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 הקדמה

 
במסגרת תכניות העבודה של המשרד, מבוצעים ומתוכננים פרויקטים פיסיים ותשתיתיים,  .1

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

 תחבורתיות, תשתיות תיירות וכדומה.  

ויקטים המשרד הקצה בשנים האחרונות מאות מיליוני שקלים לרשויות מקומיות לביצוע פר .2

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

 תחבורתיות וכדומה. 

, ומתוך מטרה לעודד חיי פנאי 2021 – 2019במסגרת תוכנית העבודה של המשרד לשנים  .3

פיץ',  וקהילה, בריאות ואיכות חיים, המשרד קידם הקמה של מאות גני שעשועים, מגרשי מיני

ומרכזים מדעיים. כצעד נוסף בתחום זה, ומתוך מטרה לקדם משחקיות, גנים מוסיקליים 

המשרד קיבל החלטה לפעול , הולהעמיק את פעילות המשרד בתחום חיי הפנאי והקהיל

 י שעשועים ייעודיים לאנשים עם מוגבלות.גנלהקמת 

 פומבי מס' רסם בזאת מכרז"(, מפהמזמין)להלן: " הנגב והגלילהפריפריה, המשרד לפיתוח  .4

י שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, גנ, להקמת 5-2021

המציע הצעה, במסגרת מכרז זה יידרש לתכנן, לספק, לבצע ולהקים  .(המכרז"בנגב ובגליל  )"

ן זכויות י שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות מקומיות שונות כמפורט בתקנות שוויוגנ

המציע יקבל אתר מהרשות המקומית . 2013-תשע"ג לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות(,

המונגש, לייצר או לייבא את המתקנים, להוביל אותם לאתר  הגן)מתחם( ויידרש לתכנן את 

הרשות המקומית ויבוצעו על פי כל נציג ולהתקין אותם. העבודות יבוצעו בתיאום מלא מול 

קנות, התקנים, החוקים והדינים הרלוונטיים. המציע יידרש לבצע את כל ההוראות, הת

 העבודות המפורטות במכרז זה באופן מלא.

( עם המזמין לתקופה של פרק ד'על הסכם התקשרות )מצ"ב כ וםבמכרז יחת שיוכרזהזוכה  .5

"(, כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות תקופת ההתקשרות)"חודשים  24

 לכל תקופה. יםנוספחודשים  12-תקופות נוספות, ועד ל 2-ב

כולל מע"מ. המזמין אינו מתחייב להיקף זה או  ₪ 21,600,000לא יעלה על היקף ההתקשרות  .6

 להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

תכנון ן בגין ( ועל בסיס הצעת מחיר שתינת50%על בסיס איכות ) יתוחרובמכרז זה, ההצעות  .7

 ממבראנה/ריבוד גומי והצללת מפרשיםבגין והקמת המתקנים, עליה הוגדר אומדן ו אספקה

(50% .) 

והקמה של גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות  אספקהבמכרז זה המציע יגיש הצעה לתכנון  .8

לכל הפחות )לא כולל לוחות משחק או הטבעות  משחק מתקני 5מ"ר, הכולל  500-בגודל של כ

לכל הפחות, מתקן מרכזי משולב ועד  1מתקני קרקע מטיפוס  שני -כאשר מתוכם ,על הגומי(

באפשרות יצוין כי,  כן. )פירוט השירותים( בפרק ג', כמפורט 2שני מתקני קרקע מטיפוס 

 לוחותמתקני משחק נוספים/להציע , לשם קבלת ניקוד נוסף, בהתאם לשיקול דעתו ,המציע

 . במסמכי המכרזמשחק כפי שיפורט 
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שמיועד לשרת את אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות בראש שעשועים למען הסר ספק, מדובר בגן  .9

 .ובראשונה

 מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן:  .10

  ההליך המכרזי, תנאי ההשתתפות והתנאים לזכייה במכרז. – פרק א'

 חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז. – פרק ב'

  פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה.   – פרק ג'

 הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז. –פרק ד' 

 נספחים להסכם ההתקשרות, לחתימת הזוכה. –פרק ה' 

 
הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות  .א

 המזנים יתבצע על ידי המזמין בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל שינוי  כל .ב

למכרז  – 5-2021מכרז  –תחת שם המכרז  www.mr.gov.ilהרכש הממשלתי בכתובת: 

פומבי לקבלת הצעות להקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות 

הפריפריה, הנגב והגליל  )"דפי  בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל ובאתר המשרד לפיתוח

 המכרז"(.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מועדי המכרז

 התאריכים הפעילות

 2.11.2021 יום פרסום המכרז

 10:00בשעה  16.11.2021 אחרון להגשת שאלות להבהרה על ידי המציעים מועד

 11:00בשעה  21.11.2021 מועד אחרון להגשת ערבות לבדיקה )למעוניינים בכך(

מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים על ידי המציעים  
בתיבת המכרזים של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, 

 13תל אביב, קומה  8 שדרות שאול המלך

 11:00בשעה  5.12.2021

 5.3.2022 הצעה מועד פקיעת ערבות
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 עקרונות המכרז .1

 המכרזהצגת  1.1

 1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"בל נערך בהתאםהוא מכרז פומבי המכרז זה  1.1.1

-תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג ובכלל זה"( ותקנותיו, חוק חובת המכרזים)"

   .("תקנות חובת המכרזים") 1993

תנאי הסף יידרשו לעמוד ב מכרזהצעות אשר יוגשו בבמסגרת הליך המכרז  1.1.2

המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז,  להשתתפות במכרז

 . במכרז המפורטות אמות המידהבהתאם לידורגו 

ויחתום עימו  כזוכה במכרז המדורג ראשון כריז עלי המזמיןבתום הליך המכרז,  1.1.3

 .הכל כמפורט להלן, על הסכם התקשרות

במסגרת המכרז תינתן העדפה לטובין מתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חובת  1.1.4

 .להוראת תכ"ם, ובהתאם 1995-המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה

 המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז.  1.1.5

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויותיו של המשרד על פי כל דין.  1.1.6

 הגדרות 1.2

 גדרות כלליותה 1.2.1

 .1991-כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, תשנ"ב "הנגב": 1.2.1.1

 .1993-כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג "הגליל": 1.2.1.2

רשויות ואזורים ברשויות כהגדרתם בהחלטות  "הפריפריה החברתית": 1.2.1.3

 3739, מס' 15.5.2016מיום  1453, מס' 1.11.2015מיום  631הממשלה מס' 

 20.6.2021מיום  9ומס'   09.01.2020מיום  4811, מס'  15.04.2018מיום 

 וכפי שיתעדכנו מעת לעת.

 מכרז זה על נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו.  "המכרז": 1.2.1.4

משתתף במכרז, אשר עומד בכל התנאים שנקבעו במכרז ובעל  "המציע": 1.2.1.5

יכולת, ידע וניסיון לתכנן, לבצע, לספק ולהתקין גנים לאנשים עם 

 מוגבלות על פי המאפיינים שנקבעו במכרז זה. 

תשובת מציע למכרז זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו  "הצעה": 1.2.1.6

 וחלקיו. 
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 ה, הנגב והגליל.המשרד לפיתוח הפריפרי "המשרד/המזמין": 1.2.1.7

 ועדת המכרזים של המשרד. "ועדת המכרזים": 1.2.1.8

חברי צוות הממונים על ידי ועדת המכרזים : ""ועדת המשנה למכרז 1.2.1.9

להביא בפניה את תוצאות הבדיקות והבחינות בכל שלב במכרז. בוועדת 

 המשנה יוכלו לכהן יועצים חיצוניים על פי הצורך. 

מציע שקיבל הודעת זכייה על זכייתו במכרז זה. הזכייה  "זוכה/ספק": 1.2.1.10

תכנס לתוקף רק לאחר קבלת הסכם חתום על ידי מורשי החתימה של 

 המשרד, נספח ביטוחי וערבות בנקאית. 

נוסף על הזוכה, המזמין יבחר את המציע אשר הצעתו דורגה  "כשיר": 1.2.1.11

לא במקום השני בטבלת הניקוד הסופית שישמש כעתודה. מציע זה 

יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות, אלא אם יוכרז כספק זוכה על ידי 

 6ועדת המכרזים המשרדית.  הצעת הכשיר תהיה בתוקף לתקופה של 

 חודשים מיום החתימה על ההסכם עם הזוכה.

איש הקשר המוסמך מטעמו של המשרד, בכל הנוגע  "נציג המשרד": 1.2.1.12

 להליכי מכרז זה. 

 

 הגדרות מקצועיות 1.2.2

כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם  ם מוגבלות":"אנשים ע 1.2.2.1

 . 1998-מוגבלות, התשנ"ח

 אזור פתוח לציבור המכיל מתקני משחקים. "גן שעשועים": 1.2.2.2

הגבוה ממפלס פני האתר לוח משחק המותקן על מפלס  "לוח משחק": 1.2.2.3

 הנמצא בטווח הגעה לילד היושב בכיסא גלגלים.הקרקע, 

תחילת עבודות התקנת גנים לאנשים עם  מועד"מועד תחילת הקמה":  1.2.2.4

 מוגבלות.  

עובד מטעם הזוכה שיהיה איש הקשר מול  "מנהל הפרויקט/המנהל": 1.2.2.5

 המשרד לביצוע כלל העבודות נשוא מכרז זה. 

לאנשים עם ים גנאתר פיסי בתחומי רשות מקומית, בו יותקנו  "מתחם": 1.2.2.6

תמרון,  לרבות דרכים ומשטחי. המתחם ייחשב כשטח העבודה. מוגבלות

 הגעה לשטח המתחם וההתנהלות בתוכו.
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מתקן משחקים במפלס הקרקע, שכדי ": 1"מתקן קרקעי מטיפוס  1.2.2.7

להשתמש בו לא נדרש ילד עם מוגבלות המתנייד בכיסא גלגלים או 

כמפורט בתקן  ,היפרד מהכיסא או מאמצעי העזר שלובאמצעי עזר אחר ל

 .1.3.4, סעיף 8חלק  1498ישראלי 

מתקן משחקים שהכניסה אליו והיציאה ": 2טיפוס "מתקן קרקעי מ 1.2.2.8

ממנו הן במפלס הקרקע, ושלצורך השימוש בו צריך ילד עם מוגבלות 

היפרד מהכיסא או המתנייד בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר ל

 .1.3.8, סעיף 8חלק  1498כמפורט בתקן ישראלי  ,מאמצעי העזר שלו

מחוברים זה לזה שני מתקני משחקים לפחות,  "מתקן משולב": 1.2.2.9

וקשורים ביניהם באופן תפקודי, המהווים יחד יחידת משחק אינטגרלית 

 1498כמפורט בתקן ישראלי  ,המאפשרת יותר מפעילות משחקית אחת

 .1.3.7, סעיף 8חלק 

מכשיר הבנוי למשחק או בילוי או ספורט הנמצא לרוב  "מתקן משחק": 1.2.2.10

בגן שעשועים ומיועד למשחק חופשי של ילדים ובני נוער, ומספק פעילות, 

 חווייה והנאה, דוגמת נדנדה, מגלשה, קרוסלה ועוד.

 שעשועים עבודות לתכנון, ביצוע, אספקה והתקנה של גני "עבודות": 1.2.2.11

בהלימה מלאה לדרישות ת"י לאנשים עם מוגבלות, כמפורט במכרז זה ו

בהתאם לדרישות החוק והתקנות. ו, בהתאמה וכל תקן נדרש נוסף 1498

ו הגנים לאנשים עם מוגבלות. מהמשרד יקבע את המיקומים בהם יוק

וההצבה בפועל יבוצעו מול נציג הרשות ההקמה  ,עבודות התכנון

 המקומית, בתיאום עם הרשות המקומית. 

כרז זה אשר בוצעו באתר אחד או יותר עבור עבודות נשוא מ "פרויקט": 1.2.2.12

 מזמין אחד.

עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית הממוקמות  "רשות מקומית": 1.2.2.13

 ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. 

עמידה בדרישות תקן ישראלי רשמי, לכל אחד מהמתקנים  "תקן": 1.2.2.14

רז, המוצעים על ידי המציע נכון למועד האחרון להגשת הצעות למכ

 תקן כל או/ו ונספחיו חלקיו כל משחקים, על מתקני 1498 י"ובפרט ת

הקמת הגן ובהמשך ל והנוגע אליו בנוסף או במקומו יבוא אשר אחר

 למקום נגישות התאמות מתקני משחק, תקנות והקמת תחזוקהלבקרה ו

 מאת נוהל או דין כל הוראות ולרבות  2013 -ד"התשע בניין, שאינו ציבורי

 . מוסמכת רשות
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 תנאי סף  .2

 תנאי סף להשתתפות במכרז 2.1

 תנאיכלל ב, ותהגשת ההצעאחרון לה רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד 2.1.1

 . ים להלןיהסף להשתתפות במכרז המנו

הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה  2.1.2

 .(פרק ב)

 תנאי סף מנהליים: 2.2

 רשום כדין. להיות יועלבישראל,  , על פי דין,המציע חובת רישוםככל שחלה על  2.2.1

חוק עסקאות )" 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ובדרישות  המציע עומד 2.2.2

 ."(גופים ציבוריים

מציע שהינו עוסק מורשה יצרף אישור בר תוקף מאת רשות מס ערך מוסף בדבר היות  2.2.3

 חת איגוד עסקים לעניין מע"מ.המציע עסק מורשה או לחילופין היותו ת

מציע המדווח למע"מ כאיחוד עוסקים יצרף פלט עדכני מאת רשות מס ערך מוסף   2.2.4

המפרט את רשימת העוסקים המדווחים תחת אותו איחוד עוסקים. )יודגש כי האמור 

ביחס לאיחוד עוסקים תקף רק ביחס לדיווח מע"מ. לא יוכר ניסיון של גוף אחד לאחר 

חים לרשות מס ערך מוסף כאיחוד עוסקים וכן אין בכך כדי לייתר את אף אם הם מדוו

 האיסור על הגשת הצעות עם גופים או מציעים אחרים(.

 למציע חייב להיות רישיון עסק בתוקף אם נדרש על פי חוק.  2.2.5

 מציע שהוא תאגיד יצרף לכל האמור לעיל גם תעודת התאגדות.  2.2.6

לחוברת ההצעה, כמפורט בהמשך מכרזי  8כלל הנספחים הרלוונטיים יצורפו כנספח  2.2.7

 המכרז.

 על המציע לצרף: כמו כן,  2.2.8

ספרי  המציע מנהל כי המעיד חשבון רואה או השומה מפקיד תקף אישור 2.2.8.1

 ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהל שעליו חשבונות ורשומות פנקסי

 לחוברת ההצעה, כמפורט בהמשך מסמכי המכרז. 2, יצורף כנספח מוסף

נסח חברה מרשם החברות המוכיח כי החברה אינה  -והמציע חברה  במידה 2.2.8.2

, יצורף חברה מפרת חוק ואינה בעלת התראה טרם הפיכתה לחברה מפרת חוק

 . לחוברת ההצעה, כמפורט בהמשך מסמכי המכרז 8כנספח 
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אישורי רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  2.2.8.3

, או אישור רו"ח על 1976 -מס(, התשל"ו  ם חובותניהול חשבונות ותשלו

, יצורף קיומם של הנ"ל: אישורים על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור

 .לחוברת ההצעה 2כנספח 

 ערבות הצעה: 2.2.9

 אוטונומית ובלתי מותניתמקורית,  הצעהצרף להצעתו ערבות להמציע על  2.2.9.1

פה תוקו, ₪ 540,000בסך של . הערבות תהיה לקיום הצעתו במכרזכבטוחה 

להלן יום לאחר המועד אחרון להגשת הצעות במכרז כפי שמופיע  90-יקבע ל

  בטבלת המועדים.

 . (4נספח ) לחוברת ההצעההערבות תהיה בהתאם לנוסח המפורט בנספח  2.2.9.2

 .כולה הצעהגרום לפסילת התנוסח הערבות סטייה כלשהי מ 2.2.9.3

חותמת גומי אישית או חותמת:  ת מורשי חתימה +ושל חתימ ןיש לוודא קיומ 2.2.9.4

בנוסף ) של מורשי החתימה של הבנק או חותמת של הבנק על כתב הערבות

 . לחתימות מורשי החתימה( ובנפרד

כתב הערבות יירשם לפקודת ממשלת ישראל, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  2.2.9.5

 והגליל.

 כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד. 2.2.9.6

לחלט  את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים  המשרד יהא רשאי לממש ו/ או 2.2.9.7

ב)ב( לתקנות חובת המכרזים ובמידה והמציע 16התנאים המפורטים בתקנה 

שזכה לא מילא אחר הדרישות שבהן הוא מחויב לפי הצעתו ומסמכי המכרז. 

הערבויות של המציעים, שלא זכו במכרז, יוחזרו למציעים לאחר סיומם של 

 תיהם ע"י ועדת המכרזים של המשרד.הליכי המכרז ואישור תוצאו

המציע יאריך את תוקפה של ערבות ההצעה, לבקשתו של המשרד, עד לקבלת  2.2.9.8

 החלטה סופית במכרז זה.

 הערבות תהא מאחד הגורמים הבאים: 2.2.9.9

 (1)א()4שהוא תאגיד בנקאי שקיבל רישיון בנק לפי סעיף  בנק בארץ 2.2.9.9.1

, לחילופין, ניתן 1981-לחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א (2)א()4-ו

הוראת תכ"ם להגיש ערבות מבנק בחוץ לארץ העומד בדרישות 

 ;ערבויות – 7.5.1.1

http://www.negev-galil.gov.il/
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חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק  2.2.9.9.2

, לחילופין, 1981-הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

ניתן להגיש ערבות מחברת ביטוח בחוץ לארץ העומדת בדרישות 

 ;ערבויות – 7.5.1.1הוראת תכ"ם 

אם הערבות תהיה של חברת ביטוח, החתימה לאישור  2.2.9.9.2.1

הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה או מורשה 

ימה של הבנק,  ולא של סוכן מטעמה של חברת חת

 הביטוח.

 :( ruling-preבדיקה מקדימה של נוסח הערבות ) 2.2.9.10

מציעים במכרז יהיו רשאים להעביר העתק מנוסח הערבות  2.2.9.10.1

שהונפקה עבורם על ידי הבנק או חברת הביטוח לבדיקה מקדימה 

(pre-ruling זאת לצורך אימות כי נוסח הערבות והחתימות ,)

 וחותמת על גביו, תואם את דרישות המזמין. 

יש להגיש את נוסח הערבות לבדיקה עד למועד הנקוב לעיל בטבלת  2.2.9.10.2

 המועדים. 

לבדיקה מקדימה יש להגיש את נוסח הערבות לכתובת המייל:  2.2.9.10.3

lees@png.gov.il , .לידי הגב' לי סרוב, מנהלת תחום פרויקטים

 ".5/2021מכרז  –בכותרת המייל ירשם: "ערבות מציע לבדיקה 

מומלץ לשלוח את העתק הערבות מוקדם ככל האפשר )תשובת עורך  2.2.9.10.4

ימי עבודה מהמועד האחרון  2המכרז תימסר למציע בדוא"ל בתוך 

 להגשת העתק הערבות(.

י קיבל את תשובת עורך המכרז באחריות המציע לדאוג ולוודא כ  2.2.9.10.5

 ימי עבודה מהמועד כאמור. 2לאחר 

 יובהר, נציג המשרד יבדוק ערבות של מציע פעם אחת בלבד.   2.2.9.10.6

במידה והתגלתה טעות בהעתק של הערבות שהגיש המציע,  2.2.9.10.7

באחריות המציע לתקן את הטעות ולוודא כי לא נוצר פגם נוסף 

 בערבות. 

 ישר נציג המשרד.לא תיפסל ערבות בשל פגם בערבות שא 2.2.9.10.8
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 תנאי סף מקצועיים: 2.3

 המציע עומד בתנאים המפורטים להלן: 2.3.1

  – ותקשנות  – ותק 2.3.1.1

בין  חודשים )אין הכרח לתקופה רציפה( 24מוכח של  ותק למציע 2.3.1.1.1

באספקה והתקנה של גני שעשועים. המציע  ,2021 – 2010 השנים

להוכחת עמידתו בתנאי בחוברת ההצעה,  9.2.5.1סעיף ימלא את 

 זה.סף 

 תנאי זה חייב להתקיים במציע עצמו.    2.3.1.1.2

  –ניסיון מקצועי, היקף פעילות  2.3.1.2

י גנ 20, המציע סיפק והתקין לפחות 2021 – 2010בין השנים  2.3.1.2.1

 גןלכל הפחות, לכל  ₪ 200,000שעשועים, בהיקף כספי של 

 שעשועים.

להוכחת עמידתו בחוברת ההצעה,  9.2.5.2את סעיף המציע ימלא  2.3.1.2.2

 בתנאי סף זה. 

 תנאי זה חייב להתקיים במציע עצמו.    2.3.1.2.3

מתקני שעשועים המיועדים לאנשים עם  באספקה והתקנהסיון מקצועי ינ 2.3.1.3

  – מוגבלות

מתקן  המציע סיפק והתקין לפחות, 2021 – 2010השנים  בין 2.3.1.3.1

 או מתקן קרקעי מטיפוס  1)מתקן קרקעי מטיפוס שעשועים אחד 

 לאנשים עם מוגבלות, בשני גני שעשועים שונים. המיועד (2

בחוברת ההצעה, להוכחת עמידתו  9.2.5.3המציע ימלא את סעיף  2.3.1.3.2

 בתנאי סף זה. 

 תנאי זה חייב להתקיים במציע עצמו.    2.3.1.3.3

  – מחזור כספי 2.3.1.4

, ₪  10,000,000 -מחזור כספי שנתי בהיקף שלא יפחת מ למציע 2.3.1.4.1

 , עבור כל שנה.2020 – 2018בין השנים 

 תנאי זה חייב להתקיים במציע עצמו.    2.3.1.4.2
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להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה, הוא יידרש לצרף חוות דעת  2.3.1.4.3

חשב רואה חשבון לעניין המחזור הכספי על פי נוסח מחייב של ה

ברשימת הכללי במשרד האוצר, בהתאם לנוסח המחייב המופיע 

לחוברת  9.2.5.4הנספחים לחוברת ההצעה, כמפורט בסעיף 

 ההצעה.

 – אחריות 2.3.1.5

המציע מתחייב למתן שנתיים אחריות מלאה ללא סייגים למתקני  2.3.1.5.1

שיסופקו ולוחות המשחקים , הצללה, ריבוד הגומי השעשועים

אשר תחל הכוללות תקופת הפעלה ותחזוקה ויותקנו על ידו, 

ממועד מסירת המתקן לרשות המקומית/ תחילת הפעלתו, 

 המאוחר מביניהם. 

תקופת אחריות ארוכה יותר מהאמור בפרק   לרכיבים להם נקבעה 2.3.1.5.2

"פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה",  –ג' 

  יחויב המציע לתקופת האחריות הממושכת יותר.

לחוברת ההצעה בדבר  9.2.5.5סעיף יתחייב בחתימתו בהמציע  2.3.1.5.3

 הוכחת עמידתו בתנאי סף זה.

 –י שעשועים לאנשים עם מוגבלות גנמאפייני  2.3.1.6

 -משחק מתקני 2.3.1.6.1

לאנשים עם מוגבלות  הגןעל המציע לעמוד במאפייני  2.3.1.6.1.1

 למסמכי מכרז זה.  ג'בפרק  המופיע

לאנשים עם שעשועים  לגןמציע נדרש להגיש הצעה  2.3.1.6.1.2

שני מתוכם  מתקנים לכל הפחות, 5הכולל  מוגבלות

לכל הפחות, מתקן מרכזי  1מתקני קרקע מטיפוס 

כמפורט בפרק  ,2משולב ועד שני מתקני קרקע מטיפוס 

  ג'.

ניתן להגיש הצעה לגן שעשועים לאנשים עם  2.3.1.6.1.3

מוגבלות הכולל יותר ממתקן מרכזי משולב 

מטיפוס  יםקרקעי ןםנימתקשני ו/או יותר מ

 .2מתקני קרקע מטיפוס  חלף, 1

אין להציע במסגרת חמשת המתקנים המהווים תנאי  2.3.1.6.1.4

סף מתקן סטטי כלשהו לצורכי נוי וקישוט שאינו 

 מאפשר משחק וחוויה. 

http://www.negev-galil.gov.il/


 

_________________________________________________________ 

-14- 

מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : 8בי ' טל  | ביב  תל א  ,6 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

כל אחד מהמתקנים והלוחות משחקים המוצעים על  2.3.1.6.1.5

נכון למועד האחרון להגשת הצעות ידי המציע, עומד 

  1498י", בדרישות תקן ישראלי רשמי, תלמכרז

 תקן כל או/ו ונספחיו לקיוח כל משחקים, על מתקני

 והנוגע אליו בנוסף או במקומו יבוא אשר אחר

 התאמות מתקני משחק, תקנות והקמת לתחזוקה

 2013 -ד"התשע בניין, שאינו ציבורי למקום נגישות

 מוסמכת. רשות מאת נוהל או דין כל הוראות ולרבות

לא תתאפשר החלפה של מתקנים לאחר הזכייה או  2.3.1.6.1.6

במתקנים לאחר הגשת ההצעה במכרז ביצוע שינויים 

 או לאחר הזכייה.

כל המתקנים והאמצעים יסופקו עם משטחי הגנה  2.3.1.6.1.7

התקנים לרבות התקנות ובהתאם לכלל  מרחבי נפילה

סימון לעיוורים סימני אזהרה סביב מתקנים נעים, 

, 1498ובקבוצת התקנים  1918וכבדי ראייה לפי ת"י 

  .לרבות פרק הנגישות

 -ממבראנהוהצללת מפרשים/ריבוד גומי  2.3.1.6.2

, על פני שטח ממבראנה/ריבוד גומי והצללת מפרשים 2.3.1.6.2.1

 מ"ר.  500של 

ריבוד הגומי יש להגיש מפרט טכני ומפורט של כל  2.3.1.6.2.2

, חומרים מאפיינים: /ממבראנהוהצללת המפרשים

 וכדומה. 

 – מפרט טכניהגשת  2.3.1.6.3

ולוח רט טכני ומפורט של כל מתקן יש להגיש מפ 2.3.1.6.3.1

 הכולל: מוצע, משחק

 לרבות מתחם נפילה. – גודל .א

 .או איפיון המתקן מאפיינים .ב

 מספר משתמשים. .ג

 , ציפויים וצבעים.חומרים .ד

 .ןעמידה בתקאסמכתאות המצביעות על  .ה
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רלוונטי ומסמך אחר הנוגע למתקנים כל פרט  .ו

 המוצעים, על פי שיקול דעתו של המציע. 

 יש להגיש הדמיות או צילומים של כל מתקן מוצע.  .ז

העלויות יפורטו בנספח במפרט הטכני )אין לציין עלויות 

לחוברת ההצעה בלבד ויוכנסו  1מספר –הצעת המחיר 

לתוך מעטפה סגורה כמפורט בהנחיות ההגשה(. הצעה 

 שתציין עלויות בכל מקום אחר, תביא לפסילתה! 

של גן השעשועים המוצע  ותכנון הדמיה יש להגיש 2.3.1.6.3.2

 בכללותו. 

 למציע נותני שירותים העומדים בדרישות המפורטות להלן:  2.3.2

  התאם לתנאים הבאים:ב נהל פרויקטמ 2.3.2.1

 מנהל הפרויקט הינו שכיר של המציע. 2.3.2.1.1

בין השנים  חודשים )תקופה רציפה( 36מוכח של  ניסיון –סיון ינ 2.3.2.1.2

 . י שעשועיםגנ, בניהול עבודות קבלניות להקמת 2021 – 2010

בחוברת ההצעה, להוכחת עמידתו  9.2.6המציע ימלא את סעיף  2.3.2.1.3

 . בתנאי סף זה

המציע יתחייב כי ככל   :מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבההעסקת  2.3.2.2

שיוכרז כזוכה יעסיק או יתקשר עם מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה 

רשום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס ההסמכה  

במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות המהנדסים והאדריכלים או 

)ג( לחוק המהנדסים 2וסביבה בפנקס ההנדסאים והטכנאים כאמור בסעיף 

 .1958-והאדריכלים, תשי"ח

לחוברת ההצעה  9.2.2סעיף  יתחייב בחתימתו על נוסחהמציע  2.3.2.2.1

  הוכחת עמידתו בתנאי סף זה.בדבר 

כרז כזוכה המציע יתחייב כי ככל שיו :נגישות השירות מורשההעסקת  2.3.2.3

השירות הרשום בפנקס המורשים  יעסיק או יתקשר עם מורשה לנגישות

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  1מא19לנגישות השירות, בהתאם לסעיף 

 .1998-מוגבלות, התשנ"ח

לחוברת ההצעה  9.2.3סעיף  יתחייב בחתימתו על נוסחהמציע  2.3.2.3.1

  הוכחת עמידתו בתנאי סף זה.בדבר 
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 קונסטרוקטור בהתאם לתנאים הבאים:העסקת מהנדס  2.3.2.4

מהנדס המציע יתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה יעסיק או יתקשר עם  2.3.2.4.1

 על חשבונו.  קונסטרוקטור

כלל העבודות יבוצעו על פי אישור מהנדס קונסטרוקטור יודגש כי,  2.3.2.4.2

מטעם המציע המאשר את התקנת וחוזק המבנה של הסככה, כך 

וד וגובה נדרש ובהתאם גם תכנון ההצללה ייעשה בכל קוטר עמ

 לדרישות ואישור הקונסטרוקטור.

הקונסטרוקטור יספק לנציג הרשות המקומית את  , מהנדסבנוסף 2.3.2.4.3

 מרחקי בטיחות שיותקנו לרבותהמתקנים האתר ותוכנית 

, מפרטים טכניים ושרטוטים לכל מתקן נדרשים בין המתקנים

 שיסופק, אישור קונסטרוקטור לביסוס המתקנים, אישור מכון

 טרםהתקנים הישראלי או מכון בדיקות מוסמך למתקנים 

 .  תםההתקנ

לחוברת ההצעה  9.2.4סעיף  יתחייב בחתימתו על נוסחהמציע  2.3.2.4.4

  הוכחת עמידתו בתנאי סף זה.בדבר 

, ימולאו על ידי ין מניעה, כי נותני השירותים המפורטים לעילא 2.3.2.4.5

אשר עומד בדרישות המפורטות של כל אחד מהתנאים אדם אחד 

 אמורים.ה
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 הצעותניקוד ה 3

 צעות במכרזניקוד להאופן מתן  3.1

 : ותהבא אמות המידהיהיה בהתאם ל במכרז של כל הצעה ניקודה 3.1.1

 ; 50% –איכות  3.1.1.1

  ;50% –מחיר  3.1.1.2

 ההצעות ציון בגין איכות 3.1.2

 הערכת איכות ההצעות תיעשה לפי המשקלות הבאים:  3.1.2.1

 #
נספחים  משקל המפתח לחישוב אמת המידהתיאור  'מס

 רלוונטיים

1 

הרעיון, נראות, 
פונקציונליות, 
מגוון ושימוש, 

 האפשרויות בגן 

ואטרקטיבי  צבעונירעיון נושאי, מגובש,  1.1
של הגן כך שיוצג רצף מתקנים בעלי רעיון/ 

לדוגמא: הפעלת מתקנים  דימיון משותף
גדולים באמצעות תפעול של אלמנטים 

נדנוד  קטנים )הפעלת בובת ענק או
 3עד  –  באמצאות מוט או ג'ויסטיק(

 נקודות.
ניצול מירבי של שטח הגן  – פונקציונאליות 1.2

באופן כזה שגם במקומות בהם לא יותקנו 
מתקנים יווצר עניין ומעברים הנוחים בין 

 נקודות. 3עד  –חלקי גינת השעשועים 
יות שונות יצירת חוו – מגוון קהלים 1.3

 נקודות. 3עד  –לילדים  בגילאים שונים 

נקודות 9  

אמת מידה ניקוד 
יערך על בסיס  זו

המסמכים שיוגשו 
 על ידי המציע

ובכלל  6בנספח 
זה: מפרט, 

הדמיות, צילומים, 
תכנונים וכל מסמך 

 מסייע אחר. 
כמפורט בסעיף 

לתנאי הסף  2.3.1.6
 ופרק ג'.

שנות אחריות  2
 ותחזוקה

כל שנת אחריות מלאה )למעט מקרה של 
השחתה/ונדליזם( נוספת מעבר לאמור בתנאי 
הסף, תינתן נקודה אחת נוספת, עד לתקרה של 

 נקודות לכל היותר. 8

נקודות 8 חוברת ל 1.10סעיף  
 ההצעה

3 

איכות המתקן 
  משולבמרכזי הה
 
 

)ככל שיוצע על ידי 
מציע יותר ממתקן 
משולב אחד, יציין 
המציע את המתקן 
עליו הוא מבקש לקבל 

 בסעיף זה( את הניקוד

כמות אביזרי משחק  –כמות אלמנטים  3.1
לוח  –לבים בתוך המתקן )לדוגמא והמש

על כל אלמנט תינתן  –( , תותחהגה משחק,
 נקודות. 4נקודה אחת עד לתקרה של 

תוספת מגלשות מעבר לאמור במפרט פרק  3.2
תינתן נקודה על כל מגלשה נוספת  –ג' 

 .3עד לתקרה של  אחת
רים בין מספר גשרים/מנהרות המחב 3.3

, מעבר לגשר החלקים השונים של המתקן
אחד המהווה תנאי סף כאמור במפרט פרק 

 2נוספים יינתן על כל גשר/מנהרה  –ג' 
 .6נקודות עד לתקרה של 

נקודות 13  

ל בסיס ע
המסמכים שיוגשו 

 על ידי המציע
ובכלל  6בנספח 

זה: מפרט, 
הדמיות, צילומים, 
תכנונים וכל מסמך 

 מסייע אחר.

4 
מתקני משחק או 
לוחות משחק מעבר 

 לתנאי הסף

מתקן  חלף 1מתקן נוסף קרקעי מטיפוס  4.1
)במסגרת חמשת מתקני  2קרקעי מטיפוס 

 נקודות. 2-החובה בתנאי הסף( יזכה ב
 

שיוצע על ידי  1מתקן קרקעי מטיפוס  4.2
המציע בנוסף לחמשת מתקני החובה 

 נקודות. 5-בתנאי הסף יזכה ב
 

נקודות 12  

ניקוד אמת מידה 
 זו יערך על בסיס
המפורט בסעיף 

בחוברת  2.10
 ההצעה ועל בסיס

המסמכים שיוגשו 
על ידי המציע 

ובכלל זה: מפרט, 
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 #
נספחים  משקל המפתח לחישוב אמת המידהתיאור  'מס

 רלוונטיים

 על ידי המציע,שיוצע לוח משחק על כל  4.3
בתנאי בנוסף לחמשת מתקני החובה )

עד לתקרה של  נקודה המציע יקבל ,(הסף
 נקודות. 5

הדמיות, צילומים, 
תכנונים וכל מסמך 

 מסייע אחר. 

5 
מספר גני השעשועים 
שהותקנו על ידי 

 המציע

גני שעשועים נוספים לאלה  10על כל התקנת 
שנקבעו בתנאי הסף, שהעלות של כל אחד מהם 

 2010לכל הפחות, משנת   ₪ 200,000הייתה 
 2 יינתנוועד למועד אחרון להגשת ההצעות, 

 נקודות. 8נקודות עד לתקרה של 

נקודות 8  

חוברת ל 3.10סעיף 
 ההצעה

  נקודות 50   #

  צעת המחירבגין ה ציון 3.1.3

מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס  3.1.3.1

חוברת  – בפרק ב' של המכרז 1הצעת המחיר" )ראה נספח 

 (. ההצעה

גן " בנספח הצעת המחיר בעבור שינקב המחירמובהר בזאת כי  3.1.3.2

 מהווה מתקני המשחק וריבוד גומי והצללה( בסעיף) "שעשועים

תמורה סופית ומלאה בגין תכנון, אספקה, ביצוע והקמת גני 

שעשועים לאנשים עם מוגבלות וכוללים את כל ההוצאות, בין 

מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות תשלומי שכר 

מכון  , מורשי נגישות,מנהל הפרויקט, יועצים לקונסטרוקטור,

התקנים, גידור זמני של האתרים, אחזקה וניקיון של אתרי 

הוצאות ביטוח וכדומה. כן יודגש כי  שילוט ומיתוג, העבודה,

בכלל זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום 

עבור קבלני משנה ותשלומים לצדדי ג', הכרוכים בביצוע 

ווספו למחירים אלה סכומים נוספים ההסכם. כן מובהר כי לא ית

מכל מין וסוג שהוא. בנוסף לאמור לעיל, התמורה כוללת מע"מ 

בשיעורו על פי דין במועד התשלום. ולא ישולם לספק סכום נוסף 

כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, וכדו', אלא אם צוין 

 אחרת במפורש במסמכי המכרז. 

נתן ציון יי טופס הצעת המחירב רהעבור כל יחידת תמחור שהוגד 3.1.3.3

 :אופן הבאב

והקמת  אספקה, המציע יגיש הצעת מחיר לתכנון 3.1.3.3.1

  נקודות. 40המתקנים. הניקוד לכל הרכיב הינו 

 ממבראנה/המציע יגיש הצעת מחיר להצללת מפרשים 3.1.3.3.2

 5ולריבוד גומי. הניקוד לכל אחד מהמרכיבים הינו 

 נקודות. כל מרכיב ינוקד בנפרד.  10נקודות, ובסה"כ 
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 : שלב ראשון 3.1.3.4

 והעומדת באומדן שהוגדר הצעת המחיר הזולה ביותר 3.1.3.4.1

והתקנה של גן שעשועים לאנשים עם  אספקה ,לתכנון

כל יתר נקודות.  40-מוגבלות בכלולותה תזכה ב

 ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.

להצללת הצעת המחיר הזולה ביותר  3.1.3.4.2

נקודות. כל יתר  5-תזכה ב ממבראנה/מפרשים

 ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה. 

 5-תזכה ב ריבוד גומיהצעת המחיר הזולה ביותר   3.1.3.4.3

 נקודות. כל יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה. 

והתקנה של  אספקה ,לתכנון: הניקוד של הצעות המחיר שלב שני 3.1.3.5

לריבוד גומי לאנשים עם מוגבלות, הצעת המחיר  שעשועיםגן 

יסוכמו  ממבראנהוהניקוד של הצעת המחיר להצללת מפרשים/

 יחדיו ויהיו הניקוד הסופי של כל מציע בפרק הצעת המחיר. 

תשומת לב המציע כי התמורה שתשולם על ידי המשרד תהיה על  3.1.3.6

 . להצללה ולריבוד בפועל הגןפי שטח 

/ המציע אינו נדרש להתקין ריבוד גומי או הצללת מפרשים 3.1.3.7

במקרים בהם שטח הפארק שהוצע על ידי הרשות  ממבראנה

מ"ר. במקרה זה המציע יבצע את  500-המקומית גדול יותר מ

ההתקנות על פי גודל השטח שנקבע במכרז, אלא אם הרשות 

המקומית מוכנה לשלם את ההפרש ממקורותיה, ישירות למציע. 

 לגן שעשועיםבכל מקרה, התמורה שתשולם על ידי המשרד תהיה 

 מ"ר לכל היותר. 500ל בשטח ש
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 בחירת זוכה 4

 דירוג ההצעות  4.1

 במכרז, ותהקבוע שהתקבל לאחר שקלול אמות המידהההצעות ידורגו בהתאם לציון  4.1.1

ה ההצעה עם הניקוד י, לאחרכאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה

 .השני, וכן הלאה

לטובין מתוצרת הארץ, בהתאם במסגרת שקלול הציון ודירוג ההצעות, תינתן העדפה  4.1.2

)"תקנות  1995-לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה 3לתקנה 

מציע אשר במסגרת הצעתו פירט כי הטובין המוצעים על ל וזאת העדפת תוצרת הארץ"(,

 ידו הם מתוצרת הארץ, בהתאם להנחיות המופיעות בפרק ב' להלן. 

זהה, יפעל  ציון משוקלליקבלו מספר הצעות יל, אחר שקלול ההצעות כמפורט לעאם ל 4.1.3

 לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה: המזמין

, בדבר "עסק 1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2יפעל בהתאם להוראות ס'  4.1.3.1

בשליטת אישה" כהגדרתו שם, וזאת בתנאי שמציע במכרז הגיש בקשה ועומד 

 בדרישות החוק.

  בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תדורג ראשונה.  ההצעה הכרעה אם עדיין אין  4.1.3.2

, בין אותן הצעות הליך תיחור נוסף, המזמין יבצעהכרעה אם עדיין אין  4.1.3.3

מציעים יוכלו להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתם המ במסגרתו כל אחד

לקבוע את דירוגן,  בין אותן הצעות על מנת הגרלהלבצע המקורית או לחילופין 

 בהתאם לשיקול דעת המזמין.

  זוכהבחירת  4.2

, תו דורגה ראשונהכריז על המציע שהצעי המזמין, דירוג ההצעות כמפורט לעילבתום  4.2.1

, וכן תודיע למציעים "(זוכה)" כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן

 . האחרים על ההכרזה כאמור

. המשרד אינו מתחייב לאנשים מוגבלותהשעשועים  יגנהמשרד יקבע את היקף הזמנת  4.2.2

 על היקף הזמנה כלשהי. 

תתבצע  ,לרשויות המקומיות ,לאנשים עם מוגבלותהשעשועים  גנייודגש כי הקצאת  4.2.3

בהליך של קול קורא לרשויות או בכל דרך אחרת שיקבע המשרד. היקף הרכישה יקבע 

על ידי המשרד ובהתאם לשיקולים תקציביים. המשרד לא מתחייב על היקף רכישה 

 מסוים.
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  הזוכהפעולות לביצוע על ידי  4.3

 : , בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמיןלבצע את הפעולות הבאות הזוכהעל  4.3.1

ואת הנספחים הנלווים להסכם הסכם ההתקשרות שבפרק ד,  להגיש את 4.3.1.1

ערבות בנקאית לטובת נספח , אישור על קיום ביטוח נספח) פרק ה')ההתקשרות 

כשהוא  (נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים( ,ביצוע ההתקשרות )"ערבות ביצוע"(

 .חתום על ידי מורשה החתימה של המציע וחותמת התאגיד

הפעולות הנדרשות ממנו לצורך התחברות לפורטל הספקים לבצע את כל  4.3.1.2

הממשלתי ובכלל זה להגיש את הסכם ההצטרפות לפורטל הספקים המופיע 

מציא אישור להחתום, או לחילופין  "פורטל הספקים" 7.7.1.1הוראת תכ"ם ב

 שימוש בפורטל הספקים.כספק העושה 

לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר  הזוכהבמידה ו 4.3.1.3

, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת בהודעת הזכיה על ידי המזמין

, או ולבטל את המכרז לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו

כמו כן יוכל המזמין לחלט את ערבות  .מכרזזוכה בלהכריז על המדורג הבא כ

 ההצעה של המציע.

 תחילת מתן השירותים 4.4

 את חתימת מורשי המזמיןיוסיף  את כל התנאים הנקובים זוכהלאחר שימלא ה 4.4.1

 . )"מועד החתימה על חוזה ההתקשרות"( החתימה מטעמו על גבי חוזה ההתקשרות

לאחר מועד החתימה על חוזה ההתקשרות על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה, וזאת  4.4.2

תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין. 

http://www.negev-galil.gov.il/
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 שאלות הבהרה בנוגע למכרז 5

ביחס ובכלל זה )או לתנאיו  , מועדיובכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז 5.1

בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת  למזמיןניתן לפנות להוראות הביטוח( 

 שאלות הבהרה הנקוב לעיל.

עם הפניה בלבד,  WORD בקובץבטבלה מסודרת, המציעים בנוגע למכרז יועברו  שאלות 5.2

 :לסעיף במכרז כלפיה מופנית השאלה, ובניסוח תמציתי וברור

 , מנהלת תחום פרויקטים,הגב' נטלי מוריש להפנות את כל השאלות הנוגעות למכרז אל  5.3

הנקוב  שאלות שיועברו לאחר המועד. natalym@png.gov.ilכתובת דואר אלקטרוני: ב

לא יחייבו מענה  או שיופנו לגורם אחר מהמצוין לעיל, בעל פה או בטלפון שיועברו  לעיל,

 המזמין.  מאת

 לשאלות שישלחו בעילום שם.לא ינתן מענה  5.4

באחריות המציע לוודא באמצעות הדואר האלקטרוני כי שאלותיו הגיעו בשלמותן לנציג  5.5

 המשרד.

דף המכרז המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם ב 5.6

 ., וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדיתאתר האינטרנטב

יהיה מנוע מלהעלות בעתיד  ,כאמור בשאלות הבהרה על המכרז מזמיןמציע שלא יפנה ל 5.7

 המכרז. כנגדכל טענה, דרישה או תביעה 

 :מענה המזמין לשאלות ההבהרה  5.8

, יפורסמו בדף המכרז שבאתר האינטרנט ההבהרה תשובות המזמין לשאלות 5.8.1

לשאלות  להתעדכן בתשובות המזמין האחריות. ויחייבו את כלל המציעים במכרז

 . יא של המציעים במכרזההבהרה ה

במענה לשאלות ההבהרה המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן  5.8.2

יפורסמו ללא שמות  המזמין תשובותפרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז. 

 הפונים.

 השאלה  הסעיף במכרז מספר סידורי 
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הוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח שמחויב לנוסח שאלה  המזמין אינו 5.8.3

, לקצר נוסח של שאלה או לנסחה מחדש. נוסח רסמוופתשובות ההבהרה שי

 התשובות שפורסם הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

תשובות המשרד לשאלות שהוגשו תפורסמנה בקבצי הבהרות באתר האינטרנט של  5.8.4

" 05/21"מכרז מס.  כרזים תחת הכותרת מ  www.negev-galil.gov.ilהמשרד:

  ובנוסף באתר האינטרנט   05/21למכרז מספר  -מענה המשרד לשאלות מציעים

"מכרזים  , תחת הלשונית:www.mr.gov.ilשל מנהל הפרויקט הרכש הממשלתי: 

 .05/21. משרדיים", מפרסם: המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מכרז מס

מוטלת האחריות על המציע להתעדכן מעת לעת באתר המשרד בפרסום שאלות  5.8.5

 הבהרה או כל פרסום/עדכון אחר.

 נוסח התשובות של המשרד הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. 5.8.6

על ידי מורשה/י החתימה של בראשי תיבות בכל עמוד  תשובות המשרד ייחתמו  5.8.7

 ם למכרז.המציע ויוגשו עם הצעת

 רק תשובות שנמסרו בכתב מחייבות את המשרד. 5.8.8

אפשר שיתקיימו מספר סבבי תשובות של המשרד, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי  5.8.9

 של המשרד.

המשרד רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים  5.8.10

במכרז. ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים 

תשומת לב המציעים כי בכל מקרה בו המשרד יכניס שינויים ותיקונים בנוסח 

המכרז, הנוסח המתוקן העדכני שיפורסם באתר המשרד יהיה הנוסח הסופי 

 הקובע.

  הגשת הצעות במכרז 5.9

, תל אביב, 8ות במכרז יוגשו לתיבת המכרזים הממוקמת בשד' שאול המלך צעה 5.9.1

 .13קומה 

 הותסגור אחת גדולה ותהבמעטפאת ההצעה  מציע המעוניין להשתתף במכרז יגיש  5.9.2

יציין בכתב ברור מספר המכרז ונושא ההתקשרות בלבד. )ללא  ןעליה הותואטומ

 כמפורט להלן: שם המציע(

 , אשר ימוספרו בסדר לוגי -מעטפותאו מספר  אחת הראשונהבמעטפה  5.9.2.1

 יגיש את המסמכים הבאים: , בסדר לוגי
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עותקים )אחד מהם יוגדר ויסומן  בשניחוברת ההצעה )פרק ב(  5.9.2.1.1

כמקור(, מלאה ושלמה הכוללת את כל המסמכים הדרושים 

 .בפרק זה, כולל הנספחים

, הדמיות, אסמכתאות על עמידה בתקן וכל מסמך מפרט טכני 5.9.2.1.2

המוצעים על ידי  המשחקולוחות השעשועים אחר הנוגע למתקני 

 המציע.

 . לחוברת ההצעה 4 בנספחמפורט כ קוריתערבות הצעה מ 5.9.2.1.3

מסמכי המכרז )לאחר מענה המשרד על שאלות הבהרה( כלל  5.9.2.1.4

 חתומים בראשי תיבות בכל עמוד. 

 הסכם התקשרות על נספחיו חתום בראשי תיבות בכל עמוד. 5.9.2.1.5

 ,וסח הבהרות למכרז שפורסמו על ידי המזמין, במידה ופורסמונ 5.9.2.1.6

חתומים בראשי תיבות בכל עמוד. אם פרסם המזמין מהדורה 

מעודכנת של המכרז בעקבות הבהרות שניתנו על ידו, על המציע 

 להקפיד על הגשת המענה על פי הנוסח המעודכן.

בשני טופס הצעת המחיר המציע  יגיש נוספת ונפרדת,יהיהשנבמעטפה  5.9.2.2

יטב, )עליה סגורה העל המעטפה להיות לפרק זה(,  1)נספח עותקים 

מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה .יירשם "הצעת מחיר"( 

לא יופיעו במסמכים )למעט בתוך מעטפת הצעת המחיר הסגורה( בשום 

 דרך שהיא. על המעטפות יש לכתוב את שם המכרז ומספרו בלבד.

הכניסה למתחם בו ממוקמת תיבת המכרזים, כרוכה בבידוק בטחוני, ועלולה  5.9.3

. על המציע במכרז להגיע פרק זמן מספק מראש, על מנת ממושךלהימשך פרק זמן 

 להגיש את הצעתו עד למועד הקבוע לעיל.

 תשומת לב המציעים לעומסי תנועה ומצוקת חניה באזור. 5.9.4

תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת הצעות שלא  5.9.5

לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים לא תובאנה לדיון בפני ועדת 

על הסף! נהותפסל של המזמין המכרזים

http://www.negev-galil.gov.il/
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 כללי המכרז 6

 בדיקה ההצעות 6.1

וצירף את כל בהתאם להנחיות המכרז ק כי המציע הגיש את ההצעה והמזמין יבד 6.1.1

 במכרז. ותמפורטה האמות המידהצעות בהתאם לנקד את הוי, המסמכים כנדרש

לצורך בדיקת ההצעות רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול  6.1.2

 ויכלול גם יועצים חיצוניים. 

ציע לבאר פרט המלבקש מבהתאם לשיקול דעתו, )אך אינו מחויב( המזמין, רשאי  6.1.3

או להמציא מסמך נוסף או חסר, או מסמך פרט  בה מסוים מתוך הצעתו, להשלים

ובפרט בתנאי הסף של ואמות המידה  חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז

 .ב, וזאת בתוך פרק זמן קצוכל עוד אין באמור להוות פגם מהותי המכרז

אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת  6.1.4

  ., בהתאם לשיקול הדעת של המזמיןההצעה

ככל שהוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי  6.1.5

לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז, או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש 

 השלמה נוספת.

המשרד שומר על זכותו לדרוש מהמציעים להציג בפניו מסמכים נוספים להוכחת  6.1.6

 ל שיידרש ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. ניסיונו של המציע או כל עניין נוסף, ככ

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה, ועדת המכרזים רשאית, אך אינה  6.1.7

מחויבת, להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין 

בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים וכי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת 

 שרד ואת תכליתו של מכרז זה.המ

רשאי המזמין לעשות שימוש במידע המפורט  ,לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות 6.1.8

בהצעה שהגיש המציע וכן במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם בידע המקצועי 

העומד לרשותו של המזמין, בנסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי 

קיים נסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת אחר עם המציע, ככל ש

יהיה רשאי  המזמין, ותיועצים מקצועיים, וכיוצא באלה. יודגש, לצורך ניקוד ההצע

להתחשב בנסיון שלו עם המציע, וזאת במקום או בנוסף ללקוחות אחרים שפורטו 

 .  כל אמת מידה רלוונטית אחרתמסגרת או ב בהצעה, ככל שפורטו
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ההצעות בתנאי עמידת ראשית יבדקו  –ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא  בדיקת 6.1.9

רק לאחר סיום  . ללא הצעת המחירבשלב הבא, יבדקו הצעות שעמדו בתנאי סף סף. 

 שלב זה יפתח המזמין את מעטפות הצעת המחיר.

 סמכויות ביחס לערבות ההצעה 6.2

בדיקת ההצעות שהוגשו  המזמין יוכל, לצורך סיום הליך -הארכת תוקף הערבות  6.2.1

 90-, לבקש מהמציעים במכרז להאריך את תוקף ערבות ההצעה, וזאת עד ללמכרז

במידה והערבות לא תוארך לצורך סיום בדיקת ההצעות במכרז.  יום נוספים

 חלט את ערבות ההצעה. פסול את ההצעה ולליהיה רשאי המזמין  נדרש,כ

לוט ערבות הצעה תתבצע בהתאם חיאמור בכל מקום אחר במכרז, מבלי לגרוע מה 6.2.2

ב)ב( לתקנות 16לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, ומהסיבות המנויות בתקנה 

 חובת המכרזים.

טרם חילוט הערבות יתן המזמין למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו בנוגע  6.2.3

, בהתאם הלחילוט האמור. השמעת הטענות כאמור תתבצע בכתב או בעל פ

 המזמין. לשיקול דעתו הבלעדי של

  מדןוא 6.3

מדן. הצעות     וצורך המכרז, וקבע מהי הסטייה המותרת מהאערך אומדן ל זמיןהמ 6.3.1

מדן באופן החורג מטווח הסטייה שנקבע יחשבו הצעות והיקרות והזולות מהא

 מדן. ושחרגו מהא

 השלכות לקיומו של האומדן הן:  6.3.2

  .המזמין רשאי לפסול הצעות החורגות מהאומדן שנקבע 6.3.2.1

לקבוע כי כל  המזמיןחורגות מהאומדן, רשאי  במכרזהיה וכל ההצעות  6.3.2.2

 את לבטל לחילופין אובמכרז יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת,  ציעיםהמ

 .המכרז

היה ונותרה רק הצעה אחת בתום שלב בדיקת ההצעות, והצעה זו חורגת  6.3.2.3

מהאמדן, רשאי המזמין לנהל עם אותו מציע מו"מ על האמור בהצעתו, 

 את מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת העומדת לו מכוח המכרז.וז

 ניהול מו"מ עם מציעים 6.4

המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים  6.4.1

 במכרז לצורך קבלת הצעה אשר מטיבה עם המזמין.
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לתקנות חובת  7משא ומתן עם מציעים, במידה ויתקיים, ינוהל בהתאם לתקנה  6.4.2

 ים.   המכרז

 הצעה יחידה 6.5

ככל שהוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת  6.5.1

 בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:

 להכריז על המציע שנותר כזוכה; 6.5.1.1

 לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש; 6.5.1.2

 פסילת הצעות  6.6

בהתאם לקביעתו הבלעדית  בכתב או בע"פ,), לאחר שנתן למציע זכות טיעון המזמין 6.6.1

 ,, בין היתרלפי שיקול דעתושהוגשה במכרז,  יהיה רשאי לפסול הצעה של המזמין(

 מתקיים אחד מהתנאים הבאים: אם

אם הצעה שהוגשה במכרז היא חסרה  – פסילת הצעה חסרה או לא ברורה 6.6.1.1

באופן אשר המזמין אינו יכול להבין ממנה את מהות ההצעה, או לחילופין 

 או חוסר סדר ניכר.היא לוקה בחוסר בהירות 

אם ההצעה הינה בלתי  – פסילת הצעה בלתי כדאית כלכלית או תכסיסנית 6.6.1.2

ותיו כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבוי

היה ויזכה במכרז, או תכסיסנית )למשל, הצעה הכוללת מחירים או הנחות 

( הן ביחס להצעה עצמה והן ביחס וכדו' dumping, סבסוד צולב, חריגות

 .של המציע להצעות אחרות, וכן בכל מקרה של פעולה שלא בתום לב

המציע, במסגרת  –ובהתקשרויות קודמות פסילה עקב התנהגות במכרזים  6.6.1.3

משרד ממשלתי ויחידת של המזמין, או של  מתקודאו התקשרות מכרז 

בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  בחוסר תום לב, , נהגיםאחר סמך

כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל בחסור 

 .באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו מקצועיות קיצונית,

אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי  – ל המציעפסילת הצעה עקב מצב כלכלי ש 6.6.1.4

או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות 

 מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.

אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף,  – עקב ניגוד עניינים ת הצעהפסיל 6.6.1.5

יע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המצ

 ביצוע השירותים על ידי המציע.השתתפות וזכיה במכרז או העניין בו, לבין 
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אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע  –פסילת הצעה בגין תיאום הצעות  6.6.1.6

 להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.

אם ההצעה הינה בלתי סבירה בשל תנאיה או  -פסילת הצעה לא סבורה 6.6.1.7

בשל התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המשרד מונע הערכת ההצעה 

 כדבעי. 

 ציעמינוי נציג מטעם המ 6.7

לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו, אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל  6.7.1

 פניה בנושא המכרז. 

 נציג המציעלמזמין, או מהמזמין ל נציג המציעכל מענה והתייחסות שתישלח מ 6.7.2

 תחייב את המציע.

 תוקף הצעות  6.8

יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המזמין רשאי  90תוקף ההצעה הוא   6.8.1

ימים, זאת לצורך בחירת  90להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 

 זוכה במכרז. 

 .בתוקף בה הצעתומציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה  6.8.2

 זכויות המשרד 6.9

, לבטל את המכרז, לשנותו הבלעדי המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו 6.9.1

 ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו. 

אתר האינטרנט. על מציע האחריות דף המכרז בשינויים כאמור יפורסמו ב 6.9.2

 אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה. להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים

ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית בקיומו של תקציב זמין. ככל שמסיבות  6.9.3

לבטל את  המזמיןתקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי 

 המכרז.

 המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז. 6.9.4

 תו הבלעדי:דע-המשרד רשאי, לפי שיקול  6.9.5

פי דין או לא -לבטל מכרז זה או לערוך מכרז חדש או תהליך אחר על 6.9.5.1

 פי החלטתו. -להתקשר בהסכם עם גורם כלשהו, על
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ימים לאחר שניתנה הודעה בכתב לזוכה על זכייתו,  45בתוך תקופה של  6.9.5.2

לרבות אם נחתם הסכם, להשהות את הליכי המכרז או ההתקשרות עם 

בע על ידו, או לבטלם כליל, או לבטל את זכייתו הזוכה, לכל פרק זמן שייק

 של הזוכה ולקבוע זוכה אחר תחתיו.

להרחיב, לצמצם או לממש את המכרז בשלבים, מכל סיבה שהיא, לרבות  6.9.5.3

לאחר התקשרות עם המציע לפי מכרז זה; הכל, בכפוף לאישור של ועדת 

 המכרזים של המשרד.

 כייה בין מספר זוכים.שלא לבחור בזוכה כלשהו למכרז או לפצל את הז 6.9.5.4

לא להתחשב כלל בהצעה, שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז,  6.9.5.5

המוגדרות כדרישת סף, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי 

המכרז, אשר, לדעת המשרד, מונע הערכה של ההצעה או החלטה כראוי, 

ל או במקרה, שההצעה כוללת הסתייגויות, שינויים או תוספות כלשהם ע

האמור במסמכי המכרז. היה והמשרד יבחר בהצעה, בה יהיו שינויים או 

הסתייגויות או תוספות, מעבר לאמור במסמכי מכרז, ייראו אלו כבטלים 

 ולא יחייבו את המשרד.

בהירויות, -לפנות למציעים לקבלת הבהרות על הצעתם או כדי להסיר אי 6.9.5.6

לה של חוות דעת לרבות פניה אל הממליצים, המובאים בהצעתם, לשם קב

 . 1992 -מקצועית. זאת, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

 הוצאות  6.10

מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך  6.10.1

 השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.

המציע לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות  6.10.2

 במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו. 

 סמכות השיפוט 6.11

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה  6.11.1

ושבת ועדת במקום בו י ניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפטומ מכרזהנובעת מה

 .המכרזים של המזמין

 סודיות ההצעה וזכות העיון 6.12

מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד  המזמין בכפוף לחובות המזמין על פי דין, 6.12.1

לצורך ונותנים לו שירות או יועצים המועסקים על ידו  המזמיןשלישי שאינו מעובדי 
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שהוגשו במכרז המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות 

  בלבד. מכרזאלא לצורכי ה

תקנות חוק המכרזים מציעים במכרז רשאים )ה( ל21תקנה בהתאם ליחד עם זאת,  6.12.2

במסמכים נוספים בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ו, וכן לבקש לעיין בהצעה זוכה

במסמכים שהם בגדר  החריגים המנוים בתקנה, ובכלל זה מלבד ,הקשורים במכרז

מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה,  סוד מסחרי או

 . כלכלתה וביטחון הציבור

-מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או מקצועיים )להלן 6.12.3

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

 .יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים 6.14.3.1

 יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד משמעי. 6.11.3.2

 ככל האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.  6.11.3.3

מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה  6.12.4

 בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין. 

 ה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי.מובהר כי מחיר ההצע  6.12.5

מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו היא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש  6.12.6

 לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.

בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז  6.12.7

ציעים במכרז בהתאם הצעתו תועמד במלואה, על נספחיה, לעיונם של יתר המ

 להוראות הדין ותקנות חובת המכרזים. 

תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות  המזמיןבמקרה בו ועדת המכרזים של  6.12.8

זכות  טרם מימושיודיע לו על כך  המזמיןחלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, 

  העיון בפועל.

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים 6.13

על המציע להצהיר, כי אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים בין השירותים, הנדרשים  6.13.1

במכרז זה, לבין עבודה עם גופים אחרים, וכי לא יהיה לו, במהלך תקופת 

ההתקשרות בין הצדדים, ושלושה חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות, ניגוד 

רד באופן מידי על כל עניינים מכל מין וסוג שהוא.  המציע מתחייב להודיע למש

שכזה. בכל מקרה כזה, המציע יפעל  ענייניםמקרה, בו יווצר או עלול להווצר ניגוד 

 המשרד.בהתאם להנחיות של נציג 
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 "התחייבויות נוספות של המציע". – 11תינתן בנוסח הרשום בסעיף ההצהרה  6.13.2

 ן יהצהרה בדבר זכויות קני 6.14

רים, שפותחו/יפותחו והוכנו/יוכנו על המציע להצהיר, כי כל זכויות הקניין בתוצ 6.14.1

 לפי מכרז זה, הינם בבעלותו.  לאנשים עם מוגבלותים גנבמהלך הקמת ה

לאנשים עם ים גנבמקרים בהם זכויות הקניין בחלק מהמתקנים שיותקנו ב 6.14.2

מוגבלות, שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת אישור בכתב מאת 

 להציע למשרד את המתקנים.  הצד השלישי בדבר זכותו של המציע

מוגבלות, על לאנשים עם ים גנהמציע יצהיר, כי אין ולא יהיה בתכנון ובהקמת ה 6.14.3

מכלול מרכיביהם השונים לרשויות המקומיות או השימוש בהם ע"י הרשויות 

המקומיות, הפרה של זכויות רוחניות או קנייניות של צד שלישי כלשהו וכי הוא 

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

 וזכות כזו תופר(.

המציע יצהיר, כי ישפה את המשרד בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה  6.14.4

 ת שיוקמו על ידי המציע. מוגבלולאנשים עם ים גנבזכויות ב

המציע יתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת  6.14.5

 למעט לצורך מילוי תפקידו.ההתקשרות, 

 ."התחייבויות נוספות של המציע" – 11בסעיף הרשום  חההצהרה תינתן בנוס 6.14.6

 התחייבות לעמידה בדרישות של המכרז 6.15

 מצהיר המציע כי: בהגישו את ההצעה

 . 1993-לתקנות חובת המכרזים,תשנ"ג 6הנו עומד בכל האמור בסעיף  6.15.1

המקדימים )תנאי הסף(, הבין את המציע מצהיר ומתחייב, כי הוא עומד בתנאים  6.15.2

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

ידע אודות האפשרות המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, 

שעמדה בפניו לשאלות שאלות הבהרה במועדים שהוגדרו ואת דבר חובתו לעיין 

ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה, לו ופורסמו בתשובות לשאלות ההבהרה שנשא

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

אף מצהיר, כי ההצעה עונה על כל הדרישות, הנובעות מן הרשום במכרז זה 

ובנספחיו, וכי הוא הביא בחשבון את כל המידע שנתקבל )כולל מענה לשאלות וכל 

 ידע אחר, שהמשרד המציא למשתתפים( וכי אין סתירה בין רכיבי הצעתו השונים.מ
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הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו,  6.15.3

 לרבות החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים  6.15.4

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

 המכרז, לא תתקבל לאחר מועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה.

אין למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. המשרד יהיה רשאי לראות בכל   6.15.5

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

 סול את הצעת המציע.ולפ

בחתימתו על מפרט זה ועל מסמכי המכרז, המציע מצהיר ומתחייב על כל הנדרש  6.15.6

 בסעיף זה.

יש לצרף להצעה את מסמכי המכרז העדכניים )קרי, מסמכי המכרז המתוקנים  6.15.7

 לאחר מענה המשרד לשאלות ההבהרה( חתומים בראשי תיבות. 

 בלבדהתחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים  6.16

המציע יצהיר, כי יעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל  6.16.1

 השירותים לפי מכרז זה.

 "התחייבויות נוספות של המציע". – 11ההצהרה תינתן בנוסח הרשום בסעיף  6.16.2

 התחייבויות בנוגע לאבטחת מידע ולשמירה על סודיות 6.17

הדרישות לגבי בטחון  המציע ומורשי החתימה של המציע יתחייבו למלא את כל 6.17.1

 ואבטחת המידע ולגבי שמירה על סודיות.

 12מורשי החתימה של המציע יחתמו על הצהרת הסודיות, בנוסח, המצורף כנספח  6.17.2

 .להלן אשר תצורף להצעה ההתקשרות  להסכם

עם גמר הליכי המכרז, הזוכה יחתום על התחייבות לשמירת סודיות וכן יחתים את  6.17.3

לפרק  12 בנוסח המצורף בנספח  הצהרת סודיות לעובד כל מורשי החתימה שלו על

 . ה'

הזוכה לא יעשה שימוש כלשהו במסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלשהם  6.17.4

הקשורים בעבודתו במסגרת או הקשורים בפנייה זו, שלא לצורך הקשור בעבודה 

 זו, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד.
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הם הקשורים למכרז זה ובכל צורה העברת מסמכים, נתונים, מידע ותוצרים כלש 6.17.5

שהיא לגורם כלשהו מלבד המשרד תהיה מותנית באישור מראש ובכתב של 

 המשרד. 

, ככל שיהיה רלוונטי לפעילותו, 1981-הזוכה יפעל לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 6.17.6

ולפי כל דין ודבר חקיקה, ויישא באחריות מלאה לנושאים אלה. הזוכה ישפה את 

תביעה שתוגש נגד המשרד בגין הפרה של חוקים אלה על ידי הזוכה, המשרד בגין כל 

 עובדיו, יועציו, קבלני המשנה שלו וכל גורם אחר הפועל מטעמו.

הזוכה יחייב את עובדיו, יועציו, קבלני המשנה שלו וכל גורם אחר הפועל מטעמו  6.17.7

בחוזי לפעול לפי כל דרישות אבטחת המידע של המשרד, לפחות, ויעגן דרישות אלה 

 ההתקשרות עימם.

עם סיום פעילותו במסגרת מכרז זה או על פי דרישה בכתב של המשרד, יעביר הזוכה  6.17.8

למשרד כל חומר הקשור בעבודתו לפי פניה זו, הנמצא אצל הזוכה או ברשותו 

 ובהתאם להנחיות מפורשות של המשרד בלבד. 

 התחייבות לציין את מקור השירות  6.18

פיה בכל מסמך שיישלח על ידו למקבלי השירות מכוח המציע יחתום על התחייבות ל 6.18.1

ההצהרה המכרז, יציין על המסמך כי השירות ניתן על ידו בשיתוף עם המשרד, 

 "התחייבויות נוספות של המציע". – 11תינתן בנוסח הרשום בסעיף 

 אישורים ומסמכים נוספים 6.19

 ד' בפרק, המצורף על נספחיו על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות 6.19.1

 .למכרז זה, חתום בראשי תיבות בכל עמוד

כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה והזוכה  6.19.2

 מתחייב לעדכן את המשרד לגבי כל שינוי במשך כל תקופת ההתקשרות.

הסף כל הצעה, אליה לא יצורפו כל האישורים -המשרד יהיה רשאי לדחות על 6.19.3

 ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן. -זאת והמסמכים, המפורטים לעיל, ו

דעתו -מבלי לפגוע באמור לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול 6.19.4

הבלעדי, לדרוש השלמה של מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב, בקשר להצעות, 

 שיוגשו למכרז זה.
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 פיקוח ובקרה 6.20

ר פעולותיו, הזוכה יתחייב לאפשר לבא כוח המשרד או מי מטעמו בכל עת לבק 6.20.1

לפקח על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכמים שייחתמו בעקבותיו בכל הקשור 

למתן השירותים שהזוכה התחייב לתת. הזוכה מתחייב להישמע להוראות נציג 

המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירות כמפורט במפרט המכרז ובהסכמים 

 שייחתמו בעקבותיו.

וכה לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן בביצוע השירותים מתחייב הז 6.20.2

לזמן מאת המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז 

זה למדינה, או למשרד או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי ביצוע הוראות 

 מכרז זה במלואו. 

שורים למתן הזוכה יתחייב להישמע להוראות נציג המשרד בכל העניינים הק 6.20.3

 השירותים כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו. 

 נציגי המשרד יעבירו את הערותיהם לזוכה והוא יהיה מחויב לתקן את הליקויים. 6.20.4

על הזוכה לפעול בהתאם לתוכנית העבודה ולוחות הזמנים שיסוכמו בינו לבין  6.20.5

 שוטף את נציג המשרד על התקדמות העבודות.  המשרד, ולעדכן על בסיס

 ביקורת 6.21

נציג המשרד וכן חשב המשרד, או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל  6.21.1

עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הזוכה בכל הקשור 

 למכרז זה. הביקורת והבדיקה יבוצעו בתיאום בין המשרד לבין הזוכה.  

כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הזוכה,  ביקורת ובדיקה 6.21.2

 לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקם. 

הזוכה מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם  6.21.3

כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דו"חות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, 

ישנם בידו. הזוכה מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חסיון או הגנת ככל ש

 פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד. 

על הזוכה להפריד בניהול חשבונותיו בין הפרויקטים השונים כך שניתן יהיה לאתר  6.21.4

 את כל ההכנסות וההוצאות הקשורות למכרז זה.

"חות חשבונאיים מפורטים עפ"י סעיפי ההוצאה בהתאם הזוכה יידרש להמציא דו 6.21.5

 חשבון מטעם חשב המשרד. -לדרישות רואה
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דו"חות כספיים שיופקו לשימוש הנהלת האגף/המשרד יהיו חייבים באישור רואה  6.21.6

 חשבון. 

 הזוכה מתחייב להעביר למשרד כל מסמך נוסף, לפי דרישת המשרד.  6.21.7

ל הקשור למידע הקשור לביצוע הזוכה מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכ 6.21.8

 ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.  

המכרז ילווה בביקורת, לרבות קביעת מדדים בהתאם לשיקול דעת הנהלת המשרד,  6.21.9

 שונים, על ידי חברת בקרה חיצונית שנבחרה על ידי המשרד לנושא זה. 

 תקופת ההתקשרות 6.22

כם חתום ע"י על הזוכה להיות ערוך לתחילת מתן השירותים ממועד קבלת הס 6.22.1

מורשי החתימה של המשרד, או במועד מאוחר יותר שייקבע ע"י המשרד. 

השירותים יינתנו רק ממועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות והמצאת כל 

 .המסמכים הנדרשים במסגרתו

 תקופת ההתקשרות תהיה לשנתיים.    6.22.2

קיימת זכות ברירה )"אופציה"( חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב,  משרדל 6.22.3

להאריך את תקופת ההתקשרות בשנה נוספת, עד לשנתיים נוספות, וזאת בהתאם 

לשיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי תקופת ההתקשרות הכוללת על פי מכרז זה תוכל 

המשרדית, והכול בכפוף לאישור ועדת המכרזים  לכל היותר, שנים 4-להסתכם ב

אישור תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל. ההתקשרות כולה כפופה 

למגבלות כל דין, הוראות חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו על פיו, הוראות 

 התכ"מ, תנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה. 

המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, לפני  6.22.4

 )תשעים( יום מראש ובכתב. 90פת ההתקשרות, ובלבד שיודיע על כך לזוכה תום תקו

הזוכה, לא יהיה זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו, אלא בהסכמת המשרד,  6.22.5

 והמשרד רשאי לפעול בעניין זה, כבכל עניין אחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

ד, החובה לפצות בכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי המשרד, לא תהיה על המשר 6.22.6

את הזוכה, או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם 

 עבור השירותים או המתקנים שסופקו עד לביטול ההסכם. 

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, מחויב הזוכה להעביר למשרד את  6.22.7

ר המשרד עד כל החומר שברשותו, והשייך למשרד, או את כל העבודה שנעשתה עבו

להפסקת ההסכם, ללא דיחוי או פגיעה. מובהר כי אין הזוכה רשאי לעכב אצלו 

 חומר כלשהו, מכל סיבה שהיא.
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 מובהר כי המשרד אינו מתחייב לספק עבודה לזוכה אשר נבחר במכרז.  6.22.8
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הצעההחוברת  – 'פרק ב
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 זבמכר ההצעהגשת  7

 ם למילוי חוברת ההצעהכללי 7.1

בנוסף לנספחים אותם הוא נדרש  ,פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז 7.1.1

 להמציא כמפורט בפרק א' ובפרק זה.

יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה  7.1.2

לשנות אף  או, לסייג אין להוסיף להתנות תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. 

 ., או את ההנחיות המופיעות להלןתנאי מתנאי המכרז

 מזמיןבהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות ל-בכל מקרה של שאלות או אי 7.1.3

  .מסמכי המכרזל 'פרק אבשאלה לצורך הבהרה, כמפורט ב

לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה.  הרלוונטיניתן לצרף כל מסמך או קובץ  7.1.4

 הצעה.חובת התבסס על הפירוט שיינתן בתהצעה, יודגש כי בדיקת ה

, עלולים ת המכרזשאינו עונה לדרישמיותר , או פירוט בהצעה חוסר פירוט 7.1.5

להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של 

 .המזמין

 
 פרטי המציע 8

  שם המציע 

 סוג מציע 

)תאגיד/שותפות/עוסק מורשה 

 וכדו'(

 

הרישום במרשם )אם תאריך 

 רלוונטי(
 

  )לדוג' ח"פ( מספר מזהה

שמות הבעלים )במקרה של חברה, 

 שותפות(
 

http://www.negev-galil.gov.il/


 

_________________________________________________________ 

-39- 

מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : 8בי ' טל  | ביב  תל א  ,6 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

 

 

 

 

 
  

שמות המוסמכים לחתום 

ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז 

 שלהם

 

  שם המנהל הכללי

איש הקשר מטעם המציע לצורך 

 המכרז

 שם:

 כתובת:

 :משרד טלפון

 מס' סלולארי:

 דוא"ל:
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 זשל המכר עמידה בתנאי הסף 9
 

רק מציע אשר עומד את עמידתו בתנאי הסף שפורט במכרז.  יפרט בהתאם לאמור בפרק זה המציע

 .בכל תנאי הסף המפורטים להלן יוכל להתמודד במכרז

 עמידה בתנאי סף מנהליים: 9.1

, למכרז פרק א'בהמפורטים  הסף המנהליים המציע מצהיר והמתחייב כי הוא עומד בתנאים

 :התאם לפירוט המובא להלןב

 את האפשרות הנכונה( X -)יש לסמן במציע רשום כדין  9.1.1

 .המציע רשום בישראל כדין 

  נימוק: _____________________. על פי דין.בישראל, לא חלה על המציע חובת רישום 

  מרשם החברות המוכיח כי החברה אינה  נסח חברהיצרף  "חברהמוגדר "במידה והמציע

לחוברת  8, כנספח חברה מפרת חוק ואינה בעלת התראה טרם הפיכתה לחברה מפרת חוק

 ההצעה.

 לחוברת ההצעה. 8, כנספח תתעודת התאגדויצרף גם  "תאגיד" הינומציע במידה וה 

   בדבר היות  אישור בר תוקף מאת רשות מס ערך מוסףיצרף  "עוסק מורשה"מציע שהינו

לחוברת  8, כנספח המציע עסק מורשה או לחילופין היותו תחת איגוד עסקים לעניין מע"מ

 ההצעה.

 פלט עדכני מאת רשות מס ערך מוסףיצרף  "איחוד עוסקים"מציע המדווח למע"מ כ  

לחוברת  8כנספח  ,המפרט את רשימת העוסקים המדווחים תחת אותו איחוד עוסקים

 ההצעה.

 לחוברת  8יצורף כנספח  רישיון העסק, עסק בתוקף אם נדרש על פי חוק למציע רישיון

 ההצעה.

 עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים  9.1.2

 המציע מצהיר כי הוא: – ניהול פנקסים 9.1.2.1

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על  9.1.2.1.1

-פי פקודת מס הכנסה, וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 או שהוא פטור מלנהלם.)"חוק מס ערך מוסף"(,  1975

מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על  9.1.2.1.2

 עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערף מוסף.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע אישור פקיד מורשה  9.1.2.2

חשבונות  ספרי פנקסי המציע מנהל כי המעיד חשבון רואה או

 מוסף. ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהל שעליו ורשומות
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)כמפורט ברשימת הנספחים שיש לצרף  2מן כנספח וסהאישור י

 (."או אישור רו"ח "אישור פקיד מורשה –להצעה 

 המציע מצהיר כי: – היעדר הרשעות 9.1.2.3

ב לחוק 2ו"בעל זיקה" אליו )כהגדרתו בס'  מציעה 9.1.2.3.1

חוק )להלן: " 1976-עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו

"( לא הורשעו ביותר משתי ציבורייםעסקאות גופים 

)להלן:  1991 -עבירות לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 

 –"( וחוק שכר מינימום, התשמ"ז חוק עובדים זרים"

הגשת "( עד למועד חוק שכר מינימום)להלן: " 1987

מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך  ההצעה

כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 .הגשת ההצעהנה ועד למועד האחרו

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר  9.1.2.4

 .3המפורט בנספח 

אחת  את X -)יש לסמן בייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות   9.1.2.5

 ת(יוהאפשרומ

  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9הוראות סעיף

"( לויותחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגב)" 1998-התשנ"ח

 חלות על המציע. אינן

  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות  9הוראות סעיף

 על המציע והוא מקיים אותן. 

לחוק שוויון זכויות לאנשים  9במקרה שהוראות סעיף  9.1.2.5.1

פרט את אופן ל יש ,עם מוגבלות חלות על המציע

   עמידתו בדרישות החוק: 

 ת:יוהאפשרואחת מ את X -יש לסמן ב

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

)יש עובדים או יותר  100במקרה שהמציע מעסיק  9.1.2.5.2

 :את אחת מהאפשרויות( X -לסמן ב

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל

הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים 

 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם
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זכויות לאנשים עם מוגבלות,  לחוק שוויון 9

 בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה

 .ליישומן

  למנהל הכללי של משרד  פנה בעברהמציע

העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם 

 לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת

זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות 

 חובותיו פעל ליישומן.ליישום 

 את אחת מהאפשרויות( X -)יש לסמן בערבות הצעה  9.1.3

 למסמכי המכרז פרק א'הוא הגיש ערבות הצעה בהתאם למפורט ב . 

, לצורך 4נספח , בהתאם לנוסח המצורף למכרז כמקורי יש לצרף להצעה כתב ערבות

 בתנאי סף זה. עמידה

   

 תנאי סף מקצועיים: 9.2

מצהיר והמתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף עם הגשת הצעה זו, המציע  9.2.1

 המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.

המציע מתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה יעסיק או יתקשר עם מורשה לנגישות מבנים,  9.2.2

תשתיות וסביבה הסמכה  הרשום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה 

לנגישות מבנים, תשתיות בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במדור מורשים 

)ג( לחוק המהנדסים 2וסביבה בפנקס ההנדסאים והטכנאים כאמור בסעיף 

 .1958-והאדריכלים, תשי"ח

המציע מתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה יעסיק או יתקשר עם מורשה לנגישות השירות  9.2.3

לחוק שוויון  1מא19הרשום בפנקס המורשים לנגישות השירות, בהתאם לסעיף 

 .1998-שים עם מוגבלות, התשנ"חזכויות לאנ

המציע מתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה יעסיק או יתקשר עם מהנדס קונסטרוקטור  9.2.4

 על חשבונו. 

 המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן: 9.2.5

חודשים )אין הכרח לתקופה  24למציע ותק מוכח של  – ותקשנות  – ותק 9.2.5.1

 , באספקה והתקנה של גני שעשועים. 2021 – 2010רציפה( בין השנים 
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שנת ו חודש

 התחלה

חודש 

 שנת סיוםו

 לקוחות וכל מידע נוסף רלוונטי –הותק פירוט אודות 

   

   

   

   

   

   

 

, המציע סיפק 2021 – 2010בין השנים  –היקף פעילות וסיון מקצועי ינ 9.2.5.2

לכל הפחות,  ₪ 200,000י שעשועים, בהיקף כספי של גנ 20והתקין לפחות 

 שעשועים. גןלכל 

 שם הלקוח כתובת גן השעשועים היקף כספי  שנת סיום שנת התחלה מס"ד

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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 שם הלקוח כתובת גן השעשועים היקף כספי  שנת סיום שנת התחלה מס"ד

16      

17      

18      

19      

20      

ניסיון מקצועי באספקה והתקנה מתקני שעשועים המיועדים לאנשים  9.2.5.3

, המציע סיפק והתקין לפחות מתקן 2021 – 2010בין השנים  – עם מוגבלות 

( 2ס או מתקן קרקעי מטיפו 1מתקן קרקעי מטיפוס )שעשועים אחד 

 המיועד לאנשים עם מוגבלות, בשני גני שעשועים שונים.

שנת  מס"ד

 התחלה

שנת 

 סיום

שם ותיאור מתקן 

השעשועים 

שהותקן, המיועד  

לאנשים עם 

 מוגבלות

מתקן 

קרקעי 

מטיפוס 

/מתקן 1

קרקעי 

 2מטיפוס 

 )יש לסמן(

כתובת גן 

 השעשועים

 שם הלקוח

1       

2       

-למציע מחזור כספי שנתי בהיקף שלא יפחת מ – מחזור כספי 9.2.5.4

  עבור כל שנה. ,2020 – 2018, בין השנים 10,000,000₪

, אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות הכספיים, 5נספח יש להוסיף את 

 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה. 

ללא סייגים המציע מתחייב למתן שנתיים אחריות מלאה  –אחריות  9.2.5.5

הכוללות שיסופקו ויותקנו על ידו, ולוחות המשחקים למתקני השעשועים 

אשר תחל ממועד מסירת המתקן לרשות תקופת הפעלה ותחזוקה 

 המקומית/תחילת הפעלתו, המאוחר מביניהם. 

על פי מאפייני גני שעשועים לאנשים יש להגיש מפרט טכני  – מפרט טכני 9.2.5.6

ופרק ג' למסמכי  לתנאי הסף 2.3.1.6בסעיף עם מוגבלות כפי שמופרטים 

  .המכרז
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ע, יש להגיש מפרט טכני ומפורט של כל מתקן ולוח משחק מוצ 9.2.5.6.1

 הכולל:

 לרבות מתחם נפילה. –גודל  9.2.5.6.1.1

 מאפיינים או איפיון המתקן. 9.2.5.6.1.2

 מספר משתמשים. 9.2.5.6.1.3

 חומרים, ציפויים וצבעים. 9.2.5.6.1.4

 אסמכתאות המצביעות על עמידה בתקן. 9.2.5.6.1.5

כל פרט רלוונטי ומסמך אחר הנוגע למתקנים המוצעים, על פי  9.2.5.6.1.6

 שיקול דעתו של המציע. 

 יש להגיש הדמיות או צילומים של כל מתקן מוצע.  9.2.5.6.1.7

 יש להגיש הדמיה ותכנון של גן השעשועים המוצע בכללותו.  9.2.5.6.2

מוצע המפרט הטכני וההדמיה של הגן לאנשים עם מוגבלות ה 9.2.5.6.3

 על ידי המציע. 6על ידי המציע יסומן כנספח 

המפרט הטכני של הריבוד והצללת מפרשים/ממבראנה המוצע  9.2.5.6.4

, ללא הצעת המחיר עבור רכיב זה, 7על ידי המציע יסומן כנספח 

 ., על פי ההנחיות לעניין זה1תוגש בנפרד ותוסמן כנספח אשר 

איכות, ועל כן למתקנים כולל מרכיב תשומת לב המציע כי הניקוד במכרז  9.2.5.7

תהיה השפעה גבוהה על בחירת ולתכנון המוצע של גן השעשועים שיוצעו 

 הזוכה. 

 בדרישות המפורטות להלן: מנהל פרויקט העומדלמציע  9.2.6

  :שם מנהל הפרויקט המוצע

  :טלפון

  :כתובת מייל

 

מנהל הפרויקט המוצע, הינו שכיר של המציע מיום:  9.2.6.1.1

.____________ 
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חודשים )תקופה  36ניסיון מוכח של  – שנות נסיון –סיון ינ 9.2.6.1.2

להקמת בניהול עבודות קבלניות  ,2021 – 2010 בין השניםרציפה( 

  כמפורט להלן: גני שעשועים

 לקוחות, מקום עבודה – פירוט אודות הניסיון שנת סיוםחודש ו שנת התחלהחודש ו
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 איכות ההצעה 10
 

כל שנת אחריות מלאה )למעט מקרה של השחתה/ונדליזם(  – שנות אחריות ותחזוקה 10.1

נקודות  8נוספת מעבר לאמור בתנאי הסף, תינתן נקודה אחת נוספת, עד לתקרה של 

  .(נקודות 8 –משקל )לכל היותר. 

 שנות אחריות, תחזוקה ושירות._____   כמציע ההצעה במכרז, הריני מציע

יודגש כי אין חובה להציע שנות אחריות, תחזוקה ושירות מעבר לשנתיים,  10.1.1

 והדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המציע.

  – מתקני משחק או לוחות משחק מעבר לתנאי הסף 10.2

)במסגרת חמשת  2מתקן קרקעי מטיפוס חלף  1מתקן נוסף קרקעי מטיפוס  10.2.1

 נקודות. 2-מתקני החובה בתנאי הסף( יזכה ב

שיוצע על ידי המציע בנוסף לחמשת מתקני החובה  1מתקן קרקעי מטיפוס  10.2.2

 נקודות. 5-בתנאי הסף יזכה ב

משחק שיוצע על ידי המציע, )בנוסף לחמשת מתקני החובה בתנאי  על כל לוח 10.2.3

 נקודות. 5תקרה של הסף(, יקבל המציע נקודה עד ל

 :על ידי המציע המוצעים 1מתקנים קרקעיים מטיפוס מספר  10.2.4

האם כחלק מתנאי הסף או בנוסף  1שם ותיאור המתקן הקרקעי מטיפוס  מס"ד

 לחמשת מתקני החובה

1   

2   

3   

4   

5   
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   :המוצעים על ידי המציע 2מספר מתקנים קרקעיים מטיפוס  10.2.5

האם כחלק מתנאי הסף או בנוסף  2הקרקעי מטיפוס שם ותיאור המתקן  מס"ד

 לחמשת מתקני החובה

1   

2   

3   

4   

5   

   :מספר מתקנים משולבים המוצעים על ידי המציע 10.2.6

האם כחלק מתנאי הסף או בנוסף  שם ותיאור המתקן המשולב מס"ד

 לחמשת מתקני החובה

1   

2   

3   

4   

5   

שהינם בנוסף לחמשת מתקני ) על ידי המציע מספר לוחות המשחק המוצעים 10.2.7

  :(החובה בתנאי הסף

  שם ותיאור לוחות המשחק מס"ד

1   

2   

3   

4   

5   

מפרט, הדמיה, צילום וכל מסמך יגיש המציע ואמות המידה  סףהלהוכחת עמידה בתנאי 

 לתנאי הסף, ביחס למתקנים.  2.3.1.6מפורט נוסף כנדרש בסעיף 
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גני שעשועים  10על כל התקנת  – השעשועים שהותקנו על ידי המציעמספר גני  10.3

לכל  ₪ 200,000נוספים לאלה שנקבעו בתנאי הסף, שהעלות של כל אחד מהם הייתה 

נקודות עד לתקרה  2ועד למועד אחרון להגשת ההצעות, יינתנו  2010הפחות, משנת  

 . נקודות( 8 –)משקל  נקודות. 8של 

 בתנאי יש למלא את הטבלה הבאה:לצורך הוכחת עמידה 

שם מזמין גן  מס"ד
 השעשועים

כתובת גן 
 השעשועים 

היקף 
התקציב של 

 גן השעשועים

מועד אספקה 
והתקנה 

)מחודש/שנה 
 עד חודש/שנה(

פרטי איש 
 –קשר 

שם, טלפון 
 ודוא"ל

1       ֹ   
2       ֹ   
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
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שם מזמין גן  מס"ד
 השעשועים

כתובת גן 
 השעשועים 

היקף 
התקציב של 

 גן השעשועים

מועד אספקה 
והתקנה 

)מחודש/שנה 
 עד חודש/שנה(

פרטי איש 
 –קשר 

שם, טלפון 
 ודוא"ל

1       ֹ   
2       ֹ   
3           
4           
5           

37      
38      
39      
40      

 הנחיות אודות אופן מילויו הטבלה: 

 יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה . 

 .ניתן להוסיף שורות לטבלה ובלבד שנשמר מבנה הטבלה 

 הנחיות אודות אופן מילויו הטבלה: 

  .יש למלא את הטבלה בהתאם לפירוט הנדרש בה 

 להוסיף שורות לטבלה ובלבד שנשמר מבנה הטבלה. ניתן 
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 התחייבויות נוספות של המציע 11

 שירות להתמודדות במכרזכ 11.1

המציע מצהיר כי הנו בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם והאמצעים  11.1.1

הדרושים לביצוע השירותים נשוא מכרז זה בהתאם לכל התנאים המפורטים 

 במכרז על צרופותיו.

המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו,  11.1.2

לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין, הוא הבין את כל האמור בהם, 

 ומסכים להם.

המציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, ובכלל זה את  11.1.3

 הוא הבין את האמור בהם, ומסכים להם. חוזה ההתקשרות על נספחיו, 

המציע מצהיר ומתחייב, כי הוא עומד בתנאים המקדימים )תנאי הסף(, הבין  11.1.4

את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את 

מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ידע אודות 

ת שאלות הבהרה במועדים שהוגדרו ואת דבר האפשרות שעמדה בפניו לשאלו

חובתו לעיין בתשובות לשאלות ההבהרה שנשאלו ופורסמו ולפיכך יהא מנוע 

מלהעלות כל טענה, כי לא ידע או לא הבין פרט או תנאי כלשהו של המכרז, על 

כל פרטיו וחלקיו. המציע אף מצהיר, כי ההצעה עונה על כל הדרישות, הנובעות 

זה ובנספחיו, וכי הוא הביא בחשבון את כל המידע שנתקבל  מן הרשום במכרז

)כולל מענה לשאלות וכל מידע אחר, שהמשרד המציא למשתתפים( וכי אין 

 סתירה בין רכיבי הצעתו השונים.

, לא מונה לו מפרק, מפרק זמני, המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק  11.1.5

יעות מהותיות, שעלולים לפגוע ולא מתנהלות נגד המציע תבאו מנהל מיוחד 

 בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז. 11.1.6

 ,ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציעביצוע הגשת הצעה במכרז או באין ב 11.1.7

 מזמין.ל המציע בין ,בין במישרין ובין בעקיפין ,די ליצור ניגוד ענייניםכ

ש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן המציע מצהיר, כי יעשה שימו 11.1.8

 כל השירותים לפי מכרז זה.

המציע מצהיר כי ידוע לו כי הליכי המכרז יסתיימו אך ורק עם חתימת  11.1.9

התקשרות בין הצדדים על ידי שני הצדדים ולאחר כעל המסמכים הנדרשים 
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לכך, בהתאם לדרישות עורך המכרז. הזוכה לא יעשה כל פעולה, אשר עלולה 

ליצור מחויבות של המשרד כלפיו בעקבות ההודעה על הזכיה במכרז, עד אשר 

ייחתם ההסכם בין המשרד לבין זוכה על ידי שני הצדדים ותונפק לו הזמנה 

 החתומה בידי הגורמים המוסמכים במשרד. 

 מכרז הצעות אי תיאום  11.2

פרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא ה 11.2.1

 התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר. 

פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  11.2.2

 במכרז זה. 

, המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה 11.2.3

 ך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר. ולא היה מעורב בדר

המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש  11.2.4

 הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית  11.2.5

 מכל סוג שהוא.

 הצעה זו מוגשת בתום לב. 11.2.6

 עצמאות המציע 11.3

 –המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז )החזקה לעניין זה  11.3.1

או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק  25%-החזקה במישרין או בעקיפין ב

 .)1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.  25%-גורם אחד אינו מחזיק ב 11.3.2

אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים המציע אינו קבלן משנה של מציע  11.3.3

 במכרז זה.

 שמירה על סודיות 11.4

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: 12

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת 

השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה 

 חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.
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כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם  -"סודות מקצועיים" 

לליות האמור נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכ

 לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה. 

המציע מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי, בסודיות מוחלטת  13

 ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי המכרז וההסכם. 

ייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתח 14

לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב המכרז, למעט מידע שהוא 

 בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

ות אחרת שלי לבין התחייבויותי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייב 15

 המכרז. במסגרת

אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי המכרז לבין מילוי  16

 תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין. 

אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי  17

 ההמכרז לבין פעילות אחרת שלי. 

 קור השירותמ 11.5

המציע מתחייב בזאת כי בכל מסמך שיישלח על ידו למקבלי  11.5.1

השירות מכוח המכרז יציין על המסמך כי השירות ניתן בשיתוף 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

 יןיזכויות קנ 11.6

המציע מצהיר, כי כל זכויות הקניין בתוצרים, שפותחו/יפותחו  11.6.1

מוגבלות לפי  לאנשים עםוהוכנו/יוכנו במהלך הקמת הגנים 

 מכרז זה, הינם בבעלותו. 

, : המציע מצהיר כי זכויות הקניין בחלק מהמתקניםלחילופין 11.6.2

 :המפורט להלן צד שלישישייכות ל תוצרים ו/או שירותים 

  _____________________________________________________ .א

 _____________________________________________________ .ב

 _____________________________________________________ .ג

במקרה כאמור יוסיף המציע אישור בכתב מאת הצד השלישי בדבר זכותו של 

 המציע להציע למשרד את המתקנים. 

המציע מצהיר, כי אין ולא יהיה בתכנון ובהקמת הגנים לאנשים  11.6.3

קומיות עם מוגבלות, על מכלול מרכיביהם השונים לרשויות המ

או השימוש בהם ע"י הרשויות המקומיות, הפרה של זכויות 
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רוחניות או קנייניות של צד שלישי כלשהו וכי הוא יישא 

באחריות בלעדית על הפרתה של כל זכות, הנתונה לצד שלישי 

 כלשהו )היה וזכות כזו תופר(.

המציע מצהיר, כי ישפה את המשרד בכל מקרה של תביעה של  11.6.4

  שבתוצרים ובשירותים שיסופקו.  ה בזכויות צד שלישי, הקשור

המציע יתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתו  11.6.5

 תקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידו.במהלך תקופת הה

 בקשה למתן העדפה 12

 עסק בשליטת אישה 12.1

 ףמציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצר 12.1.1

ב לחוק חובת 2להצעתו אישור ותצהיר, הכל בהתאם להוראות סעיף 

 המכרזים.

 העדפת תוצרת הארץ 12.2

מציע המבקש לקבל את ההעדפה לגבי הטובין המוצעים על ידו יצהיר  12.2.1

בהצעתו על כך שהטובין הם מתוצרת הארץ ויצרף אישור רו"ח להוכחת 

להוראת  העדפת תוצרת הארץ –שור רו''ח הצהרות ואי –נספח ב זכאותו )

(. מציע שהטובין המוצעים על ידו הם מתוצרת מדינה 7.12.0.2התכ"ם 

 חלה עליה יצהיר על כך בהצעתו. GPAשאמנת ה

מציע שביקש בהצעתו במכרז לקבל העדפה לטובין מתוצרת הארץ, גם אם  12.2.2

ההתקשרות לא קיבל את ההעדפה בפועל, יהיה מחוייב, במהלך כל תקופת 

להמשיך ולספק את הטובין מתוצרת הארץ שהציע בהצעתו. ככל שבמהלך 

תקופת ההתקשרות יבקש הספק לספק טובין מיובאים במקום הטובין 

שהתחייב לספק, תבחן ועדת המכרזים האם התקיימו נסיבות המצדיקות 

זאת שעיקרן אילוצים חיצוניים שאינם תלויים בספק ושלא יכול היה לצפות 

מראש, וככל שוועדת המכרזים השתכנעה שיש מקום לאשר את  אותם

השינוי המבוקש, יעודכנו המחירים המשולמים עבור אותו פריט טובין, 

את  חלק, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות שמצדיקות ל1.5-ו בחולקוי

 .1.15 -מחירו רק ב
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 בקשה לחיסיון  13
 

 הכלולים העמודים, הסעיפים או המסמכים למסמכי המכרז, להלןפרק א' בהתאם למפורט ב

 מסחרי המציע מבקש למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם )בטענה לחשיפת סוד אשר בהצעה

  )ה( לתקנות חובת המכרזים( .21מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה  סוד או

מספר 
 החשיפה למניעת נימוק נושא הסעיף עמוד/סעיף

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  
 בחתימתנו אנו מאשרים כי 

קראנו את כל הוראות המכרז, כי כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, וכי המציע יהיה מנוע  .1

 ומושתק מלעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו. 

הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל  .2

 את המכרז.פרט מהצעתו ובהור

 

__________  ________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת מורשה החתימה    שם    תאריך   

 

__________  ________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת מורשה החתימה    שם    תאריך   

 

 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 

 דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.  את נכונות הצהרתו/ה
 ____________________ 

 חתימה וחותמת    
אני הח"מ _______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______________ הופיע/ה 
בפני, מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי 

ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/
 את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני. 
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 רשימת נספחים שיש לצרף להצעה 14
 

מס' 

 נספח

 תיאור נספח שם נספח

נספח 

1 
 הצעת מחיר

 על המציע לצרף טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח

נספח 

2 
אישור "פקיד 

או אישור  מורשה"

על  )אישור רו"ח

ניהול ספרים 

ואישור על ניכוי מס 

 (במקור

על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי 

, או חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים

 .אישור על פטור מחובה זו

 להשתמש בקישור הבא:לצורך כך ניתן 

https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 

נספח 

3 

תצהיר עו"ד בדבר 

היעדר הרשעות 

בהתאם לחוק 

עסקאות גופים 

 ציבוריים

 על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח 

נספח 

 ערבות הצעה 4
 .על המציע לצרף ערבות הצעה בהתאם לנוסח המופיע בנספח

 .4, חלף הנוסח המופיע בנספח 4הערבות המקורית תצורף ותסומן כנספח 

נספח 

5 

אישור רואה חשבון 

אודות נתונים 

 מהדוחות הכספיים

היקף הפעילות של המציע, כנדרש בתנאי הסף, אישור רו"ח מבקר, בדבר 

 בהתאם לנוסח המופיע בנספח

נספח 

6 

 מפרט טכני

גן לאנשים  והדמיה

 עם מוגבלות מוצע

של מתקני השעשועים, לוחות המשחק, המתקנים הנוספים המפרט הטכני 

 על ידי המציע. 6יסומנו כנספח מעבר לתנאי הסף וההדמיה, 

http://www.negev-galil.gov.il/
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מס' 

 נספח

 תיאור נספח שם נספח

נספח 

7 

מפרט טכני ריבוד 

גומי והצללת 

 מפרשים/ממבראנה

המפרט הטכני של מפרט ריבוד הגומי והצללת המפרשים/ממבראנה, יסומנו 

 על ידי המציע. 7כנספח 

נספח 

8 

/תעודת נסח חברה

התאגדות/עסק 

מורשה/איחוד 

/רישיון עוסקים

 עסק

נסח חברה מרשם החברות המוכיח יצרף  "חברהמוגדר "במידה והמציע  -

פרת חוק ואינה בעלת התראה טרם הפיכתה כי החברה אינה חברה מ

 .לחברה מפרת חוק

 ת.יצרף גם תעודת התאגדו "תאגיד" הינומציע במידה וה -

יצרף אישור בר תוקף מאת רשות מס ערך  "עוסק מורשה"מציע שהינו   -

מוסף בדבר היות המציע עסק מורשה או לחילופין היותו תחת איגוד 

 .עסקים לעניין מע"מ

יצרף פלט עדכני מאת רשות מס  "איחוד עוסקים"כ מציע המדווח למע"מ -

ערך מוסף  המפרט את רשימת העוסקים המדווחים תחת אותו איחוד 

 עוסקים.

 , רישיון העסק יצורף.למציע רישיון עסק בתוקף אם נדרש על פי חוק -

נספח 

מסמכי המכרז  9

העדכניים ביותר 

חתומים בראשי 

 תיבות

צרף להצעה את מסמכי המכרז העדכניים )קרי, מסמכי המכרז המציע י -

המתוקנים לאחר מענה המשרד לשאלות ההבהרה( חתומים בראשי 

 תיבות. 

באחריות המציע, לעקוב אחר פרסום הנוסח העדכני של המכרז, ככל  -

שישונה בעקבות שאלות ההבהרה, גם באם לא השתתף בהליך "שאלות 

 ההבהרה"
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 טופס הצעת המחיר  - 1נספח 

 טופס זה יוכנס למעטפה נפרדת
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 הנגב והגליל הפריפריה, המשרד לפיתוח

 

  2021-5הצעה כספית למכרז  הנדון : 
 

בתשובה לפנייתכם ולאחר שעיינתי במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח החוזה  .א

 הכספית למכרז.שצורף ונספחיו, הנני מגיש בזה את הצעתי 

 

 –להלן הצעת המחיר  .ב

 

 

 

מתקן  –סוג מתקן  שם המתקן מס"ד
קרקעי מטיפוס 

/מתקן קרקעי 1
/מתקן 2מטיפוס 

 משולב

לפרט אודות יש 
 המתקן המוצע 

וכיצד מסומן בנספח 
 המפרט הטכני

עלות 
 המתקן
בש"ח 
כולל 
 מע"מ

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 לתנאי הסףמעבר נוספים /לוחות משחק מתקנים

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

  סה"כ מחיר לכלל המתקנים כולל מע"מ

 נקודות 40 סה"כ 

 יחידת 
 תמחור

יש לסמן את סוג 
 ההצללה המוצעת
או לפרט אודות 
 המתקן המוצע 

 

 1-העלות ל
מ"ר בש"ח 
 כולל מע"מ

משקל יחידת 
התמחור 

 בחישוב הציון

שעשועים הצללת מפרשים/ממבראנה לגן 

מ"ר בש"ח  1-העלות ל -לאנשים עם מוגבלות 

 כולל מע"מ

 נקודות 5  מפרשים/ממבראנה

 -ריבוד גומי לגן שעשועים לאנשים עם מוגבלות 

 מ"ר בש"ח כולל מע"מ 1-העלות ל

 נקודות 5  

 נקודות 10סה"כ  
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למען הסר ספק, על המציע לשכלל בהצעת המחיר המתייחסת למתקני השעשועים את  .ג

לא  וכו'(. , שילוטהעסקת בעלי מקצועכלל העלויות הנלוות )כולל תכנון, אספקה, יועצים, 

 תינתן תמורה נוספת.

במידה ולא יקבע מחיר לגבי אחד הפריטים, הצעת המחיר תפסל, וההצעה כולה תדחה  .ד

 על הסף. 

מע"מ כשיעורו על פי דין. מעבר לאמור, לא יידרש על ידי כל  הסכומים המפורטים כוללים .ה

 סכום נוסף.

 

 אינני מתנה הצעה זו בשום תנאי. .ו

 
 

 

 

 

 

 

     -----------------------              --------------------------- 

                       תאריך                   חותמת המציע                                    

 וחתימת מורשה חתימה של המציע
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 אישור "פקיד מורשה"  - 2נספח 

 

 

על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות 

 פטור מחובה זו.המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על 

 לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא:

PUTMEV.IL/GMISHURIM/FRMINHTTPS://WWW.MISIM.GO
KABEL.ASPX?CUR=0 
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גופים תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות   - 3נספח 
 ציבוריים

  
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

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

 

"( המבקש המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

י שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות גנמכרז פומבי לקבלת הצעות להקמת להתקשר עם עורך 

עבור המשרד לפיתוח הנגב והגליל.  5-2021מספר  ,המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקה" בתצהירי זה, משמעותו של המונח

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  " 1976

 וכי אני מבין/ה אותו. 

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-(, התשנ"אתנאים הוגנים

, גם עבירה על 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 במשבצת המתאימה( Xהמציע הינו תאגיד הרשום בישראל.)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

י שעשועים לאנשים גנפומבי לקבלת הצעות להקמת  למכרז"( מועד להגשהההצעות )להלן: "

 .5-2021, מספר עם מוגבלות ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל 

  וחלפה שנה אחתדין  ביותר משתי עבירות  בפסק הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 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 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, עליו/ה להצהיר אמת 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת                         מספר רישיון        תאריך            
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 ערבות הצעה – 4נספח 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 )ללא הצמדה( כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות המשרד לפיתוח הנגב והגליל

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

  ₪ 540,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 (חמש מאות ארבעים אלף ש"ח)במילים    

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( 

י שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות גנלהקמת  5-2021פומבי מכרז בקשר עם 

יום מתאריך דרישתכם  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  תית, בנגב ובגלילבפריפריה החבר

הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את 

דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, 

 ק הסכום האמור מאת החייב.או לדרוש תחילה את סילו

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

 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          

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 
 
 
 

           
 
 

          _____________           ______________                ________________ 
 תאריך                                     שם מלא                    חתימה 

 
 
 

 חותמת: ____________________________
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 אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות הכספיים – 5נספח 

 
 :_______________תאריך

 
 לכבוד

 חברת  ______________
 עד 2018לתקופה ( 1אישור על מחזור כספי )או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספייםהנדון : 

2020 
  

 לבקשתכם וכרואי החשבון של _________ )להלן: "המציע"( הרינו לאשר כדלקמן:
 
 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.  .1
 
 :2.22.2 2.22.2-ו 2.12.1יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  .2

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ]מחק את המיותר[ של המציע ליום / לימים  .2.1

_____ בוקרו / נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם 

 ביום / בימים _______.

סקורים ]מחק את המיותר[ של המציע ליום / ימים  הדוחות הכספיים המבוקרים / .2.2

________ בוקרו / נסקרו )בהתאמה( על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון 

 המבקרים האחרים נחתם/ו ביום / בימים ________.

 :3.23.2 3.23.2-ו 3.13.1יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  .3

דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב  .3.1

 להערת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם אין לסטייה  .3.2

 להלן.ש 4זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 

-2018 של המחזור הכספי של חברתכם לתקופה ,לעילבהתאם לדוחות הכספיים האמורים  .4

 .10,000,000( הינו בממוצע גבוה מ / שווה ל 1) 2020

 
 בכבוד רב, 

 
_____________ 

 רואי חשבון  
 הערות: 

  נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי

 . 2020בדצמבר  –החשבון בישראל 

  .יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח   

                                                 
רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות  אישור 1

הכספיים המבוקרים / בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש 
אים שלא מופיעים בדוחות הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק דוח מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים חשבונ

בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן, ככל שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון 
ל הנתונים עליהם הוא נותן יכול לתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת / בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם ש

את הדוח. אולם, אם לדעתו של רואה החשבון השלמת הביקורת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבצהרת הלקוח, עליו 
 לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.

על גבי לוגו  ייחתם
 "חהרושל משרד 
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מפרט טכני והדמיה גן לאנשים עם  – 6ספח נ
 מוגבלות מוצע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בחלק זה את המפרט  יש להוסיף
הטכני המוצע, בצירוף ההדמיה 

 בהתאם להנחיות
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מפרט טכני ריבוד גומי והצללת  – 7ספח נ
 מפרשים/ממבראנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יש להוסיף בחלק זה את המפרט 
 הטכני המוצע, בהתאם להנחיות
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נסח חברה/תעודת התאגדות/עסק  – 8ספח נ
 מורשה/איחוד עוסקים/רישיון עסק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יש להוסיף בחלק זה את 
המסמכים הרלוונטיים בהתאם 

 להנחיות
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מסמכי המכרז העדכניים ביותר חתומים  – 9ספח נ
 בראשי תיבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

את מסמכי יש להוסיף בחלק זה 
המכרז העדכניים ביותר חתומים 

+ את המענה בראשי תיבות
לשאלות הבהרה חתום בראשי 

 תיבות.
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פירוט השירותים  – 'גרק פ
ותוכן ההתקשרות עם הספק 

 הזוכה
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 לאנשים עם מוגבלותי שעשועים גנמאפייני  .1

מוגבלות. המציע נדרש לאנשים עם שעשועים  גןבמכרז זה יסופק דגם אחד אחיד של  1.1

לצד הצעת  בגןלהגיש הצעה הכוללת התייחסות למרכיבי האיכות והמתקנים שיותקנו 

הצללת והתקנה של גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות,  אספקה, תכנוןמחיר עבור 

 פרק.וריבוד באמצעות גומי. המפרטים יופיעו בהרחבה בהמשך ה ממבראנה/מפרשים

 מ"ר.  500בגודל של  לגןמ"ר ועל כן יש להגיש תכנון  500הנדרש הינו  הגןגודל  1.2

 יכלול הצללה וריבוד גומי.  הגן 1.3

לכל מתקנים  5מציע נדרש להגיש הצעה לגן שעשועים לאנשים עם מוגבלות הכולל  1.4

, מתקן מרכזי משולב ועד שני לכל הפחות 1, מתוכם שני מתקני קרקע מטיפוס הפחות

 .2מתקני קרקע מטיפוס 

ניתן להגיש הצעה לגן שעשועים לאנשים עם מוגבלות הכולל יותר ממתקן  1.4.1

, חלף מתקני קרקע מטיפוס 1מרכזי משולב ו/או יותר ממתקן קרקעי מטיפוס 

2. 

אין להציע במסגרת חמשת המתקנים המהווים תנאי סף מתקן סטטי כלשהו  1.4.2

 לצורכי נוי וקישוט שאינו מאפשר משחק וחוויה. 

 אם לתקנים המחייבים בכל סימוני האזהרה הנדרשים.ים יותוו בהתגנה 1.5

עצמו, תבוצע על ידי הרשות המקומית, בעוד  הגןהנגשת המרחב הציבורי וכן הגישה אל  1.6

 הנגשת המתקנים עצמם תהיה באחריות הזוכה. 

לצד כל מתקן יוצב שילוט הכולל הסברים מפורטים אודות המתקן, לרבות הנחיות  1.7

 לגבי אופן השימוש בו, הכל בצורה מקצועית וחווייתית. 

 יאפשרו התנסות, פעילות, חוויה.  כל המתקנים 1.8

 לא יוצע שום מתקן סטטי או מתקן לצורכי קישוט ונוי בלבד.  1.9

יודגש כי לוחות משחק רב תכליתיים או הפעלה באמצעות לוח סטטי לא ייחשבו במניין  1.10

 . לגןהמתקנים הנדרשים  5מינימום 

כל המתקנים והאמצעים יסופקו עם משטחי הגנה מפני נפילה בהתאם לכלל התקנים  1.11

 .1498ובתקן מתקני משחק  1918לרבות סימון לעיוורים וכבדי ראייה לפי ת"י 

נכון למועד תקנים והלוחות משחקים המוצעים על ידי המציע, עומד כל אחד מהמ 1.12

 מתקני  1498י", בדרישות תקן ישראלי רשמי, תהאחרון להגשת הצעות למכרז

 אליו בנוסף או במקומו יבוא אשר אחר תקן כל או/ו ונספחיו חלקיו כל משחקים, על

 ציבורי למקום נגישות התאמות מתקני משחק, תקנות והקמת לתחזוקה והנוגע

 מוסמכת. רשות מאת נוהל או דין כל הוראות ולרבות 2013 -ד"התשע בניין, שאינו

לא תתאפשר החלפה של מתקנים לאחר הזכייה או ביצוע שינויים במתקנים לאחר  1.13

 הגשת ההצעה במכרז או לאחר הזכייה.

 מתקני חובה כמפורט להלן: 5יכלול לפחות  הגן 1.14

 . 1שני מתקני קרקע מטיפוס  .א
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  80מינימום של המתפרס בשטח אשר ישמש כמרכז גן השעשועים, מתקן משולב  .ב

, וכולל אלמנטים שונים וביניהם: מגדל, מגלשה בעלת גישה מ"ר לכל הפחות

ומסלול פעילות שיכלול אלמנטים )אביזרי , גשר סא גלגלים באמצעות כבשילכ

 משחק( משולבים ושונים. 

 .2שני מתקני קרקע מטיפוס  .ג

חלף האמור, ניתן להגיש הצעה לגן שעשועים לאנשים עם מוגבלות הכולל  יודגש כי,

, חלף מתקני קרקע 1יותר ממתקן מרכזי משולב ו/או יותר ממתקן קרקעי מטיפוס 

 .2מטיפוס 

, בהתאם לאמות המידה יתר המתקנים המוצעים הינם לשיקול דעתו של המציע

 .המפורטות לעיל

במהות מתקנים זהים או מתקנים זהים  2להציע  המתקנים יהיו מגוונים ושונים. אין 1.15

 תפעולם. 

 וריבוד גומי כמפורט להלן במסמכי המכרז.  ממבראנה/יכלול הצללת מפרשים הגן 1.16

בעת תכנון גן השעשועים, יש להביא בחשבון אפשרות של חשיפה ממושכת לקרינת  1.17

שמש ולתכנן אמצעים יעילים ככל האפשר להצללת המגרש ולמניעת התחממות רכיבי 

 המתקנים. 

 יכלול חשיבה יצירתית וחדשנית.  הגןנדרש כי התכנון של  1.18

ולמתקנים תינתן אחריות מלאה לשנתיים. המציע רשאי להגיש תקופת אחריות  לגן 1.19

 ארוכה יותר ולזכות בניקוד גבוה יותר במידה ויעשה כך. 

 שנים.  10תקופת האחריות לריבוד הגומי תהיה  1.20

יודגש כי הצעת אחריות עם התניות והסתייגויות, למעט מקרים של השחתה וונדליזם,  1.21

 תביא לפסילת ההצעה. 

יהיה תמהיל של מתקנים שייתן מענה לכל  הגןיאפשר פעילות למגוון גילאים.  גןה 1.22

 קבוצות הגילאים.

תשומת לב המציע כי רכיב נכבד בניקוד האיכות מכרז זה הינו על בסיס איכות, ועל כן  1.23

 למתקנים שיוצעו על ידו תהיה השפעה גבוהה על בחירת הזוכה. 

 וב וההדמיות יחולו על המציעים. למען הסר ספק, כל הוצאות התכנון, העיצ 1.24

 תשומת לב המציע לאיכויות באמות המידה בפרק איכות ההצעה. 1.25

 ריבוד גומי  .2

 .TPVגומי  אריחי משטח 2.1

המשטח יכלול, באלמנטים הדורשים זאת, התקנה של אריח טקטלי מגומי כולל ביצוע  2.2

 העבודה כנדרש בתקן. 

 גומי פתיתי עשויים קצר. לזמן מעלות 110ארוך,  לזמן מעלות 40-80 לחום התנגדות 2.3

 .היצרן הוראות ולפי פוליאוריטן בסיס בדבק על מודבקים

שתאפשר  תשתית כל גבי על למתקני משחק או מסביב מתחת תבוצע ,תותקן היציקה 2.4

לאישור  בהתאם אספלט או בטון החלטה בין יציקת התקנים: מכון את אישור לקבל
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 נדרשים כולל שיפועים המתחם שטח לכל ומפולס אחיד להיות חייב המשרד. המשטח

 . המים לניקוז

. על גבי שכבת PBעל גבי שכבת הבטון או האספלט הקבלן ימרח דבק מסוג פריימר  2.5

ס"מ לפי  9-ס"מ ל 3בעובי משתנה שבין   S.B.Rמי מסוגוהפריימר הקבלן ייצוק שכבת ג

בת הגומי ובהתאם ל"גובה הנפילה" הצפוי. לאחר התייבשות שכ 1498דרישות תקן 

בעובי  TPVהתחתונה מרחב הקבלן שכבת דבק פריימר וייצוק שעבר גומי גרגרי מסוג 

בהרכב של צבעים או דוגמאות שיסוכמו בין המציע לבין המשרד והרשות  מ"מ 15של 

 המקומית. 

היצרן שיימסר  של בכתב אישור כולל, היצרן ידי על מאושר מתקין ע"י תבוצע ההתקנה 2.6

 העבודה.  ביצוע המקומית, בתוםלידי הרשות 

 גוונים לבחירת המשרד והרשות המקומית.  4לפחות  הגומי: יציקת צבע 2.7

, בצורה מעגלית, יוטבע לוגו ושם המשרד על יציקת הגומי. קוטר הלוגו ושם הגןבמרכז  2.8

 מטר, אלא אם המשרד יבחר להקטין את הקוטר.  5-המשרד לא יפחתו מ

 תקופת לאורך תקופתי בקבלת תקן תכלול עמידה יותשנים. האחר 10-תינתן אחריות ל 2.9

 .האחריות

אריח אבן לנגישות עיוורים. סימון אזהרה לפי  – אבן סימון לעיוורים וכבדי ראיה 2.10

 . ס"מ 60ברוחב  1918דרישות ת"י 

. המציע יגיש הצעת מחיר לפי עלות הגןלמען הסר ספק, ריבוד הגומי יבוצע בכל שטח  2.11

 מ"ר.   500למ"ר אחד כולל מע"מ. התכנון הוא להתקנת ריבוד הגומי על שטח של 

 אנשים עם מוגבלות, לרבות לאנשים עם מוגבלותמיועד  הגןתשומת לב ודגש המציע כי  2.12

המתניידים באמצעות כיסאות גלגלים. הגומי נדרש להיות באיכות, טיב ותקן 

 המותאמים לכך. 

  /ממבראנההצללת מפרשים .3

 מתקין ההצללות.  פרטי את לנציג הרשות המקומית ימסור הזוכה 3.1

 . העמודים כל גבהי כולל המתקנים עם מתואמות תכניות יגיש הזוכה 3.2

 .תאורה תכנון לצורך ההצללה עמודי גבהי את הרשות של החשמל מח' עם לתאם הזוכה על 3.3

 מת"י ותעודת מפרט כולל הבד סוג של דוגמאות לנציג הרשות המקומית יספק הזוכה 3.4

 .ההצללה לבד במפרט הנדרש וכל חוזק קריעה באש עמידה כולל להצללות

תכנון ההצללה ייעשה בכל קוטר עמוד וגובה נדרש ובהתאם לדרישות ואישור  3.5

 .הקונסטרוקטור

 משטח הגן בפועל. 110%ההצללה תתוקן עד ל 3.6

  להצללות האריג מפרט .4

 ויציבות חוזק לאריג המעניק HDPE גבוהה דחיסות בעל פוליאתילן עשוי – גלם חומר 4.1

 .הקודם למצבו יחזור מתיחה )רוח( לאחר גם ויציבות, אלסטיות בעל האריג שנים. לאורך
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 האריג פרימת תהליך מונעת זו אריגה צורת – במונופילמנט ייחודית אריגה – האריג מבנה 4.2

 . קרע של גם במקרה

 גוונים לבחירה.  4גוון האריג ייקבע על ידי הרשות המקומית. לרשות המקומית יוצעו לפחות  4.3

 עמידות בפני אש. 5093האריג יעמוד בת"י  4.4

 B751 ASTMDלפי תקן  – N 200, ערב N 200שתי  – קריעה חוזק 4.5

 . מקביל( ישראלי תקן או ASTM 3787 תקן פיל (ניוטון קילו KN 3.7 – ביקוע 4.6

 . למ"ר גרם 320 מינימום – החומר משקל 4.7

 . U.V מקרינת התבלות מפני שנים 10 במשך לשמש חשוף מינימום – חיים אורך 4.8

 .צלזיוס מעלות 80 – טמפרטורה מקסימום. צלזיוס מעלות 30 מינוס – טמפרטורה מינימום 4.9

 (. ASTM 1777 תקן )לפי מילימטר 1.5 מינימום – עובי 4.10

 (.748ישראלי  תקן לפי 9(93% - 0%מינימום  – הצללה 4.11

 (.748ישראלי  תקן לפי ( 98% - 92% מינימום  –UV מסנני 4.12

 .55%מינימום  – מונופילמנט אחוז 4.13

 בחוט וסגור כפול תפר מחטי דו במכונת תהא התפירה. ומפרשים ממבראנה – תפירה מפרט 4.14

 חיים, אורך המקנה גלם, חומר מאותו הינו החוט התפירה: . חוט D 600 עובי מונופילמנט

 . האריג בדיוק כמו שנים לאורך ויציבות גמישות

 . ואחידה ישרה תהא מקצועית התפירה 4.15

 שכבות בשלוש מחוזקת פינה כל תורפה(, מהאריג )נקודת כבל יציאת בכל התפירה: אופן 4.16

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

 . ממבראנה במפרש או כשל של למקרה

שחיקה. השוליים יהיו תפורים בתפר  למניעת אריג שכבות שתי תפורות ההיקפי בשרוול 4.17

 כפול ומשולש כדי להקנות להם עמידות ובכדי שהקצוות לא יפרמו. 

 . הכבל של מבוקרת למתיחה נירוסטה אביזר מהאריג כבל יציאת בכל 4.18

 ומבוקרת אחידה מתיחה שתהיה מנת על "נוסע" הכבל בה אשר מגרעת יש זראבי בכל 4.19

 . הכבל ותמנע שחיקת

 ברדיוס חיזוק רצועות 6-8 עם תואם אריג שכבות בשתי מחוזק – בממבראנה מרכזי פתח 4.20

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

 מעוצבת(. גזירה)  הבד רפיון את שתמנע בשיטה תעשה הגזירה 4.21

 התקנת את המאשר הזוכה מטעם קונסטרוקטור מהנדס אישור פי על תתבצע העבודה 4.22

 . הסככה של וחוזק המבנה

ביותר  הגבוה מהמתקן לפחות מ' 1.2 יהיה הצללה גובה כי הזוכה, יוודא הצללה מבנה בכל 4.23

 . טיפוס למניעת וזאת

 .עובש ודוחה נרקב אינו האריג 4.24

 .וונדליזם טבע נזקי למעט התפוררות, כנגד הרשת על אחריות עשר שנות 4.25
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 הסככות שלד .5

 בקוטר עגול בחתך פלדה מצינורות עשויים יהיו הסככה עמודי -אנכיים פלדה עמודי 5.1

מ"מ לכל הפחות וגם הקורות ההיקפיות לא ירדו מתחת  2.9 דופן ועובי 2.0של " מינימלי

מ"מ וזאת כדי למנוע קריסה של העמודים ההיקפיים  2.9"-מועובי הדופן לא יפחת  1.5ל"

   באדמה. בטון קובית של ביסוס אם ייתלו עליהם אנשים. העמודים יהיו עם

 לחוזק זהה מינימלי אך בחוזק שונה פלדה מפרופיל גם עשויים להיות יכולים העמודים 5.2

 העמודים יהיו מגלוונים וצבועים בתנור. . כנ"ל צינור

 גוונים לפחות.  4על ידי הרשות המקומית מבין  הגוון ייבחר 5.3

 הצביעה תהיה בצבע המאושר על ידי מכון התקנים לצביעה במוסדות חינוך.  5.4

 . לעמודים יתווספו מגני טיפוס. 565הכבלים יהיו מגולוונים לפי תו תקן  5.5

 2.0מינימלי " בקוטר עגול בחתך פלדה מצינורות עשויים יהיו האופקיים הרוחב צינורות 5.6

  מ"מ מינימום. 1.3  דופן עוביו

 מחשב אשר המהנדס האופקיים, הצינורות על יתלו ובוגרים שילדים חשש וקיים מאחר 5.7

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

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

על קבלן הביצוע שיועסק על ידי הזוכה, לספק חישובים סטאטיים ודינאמיים על כל  5.8

 הצללה אשר הוא מבצע וכן את מפרט היסוד בהתאם )השלד והאריג(. 

)לרבות האריג, השלד והעיגון( יאושרו על  /ממבראנהכל תוכנית להתקנת הצללת מפרשים 5.9

 . 414ידי קונסטרוקטור מוסמך מטעם הזוכה, לרבות התאמת הדרישות לתקן הישראלי 

 יש לקחת בחישובי העומס מקומות אשר חשופים למנהרות רוח או לרוחות.  5.10

ללא אישור קונסטרוקטור לתוכנית מראש, ולא  /ממבראנהלא תותקן הצללת מפרשים 5.11

ללא בדיקת קונסטרוקטור את ההתקנה  ממבראנה/ם להצללת מפרשיםיאושר תשלו

 בפועל. 

 

 הסככות שלד עיגון .6

 . קונסטרקטור מטעם הזוכה הוראות או/ו היצרן הנחיות פי על יבוצעו היסודות 6.1

 הגיעה לא היסודות חציבת שחפירה במקומות לעיגון במיוחד מופנית הזוכה לב תשומת 6.2

 סלע טבעי./לאדמה

 . המהנדס הוראות קבלת לאחר אלא העיגון, את הזוכה יבצע לא אלה במקומות  6.3

 על חלה המתקנים לעיגון מהנדס של כתובות הנדסיות הנחיות קבלת ועלויות האחריות 6.4

 תשולם בנפרד.  ולא הזוכה

בהצעת המחיר של המציע. עומק החדרת העמודים וגודל  כלולים החציבה יהיו או/ו החפירה 6.5

 . 414ראש יסוד הבטון יתיאמו לכוחות הפועלים על ההצללות ויחושבו על פי תקן ישראלי 
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 מיתוג .7

, )בחלק מתקני השעשועים שבהצעת המחיר( העלות של גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות 7.1

 כוללת הוצאות בגין מיתוג הפארק כמפורט להלן.

פארק יותקן שלט כמפורט להן. התקנת השלט הינה חלק בלתי נפרד מכל גן והיא תגולם בכל  7.2

. דהיינו, התמורה בגין גן שעשועים בחלק המתייחס למתקני השעשועים בתוך הצעת המציע

 לאנשים עם מוגבלות תכלול בתוכה את עלות השלט. 

ור, התמורה בגין המציע רשאי להתקשר עם קבלן משנה לצורך רכישת והתקנת השלט. כאמ 7.3

ותשוכלל בחלק המתייחס למתקני  גןהשלט כלולה בתמורה שתשולם על ידי המשרד בגין כל 

 . השעשועים שבהצעת המחיר

בכניסה לגן השעשועים לאנשים עם מוגבלות יוצב שלט כניסה מפח מגולוון, חצי עיגול, דו  7.4

ה עם הפנים של השלט , שיוצב בכניסה לגן בצד הימני של הכניס0.46X1.46צדדי, במידות 

 בעברית לחזית. להלן הדמיה של השלט

 
, זאתהמבקשות  הוספת כיתוב בשפה הערבית לרשויות המציע יאפשר לרשויות מקומיות 7.5

 בתיאום עם המזמין.

 יותקנו המשרד, ולא סמליל לצד נוספים )לוגואים(סמלילים  יופיעו בשטח השלט לא 7.6

שלו )ושלו בלבד(  העסק סמליל את להציג רשאי יהיה השלט האמור. הספק בסמוך שלטים

על גבי כל מתקן בצד, באחוריו או בתחתיתו )פעם אחת בלבד(, בהדבקה, חריטה או הטבעה 

 מכל סוג שלא תעבור את גבולות המתקן, אך לא על גבי השלט.

במרכז ריבוד הגומי תתבצע הדפסה/הטבעה של לוגו המשרד ושם המשרד בתוך מסגרת  7.7

מ"ר. התמורה בגין ההדפסה/הטמעה הינה חלק בלתי נפרד מן  3מעגלית בקוטר של 

ועל המציע התמורה שתשולם על ידי המשרד בגין כל גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות 

 לגלם את הוצאות ההדפסה/הטבעה בהצעת המחיר שלו לריבוד הגומי המבוקש. 
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 יאור העבודה ותקניםת .8

 התכנון שיבוצע על ידי הזוכה יהיה תכנון מפורט הכולל את כל דרישות מסמכי מכרז זה.  8.1

 הזוכה יהיה אחראי לעמידת כל המתקנים בתקן הישראלי ולטיב, האיכות וחוזק החומרים. 8.2

מנהל הפרויקט מטעם הזוכה יתאם מול נציג הרשות המקומית את כלל העבודות הנדרשות  8.3

אספקה, התקנה וכדומה ועד לסיום העבודות והמצאת כל )איתור השטח, היתר בנייה, 

 האישורים הנדרשים(.

הזוכה ייפגש עם נציגי הרשות המקומית ויערוך סיור באתר המיועד להתקנת המתקנים.  8.4

הזוכה יקבל מפת מדידה של השטח מהרשות המקומית. ע"ג מפת המדידה יגיש לעירייה 

כולל מרחקי בטיחות של כל מתקן.  1:100תוכנית של העמדת המתקנים באתר ביחס של 

 תחילת העבודות בפועל באתר יהיו רק לאחר אישור בכתב של הרשות המקומית.

הזוכה יספק לנציג הרשות המקומית את תוכנית המתקנים כולל מרחקי בטיחות, מפרטים  8.5

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

 ים הישראלי או מכון בדיקות מוסמך למתקנים לפני ההתקנה. מכון התקנ

לאחר גמר הביצוע, על הזוכה לספק לרשות המקומית בדיקה של מכון התקנים או מוסמך  8.6

מטעם המכון לכל מתקן, הוראות אחזקה של המתקנים, אישור קונסטרוקטור לביסוס 

ל יצרן. במידה ואחד המתקנים, תעודת אחריות לכל המתקנים על פי המפרט הטכני של כ

הבודקים מצא ליקוי כלשהו, על הזוכה לתקן על חשבונו כל פגם שיימצא במתקן על ידי 

 הבודק ולבצע בדיקה חוזרת על חשבונו. אישורי מורשי נגישות מתו"ס ושירות.

 נקבעו בדין.הזוכה מתחייב לעבוד על פי כל חוקי ותקנות הבטיחות ש 8.7

ם בהם יותקנו המתקנים בצורה תקנית במשך תקופת הזוכה מתחייב לגדר כל אחד מהאתרי 8.8

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

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

 ככל שייגרם נזק למתקנים או שהמתקנים ייגנבו במהלך תקופת הביצוע )התקופה בה הזוכה 8.9

קיבל את האתר לצורך ביצוע העבודות( ולפני מסירת האתר לרשות המקומית, האחריות 

 לתיקון או להמצאת מתקנים חלופיים תהיה של הזוכה בלבד.  

 הזוכה יחזיק את אתרי ביצוע העבודות בצורה מסודרת ונקייה.  8.10

עבודות עבודות בנייה, בנייה הנדסית וחפירות יבוצעו בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ) 8.11

 .1988-בנייה(, התשמ"ח

ובהתאם  1970-עבודה בגובה תבוצע על פי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 8.12

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

 .החשמל והתקנות על פיו חוק עפ"י מתאים רישיון בעל חשמלאי ע"י יבוצעו חשמל עבודות 8.13

ום, ריתוך, חיתוך וכל פעולה הגורמת להיווצרות ניצוצות או אש בעת ביצוע עבודות כגון חימ 8.14

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

 כיבוי זמינים, הרחקת ונטרול חומרים דליקים, חציצה וכדומה. 

ה )ציוד מגן העובדים יצוידו וישתמשו בציוד מגן אישי כנדרש בתקנות הבטיחות בעבוד 8.15

 . 1997-אישי(, התשנ"ז

על הזוכה לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים, כלי העבודה וכיו"ב, ובכלל זה  8.16

מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", יעברו בדיקת 
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כלי  תקינות על ידי בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות. ציוד, מכונות, אביזרים,

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

כל זוכה ימציא בתום העבודות ו/או במהלכן את כל האישורים לפי דין לרבות מורשה נגישות  8.17

 מתו"ס בשירות מטעם הזוכה ועל חשבונו. 

כל המתקנים יתוכננו על ידי הזוכה ועל חשבונו. תוכניות המתקנים יאושרו על ידי מהנדס  8.18

 קטור שיועסק/ו או יישכר/ו על ידי הזוכה ועל חשבונו. קונסטרו

המתקנים יתוכננו על ידי הזוכה ועל חשבונו באופן שלא יהיו בהם חלקים, רכיבים או  8.19

 אביזרים שעלולים להילכד בהם חלקי גוף של ילדים ומשתמשים.

פות או אמצעי החיבור, כגון ברגים ואומים במקומות נגישים, יהיו מגולוונים, מכוסים בכי 8.20

 שקועים.

חוליות של שרשראות יהיו מגולוונות וקצרות, כדי למנוע אפשרות של היתפסות האצבעות  8.21

 בין חוליות השרשרת לבין חלקי החיבור.

לא יהיו מקומות נגישים במתקנים שבהם עלולים ילדים ומשתמשים להיפגע או להיחנק,  8.22

 להיצבט או להישרט או להיפגע. 

כזה שלא תתאפשר נפילה של ילדים ומשתמשים מגובה לפי  עיצוב המתקנים צריך להיות 8.23

 התקן והחוק.

 משטחי ההחלקה ומשטחי הישיבה יהיו ללא חיבורים. 8.24

 יש להתקין אבן סימון עיוורים. 8.25

 אמצעי עלייה, סולמות ומתקני טיפוס, יצוידו במאחז יד בשני הצדדים.  8.26

על לוחיות מפח מגולוון. כל מתקן יסומן במקום נגיש ובולט לעין בעברית, בסימון ברור  8.27

בלוחות יירשם שם היצרן, מספר קטלוגי, שנת ייצור והתקנה, הגבלת גיל ילדים לשימוש, 

 תו תקן ודרישות נוספות של הרשות המקומית. 

כל המתקנים צריכים להיות בעלי גימור טוב וחלק ושבמקומות הנגישים לא יהיו פינות  8.28

 חדות או מחוספסות. 

שכבות  2-תקנים יהיו מפלדה מגולוונת. הפלדה תיצבע בצבע יסוד ובכל חלקי המתכת של המ 8.29

 מיקרון. 10-34נוספות של צבע פוליאורתן בעובי של 

 יהיו כבלים של מתיחה גבוה. טבעות חוזק בעלי מגולוונים יהיו פלדה מחוטי עשויים כבלים 8.30

 .עבודה כלי ללא פתיחה מפני יהיו מוגנות מנירוסטה. הטבעות ויהיו בתפסים מצוידות

 שרשראות ומחברים יהיו מפלדה מגולוונת.  8.31

 מיסבים יהיו מקוריים. 8.32

 .סגורים יהיו הצינורות עגול. קצוות חתך מגולוונת, בעלי מפלדה יהיו צינורות 8.33

חלקים עשויים עץ יורכבו באופן שלא תהיה הצטברות של מי גשם ומי טל על המתקנים.  8.34

ופאי או אמריקאי או עץ מזן אחר שאינו העץ המיועד לייצור המתקנים יהיה עץ אורן איר

נופל באיכותו מעץ האורן המוכר לעיל, או בולי עץ לעמודי חשמל וטלפון בקוטר מינימאלי 

סנטימטר. אין להשתמש בעץ פגוע בחרקים או בעץ רקוב. כל עץ לייצור המתקנים  20של 

מיוחדים יחוסן מפני מזיקים, אלא אם הגימור של המתקנים נעשה באמצעות חומרים 

 המתאימים לשימוש בחוץ.

 .יצוק מוקשה פלסטיק/זכוכית בסיבי פלסטיק יהיה מחוזק 8.35
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 בשיטה בקדמיום מצופים או מגולוונים העץ יהיו חלקי לחיבורי ולולבים ברגים, אומים 8.36

 נגישים, יכוסו במקומות בלולבים בברגים או משתמשים פסיבציה. אם עם אלקטרוליטית

 לפני מתחת שקועים יהיו ל נגישים"כנ שקועים. אומים שיהיו או פלסטיק בכיפות הברגים

 נגד מובטחים יהיו הברגים והאומים באמצעותם. כל המהודקים הרכיבים של השטח

 זעזועים. עקב היפתחות

 מים. לחדירת אטומים שיהיו באופן יתוכננו וחיבורים מחברים 8.37

. 427ת"י  הישראלי בתקן לנדרש בהתאם מוסמכים, שהוסמכו רתכים ידי על ייעשה ריתוך 8.38

 וסיגים. סדקים, נקבובים וללא מלאה חדירה בעלי יהיו הריתוכים

חשבונו כחלק מהצעת המחיר של הזוכה  ועל על ידי הזוכה יוקמו למתקנים היסודות כל 8.39

 ויחייבו בדיקה ואישור של מהנדס קונסטרוקטור לאחר התקנתם.

 מסגרת מסמכי מכרז זה.הספק נדרש לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים ב 8.40

יש להגיש מפרט טכני ומפורט של כל מתקן הכולל גודל, מאפיינים, מספר משתמשים,  8.41

חומרים וכדומה. יש להגיש הדמיות או צילומים של כל מתקן מוצע וכל מסמך אחר הנוגע 

 למתקנים המוצעים על פי שיקול דעתו של המציע. 

נו על בסיס איכות, ועל כן למתקנים שיוצעו תשומת לב המציע כי עיקר הניקוד במכרז זה הי 8.42

 על ידו תהיה השפעה גבוהה על בחירת הזוכה. 

 למען הסר ספק, כל הוצאות התכנון, העיצוב וההדמיות יחולו על המציעים. 8.43

ים ובמידת הצורך השקעה )ביצוע העבודות גנהתאמת השטח בכל אחד מהאתרים להקמת ה 8.44

עפר, מים, חשמל וגידור, ככל שיידרשו, הינם בפועל( בפיתוח סביבתי הכולל עבודות 

 באחריות הרשות המקומית.

, יהיה אחראי על חיפוי המתקנים לאנשים עם מוגבלותי שעשועים גנמציע המגיש הצעה ל 8.45

(. החיפוי וההצללה יהיו חלק ממבראנה/)ריבוד גומי( ועל הצללת המתקנים )הצללת מפרשים

 די כל זוכה במסגרת מכרז זה כחלק מהצעתו. ויסופקו על י גןבלתי נפרד ממאפייני כל 

כפי שיפורט בהמשך, כי  ההתקנה תבוצע בתיאום מלא בין הזוכה לבין הרשויות המקומיות, 8.46

 וריבוד גומי.  ממבראנה/הצעת המציע תכלול התייחסות להצללת מפרשים

ההתקשרות עם המציע תהיה בכפוף להקצאת תקציב מתאים. לפיכך יובהר, למען הסר  8.47

כי ייתכן מצב בו ייבחר מציע זוכה במכרז דנן ולא יתקבל או לא יוקצה תקציב מתאים. ספק, 

במקרה כאמור לא יתקשר המזמין עם המציע הזוכה, ולא יהיה למציע הזוכה כל טענה כנגד 

 המזמין בשל כך.

כל המתקנים יאושרו על ידי יועץ בטיחות שיועסק על חשבון הזוכה, לרבות מורשה נגישות  8.48

 מתו"ס ומורשה שירות. 

 שיטת העבודה  .9

יקבע את מספר גני השעשועים שיוקמו ברשויות המקומיות השונות. המשרד אינו  המשרד 9.1

 מתחייב אודות מספר גני השעשועים שיוקמו בפועל. 

בהן יוקמו גני השעשועים לאנשים עם מוגבלות, תתבצע על ידי  בחירת הרשויות המקומיות 9.2

 המשרד באופן בלעדי ועצמאי. 
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סדר הקמת גני השעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות השונות ייקבע על ידי  9.3

 המשרד. 

 המשרד יסייע לזוכה בעבודה מול הרשויות המקומיות. 9.4

 הזוכה יקבל דגשים, עדיפויות והנחיות לשלבי העבודה.  9.5

 לוחות הזמנים המדויקים להקמה בכל רשות מקומית ייקבעו בין הזוכה לבין המשרד.  9.6

הפגישות להקמת גני השעשועים לאנשים עם מוגבלות בין הזוכה לבין עובדי הרשות  9.7

 המקומית, תתואמנה עצמאית על ידי הזוכה.

יועד להקמת גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות ולבחון את על הזוכה להגיע לשטח המ 9.8

הדרישות והתנאים הנדרשים להקמת פארק, לרבות פיתוח, גודל השטח,  עמידתו בכל

 תשתיות וכדומה. 

במקרה בו הזוכה, מעוניין להחליף את מנהל הפרויקט מסיבה כלשהי עליו להחליפו במנהל  9.9

משרד קורות חיים וכל מסמך שידרש על מנת העומד בדרישות מכרז זה. על הזוכה להעביר ל

להוכיח את עמידת המנהל החדש בדרישות המכרז שצוינו לעיל. יודגש, נדרש אישור המשרד 

 למנהל החדש, אי עמידה בתנאי זה, מהווה הפרת ההסכם בין הצדדים. 

הזוכה או המנהל מטעמו, יגיע לפגישות עבודה עם נציגי המשרד במועדים שייקבעו, לרבות  9.10

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

 יניות, עבודה מול רשויות מקומיות, חסמים וכדומה. הקשורה במכרז, לרבות קביעת מד

 לוחות זמנים: 9.11

  ייקבע על ידי המשרד. לוח הזמנים  גני השעשועים לאנשים עם מוגבלותסדר הקמת

בשטחה של רשות מקומית  גן שעשועים לאנשים עם מוגבלותהמדויק להקמת 

וע בשטח כלשהי, ייקבע בין הזוכה לבין הרשות המקומית, בכפוף לזמינות הביצ

 הרשות המקומית. 

 לייצר או לייבא את גן השעשועים לאנשים עם מוגבלות הזוכה יידרש לתכנן את ,

גני השעשועים המתקנים, לספק, להוביל, להתקין את המתקנים, להקים את 

 ולספק את האחריות הנדרשת.  לאנשים עם מוגבלות

  שטח הרשות ב גן שעשועים לאנשים עם מוגבלותהזוכה יידרש להשלים הקמת

ימים מעמידת הרשות המקומית בכל הדרישות )פיתוח, תשתיות  90המקומית תוך 

 וכדומה(.   

 עובדי הזוכה .10

, יתחייב הזוכה גן שעשועים לאנשים עם מוגבלותלצורך תכנון, אספקה, ביצוע והתקנה של  10.1

 לאתר ולהעסיק כוח אדם בהיקף הנדרש על מנת לעמוד בדרישות המכרז.

 כוח האדם יהיה כוח אדם מקצועי ומיומן לכך.  10.2

 הזוכה יהיה האחראי על קליטת כוח האדם הנדרש ליישום המכרז ולניהולו. 10.3
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הזוכה יצהיר בפני המשרד כי לעובדים אלו יש את הכישורים הנדרשים לביצוע העבודות  10.4

לעיל. העובדים ימלאו אחר הוראות המנהל ו/או המשרד, ויפעלו בהתאם  המתוארות

 וכנית העבודה. לת

כל עובד של הזוכה יחתום על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים וכן הצהרה בדבר חובת  10.5

 . )פרק ה'( הסכםנספחים לל 12סודיות, בנוסח המצורף כנספח 

הזוכה אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי מקום, להכשרת עובדים בהתאם  10.6

 על חשבונו על פי צרכי השירותים במכרז. לצרכים ובכלל זה השתלמויות וקורסים

מובהר כי המציע ו/או הזוכה ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו לא ייחשבו כעובדיו של המשרד,  10.7

וכי למעט תשלום התמורה המגיעה לזוכה, הרי שהוא ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו לא יהיה 

זה. הזוכה יידע את  זכאי מהמשרד לכל תשלום ו/או תמורה ו/או הטבה אחרת בגין מכרז

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

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

 המנהל מטעם הזוכה ישמש כאיש קשר מול המשרד או מי מטעמו. 10.8

 ת עבודה מפורטת, בתיאום עם המשרד.המנהל יהיה אחראי על הכנת תוכני 10.9

המנהל יהיה אחראי על הנעת העבודה בהתאם לתוכנית העבודה תוך מיצוי פוטנציאל כוח  10.10

 האדם המקצועי העומד לרשותו.

 המנהל ינהל את הצוותים ותפקודם תוך מעקב ובקרה על עבודתם. 10.11

 המנהל ישתף פעולה עם אנשי המקצוע של המשרד או מי מטעמו. 10.12

ד לטובת המשרד תמונת מצב עדכנית בתדירות שלא תפחת אחת לחודש, ויהיה המנהל יעמי 10.13

 נכון לספק את המידע למשרד בכל עת שיידרש לכך.

 מנהל הפרויקט לא יועבר מתפקידו אלא לאחר קבלת אישור מהמשרד. 10.14

עפ"י  המשרד רשאי לאשר או לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של הזוכה, וזאת 10.15

 די.שיקול דעתו הבלע
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 הסכם התקשרות 

 

 

 ב י ן

 

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 על ידי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 "(המזמין)להלן: "

 מצד אחד         

 ל ב י ן

 ________________________ 

 ________________________________מכתובת 

 "(הספק)להלן: " 

 מצד שני         

 

להקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות  2021-5מכרז פומבי מס' והמזמין פרסם את  הואיל

(, לקבלת הטובין "המכרז")להלן:  ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל 

 (; הטובין והשירותים")" למכרז פרק גוהשירותים המפורטים ב

והספק הגיש הצעה למכרז לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במכרז, לרבות נספחיו, כדי  והואיל

לספק את הטובין והשירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה 

 "(; ההסכם)להלן: "

צהרותיו ובהתבסס על ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הזוכה ובהסתמך על נכונות ה והואיל

הנתונים שבהצעתו הסכים עורך המכרז לקבל את הצעת הזוכה, להכריז עליו כ"ספק זוכה"  

 בנושא שירותי המכרז בתנאים המפורטים להלן;

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 כללי .1

 להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:  1.1

)פרק ג' למסמכי  והטובין השירותים פירוט– פרק ג' למסמכי המכרז 1.1.1

 המכרז(;

 חוברת ההצעה של הספק במכרז; – למסמכי המכרזב'  פרק 1.1.2
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 ערבות ביצוע; – 10נספח  1.1.3

 אישור על קיום ביטוחים; – 11נספח  1.1.4

 נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים;  – 12נספח  1.1.5

)בהתאם  ר המשרדבאתבנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו  1.1.6

לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם(, ייחשבו גם הם כמצורפים למסמכי 

 ההסכם.

 המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.2

ו בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחי 1.3

תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ובתכלית 

 המכרז של אספקת הטובין והשירותים למזמין באופן מיטבי.   

הכותרות שבהסכם זה משמשות לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה  1.4

 על פיהן.

 האמור בלשון זכר גם בלשון נקבע משמע וההפך.  1.5

 היקף ותקופת ההתקשרות 2

חודשים, החל ממועד החתימה על הסכם זה על  24תקופת ההתקשרות תארך  2.1

"(, כאשר למזמין הזכות תקופת ההתקשרותידי מורשי החתימה של המשרד )"

חודשים לכל  12תקופות נוספות, בנות  2להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד 

 תקופה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.  

כולל מע"מ. למזמין שמורה הזכות  ₪ 21,600,000היקף ההתקשרות לא יעלה על  2.2

נוספים, וזאת לצורך הוספת תכולות  10%-להגדיל את היקף ההתקשרות ב

 הקשורות לנושא המכרז, ונדרשות למזמין כחלק מההתקשרות. 

למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש  2.3

 לעדי.ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הב

כל שינוי בהיקף או תקופת ההתקשרות וכן מימוש הזכות להגדיל או להאריך  2.4

את ההתקשרות, תיכנס לתוקפה רק עם חתימה של מורשיי החתימה מטעם 

 המזמין, המפורטים בסוף הסכם זה.

 התחייבויות והצהרות הספק 3

  -הספק מצהיר ומתחייב כי  3.1

 אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם. 3.1.1
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הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת הטובין והשירותים  3.1.2

 בהתאם להסכם. 

בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין, באופן המשפיע על ביצוע  3.1.3

 ההסכם, הוא יישא בעלויות של שינויים אלו. 

ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים  3.1.4

 בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.למילוי חובותיו 

הוא מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי  3.1.5

 עובדיו ומי מטעמו, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר. 

הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות המכרז, לשביעות רצון המזמין,  3.1.6

 ויעשה שימוש בתוכנות מחשוב מקוריות בלבד לצורך כך. 

הוא לא יעשה שימוש, בעת מתן שירותים, בנתונים, תמונות, תוכנות,  3.1.7

מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו בעל הקניין הרוחני עליהם, או לחילופין 

 בעל רשות לעשות בהם שימוש לטובת המזמין.

הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי  3.1.8

ל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכל

 הוראות קב"ט המזמין.

הוא מתחייב למלא באופן מדויק אחר הדרישות שבהסכם זה על כל נספחיו.  3.1.9

ם בגני הספק מתחייב לספק שירותי תכנון, ביצוע, אספקה והתקנת מתקני

ות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל, שעשועים לאנשים עם מוגבל

 ות ודרישות עורך המכרז. בהתאם להנחי

הוא מתחייב למלא התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות התחייבות לתקן,  3.1.10

לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור והחלפה בסמוך לקבלת הודעת 

 עורך המכרז בדבר הצורך בכך. 

הזוכה מתחייב כי לכל אורך תקופת ההתקשרות, יהיו ברשותו כל האישורים,  3.1.11

ישיונות הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כל דין. הזוכה מתחייב התקנים והר

לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע על פי הסכם זה ומחייבת 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.

ריות מלאה לכל פעילות של נותני שירותים/בעלי הזוכה מתחייב לשאת באח 3.1.12

 מקצוע מטעמו בקשר למתן השירות נושא המכרז. 
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הזוכה מתחייב לעמוד בכל דרישות "חוק למניעת העסקה של עברייני מין  3.1.13

 ".2001-במוסדות מסוימים, תשס"א

מבלי לפגוע באמור דלעיל וביתר זכויותיו של המשרד עפ"י כל דין, אם לא  3.1.14

ן או חלק מהם במועד, המשרד יהיה רשאי להזמין את אותם יסופקו הטובי

הטובין או טובין אחרים/דומים מספק אחר שזכה במכרז ו/או לפרסם מכרז 

 חדש ו/או לפעול בכל דרך אחרת עפ"י דין.

הזוכה מתחייב להתנהלות הולמת, ובכלל זה להימנע מהתנהגות גזענית או  3.1.15

 מבזה בעת מתן השירותים. 

 בקרה ופיקוח 4

ך המכרז יהיה רשאי לערוך, על פי שיקול דעתו, או לדרוש מהספק, לבצע בדיקות עור 4.1

 אקראיות לבחינת הטובין והשירותים שיסופקו.

הספק מתחייב למלא את כל  התחייבויותיו על פי המכרז וההסכם, וימלא אחר כל הנחיה  4.2

מידע או של נציגי עורך המכרז, בכפוף להוראות המכרז וההסכם. בכלל זה, ימסור כל 

דיווח שיידרש על ידי המשרד, במועד ובאופן שייקבע על ידו; יאפשר לעורך המכרז ו/או 

נציגי המזמין לעיין בכל מסמך ולבדוק את הנעשה בהם בקשר לשירותים ולביצוע 

 התחייבויות הזוכה על פי הסכם זה.

אים למען הסר ספק, מובהר ומוסכם, כי עורך המכרז, המזמין, והמפקחים, אינם רש 4.3

ואינם מוסמכים לחייב את המזמין בכל חיוב כספי, בין שיש בו כדי לשנות את סכום 

התמורה לספק ובין שיש בו כדי להטיל עליו חיובים נוספים בקשר להתאמות, שינויים.  

חיובו של כל מזמין בעניינים אלה ייעשה אך ורק במסמך בכתב, חתום על ידי מורשי 

 החתימה של המזמין.

 יגיש למשרד דוחות תקופתיים ערוכים באופן ובתדירות שיורו נציגי המשרד.הזוכה,  4.4

 

 סודיות ואבטחת מידע 5

הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך  5.1

ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת 

צורך ביצוע חובותיהם ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט ל

 בהתאם למכרז ולהסכם. 

לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא  5.2

 תכלול: 

מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות  5.2.1

 זו.

 מידע שהיה בידי נותן השירותים טרם החתימה על ההסכם.   5.2.2
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רותים יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע ככל שהספק או נותן השי 5.2.3

מסוים מתחולת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, ועדת 

המכרזים תדון בבקשה ותהיה רשאית לקבלה, בהתאם לשיקול דעתה 

הבלעדי וככל שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של 

 המזמין, המזמינים או הציבור בכללותו.

ספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת ה 5.3

עבודתם נחשפים למידע של המזמין, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, 

 בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה. 

הספק יהיה אחראי לאבטחת מידע של המזמין המגיע לרשותו בעת ביצוע  5.4

ים בשוק, וככל שיש דרישות מאת ההסכם באמצעי אבטחה נאותים המקובל

 המזמין בהקשר זה, בהתאם לדרישות המזמין.

הספק ינקוט בכל הצעדים הנדרשים לצורך אבטחת המידע שיגיע לרשותו בעת  5.5

ביצוע ההסכם, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים והגנות הסייבר המשמשות 

כם זה לאבטחת המערכות בהם הוא עושה שימוש בעת ביצוע חובותיו לפי הס

 הם חדישים ועומדים בסטנדרטים המקובלים עבור מערכות אלו. 

הספק יציג למזמין, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת  5.6

 המידע.

 ניגוד עניינים בביצוע ההסכם 6

הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין  6.1

 ן המזמין.במישרין ובין בעקיפין, בינו לבי

הספק מתחייב לא לעשות במעשה או במחדל, אשר עלול להעמיד אותו במצב של  6.2

ניגוד עניינים עם מתן השירותים לעורך המכרז לפי ההסכם, שלו או של עובדיו 

 או מי מטעמו. 

בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המזמין יודיע  6.3

הוי ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. הספק על כך למזמין, ללא כל שי

בנוסף, במקרה כאמור, ככל ולעמדת המזמין מתאפשר למנוע ניגוד עניינים זה, 

יודיע המזמין לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך 

 הסרת ניגוד העניינים, והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.

בור כי אין מנגנון מספק  להסרת החשש לניגוד עניינים, לחילופין, ככל והמזמין ס 6.4

רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו של הספק ולסיים את ההתקשרות  

 עמו. 
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הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך  6.5

נספח ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע כ

 . להסכם זהנספחים  –לפרק ה'  12

לרבות בעליו של הזוכה, עובדים ומועסקים מטעמו,  –לעניין סעיף זה, "הזוכה"  6.6

גורמים מקצועיים בני משפחה של בעלי הזוכה, וכל תאגיד שבעלי הזוכה הם 

בעלי עניין בו. המונחים "בן משפחה" ו"בעל עניין" יפורשו כהגדרתם בחוק 

 . 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 בעלות וזכויות יוצרים 7

-הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על 7.1

"(. ככל שהספק אינו בעל מלוא זכויות זכויות הקניין הרוחניידי המזמין )"

הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל 

והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת האישורים, הרשאות השימוש 

 ידי המזמינים, בהתאם לתנאי חוזה זה.-השירותים והשימוש בהם על

בכל מקרה שבו יטען צד שלישי כלשהו, כי שירות שהעמיד ספק לרשות המזמין  7.2

"(, אזי הספק יישא באחריות טענת הפרהמפר זכות קניין רוחני של צד שלישי )"

עם טענת ההפרה, על חשבונו ובכלל זה ישלם שיפוי מלא הבלעדית להתמודדות 

 למזמינים וכן את כל ההוצאות, הנזקים ושכ"ט עו"ד שבהם יידרש לצורך כך.

המזמין יודיעו לספק על כל תביעה שתוגש ובה הועלתה טענת הפרה. במקרה  7.3

כאמור הספק יכנס בנעלי המזמין לצורך ניהול ההליך, אלא אם המזמין יבקש 

 עצמו בהליך. לייצג את

כל תוצרי העבודה של הספק במסגרת ביצוע הסכם זה, ובכלל זה נתונים, מצגות,  7.4

מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר שנבנה על ידי הספק 

"(, הנם זכויותיו תוצרי העבודהבמהלך תקופת ההתקשרות עבור המזמין )"

כל לעשות בהם כל שימוש שירצה הרוחניות וקניינו הבלעדי של המזמין והוא יו

 בעתיד, כמנהג בעלים, בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני.

תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא  7.5

הוכנו עבור המזמין במסגרת ביצוע ההסכם, ואשר נמצאים בבעלות הספק טרם 

 כניסתו לתוקף של ההסכם.  

ר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין גם אם מתן השירותים ע"י למען הס 7.6

 הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.

הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או  7.7

 לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש.
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 יחסים בין הצדדים 8

 בין הצדדים כי:  מוצהר ומוסכם בזה 8.1

היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק  8.1.1

 של עובדי וקבלני המשנה של הספק.

הספק מצהיר בזה, כי הודיע בכתב והבהיר לכל מי מהמועסקים על ידו  8.1.2

בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין עורך המכרז ו/או המשרד לא יתקיימו כל 

 יחסי עובד מעביד.

הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור  -תשלומים וניכויים בגין המועסקים  8.1.3

כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם 

 מוטלת עליו על פי כל דין, או הסכם.

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל  8.1.4

דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל 

 ישיר בין כקבלני שירות, או לכל אדם אחר. 

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות  8.1.5

 בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק. 

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חוקי העבודה החלים על הספק כלפי עובדיו  8.1.6

, חוק שעות עבודה 1959-וק שירות התעסוקה, התשי"טהם, בין היתר: ח

, חוק חופשה שנתית, 1976-, חוק דמי מחלה, התשל"ז1951-ומנוחה, תשי"א

, חוק שכר שווה לעובדת 1954-, חוק עבודת נשים, התשי"ד1951-התשי"א

, חוק חיילים 1953-, חוק עבודת הנוער, התשי"ג1996-ולעובד, התשנ"ו

, 1953-, חוק החניכות, התשי"ג1949-(, התש"טמשוחררים )החזרה לעבודה

, חוק 1963-, חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח

, חוק שכר המינימום, 1995-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

 .1987-התשמ"ז

ככל שלמרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מינהלית מצאה כי המזמין  8.1.7

ירה כלפי הספק, עובדיו או קבלני משנה שלו, כאילו הוא נושא באחריות יש

מעסיקם, ישפה הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג 

מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות 

 משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא המזמין. 

המזמין לספק על קיומה  במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע 8.1.8

 של התביעה, ויאפשר לספק להתגונן.
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אין לראות בכל זכות הניתנת לעורך המכרז או לנציגיו לפקח, להדריך או  8.1.9

להכווין את הספק או מי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את מתן השירותים 

-כראוי וביצוע הסכם זה במלואו, ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד

העברת אחריות כלשהי למזמין ביחס למעשה או מחדל של הזוכה  מעסיק או

 או מי מטעמו;

 תמורה 9

בגין הקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות וביצוע מלוא התחייובותיו לפי  9.1

מספר גני  במכפלתעל פי הצעתו, המכרז והסכם זה, יקבל הזוכה תמורה 

המשרד וקיבלו  השעשועים לאנשים עם מוגבלות שסופקו בפועל לשביעות רצון

על פי הזמנה תקציבית חתומה  הרשות המקומית כמפורט להלן,את אישור 

ומאושרת שנמסרה לידו בטרם אספקתם. לתמורה זו תתווסף התמורה עבור 

הצללה וריבוד גומי בהתאם להצעת המחיר של הזוכה במכפלת המטראז' אשר 

 הותקן בפועל. 

ורק על פי מספר המתקנים  התמורה שתשולם בפועל על ידי המשרד תהיה אך 9.2

 שיותקנו בפועל, וגודל ההצללה והריבוד שיותקנו בפועל.

מ"ר ובגלל שיקולי גודל הפארק,  500-ככל ששטח הגן יהיה קטן יותר מ 9.3

טופוגרפיה, מרחקי בטיחות וסיבות נוספות, יותקנו בפארק פחות מתקנים 

פורט תופחת מהתמורה עלות המתקן ו/או לוח המשחק כממהצעת הזוכה, 

  בהצעת הזוכה. 

הגדילה את שטח הריבוד /או הזמינה הרשות המקומית מתקנים נוספים ו 9.4

מ"ר, הדבר יהיה על חשבונה. לא תתקבל עבור האמור  500-וההצללה מעבר ל

 לעיל, תמורה מהמשרד. 

הזוכה לא יהא זכאי לכל תשלום או תמורה שהיא בקשר עם אספקת שירותים  9.5

 שאינם תואמים את דרישות המכרז, ההצעה ותנאי הסכם זה. 

)בחלק מתקני המשחק  מובהר בזאת כי התמורה הנקובה במחיר גן שעשועים 9.6

מהווה תמורה סופית ומלאה בגין תכנון, אספקה, ביצוע  וריבוד גומי והצללה(

י שעשועים לאנשים עם מוגבלות וכוללים את כל ההוצאות, בין והקמת גנ

 לרבות תשלומי שכר לקונסטרוקטור,מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, 

מכון התקנים, גידור זמני של האתרים,  מנהל הפרויקט, יועצים, מורשי נגישות,

בכלל זה כי  אחזקה וניקיון של אתרי העבודה, הוצאות ביטוח וכדומה. כן יודגש

לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום עבור קבלני משנה 

הכרוכים בביצוע ההסכם. כן מובהר כי לא יתווספו  ותשלומים לצדדי ג',

למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא. בנוסף לאמור לעיל, 

שולם לספק ולא יהתמורה כוללת מע"מ בשיעורו על פי דין במועד התשלום. 
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סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, וכדו', אלא אם צוין 

 אחרת במפורש במסמכי המכרז. 

לא ישולמו לזוכה כל תשלומי הצמדה, התייקרויות מכל סוג שהוא או הפרשי  9.7

 שער כלשהם. 

בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם,  9.8

פק יישא בעלויות של שינויים אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי הס

 המכרז או בהסכם.

למען הסר ספק, תנאי החוזה בנוגע לתשלום התמורה לזוכה ותנאיו המפורטים  9.9

 בחוזה זה, יחולו במלואם גם על תקופת ההארכה. 

ור יובהר בזאת כי רק לאחר הקמת גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות וקבלת איש 9.10

מרשות מקומית כי גן שעשועים לאנשים עם מוגבלות הוקם במלואו והמתקנים 

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

 ותעודת אחריות( יתבצע תשלום סופי על ידי המשרד. 

 אבני דרך לתשלום 9.11

 התמורה תשולם לספק בהתאם לאבני הדרך המפורטים להלן: 9.11.1

 

 

 

התשלום בגין כל אבן דרך תיעשה אך ורק לאחר השלמת אבן הדרך במלואה,  9.11.2

 לשביעות רצון המזמין. לא יהיה תשלום על ביצוע חלקי או יחסי של אבן דרך. 

התשלום עבור כל אבן דרך יבוצע לאחר קבלת תיק גן שהוכן על ידי הזוכה,  9.11.3

קומית המכיל את כלל ההוכחות לביצוע העבודה לשביעות רצון הרשות המ

 בה המזמין ביקש לבצעה.

המסמכים אשר יצורפו לתיק הגן יסוכמו על ידי המזמין והזוכה, טרם תחילת  9.11.4

  עבודתו.

 כללי תשלום 10

כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי  10.1

 שמתפרסמים מעת לעת.

 #
 תיאור אבן דרך 'מס

1 

והקמה של גן לאנשים עם מוגבלות בגודל של , אספקה תכנון
מתקנים לכל הפחות וכן תוספות לוחות  5מ"ר, הכולל  500-כ

. משחק/מתקנים שהוצעה על ידי הספק בהצעתו למכרז
 – tpv הצללת מפרשים/ממבראנה ומשטח גומיבנוסף, 

 בהתאם  לשטח הגן בפועל
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גיעים לו בהתאם לצורך קבלת תשלום, הספק יגיש חשבון המפרט את התשלומים המ 10.2

"(. את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזמין, חשבוןלהסכם ולמכרז )"

 וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק. 

יובהר כי לא יוגש חשבון ולא תשולם כל תמורה, אלא, לאחר אישור בודק מורשה כנדרש  10.3

 .במסמכי המכרז בגין המתקן נשוא החשבון

 ל את הפרטים והמסמכים הבאים: החשבון יכלו 10.4

שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר התחייבות או  10.4.1

הזמנה, תיאור שירות או עבודה )וכן יחידת מידה, כמות, מחיר יחידה, אם קיים(, 

ערך כולל לפני מס ערך מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין החשבונית )מתייחס 

בספרות ובמילים, חתימת הספק או  –הסכום לתשלום  לעוסק מורשה בלבד(, סך

 חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך ממוחשב".

, בתוקף 1975-צילום תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 10.4.2

 לאותה שנת כספים.

, 1976-אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 10.4.3

כספים, כי הוא מנהל או פטור מלנהל את פנקסי החשבונות  בתוקף לאותה שנת

 והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ועל פי החוק.

קבלת חשבונית מס כדין ודו"ח ביצוע המפרט את מספר המתקנים וגני השעשועים  10.4.4

 שסופקו והותקנו, מועדים ופירוט העבודה, מאושרים על ידי נציג המשרד לצורך

מכרז זה ומאושרים על ידי נציג רשות מקומית, לפיהם גן השעשועים סופק, 

הותקן וקיבל את כל האישורים הנדרשים, תוך עמידת הספק בכל התחייבויותיו 

על פי מכרז זה. במידה והזוכה מפעיל קבלן משנה אזי יש לצרף הן את החשבוניות 

 לן המשנה.של קבלן המשנה והן החשבוניות המקוריות הממוענות לקב

על החשבון לכלול, בין היתר, את הסכום לתשלום לפני מס ערך מוסף )"מע"מ"(, ואת  10.5

סך הכול לתשלום כולל מע"מ. במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ עד מועד הגשת 

 החשבון תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.

ל מחיר השירותים במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, ע 10.6

או הטובין, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא בהתאם ובכפוף 

 לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי. 

הספק יידרש להגיש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת  10.7

שת חשבוניות באופן מקוון. לצורך כך, ממוחשבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הג

יבצע הספק את כל הפעולות הנדרשות ממנו לצורך התחברות לפורטל. לחילופין ימציא 
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או  03-9778799הספק אישור שהוא עושה שימוש בפורטל הספקים. לרישום: 

sapakim@inbal.co.il. 

כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל, המזמין יבדוק ויאשר  10.8

 ולהנחיות החשב הכללי.

ימים מהמועד  45 -מועד התשלום עבור חשבון שאושר על ידי המזמין, יהיה לא יאוחר מ 10.9

ימים מתום אותו  30 -שבו הומצא החשבון למזמין, ובמקרים חריגים לא יאוחר מ

 החודש שבמהלכו הומצא החשבון למזמין.

במקרה של אי התאמה בין החשבונית לסכום שאושר לתשלום, הזוכה יידרש להפיק  10.10

 חשבונית חדשה בהתאם לסכומים המאושרים או להפיק תעודת זיכוי/חיוב על ההפרש. 

 ערבות ביצוע 11

פי ההסכם ימסור -עם הודעת הזכייה, כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על 11.1

)חמישה אחוזים( כולל  5%הספק למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בהיקף של 

מע"מ, מערך ההתקשרות לשנה עם הזוכה, צמודה למדד המחירים לצרכן שתהיה, 

 הסכם. ספחים לנ –פרק ה' ל 10בהתאם לנוסח הערבות המצורפת כנספח 

 הערבות תהיה מאחד הגופים הבאים:  11.2

( לחוק 1)א()4בנק בארץ שהוא תאגיד בנקאי שקיבל רישיון בנק לפי סעיף  11.2.1

, לחילופין, ניתן להגיש ערבות מבנק בחוץ 1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 ;ערבויות – 7.5.1.1הוראת תכ"ם לארץ העומד בדרישות 

חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק  11.2.2

, לחילופין, ניתן 1981-הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א

הוראת ת בדרישות להגיש ערבות מחברת ביטוח בחוץ לארץ העומד

, למען הסר ספק, הערבות תהיה חתומה על ידי ערבויות – 7.5.1.1תכ"ם 

 חברת הביטוח, ולא על ידי סוכן הביטוח מטעמה; 

גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה  11.2.3

שאי להגיש הוראת קיזוז במקום ערבות הגשה בהתאם לנוסח גבוהה ר

 ;ערבויות – 7.5.1.1הוראת תכ"ם המפורט ב

 ערבות הביצוע תהיה בהתאם לאחת מהחלופות הבאות: 11.3

 . להסכםנספחים  –לפרק ה'  – 10 ערבות בהתאם לנוסח המפורט בנספח 11.3.1

שפורסם על ידי  תקן הערבויות הדיגיטליותערבות דיגיטלית, בהתאם ל 11.3.2

החשב הכללי, אשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח, אשר הוסמכו 

על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן. במקרה 
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, טופס, "תדפיס ערבות דיגיטלית"אמור, הערבות תוגש בהתאם לכ

הוראת תכ"ם, ''ערבויות ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ול

  .14.4.1דיגיטליות'', מס' 

יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. במידה והמזמין יממש  90תוקף הערבות יהיה  11.4

את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את תוקף הערבות 

 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.  90 -בהתאמה עד ל

המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום  11.5

ת, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת תקופת הערבו

השירותים או אחריות. במידה והספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות 

 ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

מובהר בזאת כי חילוט הערבויות לא ייחשב כתשלום פיצויים סופיים מאת הזוכה  11.6

ורך המכרז, וכי עורך המכרז יהיה זכאי לקבל מן הזוכה את ההפרש בין הסכום לע

 שנגבה עקב חילוט הערבות לבין סכום הנזק שנגרם בפועל.

במהלך תקופת ההתקשרות או תקופת המעבר רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו  11.7

 הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע , לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.

לאחר תום התוקף של הערבות, ככל שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות  11.8

 לספק.

 הגבלת אחריות 12

הספק יישא באחריות בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו  12.1

וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל 

של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, 

 במסגרת ביצוע הסכם זה. 

או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום המזמין, הבאים מכוחו  12.2

תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו 

או למועסקים על ידו. האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו 

 מוטלת על המזמין לפי דין.

וע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגר 12.3

 בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.

הספק מתחייב לשלם ולשפות את המזמין באופן מלא, ככל שיחויב המזמין לשלם כל  12.4

סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, בין אם הוא נובע מתביעתו של עובד 

או מי מטעמו של הספק )לרבות קבלני משנה( או עובד של המזמין או צד של הספק 

 שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. 
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גבול אחריות הספק לפיצוי או שיפוי המזמין עבור כל אירוע נזק לא יעלה על גובה  12.5

הנזק שנגרם או השיפוי שנדרש ועד פעמיים היקף ההתקשרות, לפי הסכום הנמוך 

ת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת מביניהם, ובתוספ

עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית 

על פי דין. הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט 

ל נזק שייגרם על ההוצאות שנגרמו לו כאמור. הגבלת האחריות האמורה לא תחול ע

 ידי מעשה או מחדל שנעשו בזדון על ידי הספק, עובדיו או קבלני המשנה ומי מטעמו.

המזמין יודיע לספק על כל תביעה או דרישה על פי סעיף זה בהקדם האפשרי לאחר  12.6

 קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה. 

 נזיקין, שיפויים, פיצויים  13

 ו/או מחלה ו/או תאונה כל ובגין לכל ומוחלטת מלאה אחריות אחראי יהיה הזוכה 13.1

אובדן ו/או נזק פיננסי טהור ו/או פיצויים בגין הפרת  ו/או נזק ו/או חבלה/או נכות

 השירות מתן כדי תוך כלשהו מחדל או ממעשה כתוצאה חוזה וכיוצא בזה, שייגרמו

 למשרד לרבות בעקיפין, בגין כל נזק שיגרם, או , במישריןאליהם ובקשר והטובין

 אחר לאדם ו/או מטעמם למי ו/או לשלוחיהם ו/או לעובדיהם ו/או ו/או לזוכה

בהתאם לקבוע בדין, ויהיה  שלישי צד כל כלפי אחראי זה יהיה הזוכה כלשהו, ובכלל

והוצאותיו,  חשבונו על המקרה, לפי הניזוק)ים(, ו/או המשרד את ולשפות לפצות חייב

 הפיצוי ו/או הנזק דמי לכך, ובכל בקשר נגדה שיוגשו תביעה ו/או כל דרישה בגין

שיגיע לו/לה/להם. הזוכה  משחרר לחלוטין ומראש את המשרד, עובדיו, שלוחיו, ואת 

כל מי שבא במגע מטעמו, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה/ ו/או מחלה ו/או 

צוי מכל סוג, נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש ו/או פי

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

 עילה שהיא ומכל סוג נזק שהוא.

הזוכה מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים על פי דין לעובד או לכל  13.2

תוך אדם אחר הנמצא בשירותיו של הזוכה, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם 

כדי מתן השירות ו/או בקשר איתו ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או 

בעקיפין, בביצוע התחייבויות הזוכה על פי חוזה ומכרז זה. הזוכה יפצה וישפה את 

 המשרד בגין כל תשלום שיחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.

 שגיאה עקב לו שיגרמו נזק או הפגיע כל המשרד בגין את וישפה אחראי יהיה הזוכה 13.3

 המקצועית. חובתו במילוי הזנחה ו/או מחדל ו/או הזוכה מקצועית של

למען הסר ספק, אחריותו של הזוכה כמפורט בסעיפים לעיל תחול גם בשל מעשים  13.4

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

 ומכרז זה.
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 ביטוח 14

נספחים  –לפרק ה'  11נספח המפורטים בתחייב, ולקיים את כל הביטוחים הספק מ 14.1

 על כל תנאיו, במהלך כל תקופת ההתקשרות.  להסכם

בנוסף לביטוחים הנדרשים והמפורטים במכרז, על הספק לבחון את חשיפתו לאור  14.2

הוראות המכרז והחוזה ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לו, בהתאם לניהול סיכונים 

 ק.של הספ

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק, מכל חובה החלה עליו על פי  14.3

 המכרז ועל פי כל דין.

 המחאת זכויות או חובות על פי הסכם 15

חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או  15.1

את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו 

 הבלעדי. 

אישר המזמין המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה,  15.2

ק מאחריותו כלפי המזמין בדבר מילוי לא יהיה באישור המזמין כדי לשחרר את הספ

 חובותיו לפי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי  15.3

 הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

 הפסקת ההתקשרות 16

סקת יום על הפ 60המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של  16.1

ההתקשרות בגין אי ביצוע ההסכם לשביעות רצונו של המזמין, או מכל סיבה אחרת, 

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

המזמין יהיה רשאי לתת הודעה על הפסקת ההתקשרות כאמור גם מבלי לפרש ולנמק  16.2

את החלטתו. לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין 

 ר עם הפסקת פעולתו כאמור.בקש

תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המזמין. ככל שבמהלך  16.3

 תקופת ההתקשרות לא יהיה תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר. 

הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, בין אם כהחלטה של המזמין,  16.4

היא, ישלם המזמין לספק בגין פעולות כתוצאה מהפרה של הספק או מכל סיבה ש

שביצע הספק טרם הפסקת השירותים, ובגינם זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים 

המפורטים בהסכם זה. במקרה כאמור רשאי המזמין להתקשר בהסכם עם ספק אחר 

 בנושא המכרז. 
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מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את  16.5

 יום, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים: 30ם הספק, בהתראה של ההתקשרות ע

 אם ימונה מנהל מיוחד, קדם מפרק, מפרק זמני או מפרק קבוע לספק;  16.5.1

 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק;  16.5.2

 אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;  16.5.3

כולת לבצע אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את הי 16.5.4

 את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;

אם הספק התנהל, בעת מתן השירותים, באופן מבזה כלפי אדם בשל גזעו,  16.5.5

 מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלות;

 זה. על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף 16.6

 סיום התקשרות 17

במקרה של סיום התקשרות,  הזוכה יהיה זכאי לקבל את כל התמורה בגין השירותים  17.1

 שסיפק, ככל שסופקו לשביעות רצונו של המשרד, עד למועד סיום ההסכם.

לעיל, לא תהא  9מוסכם ומוצהר כי מעבר לתמורה שתשולם לזוכה כאמור בסעיף  17.2

ת כלפי המשרד בקשר עם הפסקת פעולתו לספק כל תביעה או דרישה כספית או אחר

 על פי הסכם זה.

בתום ההתקשרות, ישתף הספק פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע  17.3

חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר 

היה הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, וי

 זמין לפניותיו.

ככל שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות  17.4

 על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם.    

הספק יחזיר לעורך המכרז/למשרד את כל הקבצים וקבצי המדיה, המסמכים,  17.5

יא )נייר, מדיה מגנטית או התיעוד, ההבהרות או כל פרט אחר, על כל מדיה שה

אופטית וכו'(, הנוגעים למתן 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  17.6

שרד ו/או לגורמים הקשורים עמו בכפוף לדין, וכי יתעד את תהליך המכרז/למ

 השמדת הנתונים שהיו ברשותו.
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הוראות באשר לאירוע של הפסקת הזמנת עבודה של המשרד עם הזוכה המבצע,  17.7

 ייקבעו במסגרת הסכם פרטני בין המשרד לזוכה.

 כם זה.לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהס 17.8

במקרה בו תופסק ההתקשרות בין המשרד לזוכה, יהיה רשאי המשרד לבחור אחת  17.9

 משתי החלופות:

להעביר את שירותי המכרז למציע אשר דורג במקום נמוך יותר )מהזוכים( במהלך 

 התיחור לתמהיל מסוים. 

לבצע הליך תיחור מחודש בין המציעים במכרז זה, לא יורשה להשתתף הזוכה עמו 

 ההתקשרות. הופסקה

 הפרת ההסכם 18

הפרה " –אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה )להלן  – הפרה יסודית של ההסכם 18.1

 "(:יסודית

 ;15-ו 13,14, 12, 11, , 7, 6, 5, 4, 3הפרת סעיפי ההסכם הבאים:  18.1.1

 חריגות משמעותיות מפרטי ההתקשרות המבוקשים במכרז; 18.1.2

 רז; אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכ 18.1.3

כשיש בידי עורך המכרז הוכחות, להנחת דעתו, שהזוכה או אדם אחר בשמו  18.1.4

או מטעמו קיבל, נתן או הציע לאדם אחר כלשהו שוחד, מענק, טובת הנאה 

 כלשהי בקשר להסכם.

 אספקת טובין שלא עומד בדרישות המכרז וההסכם; 18.1.5

 הפעלת קבלן משנה בניגוד להוראות במכרז וההסכם; 18.1.6

 מביצוע ההסכם;אם הספק הסתלק  18.1.7

הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, להפסיק  18.2

מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה נוספת ולבטל את 

ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור במכרז, בהסכם או 

 על פי כל דין. 

ר לעיל, יהיה עורך המכרז רשאי לבטל הסכם זה, בהתראה מבלי לפגוע בכלליות האמו 18.3

ימים מראש, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים )ככל שהוא לא תוקן  7בכתב של 

 בתקופת ההתראה האמורה( ככל והדבר עומד בהוראות הדין הקיים:
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יום; ויובהר, במקרה  30אם הזוכה הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  18.3.1

 יל על הזוכה להודיע מידית לעורך המכרז בדבר הפסקה כאמור. המפורט לע

לרבות  –אם הזוכה הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון. לעניין סעיף זה, "הזוכה"  18.3.2

בעליו של הזוכה, עובדים ומועסקים מטעמו. ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה 

 להודיע מידית לעורך המכרז בדבר האמור. 

ס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הזוכה אם ימונה מפרק זמני או אם ימונה כונ 18.3.3

קבוע או מנהל מיוחד לזוכה; ויובהר, במקרים המפורטים לעיל על הזוכה להודיע מידית 

 לעורך המכרז בדבר מינוי כאמור.

אם יינתן צו הקפאת הליכים לזוכה; ויובהר, במקרה המפורט לעיל על הזוכה להודיע  18.3.4

 רך המכרז בדבר מתן צו כאמור. מידית לעו

  -הפרת הסכם שאינה יסודית  18.4

 ביטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה:  18.4.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק  18.4.1.1

בהתחייבויותיו על פי המכרז וההסכם, מכל סיבה שהיא, יאפשר 

 ימי עבודה מקבלת הודעה בכתב 15לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 

מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם 

 לנסיבות העניין.

בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך,  18.4.1.2

יום על  45המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 

 הפסקת ההתקשרות בגין הפרת ההסכם. 

לא יוכל לעמוד  נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי 18.4.1.3

בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל 

לעמוד במועדי ובתנאי השירות, יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר 

 אלקטרוני למזמין. 

בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול  18.4.1.4

או  דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה,

 להפסיק את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה.

בכל מקרה של סיום הסכם זה מתחייב הזוכה להמשיך באספקת השירותים אשר   18.5

הוזמנו במועד שקדם למועד כניסת הביטול לתוקף, אלא אם כן יחליט המשרד אחרת 

ד ויודיע על כך לזוכה בכתב. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות המשרד לכל סע

 אחר על פי הסכם זה או על פי כל דין בגין ההפרה. 

ייבחן  –יובהר כי במקרים של מקרה כח עליון או כל מקרה שאיננו בשליטת הזוכה  18.6

 חיוב הזוכה בפיצויים כאמור לעיל בהתאם לשיקול דעת המשרד. 
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  –רכש מספק חלופי  18.7

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, במידה וכתוצאה  18.7.1

מהפרת הסכם שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון 

 המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.  

 תרופות מצטברות 19

ם, וכל הפעולות התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמי 19.1

שהורשה המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן 

מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או 

 תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין. 

 –קיזוז ועכבון  20

למזמין תהיה זכות לקזז  מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, 20.1

מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין 

שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו המזמין רשאי לעכב תחת ידו כל סכום שהוא 

 חייב לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי אחד מהם. 

על ידי המשרד על הכוונה לבצע פעולה זכות זו תהיה כפופה למתן הודעה בכתב  20.2

 בהתאם להוראות סעיף זה, ומתן הזדמנות לזוכה להשמיע את טענותיו בעניין.

על סכום הקיזוז תחול הריבית בשיעור הריבית הגבוה ביותר שאותו רשאי המשרד  20.3

 לגבות, וזאת החל מהמועד הקבוע לפירעון ועד למועד התשלום בפועל.

זכות קיזוז וזכות עיכבון כלפי עורך המכרז ו/או המשרד. הזוכה מוותר בזאת על כל  20.4

 על אף האמור בכל דין, לא תהיה לזוכה כל זכות לעכבון לגבי השירותים שבידיו.  

 –חילוט ערבות  21

מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם, ערבות הביצוע ניתנת לחילוט על ידי  21.1

ק או בגין התנהגות שאינה המזמין עקב הפרת תנאי המכרז או ההסכם על ידי הספ

מקובלת ושאינה בתום לב, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למזמין מהספק, ובכלל 

 זה פיצויים. 

לספק תינתן הזדמנות להציג את טענותיו בכתב או בעל פה, בטרם יממש המזמין את  21.2

 סמכותו לפי סעיף זה.

חילוט הערבות לא  ככל שחילוט הערבות נעשה לצורך פיצוי המזמין, מובהר בזאת כי 21.3

ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים בהתאם להסכם זה, וכי המזמין יהיה זכאי לקבל מן 

הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הפיצויים 

 המגיעים למזמין. 

http://www.negev-galil.gov.il/


 

_________________________________________________________ 

-99- 

מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : 8בי ' טל  | ביב  תל א  ,6 06 07 00-0 3  | gal i l .gov . i l-www.negev 

לאחר חילוט הערבות, ובהתאם להנחיות המזמין ולשיקול דעתי הבלעדית, יידרש  21.4

הספק להעמיד ערבות ביצוע חדשה בסכום הקבוע בהסכם זה, כתנאי להמשך 

 ההתקשרות. 

 ויתור 22

שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד עורך המכרז ו/או המשרד לא  22.1

ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם  יחשבו כוויתור של המשרד לפי הסכם זה ולא

 כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב. 

מובהר כי בכל מקרה בו ויתר אחד הצדדים להסכם זה למשנהו במועד מסוים על  22.2

איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא יהווה הוויתור תקדים לוויתור על אותה זכות בכל 

האמור ביחס ליתר הזכויות מועד שלאחר מכן ולא ילמדו גזירה שווה מהוויתור 

 וההתחייבויות לפי הסכם זה. 

 

 כתובות הצדדים והודעות 23

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת;  23.1

הודעה בדואר רשום כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור מסירה חתום, או 

 ם.ימים מיום המסירה לבית הדואר, המוקדם מביניה 3לאחר 

 משלוח דואר על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות: 23.2

. ככל והמזמין יעבור לכתובת 13, תל אביב, קומה 8כתובת המזמין:שד' שאול המלך  23.3

חלופית, יעדכן המזמין את הספק בכתב ומשלוח הדואר יעבור לכתובת החדשה 

 כאמור בהודעת המזמין. 

 ______.כתובת הספק: ____________________________________ 23.4

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו על כך הצדדים  23.5

ימים מיום  3ביניהם בכתב; הודעה בדואר רשום כאמור תחשב שנתקבלה לאחר 

 המסירה לבית הדואר.

 קבלה הנושאת חותמת רשות הדואר תשמש ראיה לתאריך המסירה.  23.6
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 שונות 24

בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט  24.1

הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת 

 המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.

, זאת אתר חופש המידע הממשלתיפרטים מהחוזה ומאופן מימושו יפורסמו ב 24.2

החלטת ממשלה ובמקרים הרלוונטים גם לפי  נוהל פרסום התקשרויותם לבהתא

החלטת הממשלה , זאת בהתאם להנחיות המפורטות ב29.12.2013מיום  1116

 האמורה.

 כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.  24.3

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או  24.4

 הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

 מועד החתימה על ההסכם יהיה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם. 24.5

זה ייכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי אחרון מורשי החתימה של שני הסכם  24.6

הצדדים ולאחר הימצאות תקציב מתאים וקבלת כל האישורים הנדרשים על ידי 

 הגורמים המוסמכים או הנוגעים לעניין מטעם המדינה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 
 

 

 
                
___________________________ 

 וחתימהשם 
 מזמיןהמורשה חתימה מטעם 

 
___________ 

 תאריך

 

 
                
___________________________ 

 שם וחתימה
 מזמיןהמורשה חתימה מטעם 

 
___________ 

 תאריך

 

 
                
___________________________ 

 שם וחתימה
 ספקהמורשה חתימה מטעם 

 
___________ 

 תאריך

 
                
___________________________ 

 שם וחתימה
 ספקהמורשה חתימה מטעם 

 
___________ 

 תאריך

 

http://www.negev-galil.gov.il/
https://foi.gov.il/
https://www.gov.il/he/departments/policies/regulation-10
https://www.gov.il/he/departments/policies/2013_des1116
https://www.gov.il/he/departments/policies/2013_des1116
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 נספחים להסכם –פרק ה' 
 )לחתימת הזוכה(
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 )על ידי הזוכה( להסכםרשימת נספחים שיש לצרף  15

 

מס' 

 נספח

 תיאור נספח שם נספח

נספח 

10 
 הצעת ערבות ביצוע

 .10 בנספח לנוסח המופיעבהתאם הזוכה לצרף ערבות ביצוע על 

נספח 

אישור קיום  11

 ביטוחים

הזוכה לצרף העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור על 

בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הזוכה למשרד לפיתוח 

 .הפריפריה, הנגב והגליל עד למועד חתימת ההסכם

 

נספח 

12 

התחייבות 

, אבטחת לסודיות

והיעדר ניגוד מידע 

 עניינים

 .בנספח לחתום על ההתחייבות הזוכהעל 
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 ערבות ביצוע – 10נספח 
 

 

 

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות משרד המשרד לפיתוח הנגב והגליל

 ____________הנדון: ערבות מס'

 _________________________________אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 )במילים    ____________________________________________________________(

אשר תדרשו מאת: ____________________________________________)להלן "החייב"( 

י שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות גנלהקמת  5-2021מס' בקשר עם מכרז פומבי 

 בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל 

אלינו במכתב יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם 

טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

 הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

 בות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו____________________.דרישה על פי ער

 שם הבנק/חב' הביטוח    
 
 

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

 
 
 
 

 ניתנת להעברה או להסבה.ערבות זו אינה 

 

 

 
 
 
                     ________________    ______________      ___________________ 

 וחותמת  שם מלא                    חתימה תאריך                                     
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 אישור ביטוחים – 11נספח 

 
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, 

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

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

ויות או בקשות לשינוי תנאי הביטוח לאחר המועד האחרון להגשת שאלות יתקבלו כל הסתייג

 הבהרה. 

 

 

 –הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל  .א

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו/או הרשות המקומית, כשהם כוללים את כל הכיסויים 

 גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:והתנאים הנדרשים, כאשר 

 ביטוח כל הסיכונים/עבודות/קבלניות/הקמה .1

בגין ביצוע כל העבודות המתחייבות במסגרת הקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות 

ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, הכולל בין היתר: תכנון המתקנים, 

ייצורם, התקנתם וחיבורם, התקנת ריבוד גומי, משטחי הגנה מפני נפילה, שלד הסככות 

של אמצעי הנגשה לאנשים עם מוגבלות, עבור מדינת  והצללת מפרשים, אספקה והתקנה

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מתחייב הספק לרכוש פוליסת ביטוח כל  -ישראל 

הסיכונים לעבודות קבלניות / הקמה המכסה את כל העבודות )לרבות עבודות זמניות( כולל 

המשרד לפיתוח  –ישראל האלמנטים, החומרים והציוד, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת 

 הפריפריה, הנגב והגליל, ואשר תכלול: 

 

  ביטוח רכוש –פרק  א' 

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

במהלך תקופת הביטוח עליהם הקבלן מתחייב לדווח למבטח ולדאוג להוצאת תוספות עדכון 

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

 

 :בכיסוי יכללו  ההרחבות הבאות

 

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

על  ₪ 100,000לפחות   –הוצאות פירוק, הריסה, פינוי הריסות, תמיכה, חיזוק וכדומה  (2

 בסיס נזק ראשון. 

 על בסיס נזק ראשון.  ₪ 1,000,000לפחות   -עובדים ו/או רכוש סמוך רכוש שעליו  (3

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

 המלא.  

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

 כם. מהפרויקט הסופי המושלם( הנמצאים באתר על פי ער
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חריג הוצאות לתיקונים או החלפה הנובעים מתכנון לקוי, חומרים לקויים, עבודה לקויה  (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 

 עבודה לקויה.   מתכנון לקוי, חומרים לקויים או

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

 . ₪ 100,000מסך 

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

 . ₪ 100,000 -שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מסך (9

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

הפוליסה תורחב לכסות תקופת הרצה לציוד לאחר הרכבתו לתקופה של  –תקופת הרצה  (11

 יום לפחות. 30

תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק זה, בגין העבודות שבוצעו, המערכות  (12

המשרד לפיתוח  –והציוד המותקנים ורכוש מדינת ישראל ישולמו למדינת ישראל 

נגב והגליל בלבד, אלא אם יורה חשב המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב הפריפריה, ה

 והגליל למבטח בכתב אחרת.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –פרק ב' 

בגין נזקי גוף  ₪ 4,000,000 -הכיסוי על פי דיני מדינת ישראל, בגבול אחריות של לפחות (1

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

 

הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכסות נזקי רעד, ויבראציה, הסרת משען או החלשתו בגבול  (2

 .  ₪ 1,000,000 -אחריות שלא יפחת מסך

 

 רכוש מדינת ישראל ו/או הרשות המקומית, ייחשב רכוש צד שלישי.  (3

 

 הכיסוי על פי פרק זה יורחב לכלול תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. (4

 

 ביטוח חבות מעבידים –פרק ג' 

 לגבי כל העובדים כולל עובדי קבלנים וקבלני משנה. (1

 . ₪ 20,000,000גבול האחריות לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח לא יפחת מסך של  (2

 

 :הפוליסה תכלול

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

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

 המתחייבים על פי המצוין.

המשרד  -ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו ...  (1

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו/או הרשות המקומית. 

 כל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. -תחום טריטוריאלי  (2
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 קצועיתביטוח אחריות מ .2

על ידי הספק בגין עובדיו ועל  -מהנדס, קונסטרוקטור, מתכננים, יועץ בטיחות )יוצג  בנפרד 

ידי  מהנדסים, קונסטרוקטורים, מתכננים, יועץ בטיחות חיצוניים מטעמו, במידה ואכן מי 

 מהנ"ל מעורב בפרויקט(

מו ואשר כיסוי נזק מהפרת חובה מקצועית של עורך הביטוח ובגין כל הפועלים מטע (1

אירע כתוצאה ממעשה רשלנות לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה 

רשלנית שנעשו בתום לב בקשר למתן השירותים המבוצעים על ידי עורך הביטוח 

במסגרת הפרויקט להקמת גני שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות 

תכנון המתקנים, הקמתם, הצבתם והתקנת בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, כולל גם 

אמצעי הנגשה לאנשים עם מוגבלות ומשטחי הגנה, הקמת סככות והצללות וריבוד גומי, 

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

 

 בפוליסה: להלן גבולות האחריות הנדרשים לפי עיסוק בעלי המקצוע שמבוטחים  (2

למקרה ולתקופת ביטוח   ₪ 4,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  – קונסטרוקטור

 )שנה(.          

גבול האחריות לא יפחת מסך  –מתכננים/ יועץ בטיחות/ חשמלאי/ מהנדסים אחרים

 למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(.   ₪ 2,000,000של 

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

 מרמה ואי יושר של עובדים. -       

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

אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות עורך הביטוח כלפי מדינת  -       

 מית. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו/או הרשות המקו –ישראל 

 חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות  -       

 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו/או  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל 

הרשות המקומית, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או עורך הביטוח והפועלים מטעמו. 

המשרד לפיתוח  –לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים מדינת ישראל 

 הפריפריה, הנגב והגליל ו/או הרשות המקומית, בכפוף להרחב השיפוי שלעיל. 

 

     PRODUCTS  LIABILITY- ביטוח חבות המוצר  .3

 

הספק יבטח את חבותו בביטוח חבות המוצר בגין הקמת גני שעשועים לאנשים עם  (1

על כל מתקניהם, חלקיהם ורכיביהם, שיסופקו, יותקנו, יורכבו ויתוחזקו על מוגבלויות, 

ידו וע"י כל הפועלים מטעמו ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל, 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.  –בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל 

הביטוח יכלול כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה, פירוק, הרכבה, חיבור, לציוד, 

 חלקים, אביזרים במסגרת העבודות על כל מרכיביהן וציודן ההיקפי.                  
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נוסח חדש וכן על פי חוק  -הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי  פקודת הנזיקין  (2

 .1980 -ם פגומים  האחריות         למוצרי

למקרה ולתקופת הביטוח )שנה( בגין נזק  ₪ 4,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  (3

 לגוף ולרכוש.

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:                                            (4

 .CROSS LIABILITY -סעיף אחריות צולבת  -

 חודשים.   6לפחות  הארכת תקופת הגילוי -

 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו/או  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  (5

הרשות המקומית, לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו, הותקנו 

לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: ותוחזקו על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו. 

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל וו/או הרשות המקומית,  –מדינת ישראל 

 בכפוף להרחב השיפוי שלעיל. 

 

ביטוחים משלימים ו/או ביטוחים מצד קבלנים וקבלני משנה שאינם מבוטחים בביטוח  .4

 העבודות הקבלניות

 

הספק ידאג ויוודא כי קבלנים, ספקים, יועצים ונותני שירותים מטעמו במסגרת פעילותו 

הסכם זה יקיימו ביטוחים הולמים לתחומי פעילותם בהתאם לעבודה/ המוצרים/  נשוא

לכל רכוש  -השרות הניתן על ידם, בגבולות אחריות סבירים הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות 

שלהם במסגרת הפעילות*, ציוד, מתקנים וכל רכוש אחר אשר יובא לאתר )ככל ולא מבוטח 

דרש(, כולל כגון ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית בביטוח העבודות הקבלניות הנ

(. כאשר הפעילות משולבת עם שימוש בכלי רכב / צמ"ה בין אם בבעלותו ככל ורלוונטיים)

ובין אם בבעלות קבלני משנה מטעמו או אחרים, גם ביטוחי כלי רכב / צמ"ה הכוללים ביטוח 

המשרד  –יורחבו לשפות את מדינת ישראל  חובה, רכוש* ואחריות כלפי צד שלישי. הביטוחים

לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ו/או הרשות המקומית, ככל שיחשבו אחראים למעשיהם 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  –ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו מדינת ישראל 

וב כלפיהם וכלפי ו/או הרשות המקומית כמבוטחים נוספים כולל ויתור המבטח על זכות השיב

  עובדיהם. הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא תחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ו/או לביטוחי הרכוש  *כחלופה לביטוח צמ"ה )ביטוח רכוש המכסה נזקים לכלי הצמ"ה עצמו(

ניתן לקבל מכתב פטור מאחריות או התחייבות חוזית מטעם בעל הרכוש לפיו הוא פוטר 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות המקומית  –מדינת ישראל מאחריות את 

ועובדיהם מנזקים ו/או אבדן אשר ייגרמו לרכוש אשר יבוצע בו שימוש במסגרת השירותים/ 

העבודות המבוצעים על ידם והוא מתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את המפורטים לעיל. 

 לנזק בכוונת זדון.  פטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם
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 כללי .5

 -בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:    

המשרד לפיתוח הפריפריה,  –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים :  (א

 בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל. הנגב והגליל ו/או הרשות המקומית, 

 

ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  (ב

יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד לפיתוח  60אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 

 הפריפריה, הנגב והגליל.

 

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  (ג

הגליל ו/או הרשות המקומית ועובדיהם, ובלבד המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב ו              –

 שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם         לנזק מתוך כוונת זדון. 

 

הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות            (ד

 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 

 ל פוליסה ופוליסה תחול בלעדית על הספק.ההשתתפות העצמית הנקובה בכ (ה

 

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר  (ו

קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני 

 המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

 

למעט ביטוח אחריות מקצועית,  לא יפחתו מהמקובל  תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, (ז

 על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

 

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות המבוטחות. (ח

 

הפריפריה, המשרד לפיתוח  –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  .ב

הנגב והגליל על יחידותיו, וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח ולחייב 

את קבלני המשנה מטעמו להחזיק את ביטוחיהם בתוקף. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח 

המשרד לפיתוח  –תחודשנה על ידו מדי תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל 

 הנגב והגליל על יחידותיו בתוקף. הפריפריה,

 

אישורים בחתימתם של המבטחים על קיום הביטוחים, בגין הספק ובגין קבלני המשנה מטעמו  .ג

יומצאו על ידי הספק למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל עד למועד חתימת ההסכם.  הספק 

ליסות למשרד מתחייב להציג את האישורים חתומים בחתימת המבטחים אודות חידוש הפו

 לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
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מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי 

סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו 

שר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח הינה אך ורק כדי לאפ

המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר 

 באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש לעיל. 

 

והגליל שומרים לעצמם את הזכות לקבל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –מדינת ישראל  .ד

מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות 

להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק ו/או קבלני המשנה 

ת במלואן או מטעמו בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסו

בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת 

להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף א' לעיל. מוסכם כי הספק יהיה 

רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי 

 . להתקשרות זו

 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  –הספק מצהיר ומתחייב  כי זכות מדינת ישראל 

המשרד  –לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל 

על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות  אולפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע הביטוח/ אישורי 

מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, 

 בין אם נבדקו ובין אם לאו.

 

למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי  .ה

הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או הכיסוי 

מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים רכוש וחבות לרבות 

גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות בהתאם 

 לכך.

 

עיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי אין בכל האמור בס .ו

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב  –ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

 והגליל על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

 

 סכם זה.אי עמידה בתנאי נספח זה מהווה הפרה יסודית של ה .ז
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  והיעדר ניגוד עניינים , אבטחת מידעלסודיותהתחייבות  – 12נספח 
  

 לכבוד

 נגב והגליל פריפריה, ההמשרד לפיתוח ה

 

  אני _______________________, ת.ז. __________________, אשר תפקידי אצל

ינו ה "(הספק" -)להלן  ]למלא שם הספק[__________________________________ 

י גנלהקמת  5-2021מס'  מכרז פומביל______________________, נותן התחייבות זו בקשר 

 -)להלן  שעשועים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל 

 "(.המכרז"

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: .1

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת 

השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה 

 חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם  -צועיים" "סודות מק

נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור 

 לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה. 

הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות  .2

 מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם. 

מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא  .3

יים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצוע

 שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין  .4

 התחייבויות הספק על פי הסכם זה. 

ההסכם לבין  אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי .5

 מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין. 

לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על  חששולמזמין על כל  למזמיןאני מתחייב להודיע  .6

 פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי. 

 

 

 שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________
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