פרטי המציע .1

 
  שם  המציע .א

 

  המס' המזהה )ת.ז., מספר חברה, מס' שותפות( .ב

 

  סוג התארגנות )עצמאי, חברה, שותפות(   .ג

 

  תאריך התארגנות .ד

 

 שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות( : .ה

 

 

 בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב .ו

 

 

  שם המנהל הכללי .ז

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ח

 

  מען המציע )כולל מיקוד( .ט

 

  טלפונים .י

 

  פקסימיליה .יא
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  כתובת דואר אלקטרוני .יב

 
 

   

 חתימה וחותמת עורך הדין שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 מבנה ארגוני .2

 :תיאור כללי .2.1

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

מצהיר בזאת כי הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם והאמצעים הדרושים אני  .3
 לביצוע השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לכל התנאים המפורטים במכרז על צרופותיו.

ימים מיום קבלת הודעת המשרד בכתב, אחתום  7אם הצעתי תיבחר, הנני מתחייב כי בתוך  .4
אותו לידי המשרד כשהוא חתום, בצירוף אישור בדבר על ההסכם המצורף למכרז זה ואשיב 

קיום ביטוחים וערבות להבטחת ביצוע השירותים, הכל כנדרש בהתאם לתנאי ההסכם, על 
 נספחיו. 

לעיל, כולן או  4אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .5
צוע השירותים והמשרד יהיה רשאי מקצתן, במועד, אני עשוי לאבד את זכותי לקבל את בי

עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים. כמו כן, המשרד יהיה 
רשאי לחלט את הערבות שצורפה להצעתי, כל זאת מבלי לגרוע מזכותו לבקש כל סעד המגיע 

 לו על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי כאמור. 

בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע  ידוע לי כי .6
לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי 
החתימה של המשרד ושל המציע, והגשת ערבות לביצוע ואישורים בדבר קיום ביטוחים, 

 מהווה התקשרות בין המשרד לזוכה.  כאמור. ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה

: להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם העדר ניגוד עניינים .7
גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים בהתאם להצעה זו )לעניין 

 זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים(:

7.1. _________________________________________________________ 

7.2. _________________________________________________________ 

7.3. _________________________________________________________ 

להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.  וכן הנימוק למניעת  .8
______________________________________החשיפה:____________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________
__________________________________________ 

ידוע לי כי נתונים בהצעתי הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. 

כל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו הכל בכפוף לאמור במסמכי המכרז ב

חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המשרד אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט.

יום מהיום האחרון  90אני מסכים כי הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .9
נוספים אם תימסר לי הודעה על כך מהמשרד. אני יום  60שנקבע להגשת הצעות, ולתקופה של 

מסכים כי לא אוכל לבטל הצעה זו תוך זמן זה, גם אם המשרד טרם הודיע לי כי החליט 
 להתקשר עמי בהסכם.

ידוע לי כי ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא על פי הוראות  .10
 מכרז זה, כולן או חלקן.

חייבות המופיעה במסמכי מכרז זה, גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה, ידוע לי כי כל הת .11
 מחייבת את הצדדים.

הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי ולתיקון, והיא עומדת בתוקפה  .12
 ומחייבת אותי כאמור לעיל.

 : מסמכים שיש לצרף להצעה .13

דרישות המחייבות הינה כאמור רשימת המסמכים מובאת לנוחות המציעים בלבד. רשימת ה

 . בגוף המכרז

 

 המסמך מס"ד
צורף / לא 

 צורף

  טופס הצעה – נספח א'  .1

  טבלת שנות ניסיון –' גנספח   .2

  טבלת ניסיון מספר מתקנים –' דנספח   .3

  הצהרה בדבר אי תיאום בין מציעים –' הנספח   .4

  כספיהצהרה בדבר מחזור  –' ונספח   .5

  ערבות מציענוסח  – 1נספח ז'  .6

  נוסח ערבות ביצוע – 2'זנספח   .7

  רשימת חברות ביטוח המורשות לתת ערבויות – 3'זנספח   .8

  הצהרה על עמידה בדרישות המכרז –' חנספח   .9

10.  
ואבטחת  מניגוד עניינים, שמירה על סודיותהתחייבות להימנע  –' טנספח 

 מידע
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  הצהרה בדבר זכויות קניין –' ינספח   .11

12.  
תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים  –' אנספח י

 כנדרש
 

13.  
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים  - 'בנספח י

 וחוק שכר מינימום
 

  התחייבות לקיים את חוקי העבודה –' גנספח י  .14

  תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות –נספח יד'   .15

  לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבדהתחייבות  –' טונספח   .16

  התחייבות לציין את מקור השירות –' טזנספח   .17

  הסכם ההתקשרות –' יזנספח   .18

  ביטוחים קיוםאישור  –' יחנספח   .19

  אישור כי העסק בשליטת אישה ותצהיר בעלת השליטה – 'טנספח י  .20

21.  
אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )לרבות ניהול פנקסי 

 חשבונות(. 
 

22.  

 אם המציע הוא תאגיד: 

 .תעודת רישום תאגיד עדכנית 

 תעודת עוסק מורשה 

 הרלוונטי. ישור היעדר חובות לרשם התאגיד א 
 

 

   מסמכי המכרז חתומים  .23

  המלצות   .24

 

  



 מדינת ישראל         
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

42 
 

 בכבוד רב ,

     

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תפקיד  חתימה  שם

     

 תאריך    חותמת תאגיד

 
 

  אישור חתימה
 )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, שותפות וכיו"ב(

 

, עו"ד מאשר בזאת כי ה"ה  אני הח"מ 
_______________________ 

  מוסמכים לחתום בשם _______________  ת.ז. 

 

 ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני. 

  

 
   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של עו"ד תאריך
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 ותקטבלת : 'גנספח 

והתקנה  , באספקה2018-4201ת, בין השנים לפחו מלאות שנתיםהמציע נדרש להיות בעל ניסיון של  

 יש למלא את הטבלה הבאה. .מתקנים מוסיקליים של

 

)מספר  היקף העבודה שבוצע שם המזמין
והיקף כספי לא כולל מתקנים 

 מע"מ(

 תאריך ביצוע העבודות

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  לשם הוכחת הניסיון. למען הסר ספק,  ללא הגבלהלטבלה ניתן להוסיף שורות

 . מוסיקליים מתחמיםהניסיון מבוקש אך ורק בתחום אספקת והתקנת 

 

  הסף.המציע יצרף תמונות לצורך הוכחת עמידה בתנאי 
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 נספח ד': טבלת ניסיון מספר מתקנים

מתחמים  3המציע נדרש להוכיח כי סיפק והתקין עבור רשויות מקומיות או חברות עירוניות לפחות 

יש למלא את הטבלה ₪. מיליון  1מוסיקליים או מספר מתחמים שההיקף הכספי שלהם עמד על 

 הבאה.

 

שם הרשות 
המקומית/החברה 

 העירונית

המתחמים מספר 
שסופקו והותקנו 

ועלות כל אחד 
 מהמתחמים

תאריך ביצוע 
 העבודות

מיקום המתחם/ 
 כתובת

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 ניתן להוסיף שורות לטבלה ללא הגבלה לשם הוכחת הניסיון.
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 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז ':הנספח 

אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד  בכוונתי להשתמש, .3

 ופרטי יצירת קשר עימו(:

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא  .4

התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר 

 לעיל(.  3צויינו בסעיף 

מציע הצעות  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר .5

במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה 

 לעיל(.  3אשר צויינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 עתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצ .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  .9

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 א כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצ 

 אם כן, אנא פרט:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ 

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ 

מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים המוכר/ת 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 __________  ______________________  _____________ 

 חתימת עורך הדין              חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מדינת ישראל         
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

47 
 

 'ונספח 

 הצהרה בדבר מחזור כספי

 

אני הח"מ, רו"ח _________________, בעל מספר רישיון________________,  מרח' 

היה המציע בעל מחזור  ,2015-2017בזה כי בין השנים __________________________, מצהיר 

 .בכל אחת מהשנים הנ"ל ₪ מיליון 5 – מהגבוה   כספי

  

 

               _______________                                  __________________                                                    ___ 

 חתימה וחותמת                                     תאריך                            
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 1'זנספח 

 הצעה  נוסח כתב ערבות

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 הנגב והגלילהפריפריה, באמצעות המשרד לפיתוח 

 ____________מס'הנדון: ערבות 

 אלף מאה עשרים וחמישה: )במילים₪  125,000של אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
 , (ש"ח

)להלן "החייב"(  ____________________________________________ אשר תדרשו מאת:
ביישובי , מתחמי מתקנים מוסיקלייםתכנון, ביצוע, אספקה והתקנת ל" 06/18מכרז עם  בקשר

 .", הנגב והגלילהפריפריה החברתית

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת או במסירה ידנית בדואר רשום

או לדרוש תחילה את סילוק הסכום  הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם,
 האמור מאת החייב.

 .____________ך תאריעד ערבות זו תהיה בתוקף 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח 
 שכתובתו__________________________

 שם הבנק/חב' הביטוח                        

 

___________________________            _______________________________ 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                    מס' הבנק ומס' הסניף                             

 

 

_____               ___________            ______________________________                  __________ 

הבנק שם מלא                       חתימה וחותמת                         תאריך                            
 החתימה הומורש
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 2'זנספח 

 ביצוע נוסח כתב ערבות

 -ערבות זו תוגש על ידי הזוכה במכרז בלבד  -

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 ________________________מס' הטלפון 

 ________________________ סמס' הפק

 

 כתב ערבות

 לכבוד

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 הנגב והגלילהפריפריה, לפיתוח באמצעות המשרד 

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

)במילים: ____________₪ של ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך אנו 
 __________________________תדרשו מאת: ______ אשר____________שקלים חדשים(, 

תכנון, ביצוע, אספקה והתקנת ל" 06/18הסכם שנחתם בעקבות מכרז עם  להלן "החייב"( בקשר)
עבור המשרד לפיתוח  והגליל, הנגב , ביישובי הפריפריה החברתיתמתחמי מתקנים מוסיקליים

 הפריפריה, הנגב והגליל".

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת או במסירה ידנית בדואר רשום

כם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפי
 האמור מאת החייב.

 ______________ ו תהיה בתוקף עד תאריךערבות ז

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח 
 שכתובתו__________________________

                     

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 ________________________הסניףבנק ומס' המס' 

 ________________________ כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח 

 

_____               ___________             ________________
___________                  ________________ 

הבנק ומורשי חתימה וחותמת                         שם מלא                        תאריך                            
 החתימה
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 3'זנספח 

 שימת חברות ביטוח המורשות לתת ערבויותר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות מופיעה בקישור הרצ"ב,  .1
קישור לאתר אגף שוק ההון, ביטוח  באתר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר:

Information/Consumer-https://mof.gov.il/hon/Consumer- .וחסכון במשרד האוצר

licenses.aspx-Insurance/Pages/Valid 
 

https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/Valid-licenses.aspx
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 'חנספח 

 הצהרה על עמידה בדרישות המכרז

 

אני _______________, בעל מספר זהות __________________, ו _______________, בעל 

המוסמכים לייצג את המציע  _______________  )להלן: מספר זהות __________________, 

 "( ולחייבה בחתימתנו, מצהירים בזאת, כי:החברה"

  .אנו עומדים בתנאים המקדימים 

   .הבנו את מהות העבודה, ואנו מסכימים לכל תנאיה 

  בטרם הגשת ההצעה קיבלנו את מלוא המידע האפשרי, ובדקנו את כל הפרטים והעובדות, ולפיכך

מנועים מלהעלות כל טענה כי לא ידענו או הבנו פרט או תנאי כלשהו של המכרז, על כל פרטיו  נהיה

 וחלקיו. 

  ההצעה עונה על כל הדרישות, הנובעות מן הרשום במכרז זה ובנספחיו, וכי הבאנו בחשבון את כל

בי המידע שנתקבל כולל מענה לשאלות וכל מידע אחר שהמציא המשרד, וכי אין סתירה בין רכי

 הצעתנו השונים. 

 

 

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 

 אישור

בפני,  ה/_______ הופיע__________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _____________ אני הח"מ

_______, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ____מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה __

לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 חתמ/ה עליה בפני. הצהרתו/ה דלעיל ו

 

 ____________________ 

  חתימה וחותמת   
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 'טנספח 

 התחייבות להימנע מניגוד עניינים, שמירה על סודיות ואבטחת מידע

 על התחייבות זו וכל עובד מטעמו יחתמו המציע

 

 תאריך: __________      

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 סודיות ואבטחת מידעהתחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על הנדון: 

 מבוא 

 

הפריפריה, הנגב  לבין המשרד לפיתוח( "נותן השירותים")להלן: ונחתם בין  ____________  הואיל

בחודש_______ שנת  _______הסכם מספר _________מיום ("המשרד" להלן:)והגליל 

 )להלן:לאספקת השירותים המפורטים בהסכם  (""ההסכם_______ )להלן: 

 (;"השירותים"

בין השאר, לשם אספקת השירותים , כעובד או כקבלן, ידי נותן השירותים-ואני מועסק על והואיל

  ;למשרד

והמשרד הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים לרבות עובדיו, קבלני  והואיל

ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות  משנה וכל אדם אחר מטעמו

התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות 

 ;המידע כהגדרתו להלן

והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או  והואיל

תכתובת, חוות  ( כלשהם לרבות(Know- How(, או ידע Information) יבוא לידיעתי מידע

 91דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 

שהגיע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע  1977 -לחוק העונשין, תשל"ז

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע  –שידיעתו תשמש ל  או מידע לידיעתי עקב או בקשר להסכם

שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי 

אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, 

 ;)להלן: "המידע"(מסמכים ודו"חות 

בר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם והוס והואיל

או גוף כלשהם מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם , ללא קבלת אישור נציג 

המשרד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד  או לצדדים נזק מרובה  ומהווה עבירה 

  ;1977 -ונשין, תשל"זלחוק הע 118פלילית לפי סעיף 

 

 הנגב והגליל כדלקמן: הפריפריה, אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי המשרד לפיתוח 
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 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1

  . לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים,  .3

ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא 

 בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

ידי נותן -האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על ומבלי לפגוע בכלליות .4

השירותים  או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין 

במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא 

חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד  להוציא מחזקתי את המידע או כל

 כל שהוא. 

לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות  .5

סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה  ו לרבות שמירתז

 ו אחרת .בטיחותית, ביטחונית, נוהלית א

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של  .6

 שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו  .7

הפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מ

 בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או  .8

ב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עק לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקבהשייך 

מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל 

 שהוא של חומר כאמור או של המידע. 

שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב  .9

צא, במישרין או התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו אני עשוי להימ

בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד 

לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי 

ו, בהון מניות, בזכות חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק ב

עסיקי או לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מ

 ( )להלן:מי או בפיקוחי, מיצגים/מייעצים/מבקרים )מחק את המיותרשותפי, או עובד העובד ע

  (. "עניין אחר"

עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני  .10

שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או  במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר

 קרובי חבר בו.  

בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא  .11

תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית            כלפי בגין ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, 

 הפרת חובת הסודיות שלעיל. 

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי  .12
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 .1977-רשמיים( לחוק העונשין, התשל"זחוץ וסודות 

שי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אי הריני .13

לחוק הגנת  5פי סעיף -להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על

 .1981-הפרטיות התשמ"א

 התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.  .14

 אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל     מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, .15

 הוראות כתב התחייבות זה.  

 מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת    .16

 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -המוקנית למשרד על

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 

__________          ____________________________________           ________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 

__________________           __________________          __________________ 
 חותמת   חתימה        שם          

 

 

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, 

מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  הצהרתו/ה

 ____________________ 

 חתימה וחותמת  
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 'ינספח 

 הצהרה בדבר זכויות קניין

___________, אני, ________________, החתום/מה מטה, נותן/נת תצהיר זה בשם _______

לן: המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )לה"(, המבקש להתקשר עם המציע"שהוא המציע )להלן: 

, ביישובי מתחמי מתקנים מוסיקלייםתכנון, ביצוע, אספקה והתקנת ל"  /1710 מכרז"(, לפי המשרד"

 "(.המכרז"להלן: ) הפריפריה החברתית, הנגב והגליל

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

ין בתוצרים, שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של השירותים לפי יאני מצהיר/ה, כי כל זכויות הקנ

וכי אין ולא יהיה באספקה של השירותים ושל המציע, מכרז זה, יהיו בבעלותם הבלעדית של המשרד 

 ניות של צד שלישי כלשהו.ילמשרד או השימוש בהם ע"י החברה, הפרה של זכויות רוחניות או קני

במידע שיגיע לידיעת החברה במהלך תקופת ההתקשרות, למעט אני מצהיר/ה כי לא יעשה שימוש 

 לצורך מילוי תפקידה. 

אני מצהיר/ה כי לא יוצגו לאף גורם, למעט נציגי המשרד, תוצאות מתן השירותים המבוקשים בתקופת 

ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה כל מסמך שיוכן ע"י החברה במסגרת מתן השירותים 

 נתקבל לכך אישור מראש ובכתב מאת המשרד.  המבוקשים, זולת אם

ן בחלק מן התוצרים או השירותים הבאים או בכולם שייכות לצד יכי זכויות הקני ,אני מצהיר/ה

 שלישי:

1.  ________________________________________________________________ 

2.  ________________________________________________________________ 

3.  ________________________________________________________________ 

אישורים מאת הצד השלישי כאמור בדבר זכותי להציע לחברה תוצרים או שירותים אלו מצורפים 

 בזאת.

ה בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות שבתוצרים אני מצהיר/ה, כי אשפה את החבר

 ובשירותים שיסופקו.

 ____________________________________________________________ שם המציע: 

 _____________________________________________ : מספר חברה / שותפות / עמותה

 __________________________ , תפקיד:  _________________________ שם החותם: 

 _________________________ חתימה וחותמת:  , _______________________ תאריך: 
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 'אינספח 

 תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש

 

שילמתי בקביעות בשנה האחרונה, לכל  אני המציע ____________________הריני להצהיר כי 

עובדי כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים 

 עלי, במידה שחלים עלי, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים  סוציאליים כנדרש. 

 

 ______________________        ______________________    _____________________ 

 תאריך                                           שם המציע                                   תפקיד 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 חתימה וחותמת                           עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר          נציג/ה המציע המוסמך/ת  

 

 אישור

 

אני הח"מ, רו"ח _________________, בעל מספר רישיון________________,  מרח' 

 __________________________, מאשר את נכונות ההצהרה דלעיל. 

 

                       __________________           ___________________ 

 חתימה וחותמת                                תאריך                         
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 'בינספח 

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום 

 
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר 

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

 

"( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

________ לאספקת ____________________ עבור ______להתקשר עם עורך התקשרות מספר 

 _______________. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. ___

 

-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  " 1976

 תו. אני מבין/ה או

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 אות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.הור

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

לאספקת  ___________ מספר"( מטעם המציע בהתקשרות מועד להגשה)להלן: "

 ____________________ עבור ___________________.

  לפחות  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ה האחרונה ועד למועד ההגשה. ממועד ההרשע

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

________________       ____________________         ____________________ 

 חתימה וחותמת                            שם                  תאריך    

 

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 
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וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה עליו/ה להצהיר אמת 

 בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת          מספר רישיון                           תאריך 
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 'גינספח 

 התחייבות לקיים את חוקי העבודה

 

_____, מורשה החתימה מטעם ________אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' __

י הריני ( מצהיר בזאת כ"המציע"__________________ שמספרו ____________)להלן: 

השירותים לפי הסכם ידי בביצוע -מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים, שיועסקו על

 זה, את האמור בחוקי העבודה.

 

       _____________________ 

 חתימה                                                                                                          

 

 

 

 אישור

בפני,  ה/_______ הופיע__________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______אני הח"מ ______

_______, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר ____מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה __

את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 

  חתימה וחותמת              
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 ד'ינספח 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

 על התחייבות זו מורשה חתימה מטעמו יחתמווכל  המציע

 

 

 
 אני הח"מ __________ ת.ז. __________ מצהיר בזאת כדלקמן:

לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירה ביטחונית או בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות  .1
-; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1952-התשי"בושירותים(, 

 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975
, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת 1977-לחוק העונשין, התשל"ז

 .1981-השבים, התשמ"א

 (את המיותרמחק )   או     

  באותפליליות הנחקרתי ו/או הורשעתי בעבר בחשד לביצוע העבירות ה
 _______________________________ )יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(. 

 ידוע לי כי לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז שבנדון עלי לעבור בדיקות ביטחוניות. .2

מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים  הואיל וכך אני נותן בזאת את הסכמתי
אודותיי במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת 

 .1981-תשמ"א, ההשבים

אני מוותר/ת בזאת מראש על קבלת הודעה במקרים של מסירת  ,למען הסר כל ספק ,כמו כן
 מידע כאמור לעיל.

 עם הזוכה במכרז שבנדון. של הרשותך כל תקופת ההתקשרות הסכמה זו תהא תקפה במש 

 :ולראיה באתי על החתום

 

________ __________   _________     _____________     _________ 

 שם פרטי ומשפחה       שם האב          שנת לידה    תעודת זהות         תאריך   

 

_____________________       ______________ ______________ 

 חותמת וחתימה                תפקיד                               כתובת   

 אישור

_____ "ה __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה______אני הח"מ _______
ת.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו 
לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,  חתם בפניי על תצהיר 

 זה. 

                ____________ 

 חתימה                                                
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 'טונספח 

 התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד

 

ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ __________ 

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין  .1

והנני מוסמך/ת לתת  "(. אני מכהן כ_______________המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "

 תצהיר זה בשם המציע. 

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז  .2

מס'____________ ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה 

 במכרז. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 

 

_____________________ 

 חתימת המצהיר

 

 

 אישור עורך הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

צמו/ה ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה ע

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת על ידי ת.ז._____________ 

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

 
 

_____________     ______________________         _________________ 

    

 חתימת עורך הדין             ת ומספר רישיון עורך דיןחותמ                    תאריך  
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 'טזנספח 

 התחייבות לציין את מקור השירות

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______________, מורשה החתימה מטעם 

הריני מתחייב  "( מצהיר בזאתהמציע__________________ שמספרו ____________)להלן: "

בזאת כי בכל מסמך שיישלח על ידי למקבלי השירות מכוח המכרז אציין על המסמך כי השירות ניתן 

 על ידי בשיתוף המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

 

 

       _____________________ 

 חתימה                                                                                                        

 

 

 

 אישור

אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני, 

מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר 

ק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחו

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 

 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת                         
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 'יזנספח 

 הסכם התקשרות

 

 .2019ביום ................ בחודש ...............  אביב-בתלנערך ונחתם 

 

 ב י ן

 בשם מדינת ישראל ממשלת ישראל

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילעל ידי 

 והמזמין )כהגדרתו במכרז(

 

  

 מצד אחד

 ל ב י ן

________________________ 

 מכתובת ________________________________

 "(הזוכה" -)להלן  

 

 מצד שני

 

 והממשלה באמצעות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מעוניינת להתקשר עם ספקים הואיל

ביישובי הפריפריה החברתית,  לתכנון,ביצוע, אספקה והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים

 ;"(שירותי המכרז)להלן " הנגב והגליל

 

 " אוהמשרד" –ובהתאם לאמור לעיל, פרסם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן  והואיל

 "(;המכרז" -)להלן  18/06מכרז מסגרת פומבי מס. "( עורך המכרז"

 

 , לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במכרז, לרבות נספחיו, הגיש הצעתו במכרז; והזוכה והואיל

 

ובהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים  הזוכהולאחר בדיקה ובחינה של הצעת  והואיל

"  בנושא זוכהקבל את הצעת הזוכה, להכריז עליו כ"ספק לשבהצעתו הסכים עורך המכרז 

 בתנאים המפורטים להלן;שירותי המכרז 

 

 :אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן
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 כללי. 1

חלק בלתי נפרד  יםמהוו לרבות המבוא להסכם זה כל נספחיו, תנאיו, דרישותיו וחלקיו(המכרז )על  1.1

  מהסכם זה.

הוגדר המונח באופן שונה בהסכם זה תהיה למונחים המשמעות המופיעה במסמכי המכרז, זולת אם  1.2

 בהסכם זה.

המלאה פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות בצורה  1.3

או בין הוראות  , לרבות הסכם זה,ביותר. כמו כן, כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים

, יפורשו באופן המרחיב את חובות הזוכה או את זכויות עורך ןשונות באותו מסמך, שלא ניתן ליישב

 המכרז/המזמין.

 ם זה על פיהן. הכותרות שבהסכם זה משמשות לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכ 1.4

 האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההפך. 1.5

 תקופת ההתקשרות  .2

למשרד שמורה הזכות  .חודשים מיום החתימה על הסכם זה 12זה יחול לתקופה של  הסכם 2.1

 "(. תקופת ההתקשרות)להלן: " למסמכי המכרז 14)הבלעדית( להארכת ההסכם כמפורט בסעיף 

ת למכרז חדש בתום תקופת ההתקשרות אזי לאחר בחירת זוכה במקרה בו יחליט עורך המכרז לצא 2.2

 חדש, הזוכה ישתף פעולה עם עורך המכרז ועם הזוכה החדש, ויסייע לו בכל הנחוץ.

  הזוכההצהרות והתחייבויות  .3

מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המכרז, הבינו היטב וקיבל  הזוכה .3.1

ת כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו ושנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו מנציג עורך המכרז א

והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי עורך המכרז בקשר למתן השירותים 

 בהתאם להסכם זה. כן מתחייב בזה הזוכה כי השירותים עומדים ויעמדו בכל תנאי המכרז וההסכם.

מצהיר כי כל הפרטים שמסר לעורך המכרז בהצעתו, ובכללם פרטים על ניסיונו ויכולתו לספק  הזוכה .3.2

 את השירותים המבוקשים, הם מלאים ונכונים. 

הזוכה מצהיר כי הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים על פי המכרז והוראות  .3.3

ח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לו לספק הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, הניסיון, כו

את השירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה במהלך כל תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות נוספת 

 במידה ותהיה כזו. 

הזוכה מתחייב לספק  מתחייב למלא באופן מדויק אחר הדרישות שבהסכם זה על כל נספחיו. הזוכה .3.4

 קנת מתקני משחק, ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגלילתכנון, ביצוע, אספקה והתשירותי 

מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם  בהתאם למה שעורך המכרז ידרוש ממנו. הזוכה

 במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.  ,מטעמוומי בעצמו ואם על ידי עובדיו 
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התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות התחייבות לתקן, לשפר ולהחליף את כל  למלאמתחייב  הזוכה .3.5

 .הטעון תיקון, שיפור והחלפה בסמוך לקבלת הודעת עורך המכרז בדבר הצורך בכך

מתחייב כי לכל אורך תקופת ההתקשרות, יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על  הזוכה .3.6

כה מתחייב לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע על פי הסכם זה ומחייבת הזו פי מכרז זה ועל פי כל דין.

את הזוכה לקבלת היתר ו/או רישיון ו/או מילוי תנאי על פי דין תבוצע רק לאחר קבלת היתר ו/או 

 הרישיון ו/או מילוי תנאי על פי כל דין.

מטעמו בקשר למתן  מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של נותני שירותים/בעלי מקצוע הזוכה .3.7

  השירות נושא המכרז.

עפ"י כל דין, אם לא יסופקו הטובין או חלק מהם  המשרד של ומבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותי .3.8

היה רשאי להזמין את אותם הטובין או טובין אחרים/דומים מספק אחר שזכה במכרז י המשרדבמועד, 

 .ת עפ"י דיןו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לפעול בכל דרך אחר

 בקרה ופיקוח .4

עורך המכרז יהיה רשאי לערוך, על פי שיקול דעתו, או לדרוש מהזוכה לבצע בדיקות אקראיות לבחינת  .4.1

 .השירותים שיסופקו

יאפשר לעורך המכרז או למי שימונה מטעמו לפקח על אספקת השירותים המבוקשים, טיבם  הזוכה .4.2

 לבדוק ולפקח על אופן מילוי התחייבויותיו.ואיכותם, ולהיכנס לצורך זה לכל מקום, על מנת 

כל  התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם, וימלא אחר כל הנחיה של נציגי מלא את מתחייב ל הזוכה .4.3

, בכפוף להוראות המכרז וההסכם. בכלל זה, ימסור כל מידע או דיווח שיידרש שרדעורך המכרז ו/או המ

; יאפשר לעורך המכרז ו/או נציגי המזמין לעיין בכל מסמך ו, במועד ובאופן שייקבע על ידהמשרד על ידי

ולבדוק את הנעשה בהם בקשר לשירותים ולביצוע התחייבויות הזוכה על פי הסכם זה, ובלבד שכל 

 ביקור כאמור יתואם מראש עם הזוכה.

המזמין והמפקחים אינם רשאים ואינם מוסמכים  ,למען הסר ספק, מובהר ומוסכם, כי עורך המכרז .4.4

ובין שיש בו כדי  לספק ייב את המזמין בכל חיוב כספי, בין שיש בו כדי לשנות את סכום התמורהלח

חיובו של כל מזמין בעניינים אלה ייעשה אך  . להטיל עליו חיובים נוספים בקשר להתאמות, שינויים

 החתימה של המזמין. מורשיורק במסמך בכתב, חתום על ידי 

 .המשרדדוחות תקופתיים ערוכים באופן ובתדירות שיורו נציגי  למשרד, יגיש הזוכה .4.5

 מעסיק-היעדר יחסי עובד .5

הוא קבלן עצמאי וכי הוא מבצע את חיוביו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי  הזוכההצדדים מסכימים כי  .5.1

רך מטעמו, בביצוע הסכם זה לבין עומעובדיו או מי בינו, או בין מי  מעסיק-וכי לא קיימים יחסי עובד

 . המשרדהמכרז ו/או 

והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין  בכתב מצהיר בזה, כי הודיע הזוכה .5.2

 לא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד. משרדעורך המכרז ו/או ה

מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו  הזוכה - תשלומים וניכויים בגין המועסקים .5.3

 וע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או הסכם.בביצ
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חויב עורך המכרז ו/או המזמין לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל, בגין מי מהמועסקים  .5.4

ומבלי  עם קבלת דרישה ראשונהמיד את עורך המכרז  הזוכהע"י הזוכה בביצוע הסכם זה, ישפה 

י המשרד הסכים לקחת על עצמו תשלומים אלו אלא אם הסכמת המשרד עלתה על שתעמוד לו טענה כ

 . הכתב מראש ובאופן מפורש

מוסכם בזאת כי אם ייקבע מכל סיבה במועד כלשהו אחרי תחילתו של הסכם זה על ידי בית המשפט  .5.5

את או כל רשות מוסמכת אחרת כי למרות כוונת הצדדים, שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, יש לראות 

ההתקשרות נשוא הסכם זה כהעסקת עובד, וכי חלים עליה הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי 

מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי השכר לעובד, בשל ההעסקה בעקבות הסכם זה, יחושב בהתאם 

ב לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקיד ודרגה דומים ככל האפשר, הכל כפי שייקבע על ידי נצי

 שירות המדינה. 

באין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושב השכר לעובד לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין,  .5.6

 לדעת נציב שירות המדינה. 

ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה וכל החיובים והזיכויים לעניין הסעיפים לעיל  חישוב השכר .5.7

 ר מאידך גיסא, יקוזזו הדדית. על פי הסכם זה מחד גיסא, והחישוב החדש כאמו

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חוקי העבודה החלים על הזוכה כלפי עובדיו הם, בין היתר: חוק  .5.8

-, חוק דמי מחלה, התשל"ז1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א1959-שירות התעסוקה, התשי"ט

, חוק שכר שווה לעובדת 1954-"ד, חוק עבודת נשים, התשי1951-, חוק חופשה שנתית, התשי"א1976

, חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, 1953-, חוק עבודת הנוער, התשי"ג1996-ולעובד, התשנ"ו

, חוק פיצויי פיטורין, 1958-, חוק הגנת השכר, התשי"ח1953-, חוק החניכות, התשי"ג1949-התש"ט

-, חוק שכר המינימום, התשמ"ז1995-, חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה1963-התשכ"ג

1987. 

אין לראות בכל זכות הניתנת לעורך המכרז או לנציגיו לפקח, להדריך או להכווין את הזוכה או מי  .5.9

מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו, ואין בה כדי להקים 

י למזמין ביחס למעשה או מחדל של הזוכה או העברת אחריות כלשה סיקמע-מערכת יחסים של עובד

 או מי מטעמו;

 תמורה .6

ולשביעות רצון המשרד, ישלם  לפי המכרז והסכם זה תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו של הזוכה .6.1

מכפלת הטובין שסופקו בפועל על פי הזמנה תקציבית חתומה להמשרד לזוכה תמורה בהתאם 

 ומאושרת שנמסרה לידו בטרם אספקתם.

מע"מ. מס ערך מוסף בשיעור החוקי המתחייב כללו לאחר הזכייה ישירותים מחירי הפרסום  .6.2

 . לזוכהמהמחירים הנ"ל יתווסף לתמורה וישולם בצירוף לכל חשבונית/תשלום שישלמו המזמינים 

 כלפי הזוכה לפי המכרז והסכם זה.  המשרדהתמורה מהווה תמורה סופית למילוי כל התחייבויות  .6.3

למעט שינוי בשיעור )בהיטלים על מחירי המוצרים/שירותים  נויים במסים אובמקרה בו יהיו שי .6.4

כדי להשפיע על התמורה, אלא בהתאם ובכפוף לקבלת אישור עורך  לא יהיה בשינויים אלה המע"מ(,

 המכרז מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
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ם שאינם תואמים את בקשר עם אספקת שירותי שהיאהזוכה לא יהא זכאי לכל תשלום או תמורה  .6.5

 דרישות המכרז, ההצעה ותנאי הסכם זה. 

  .כל תשלומי הצמדה, התייקרויות מכל סוג שהוא או הפרשי שער כלשהם לזוכהלא ישולמו  .6.6

למען הסר ספק, תנאי החוזה בנוגע לתשלום התמורה לזוכה ותנאיו המפורטים בחוזה זה, יחולו  .6.7

  במלואם גם על תקופת ההארכה.

 אישור התשלום .7

 חדשים בלבד. התשלום יהיה בשקלים .7.1

בשקלים חדשים עבור השירותים שניתנו במהלך החודש הזוכה יגיש חשבון חודשי לאישור המשרד,  .7.2

תאריך התשלום ייקבע  .שלוםויאשרו לת המשרד יבדוק ויאשר את החשבון, הקודם, בתוספת מע"מ

רד, האחראי לאישור בהתאם למועד שבו התקבלה חשבונית המס אצל הגורם המקצועי אצל המש

 "( עפ"י המפתח הבא:מועד הגשת החשבונית למשרדהעבודה )להלן: "

בחודש, ישולם בתחילת מועד התשלום  15-1חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים  .7.2.1

 הממשלתי של החודש העוקב.

בחודש, ישולם בחודש העוקב לפי יום  24-16חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים  .7.2.2

 יום מיום הגשת החשבון. 30כלומר בדיוק הגשת החשבון, 

בחודש העוקב,  24-בחודש, ישולם ב 31-25חשבון/חשבונית אשר יוגשו בתאריכים  .7.2.3

 דהיינו בסוף מועד התשלום הממשלתי של החודש העוקב.

יובהר כי לא יוגש חשבון ולא תשולם כל תמורה, אלא, לאחר אישור בודק מורשה כנדרש במסמכי  .7.3

 שוא החשבון.המכרז בגין המתקן נ

כללי התשלום המפורטים לעיל, כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי שמתפרסם מעת  .7.4

 .1.4.3לעת בהודעת התכ"מ לעניין "מועדי תשלום" שמספרה 

במעמד חתימת הסכם זה ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן במשך קיומו של הסכם זה וכן  .7.5

על פי הסכם זה, ימציא הזוכה לחשב המשרד צילום תעודת  וכהלזכתנאי מוקדם לביצוע תשלומים 

"( וכן אישור מפקיד החוק" –)להלן  -1975עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

, או מרואה חשבון או יועץ מס כי -1976)מורשה )כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

סי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה הזוכה מנהל או פטור מלנהל את פנק

 ]נוסח חדש[ ועל פי החוק. 

, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עורך המכרזדרש, בכפוף לשיקול דעתו של ייהזוכה  .7.6

 בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות.  .םעבור עבודת
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 קיזוז ועיכבון .8

בקשר עם השירותים על ידי הזוכה או מי מטעמו, ו/או למשרד בכל מקרה של גרימת נזק לעורך המכרז  .8.1

זכות לעכב ו/או לעורך המכרז בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה למשרד הנדרשים במסגרת הסכם זה  

במקרה כזה, לפי  .את כל הסכומים שהמשרד עלול לשאת בהם זוכהאו לקזז מתוך הכספים שיגיעו ל

קיזוז שיוחלט עליו  בכתב שקיזז כספים בהתאם לסעיף זה. זוכהשיקול דעתו של המשרד, והוא יודיע ל

על ידי עורך המכרז יבוצע בדרך של קיזוז מהתמורה המגיעה מאחד המזמינים בהתאם להנחיית עורך 

לבצע פעולה בהתאם המכרז. זכות זו תהיה כפופה למתן הודעה בכתב על ידי המשרד על הכוונה 

 להשמיע את טענותיו בעניין. זוכהלהוראות סעיף זה, ומתן הזדמנות ל

על סכום הקיזוז תחול הריבית בשיעור הריבית הגבוה ביותר שאותו רשאי המשרד לגבות, וזאת החל  .8.2

 מהמועד הקבוע לפירעון ועד למועד התשלום בפועל.

על אף האמור בכל  .ו/או המשרד כלפי עורך המכרז מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עיכבון הזוכה .8.3

  כל זכות לעכבון לגבי השירותים שבידיו.  זוכהדין, לא תהיה ל

 ערבויות ובטחונות  .9

 של מסמכי המכרז. 28כמפורט בסעיף  "ערבות ביצוע"עם הודעת הזכייה יידרש הזוכה להמציא  .9.1

הזוכה לא ימלא את חובותיו כולן או אם  ,או חלקההביצוע  עורך המכרז יהיה רשאי לחלט את ערבות .9.2

ימים בטרם יממש עורך המכרז את זכותו  7מקצתן על פי הסכם זה, וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 

 לפי סעיף זה.

 30כמפורט בסעיף ת לצורך גביית תשלום פיצויים יובנוסף, יהיה עורך המכרז רשאי לחלט את הערבו .9.3

ם אחרים המגיעים לעורך המכרז עקב הפרת ההסכם על ידי לצורך גביית פיצוייו/או , למסמכי המכרז

הזוכה, או לצורך כל תשלום אחר המגיע לעורך המכרז ו/או לאחרים בנוגע לקיום חסר של מי מתנאי 

 המכרז או הסכם זה. 

ת לא ייחשב כתשלום פיצויים סופיים מאת הזוכה לעורך המכרז, וכי יומובהר בזאת כי חילוט הערבו .9.4

יהיה זכאי לקבל מן הזוכה את ההפרש בין הסכום שנגבה עקב חילוט הערבות לבין סכום עורך המכרז 

 הנזק שנגרם בפועל.

 . המשרדואישור רכש לאחר גמר תקופת ה לזוכהתוחזר  - ה הערבותלא חולט .9.5

 של מסמכי המכרז. 29בסעיף הזוכה מתחייב כי במהלך כל תקופת ההתקשרות יערוך ביטוחים כמפורט  .9.6
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 הזוכהאחריות  .10

הזוכה יישא באחריות לכל נזק או אובדן שייגרם לעורך המכרז או לצד שלישי עקב אספקת  .10.1

לפי המכרז והסכם זה, לרבות בידי קבלני המשנה. אם תגרמנה לעורך המכרז, נדרשים השירותים ה

הוצאות כלשהן הנובעות ממעשי הזוכה, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא  ,מטעמואו לכל גורם אחר 

חו או מטעמו, או ממחדל כאמור, מתחייב הזוכה לשלם ולשפות בעבור כל הוצאה שנגרמה להם מכו

 . לרבות בקשר עם תביעה שניתן בה פסק דין חלוטכאמור, 

, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו המשרדהצדדים מצהירים בזאת במפורש כי  .10.2

, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו, זוכהלבשום תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם 

 זולת אם אותה חובה או תשלום פורטו במפורש במכרז ובהסכם זה. 

אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את הזוכה מהחובות החלות עליו בביצוע עבודתו על פי כל  .10.3

 כדין. דין, ואין לפרש את האמור בהם כוויתור של עורך המכרז על כל זכות או סעד המוקנים לו 

 ביטוח  .11

באמצעותו ו/או באמצעות קבלני מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה,  זוכהה

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –לטובתו ולטובת מדינת ישראל משנה/בעלי מקצוע מטעמו 

את הביטוחים הכוללים את כל   המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ולהציג והגליל

הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר סכומי הביטוח וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין 

 -להלן:

 

כולל ציוד מכני -ביטוח הציוד לביצוע אספקת והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים,  .1

 ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש  -הנדסי 

 ביטוח ציוד מכני הנדסי. – 1פרק 

ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  )לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח  – 2פרק 

 .רכב חובה(

 ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי. – 3פרק 

 

 

 ביטוח כל הסיכונים/עבודות/קבלניות/הקמה .2

, הצבה בגין ביצוע כל העבודות המתחייבות במסגרת ביצוע עבודות המתחייבת במסגרת אספקה

והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים, לרבות ריבוד והצללה, וחיפוי המתקנים, ביישובי 

 זוכהמתחייב ה ,הפריפריה החברתית בנגב ובגליל עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

לרכוש פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את כל העבודות )לרבות 

והציוד בהתאם למכרז וחוזה  החומריםכולל כל כולל האלמנטים, עבודות גידור, יות( עבודות זמנ

 -ואשר יכלול: ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –עם מדינת ישראל 
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  ביטוח רכוש –פרק  א' 

במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל שינויים 

מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון  זוכהתקופת הביטוח עליהם הבמהלך 

 בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה פריצה ו/או  גניבה, שוד.

 

 :ההרחבות הבאותבכיסוי יכללו 
 

 בערכם המלא; –ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר  (1

דולר ארה"ב  25,000לפחות   –הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה  (2

 על בסיס נזק ראשון; 

 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון; 250,000לפחות   -רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך  (3

   חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא. (4

מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק  (5

 מהפרויקט הסופי המושלם( הנמצאים באתר על פי ערכם;

חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה  (6

גבי אובדן או נזק לפריטים יוגבל   לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול ל

אשר בוצעו  הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, 

 חומרים לקויים או  עבודה לקויה;

כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה בגבול אחריות שלא יפחת מסך  (7

 . 10%שלא תעלה על  זוכהה עצמית שלדולר ארה"ב בכפוף להשתתפות   25,000

 מערך העבודות;     10הוצאות מיוחדות עקב דרישת רשויות %  (8

 דולר ארה"ב.  25,000 -שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך (9

 כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניבה ושוד. (10

תגמולי  ,הנגב והגלילהמשרד לפיתוח הפריפריה, מקדמות על ידי  זוכהככל שישולמו ל (11

משועבדים  שהותקן הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, והציוד

וישולמו להם אלא אם  ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל – אללטובת מדינת ישר

 למבטח בכתב אחרת.המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יורה חשב 

 

 

 יות כלפי צד שלישיביטוח אחר –פרק ב' 

דולר ארה"ב נזקי גוף  1,000,000 -הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות

 .CROSS LIABILITY –ורכוש, למקרה ולתקופה, כולל סעיף אחריות צולבת 

 

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויברציה, הסרת משען או החלשתו בגבול אחריות 

 דולר ארה"ב.   250,000 -סךפחת משלא י
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שלא יפחת ם, לכלול נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיי יורחבהכיסוי על פי פרק זה 

ונזק עקיף לצינורות מתקנים וכבלים  (שקלים חדשים 1,500,000דולר ארה"ב ) 375,000 -מסך

 .(שקלים חדשים 500,000דולר ארה"ב ) 125,000 -מסךתת קרקעיים שלא יפחת 

 

 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. 

     

 הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

 

 

 ביטוח חבות מעבידים –פרק ג' 

 לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה. (1

 דולר ארה"ב. 5,000,000 -סךגבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מ (2
 

 

 

 :הפוליסה תכלול

 חודש לאחר סיום העבודות; 24הרחבה לתקופת אחזקה מורחבת בת  (1

תנאי הכיסוי הסטנדרטים לא יפחתו מהמקובל על פי "פוליסת נוסח ביט___________  (2

 )יש לציין שנת נוסח הפוליסה(" בשינויים המתחייבים על פי המצוין.

המשרד  -ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו ...  (3

 ;לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. -תחום טריטוריאלי  (4

 

 מהנדסים )קונסטרוקטור, מהנדס ביסוס, יועץ בטיחות( –ביטוח אחריות מקצועית  .3

ובגין כל הזוכה והמהנדסים מטעמו הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של  (1

או השמטה, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות  מטעמם הפועלים

לתכנון אספקה, הצבה והתקנת מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית  שנעשו בתום לב בקשר 

ה, וחיפוי המתקנים, ביישובי הפריפריה מתחמי מתקנים מוסיקליים, לרבות ריבוד והצלל

, בהתאם למכרז החברתית בנגב ובגליל עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 .              המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –וחוזה עם מדינת ישראל 

 ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.דולר  1,000,000 -סךגבול האחריות לא יפחת מ (2

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: (3

 מרמה ואי יושר של עובדים; .1

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; .2
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והמהנדסים מטעמו  זוכהאחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות ה .3

 והגליל;המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  -מדינת ישראל  כלפי

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .4

, ככל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –לשפות את מדינת ישראל  הביטוח יורחב (4

וכל הפועלים מטעמו. הזוכה, המהנדסים מטעמו, למעשי ו/או מחדלי  שייחשבו אחראים

המשרד לפיתוח  –מדינת ישראל לצורך כך, לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: 

  .הפריפריה, הנגב והגליל

     
 

     PRODUCTS LIABILITY ביטוח חבות המוצר .4
 

בגין אספקה, הצבה והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים, חבותו יבטח את  הזוכה (1

לרבות ריבוד והצללה, וחיפוי המתקנים, ביישובי הפריפריה החברתית בנגב ובגליל 

אשר על כל ציודם, חלקיהם, אביזריהם  ,הנגב והגלילעבור המשרד לפיתוח הפריפריה, 

 . המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילעל ידו וע"י מי מטעמו עבור סופקו, והותקנו 

חלקי חילוף  , אספקתחיבורהדרכה, , הרכבהמהביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים 

 רז וחוזה עםבהתאם למכ ,וציודם ההיקפי על כל מרכיביהם למתחמיםותיקונים 

                          המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל; - מדינת ישראל

                                                                                                  

על פי חוק נוסח חדש וכן  –הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  (2

 ;1980-למוצרים פגומים האחריות

 

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(  500,000 -גבול האחריות לא יפחת מסך (3

 בגין נזק לגוף ולרכוש;

                                                                           

 ;CROSS LIABILITY -בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  (4

 

 חודשים;   6הארכת תקופת הגילוי לפחות  (5

 

 ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (6

 –מדינת ישראל הותקנו עבור ו מוצרים אשר סופקופגם בעקב  נזק לגבי אחריותם בגין

לצורך כך,  .ווכל הפועלים מטעמ זוכההעל ידי  ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

המשרד לפיתוח  –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: 

 . הפריפריה, הנגב והגליל
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 כללי .5
 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

          

 תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .1
לחשב המשרד לפיתוח  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על ניתנה אם, אלא

 ;הפריפריה, הנגב והגליל
 

 ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .2
לטובת  יחול לא רשהוויתו ובלבד, ועובדיהםהמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  -

 ;     זדון כוונת מתוך לנזק שגרםאדם 
 

   כל ולמילוי הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי הזוכה .3
 ;הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות

 

 ;                                   הזוכה על בלעדית תחולנה ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות .4
 

 כאשר, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מקטין או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל .5
 ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח, ישראל מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים

 ;   הביטוח פי על הזכויות במלוא המזכה
 

 לא)למעט ביטוח אחריות מקצועית וביטוחי כלי הרכב(  ל"הנ הפוליסות של הכיסוי תנאי .6
_________ )יש לציין שנת נוסח  ביט נוסח פוליסות" תנאי פי מהמקובל על יפחתו

  על פי הנדרש לעיל. המתחייבים הכיסויים להרחבת בכפוף", הפוליסות(
 

 יבוטל ככל שקיים. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי  .7
   

חים הביטוהעתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על קיום 

 .עד למועד חתימת החוזה כאמור יומצאו על ידי הזוכה למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  זוכהה

מתחייב כי פוליסות  הזוכה להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. ,קיימת , וכל עוד אחריותווהגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה,  –הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל 

 בתוקף. ,הנגב והגליל

 מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או הזוכה

לכל המאוחר שבועיים לפני  ריה, הנגב והגלילהמשרד לפיתוח הפריפאישור בחתימת מבטחו על חידושן 

 תום תקופת הביטוח.

 

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת 

דרישה מינימאלית המוטלת על הזוכה, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל 

ת חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הסיכון לביטוח ועליו לבחון א

 הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות  האחריות בהתאם לכך.
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 החוזה ועל פי מכל חובה החלה עליו על פי דין הזוכהאין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את 

על כל זכות יתוח הפריפריה, הנגב והגליל המשרד לפ –לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל ואין 

 דין ועל פי חוזה זה.כל על פי  םסעד המוקנים לה או

 

 זכויות קנייניות   .12

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, Know How(, ידע )Informationכל מידע ) –"מידע"  בסעיף זה: .12.1

צורה או דרך של שימור תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצא בזה הקשורים בכל 

ידיעות לרבות באופן חשמלי או אלקטרוני או אופטי או מגנטי או אחר למתן השירותים, והכל למעט 

  . מידע שהוא נחלת הכלל

או כל  המשרדבידי  לזוכההוא הבעלים הבלעדי במידע הנוגע לשירותים בין אם הועבר  המשרד .12.2

. מובהר בזאת כי חלק  ממתן השירותים הנדרשים, כגורם אחר ובין אם הוא תוצר עבודתו של הזוכה

הזוכה לא יעשה כל שימוש במידע שלא לצורך מתן השירותים ללא אישור של עורך המכרז בכתב 

 ומראש;

זכות בלעדית והוא יהיה בעל זכויות  למשרדמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומובהר בזאת כי  .12.3

זוכה או בהסתמך על שירותים שיינתנו על ידי הזוכה על ידי ה רך או ייווצרהיוצרים בכל מידע שייע

 במהלך התקשרות זו;

ובסיומם, ימסור הזוכה למשרד את  המשרדבמהלך מתן השירותים, בכל עת שיתבקש על ידי  .12.4

 כל המידע הנמצא ברשותו וברשות מי מאנשי הצוות, והנוגע לשירותים כאמור.

שא הסכם זה פגיעה בכל זכות יוצרים, אחראי באופן בלעדי כי לא תהיה בהתקשרות מו הזוכה .12.5

 זכות קניין רוחני, זכות לפטנט או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו.

מתחייב בזאת לשפות את עורך המכרז, מיד עם דרישתו, שיפוי מלא ובלתי מותנה,  הזוכה .12.6

ם או ולשלם לו כל סכום, אשר יידרש עורך המכרז לשלם לכל גורם שהוא, בגין הפרת זכויות יוצרי

 זכויות קניין רוחני מכל סוג אחר או עקב מימוש זכויותיו של עורך המכרז כקבוע בהסכם זה.

 סודיות .13

 הזוכה מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ו/או אצל עובדיו במהלך מתן השירותים הוא .13.1

 בגדר סודות מקצועיים.

הזוכה מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיתקבל במהלך מתן השירותים אצלו ואצל מי מטעמו  .13.2

, והוא מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יעבירו נועד אך ורק, למטרה שלשמה נמסר או הבא לידיעתו

שלא לצורך מתן השירותים, כל מידע שהוא הנוגע לשירותים,  ,הוא קשור עמולכל גורם אחר שבו או 

הלך תקופת ההסכם ולאחריה, אלא אם כן ניתן לכך אישורו המוקדם של עורך המכרז או המשרד במ

 ובתנאים כפי שייקבעו על ידו. 
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הזוכה מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות  .13.3

עיל, הזוכה מתחייב מוחלטת ולא יעשו בהם כל שימוש. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור ל

כי הוא ומי מטעמו לא יפרסמו, יעבירו, יודיעו, ימסרו או יביאו לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות 

 המקצועיים.

במתן השירותים נושא הסכם ישיר הזוכה מתחייב כי כל עובד, וגורם מטעמו אשר ייטלו חלק  .13.4

בטרם תחילת עבודתם  למשרדמסמכים אלה יעברו  .ימלאו ויחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות

 .המשרד כמפורט בנספח ט' של מסמכי המכרזוכתנאי הכרחי לתחילת עבודתם עבור 

הזוכה מתחייב לציית לכל הוראות הביטחון מטעם עורך המכרז, לרבות בקשר לשמירת החומר  .13.5

 .מתן השירותים על פי הסכם זההקשור ב אשר יינתן לו,

ביא לידיעת כל עובדיו או כל מי שיספק את השירותים מטעמו, כי הפרת הזוכה מצהיר כי י .13.6

הוראות פרק ז', סימן ה' )ביטחון בחובות סודיות כאמור בסעיף זה עלולות להוות עבירות כאמור 

 .1977–שמיים( לחוק העונשין, תשל"זהמדינה, יחסי חוץ וסודות ר

 ניגוד עניינים .14

המגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים, וכי אין הוא, הזוכה מצהיר כי הוא מכיר את הכללים ו .14.1

נושא הסכם בעובדיו או כל גורם אחר מטעמו מצויים במצב של ניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים 

  זה.

א הסכם זה והזוכה מתחייב כי כל עובד, וגורם מטעמו אשר ייטלו חלק במתן השירותים נש .14.2

 ז זה למול הזוכה. במסגרת מכר ענייניםנמצאים בניגוד  נםאי

על כל נתון או מצב שבגינם  מידיעל הזוכה מוטלת החובה להודיע בכתב לעורך המכרז באופן  .14.3

הוא, עובד שלו או גורם אחר מטעמו עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין 

  ם.לבין עניין אחר, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורי זוכהתפקידו כ

אשר עלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים  במעשה או במחדל,הזוכה מתחייב לא לעשות  .14.4

  עם מתן השירותים לעורך המכרז לפי ההסכם, שלו או של עובדיו או מי מטעמו.

אם לדעת עורך המכרז, הזוכה נתון בכל שלב של ביצוע ההסכם במצב בו הוא עלול להימצא  .14.5

  להורות על הפסקת עבודתו של הזוכה. המשרדעניין אחר, רשאי בין ל כזוכהדו בניגוד עניינים בין תפקי

לרבות בעליו של הזוכה, עובדים ומועסקים מטעמו, גורמים  –לעניין סעיף זה, "הזוכה"  .14.6

מקצועיים בני משפחה של בעלי הזוכה, וכל תאגיד שבעלי הזוכה הם בעלי עניין בו. המונחים "בן 

  .1968-יפורשו כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"חמשפחה" ו"בעל עניין" 

 אבטחת מידע  .15

אין ולא תהיינה כל זכויות במידע שיועבר לידיו על ידי עורך המכרז ו/או  לזוכהמוסכם בזאת כי  .15.1

המשרד לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה, והזוכה יהיה רשאי לעשות שימוש במידע כאמור אך 

 תים ובהתאם לכל יתר הוראות הסכם זה.ורק במסגרת ולשם ביצוע השירו
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מוסכם בזאת כי המשרד ו/או עורך המכרז יהיה בעל כל הזכויות בכל מידע שיתקבל, ייאסף,    .15.2

יוכן ויעובד על ידי הזוכה במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, לרבות אחריות לרישום מאגר המידע 

ה מעביר למשרד ו/או לעורך המכרז. המשרד אצל רשם מאגרי המידע, רישומי הפניות והדיווחים שהזוכ

 ו/או עורך המשרד יהיו רשאים לעשות במידע כאמור כל שימוש שימצאו לנכון, בכפוף להוראות כל דין.

 המחאת זכויות או חובות על פי הסכם .16

איסור מוחלט להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי על הזוכה מוצהר ומוסכם בזה כי חל  .16.1

אישר  המשרד.ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב של הסכם זה או את 

המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הזוכה על פי הסכם זה למרות האמור לעיל, לא  המשרד

 בדבר הוראות הסכם זה. המשרדלשחרר את הזוכה מאחריותו כלפי  המשרדיהיה באישור 

הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם  ונהלמשרד נתמוצהר ומוסכם בזה כי  .16.2

, ובלבד שלא ייפגעו זכויות הזוכה על פי זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהזוכה או מצד ג' כלשהו

 .הסכם זה

 פיצויים  .17

כל חלק מהשירותים שסופק ולא עמד בדרישות המכרז והסכם זה, יראה כאילו לא סופק, ואם  .17.1

שיתאים לכל דרישות המכרז והסכם זה ויסופק למשרד במועד  ,כך ,הטעון תיקוןלא תיקן הזוכה את 

הקבוע לכך במכרז, יחויב הזוכה בפיצויים עד למועד האספקה באופן התואם במלואו לדרישות המכרז 

 והסכם זה. 

 גביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. .17.2

ה בדרישות המכרז כפי שנוסחו למען הסר ספק, מצהיר הזוכה שהוא מודע לחשיבות העמיד .17.3

מבלי לגרוע , בפיצויים שכן כל הפרה תגרום למשרד נזקים חמורים, שיחייבו את הזוכהבמסמכי המכרז 

 . 1970-מיתר הסעדים לפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א

אין בהסכמה על פיצויים בסעיף זה כדי להשפיע על זכות המשרד לכל תרופה אחרת בגין הפרת  .17.4

ההסכם, לרבות פיצויים בגין נזק, ובכלל זה נזקים בפועל, אף אם נגבו בדרך של קיזוז או חילוט הערבות 

 יוכחו. הבנקאית, ופיצויים ככל ששולמו יחשבו כתשלום על חשבון הפיצוי בגין הנזקים בפועל ככל ש

 הפסקת ההתקשרות .18

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמכי המכרז, מוסכם בזה כי המשרד יהיה רשאי להודיע  .18.1

ומבלי  היאיום על הפסקת פעילות על פי הסכם זה וזאת מכל סיבה ש 60בהודעה מוקדמת של  לזוכה

 שהמשרד יהא חייב לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור. 

הזוכה יהיה זכאי לקבל את כל התמורה בגין השירותים שסיפק, ככל במקרה של ביטול כאמור,  .18.2

 .שסופקו לשביעות רצונו של המשרד, עד למועד סיום ההסכם

לעיל לא תהא לספק כל  17.2כאמור בסעיף  לזוכהמוסכם ומוצהר כי מעבר לתמורה שתשולם  .18.3

 הסכם זה.תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי המשרד בקשר עם הפסקת פעולתו על פי 
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 הזוכה התנהלותסיום מוקדם של התקשרות בשל  .19

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה עורך המכרז רשאי לבטל הסכם זה, בהתראה בכתב  .19.1

לא תוקן בתקופת ההתראה  שהואימים מראש, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים )ככל  7של 

 האמורה(:

לרכוש הזוכה; ויובהר, במקרים אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או  .א

 לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור. מידיתהמפורטים לעיל על הזוכה להודיע 

; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה זוכהאם ימונה מפרק זמני או קבוע ל .ב

 לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור. מידיתלהודיע 

; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע זוכהאם יינתן צו הקפאת הליכים ל .ג

 לעורך המכרז בדבר מתן צו כאמור.  מידית

יום; ויובהר, במקרה  30אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  .ד

 לעורך המכרז בדבר הפסקה כאמור.  מידיתהמפורט לעיל על הזוכה להודיע 

, לאחר, ללא הסכמת עורך המכרז; אם הזוכה הסב את ההסכם, כולו או מקצתו .ה

לעורך המכרז בדבר הסבה  מידיתויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע 

 כאמור.

 אם הזוכה הסתלק מביצוע ההסכם. .ו

כשיש בידי עורך המכרז הוכחות, להנחת דעתו, שהזוכה או אדם אחר בשמו או  .ז

בת הנאה כלשהי בקשר מטעמו קיבל, נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, טו

 להסכם.

לרבות  –לעניין סעיף זה, "הזוכה"  אם הזוכה הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון. .ח

 .בעליו של הזוכה, עובדים ומועסקים מטעמו

 במקרה של הפרה של ההסכם.  .ט

, לזוכה, רשאי עורך המכרז, לפי שיקול דעתו, להודיע הפרה יסודית הפר הזוכה את ההסכם .19.2

בסעיף זה  .סקת ההתקשרות או כל חלק ממנה עם הזוכה ללא התראה ולבטל את ההסכםבכתב, על הפ

 להסכם זה. 9-14-ו 3-5"הפרה יסודית" משמעה הפרת סעיפים 

  .זוכהיום ממתן ההודעה ל 30תיכנס לתוקף בתוך  18.2-ו 18.1לפי סעיפים הפסקת ההתקשרות  .19.3

נוכח הזוכה לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או  .19.4

מקצתן מכל סיבה שהם, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות, בין אם התחיל באספקת 

השירותים המבוקשים ובין אם לאו, יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני לעורך המכרז. הודיע 

אמור, רשאי עורך המכרז לפי שיקול דעתו להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה או כל חלק הזוכה כ

 ממנה, ויחולו הוראות הסעיף לעיל בשינויים המחויבים. 
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אשר הוזמנו  בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הזוכה להמשיך באספקת השירותים .19.5

 לזוכהאחרת ויודיע על כך ד המשראלא אם כן יחליט  ,לתוקף במועד שקדם למועד כניסת הביטול

 בכתב. 

לכל סעד אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין  המשרדאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות  .19.6

 בגין ההפרה. 

ייבחן חיוב הזוכה  –יובהר כי במקרים של מקרה כח עליון או כל מקרה שאיננו בשליטת הזוכה  .19.7

 בפיצויים כאמור לעיל בהתאם לשיקול דעת המשרד. 

 הוראות כלליות למקרה של ביטול ההסכם .20

לבחור אחת משתי  המשרד, יהיה רשאי לזוכה המשרדבמקרה בו תופסק ההתקשרות בין  .20.1

 החלופות:

במהלך  נמוך יותר )מהזוכים(אשר דורג במקום  מציעל שירותי המכרזלהעביר את  .א
  לתמהיל מסוים. התיחור

 עמוזה, לא יורשה להשתתף הזוכה המציעים במכרז לבצע הליך תיחור מחודש בין  .ב
 הופסקה ההתקשרות.

, תבוצע העברת מידע ונתונים לזוכהבמקרה של הפסקת התקשרות בין עורך המכרז/המשרד  .20.2

באופן מסודר אשר ימנע נזק ו/או תקלות כלשהן לעורך המכרז/המשרד במהלך הפסקת ההתקשרות 

 רת המידע:ולאחריה, ותוך שיתוף פעולה מלא של כל הצדדים. אופן העב

למתן השירותים, במבנה ובאופן  הקשור יעביר לעורך המכרז/למשרד את כל המידע הזוכה .20.3

שיידרשו על ידי עורך המכרז/המשרד. לעורך המכרז/למשרד שמורה הזכות לדרוש את קבלת המידע 

 בחלקים, ובמספר העברות נפרדות במהלך תקופת העברת המידע.

כל הקבצים וקבצי המדיה, המסמכים, התיעוד, הזוכה יחזיר לעורך המכרז/למשרד את  .20.4

)נייר, מדיה מגנטית או אופטית וכו'(, הנוגעים למתן  יאההבהרות או כל פרט אחר, על כל מדיה שה

השירותים. הזוכה יעביר את כל מרכיבי השירותים )נתונים ומסמכים וכו'(, באופן שלא יישאר בידי 

 .הזוכה שום פרט שלא היה בידיו לפני הסכם זה

הזוכה מתחייב כי לא יותיר בידיו כל חומר, מידע או תיעוד הנוגע לעורך המכרז/למשרד ו/או  .20.5

 בכפוף לדין, וכי יתעד את תהליך השמדת הנתונים שהיו ברשותו. עמולגורמים הקשורים 

הוראות באשר לאירוע של הפסקת הזמנת עבודה של המשרד עם הזוכה המבצע, ייקבעו  .20.6

  .המשרד לזוכהבמסגרת הסכם פרטני בין 
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 תרופות מצטברות .21

התרופות, לרבות זכות הקיזוז והחילוט, וכל הפעולות שהורשה עורך המכרז בהסכם זה לעשות  .21.1

בתגובה להפרת ההסכם בידי הזוכה, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו 

 לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.  המשרדשל 

לקזז כל סכום, כולל  המשרדלפי הסכם זה או על פי כל דין, רשאי  המשרדמבלי לגרוע מזכויות  .21.2

 . לזוכהסכום הפיצויים המוסכמים, שחייב לו הזוכה מכל סכום שהוא חייב 

על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הזוכה, לא ייראה  המשרדויתר  .21.3

 רת של אותה הוראה או הוראה אחרת. על כל הפרה אח כוויתור הוויתור

 כל זכות לעכבון לגבי הציוד/השירותים שבידיו.  לזוכהעל אף האמור בכל דין, לא תהיה  .21.4

 ויתור  .22

המשרד לא יחשבו כוויתור  עורך המכרז ו/או שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד .22.1

 א אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב. של המשרד לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אל

מובהר כי בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים להסכם זה למשנהו במועד מסוים על איזו מזכויותיו  .22.2

לפי הסכם זה, לא יהווה הוויתור תקדים לוויתור על אותה זכות בכל מועד שלאחר מכן ולא ילמדו 

  יבויות לפי הסכם זה.האמור ביחס ליתר הזכויות וההתחי גזירה שווה מהוויתור

 שונות  .23

 אביב-תל 8שאול המלך רח'  הנגב והגליל ,המשרד לפיתוח הפריפריהכתובת עורך המכרז:  .23.1

  

 כתובת הזוכה:  ______________________________.

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו על כך הצדדים ביניהם בכתב;  .23.2

 ימים מיום המסירה לבית הדואר. 3תחשב שנתקבלה לאחר  הודעה בדואר רשום כאמור

 קבלה הנושאת חותמת רשות הדואר תשמש ראיה לתאריך המסירה.  .23.3

 הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים. .23.4

 כל שינוי בהוראות הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב. .23.5

מורשי החתימה של שני הצדדים ולאחר הסכם זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרון  .23.6

הימצאות תקציב מתאים וקבלת כל האישורים הנדרשים על ידי הגורמים המוסמכים או הנוגעים 

 לעניין מטעם המדינה.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 צד ב':       המשרד:    

 

 

 אריאל משעל

 מנכ"ל המשרד
   

 

 

    

 המשרדחשב גדעון גבע               
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 אישור קיום ביטוחים–נספח י"ח 

 אישורי עריכת ביטוחים -נספחי  ביטוח  

 

 לכבוד 

 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, –מדינת ישראל 

 ;אביב-תל 8שד' שאול המלך בכתובת:

 2994סימוכין:  

 

 א.ג.נ.,

  

 אישור עריכת ביטוח:  הנדון

 

למבוטחנו ___________________________________)להלן:  ערכנוהננו מאשרים בזה כי 

 "( זוכהה"

לתכנון, ביצוע, בקשר לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________

אספקה, הצבה והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים, לרבות ריבוד והצללה, וחיפוי המתקנים, 

 בהתאם ,בגליל עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילביישובי הפריפריה החברתית בנגב ו

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, את הביטוחים המפורטים להלן: עם לחוזהלמכרז ו

 

 –ביטוח רכוש, צד שלישי גוף ורכוש -כולל ציוד מכני הנדסי  -ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט,  .א
  פוליסה מס'____________________

 

 ביטוח ציוד מכני הנדסי. – 1פרק 

ביטוח אחריות לנזקי רכוש וגוף כלפי צד שלישי  )לגבי ציוד שלא ניתן לבטחו בביטוח  – 2פרק 

 .רכב חובה(

 ביטוח אחריות לנזקי רכוש כלפי צד שלישי. – 3פרק 

 

 פוליסה מס'____________________ –ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה  .ב
 

המתחייבות במסגרת קבלניות / הקמה בגין ביצוע כל העבודות ביטוח כל הסיכונים עבודות 

תכנון, ביצוע, אספקה, הצבה והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים, לרבות ריבוד והצללה, 

וחיפוי המתקנים, ביישובי הפריפריה החברתית בנגב ובגליל עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, 

)לרבות עבודות זמניות(, החומרים  כל העבודותאלמנטים, עבודות גידור, כולל ה, הנגב והגליל

ואשר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  –בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל  ,והציוד

 -יכלול:

 

  ביטוח רכוש –פרק  א' 
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שינויים במלוא ערכן של כל העבודות כולל כל החומרים והציוד, על בסיס ערך כחדש וכן כולל 

במהלך תקופת הביטוח עליהם הזוכה מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון 

 פריצה ו/או  גניבה, שוד. בהתאם כולל כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה

 

 ההרחבות הבאות: תא גם כוללהכיסוי  

 בערכם המלא; –ציוד קל לביצוע העבודות, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר  .1

 גבול אחריות לא יפחת מסך –וצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה ה .2

 ; על בסיס נזק ראשון דולר ארה"ב 25,000

 

דולר ארה"ב על  250,000גבול אחריות לא יפחת מסך   -רכוש שעליו עובדים ו/או רכוש סמוך  .3

 נזק ראשון;בסיס 

 חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערכם המלא;  .4

מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק  .5

 מהפרויקט הסופי המושלם( הנמצאים באתר על פי ערכם;

ויים, עבודה לקויה חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לק .6

יוגבל לתיקון או החלפת הפריטים הלקויים עצמם ולא יחול לגבי אובדן או נזק לפריטים אשר 

בוצעו הלכה, כאשר אובדן או נזק כזה נגרם כתוצאה מתאונה שנבעה מתכנון לקוי, חומרים 

 לקויים או עבודה לקויה;

בגבול אחריות שלא יפחת מסך   כיסוי נזק ישיר מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה .7

 ;10%עצמית של הזוכה שלא תעלה על דולר ארה"ב בכפוף להשתתפות  25,000

 מערך העבודות; 10הוצאות מיוחדות עקב דרישת רשויות %  .8

 ;דולר ארה"ב  25,000שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך  .9

 ה ושוד;כיסוי לנזקי טבע, כולל רעידת אדמה, פריצה, גניב .10

תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין מקדמות  זוכהככל שישולמו ל .11

המשרד לפיתוח  –משועבדים לטובת מדינת ישראל  שהתוקןהעבודות שבוצעו, והציוד 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב   וישולמו להם אלא אם יורה חשב ,הפריפריה, הנגב והגליל

 למבטח בכתב אחרת.והגליל 

    

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב' 

       

, בגבולות האחריות שלא יפחתו צד שלישי על פי דיני מדינת ישראלביטוח אחריות חוקית כלפי 

 מסך

דולר ארה"ב  בגין נזקי גוף ורכוש, למקרה ולתקופת הביטוח, כולל סעיף אחריות   1,000,000

 .CROSS  LIABILITY -צולבת 
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ורחב לכסות נזקי רעד, ויברציה, הסרת משען או החלשתו בגבול מהכיסוי על פי פרק זה 

 דולר ארה"ב. 250,000אחריות שלא יפחת מסך 

 

שלא ם, הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול נזק ישיר לצינורות מתקנים וכבלים תת קרקעיי

קיף לצינורות מתקנים ונזק ע (שקלים חדשים 1,500,000דולר ארה"ב ) 375,000מסך יפחת 

 .(שקלים חדשים 500,000דולר ארה"ב ) 125,000מסך וכבלים תת קרקעיים שלא יפחת 

 

 רכוש מדינת ישראל נחשב רכוש צד שלישי. 

 

 הכיסוי על פי פרק זה מורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

 

 מעבידיםביטוח חבות  -פרק ג' 

 

 בביצוע העבודות, כולל קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.כל העובדים הקשורים ביטוח  .1
 

 דולר ארה"ב.  5,000,000גבולות האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחתו מ   .2
 

 

 הפוליסה כוללת את ההרחבות והתנאים הבאים:

 

מדינת ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מבוטחים נוספים: כתווספו הלשם המבוטח  .1

 .המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –ישראל 

 חודש לאחר סיום העבודות. 24 בתהרחבה לתקופת תחזוקה מורחבת  .2
 

 כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. -תחום טריטוריאלי  .3
 

 

 , מס' פוליסה_____________   PRODUCTS LIABILITY ביטוח חבות המוצר .ג
 

תכנון, ביצוע, אספקה, הצבה והתקנת מתחמי בגין המוצר בביטוח חבות  הזוכהחבות  .1

מתקנים מוסיקליים, לרבות ריבוד והצללה, וחיפוי המתקנים, ביישובי הפריפריה 

, על כל ציודם, החברתית בנגב ובגליל עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

וח המשרד לפיתחלקיהם, אביזריהם אשר סופקו, והותקנו על ידו וע"י מי מטעמו עבור 

 . הפריפריה, הנגב והגליל

הרכבה, הדרכה, חיבור, אספקת חלקי חילוף מ הביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים

על כל מרכיביהם וציודם ההיקפי, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת  למתחמיםותיקונים 

 ;המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –ישראל 
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נוסח חדש וכן על פי חוק  –על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין  הינוהכיסוי בפוליסה  .2

 ;1980-למוצרים פגומים האחריות

 

ה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין דולר ארה"ב למקר 500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .3

 נזק לגוף ולרכוש;

                                                                           

 ;CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  נכללבפוליסה  .4
 

 חודשים;   6הארכת תקופת הגילוי לפחות  .5
 

לגבי  לפיתוח הפריפריה, הנגב והגלילהמשרד  –לשפות את מדינת ישראל  מורחבהביטוח  .6

המשרד  –מדינת ישראל הותקנו עבור ו מוצרים אשר סופקופגם בנזק עקב  אחריותם בגין

לצורך כך, לשם . ווכל הפועלים מטעמ זוכההעל ידי  ,לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הנגב המשרד לפיתוח הפריפריה,  –מדינת ישראל "תווספו כמבוטחים נוספים: ההמבוטח 

 ."והגליל

 
 כללי

 

 כללו התנאים הבאים:נ הנ"ל ת הביטוחובפוליס

 

 דדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אםע"י אחד הצ ל מקרה של צמצום או ביטול הביטוחבכ .1

לחשב המשרד לפיתוח הפריפריה, יום לפחות במכתב רשום  60ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 . הנגב והגליל

 

 –תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  אנו מוותרים על כל זכות .2

ויתור לא יחול לטובת אדם שגרם וובלבד שה עובדיהם, והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

     לנזק מתוך כוונת זדון.      

 

החובות ולמילוי כל  ותעבור הפוליסאחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח  זוכהה .3

 .  ותעל המבוטח על פי תנאי הפוליסלות המוט

 

 .זוכההתחולנה בלעדית על  בכל פוליסה ופוליסהההשתתפויות העצמיות הנקובות  .4
 

קיים  ת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשרוכל סעיף בפוליס .5

ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא 

 הזכויות על פי הביטוח.   
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 תנאי פי מהמקובל על יפחתו , לא)למעט ביטוחי כלי הרכב( ל"הנ הפוליסות של הכיסוי תנאי .6

 להרחבת פוףבכ, ("שנת נוסח הפוליסותיש לציין את ביט _________) נוסח פוליסות"

 על פי הנדרש לעיל.  המתחייבים הכיסויים

 

 . מבוטל ככל שקייםחריג כוונה ו/או רשלנות רבתי  .7
 

          

ובלבד  המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס

 .תוהמקורי ותשאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליס

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                            

 

 

                                                                                     ___________________________ 

 

 וחותמת המבטחבטח חתימת מורשה המ                                    תאריך______________   

 

 

 

 

 

 

  



 מדינת ישראל         
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

86 
 

 לכבוד 

 ;המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –מדינת ישראל 

 אביב_;-תל 8: שד' שאול המלך בכתובת

 2994סימוכין:  

 

 א.ג.נ.,

 

 

 )קונסטרוקטור, מהנדס ביסוס, יועץ בטיחות( –אחריות מקצועית אישור קיום ביטוח הנדון:  

 

 

והמהנדסים  זוכהה)להלן: " ____________________ וערכנו למבוטחנ הננו מאשרים בזה כי

מיום _______________ עד יום ________________, ביטוח אחריות לתקופת הביטוח  "(מטעמו

יש להשלים את השירות )_______________בגין מתן שירותי____________מקצועית, 

לתכנון, ביצוע, אספקה, הצבה והתקנת מתחמי מתקנים מוסיקליים, לרבות ריבוד בקשר , (הרלבנטי

והצללה, וחיפוי המתקנים, ביישובי הפריפריה החברתית בנגב ובגליל עבור המשרד לפיתוח 

ביטוח והגליל,  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב עם לחוזהלמכרז ו בהתאם ,הפריפריה, הנגב והגליל

 :    כדלקמן  אחריות מקצועית

 

ובגין כל הפועלים  והמהנדסים מטעמו זוכהמהפרת חובה מקצועית של הכסה נזק מהפוליסה  .1

או השמטה, מצג בלתי נכון, ואשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות  מטעמם

הצבה והתקנת מתחמי לתכנון, ביצוע, אספקה, לב בקשר הצהרה רשלנית שנעשו בתום 

מתקנים מוסיקליים, לרבות ריבוד והצללה, וחיפוי המתקנים, ביישובי הפריפריה החברתית 

, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת בנגב ובגליל עבור המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.  –ישראל 

 

 ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.דולר  1,000,000 -חריות לא יפחת מסךגבול הא .2
 

 לכלול את ההרחבות הבאות: מורחבהכיסוי על פי הפוליסה  .3

a. ;מרמה ואי יושר של עובדים 

b. ;אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח 

c.  מטעמו  המהנדסיםהזוכה ואחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות

 ;המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –ישראל כלפי מדינת 

d.  חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות 

 

ככל  ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –ישראל מדינת לשפות את  ורחבהביטוח מ .4

 וכל הפועלים מטעמם.  הזוכה, המהנדסים מטעמו, למעשי ו/או מחדלי  שייחשבו אחראים
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המשרד לפיתוח  – מדינת ישראלתווספו כמבוטחים נוספים: הלצורך כך, לשם המבוטח 

 הפריפריה, הנגב והגליל. 

 

 כללי

 

 בפוליסת הביטוח נכללו התנאים הבאים:

 

 אם, אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד י"ע הביטוח ביטול או צמצום של מקרה בכל .1

לחשב המשרד לפיתוח הפריפריה,  רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על ניתנה

 ;הנגב והגליל

 

 - ישראל מדינת כלפי חזרה או השתתפות, תביעה, שיבוב/תחלוף זכות כל על מוותר המבטח .2

 שגרםלטובת אדם  יחול לא רשהוויתו ובלבד, ועובדיהם ,המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 ;     זדון כוונת מתוך לנזק

 

 הפוליסהבלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור  םאחראי והמהנדסים מטעמו זוכהה .3

 .  ההמוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסהחובות ולמילוי כל 

 

 .והמהנדסים מטעמו זוכההפוליסה תחולנה בלעדית על בההשתתפויות העצמיות הנקובות   .4
 

את אחריות המבטח, כאשר קיים כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא  .5

במלוא  ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה

 הזכויות על פי הביטוח.   

          

 . מבוטל ככל שקייםחריג כוונה ו/או רשלנות רבתי  .6
 

          

ובלבד  המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה הבכפוף לתנאי וסייגי הפוליס

 .תהמקורי השאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליס

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                     

 

 

                                                                               ___________________________ 

 

 וחותמת המבטחבטח חתימת מורשה המ           תאריך______________                       
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 עסק בשליטת אישה– "טנספח י

 

בהתאם להגדרות מאשר בזאת, כי העסק הינו בשליטת אישה רו"ח _________________  אני

  .1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2"אישור" ו"עסק בשליטת אישה" בסעיף 

 מחזיקה בשליטה בתאגיד _____________________ הינה גב'_______________

 הנושאת ת.ז מספר ______________________

 

 

 

_______     _______________    _____________    _______________________ 

 שם מלא                     מס' רישום                    חתימה                        חותמת     

 

 

 תצהיר בעלת השליטה

 

 אני ________________________ הנושאת ת.ז מספר ___________________________

ב' לחוק 2י בהתאם לסעיף מצהירה בזאת, כי התאגיד ______________________ נמצא בשליטת

 . 1992-חובת המכרזים, התשנ"ב

 

__________________           __________________            __________________ 

 שם מלא                                  חתימה                                       חותמת            

 

 


