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 /2015 מכרז –חוברת המכרז 

 ח  ל  ק   א'
 

 :תוכן העניינים

 כללי – פרק א'

 תנאי המכרז– פרק ב'

 

 למכרז:נספחים 

 הצהרת משתתף במכרז; - נספח א'

 כתב ערבות; - נספח ב'

 טופס הצהרה על מעמד משפטי; - נספח ג'

  ;טופס הגשת הצעות מחיר - נספח ד'

 ;אישור על קיום ביטוחים – נספח ה'

 ;אישור על ניסיון קודם - נספח ו'

 אישור רו"ח; -  נספח ז'

 ;התצהיר לעניין שמירה על דיני העבוד - 'חנספח 

 ;תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים - 'טנספח 

 תצהיר ניגוד עניינים; – נספח י'

 

 

 

 ת  מ  ס  מ  כ  י   ה  ה  ת  ק  ש  ר  ו  –ח  ל  ק    ב'  
 

 חוזה ההתקשרות עם הזוכה על נספחיו.

 

 נספחים לחוזה:

 ;כתב ערבות  – נספח א'

 ;אישור עריכת ביטוחים  -נספח ב' 

 , מפרט טכני ותרשימים;כתב כמויות –נספח ג' 

 ;הצעת הזוכה–נספח ד' 

 ;תצהיר ניגוד עניינים –  'הנספח 
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 חלק א' 
 

 כללי -פרק א'    
 

 בנספחים לחוזה ההתקשרותבהתאם למפורט  שדרוגהחברה העירונית מזמינה בזה הצעות לביצוע  .1

שבראשון לציון קרית ראשון שכונת , 26גולדה מאיר מגרש הכדורגל שברחוב ל"( העבודות)להלן:"

  . מגרש הכדורגל" ו/או "המתחם"( )להלן:"

 

 PRODUCERS -המאושרים ע"י פיפ"א כ של אחד מהיצרני אשר יסופק יהיה כר הדשא  .2

PREFERED FIFA. מצ"ב לינק לאתר של FIFA http://quality.fifa.com/en/Football-Turf/-

Football-Turf-Licensees/#/index . 

 
 "(.המכרזהלן: "לההתקשרות תהא על פי תנאי מכרז זה )  .3

 
 . רכישת מסמכי המכרז  .4

בראשון  95ז'בוטינסקי את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה העירונית ברח'  4.1

שישולמו , ₪ 1,000, תמורת 15:00 – 10:00, בין השעות 4.11.2020החל מיום , 2קומה לציון, 

ה הוא יום רכישת מסמכי המכרז, לפקודת החברה באמצעות המחאה שמועד פירעונ

 העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ ושלא יוחזרו בכל מקרה .  

לבירורים בקשר לרכישת מסמכי המכרז ניתן לפנות לחברה העירונית ראשון לציון לתרבות  4.2

 . 03-9650063ספורט ונופש בע"מ בטלפון 

 

 . כנס מציעים ושאלות הבהרה .5

 14:30 בשעה 11.202051. . כנס המציעים ייערך ביוםתתפות בכנס מציעים הינו חובההש 5.1

 בראשון לציון. ש, 26גולדה מאיר ברחוב גרש הכדורגל שמב

יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות ולהעלותן בכנס המציעים. השאלות תענינה בכתב  5.2

 .  18.11.2020 עד ליום בלבד לכל משתתפי כנס המציעים

ציעים ייחשב, רישום ברשימת המשתתפים בכנס המציעים, אסמכתא להשתתפות בכנס המ 5.3

 בצירוף חתימת המשתתף.

 

 . מועד ומקום הגשת ההצעות .6

את אשר תימסר יחד עם מסמכי המכרז.  חלקה את כל מסמכי המכרז יש להכניס למעטפה סגורה

"( למשרדי היום הקובע)להלן: " 00:15בשעה  11.202062.המעטפה הסגורה יש להגיש עד יום 

 ראשון לציון. , לשכה משפטית, 2קומה , 95ז'בוטינסקי חברה העירונית ברח' ה

 

 תנאי המכרז –פרק ב' 

  תנאים כלליים .7

אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן,  7.1

שומרת החברה העירונית לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה 

 תאימות. מ
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כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על המשתתף  במכרז ולא  7.2

 יוחזרו לו בשום מקרה. 

 אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של החברה העירונית לביצוע ההתקשרות.  7.3

ת החברה העירונית תהא רשאית לדרוש מן המשתתפים במכרז פרטים נוספים ו/או הבהרו 7.4

נוספות על פי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את המשתתף והצעתו 

 במסגרת שיקוליה. 

על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או יותר  7.5

 מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

בות בתנאי חוזה כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, לר 7.6

ההתקשרות, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי 

 או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 במקרה שהמציע הוא תאגיד, שאינו שותפות: 7.7

 התאגיד רשום כדין ברשם החברות.  7.7.1

ההצעה פרוטוקול תיחתם ההצעה על ידי מנהליו המוסמכים ויש להמציא עם  7.7.2

מאושר כדין המאשר כי החותמים על ההצעה הם מנהליו המוסמכים של התאגיד 

וכי הם רשאים לחייב בחתימתם את התאגיד בתוספת חותמת התאגיד ולהגיש 

 הצעות מחייבות בשמו. 

להצעה יצורף תדפיס מאושר מרשם החברות המורה על הון המניות המונפק  7.7.3

בו, וכן רשימת השעבודים שהוטלו עליו ו/או על והנפרע של התאגיד, הבעלויות 

 נכס מנכסיו, נכון למועד הסמוך ליום הגשת ההצעה. 

 במקרה שהמציע הוא שותפות רשומה: 7.8

 השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות.  7.8.1

על השותפות, או על כל אחד מן השותפים בשותפות לעמוד בתנאים המקדמיים  7.8.2

 להלן.  8כמפורט בסעיף 

ות כל השותפים ביחד וכל אחד לחוד וכן יצורף פרוטוקול מאושר יידרשו חתימ 7.8.3

 כנזכר לעיל לגבי החותמים על ההצעה. 

על המשתתף במכרז לצרף ערבות מבוילת כדין על פי התנאים הקבועים במסמכי המכרז  7.9

 להבטחת קיום התחייבויותיו והצעתו, בהתאם לאמור בתנאי מכרז זה. 

להלן, וכן לצרף  8 המפורטים בסעיף המקדמייםים על המשתתף במכרז לעמוד בכל התנא 7.10

ם, לרבות ים להוכחת עמידתו בתנאים המיקדמיאת כל האישורים ו/או המסמכים הנדרש

  אישורי עו"ד ו/או רו"ח בדבר עמידתו בתנאים הנ"ל.

ימצא המשתתף במסמכי המכרז שגיאות, סתירות, אי התאמות או שיהיה לו ספק כלשהו  7.11

-03של כל סעיף או פרט , עליו להודיע על כך לעו"ד נתן רוזנצוייג בפקס ביחס למובן המדויק 

 לפני הגשת הצעתו.  7393600

 

 :תנאים מקדמים להשתתפות במכרז .8

משטח תקנת המשתתף הינו בעל יכולת מקצועית, ניסיון וותק מוכח באסמכתאות של ה 8.1

 גל אחד לפחותמגרש כדורב סינטטי מאושר פיפ"א אשר אושר ע"י התאחדות לכדורגל דשא

המשתתף הינו מגרש כדורגל  הוקם על ידי. מגרש הכדורגל אשר 2019עד  7201בין השנים 
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אשר הדשא סינטטי  .למשחקי מחלקת נוער תיקני המאושר על ידי ההתאחדות לכדורגל

ע"י מעבדה  אשר נבדק ואושר PRODUCERS PREFERED FIFAהותקן הוא 

  ,QUALITY חים מלאכותיים ברמה שלעפ"י מדריך פיפ"א למשט ,פיפ"אמאושרת 

FIFA הקשורים המעידים על  ו/או אישורים המשתתף יציג מכתבי המלצות ו/או מסמכים

 עמידה בתנאי ההסכמים ו/או איכות ביצוע העבודות. 

 Producer דשא סינטטי מאושר פיפ"אמשטחי של  ומתקין הינו ספק מורשה שתתףהמ 8.2

Fifa Prefered.  סףהמעידים על עמידה בתנאי  םאישוריהמשתתף יציג. 

יהיה בעל . יצרן כר הדשא הינו יצרן כר הדשא אשר יותקןספק מורשה של המשתתף הינו  8.3

המשתתף  FIFA  ׁ (FIFA PREFAIRED PRODUCER .) אישור יצרן מורשה על ידי 

 . סףהמעידים על עמידה בתנאי  אישוריםיציג 

ם לעמוד בהתחייבויות ובהוצאות המשתתף הינו בעל כושר ואיתנות פיננסית המסוגלי 8.4

הכרוכות בביצוע המכרז וההסכם, והציג אישור מטעם רו"ח על מחזור עסקים שנתי בהיקף 

 .2019-2017ש"ח כולל מע"מ לפחות, בכל אחת מן השנים  2,000,000של 

מלנהלם(  הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין )או אישור שהוא פטורהמשתתף  8.5

 .ה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקורמאת פקיד השומ

  הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ.המשתתף  8.6

  הינו בעל רשיון עוסק מורשה בתוקף כדין.המשתתף  8.7

את כל ומשלם עבורם  והמשתתף מעסיק עובדים, מי שמנהל תיק ניכויים לעובדיו, במידה 8.8

 .אלייםהתנאים הסוצי

שתתף בכנס המציעים כנדרש. השתתפותו נרשמה ברשימת המשתתפים בכנס המשתתף ה 8.9

 ., בצירוף חתימת המשתתף, תהווה אסמכתא להשתתפות בכנס המציעים

ש"ח לפקודת  17,500על המשתתף להמציא ערבות בנקאית )להלן: "הערבות"( על סך של  8.10

ההצעה בנוסח המצ"ב כנספח ב' החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ, להבטחת 

  . זלמסמכי המכר

 .המשתתף רכש את מסמכי המכרז 8.11

המשתתף הינו בעל כתובת, מס' טלפון, פקסימיליה קבועים אשר יצוינו בהצהרת המציע  8.12

 . ובחוזה ההתקשרות

 

 ההצעה .9

מסמכי המכרז חלק א' של ' לד נספח" המצורף כשתתףימלא את טופס "הצעת המ שתתףהמ 9.1

ולסך  ההפחתה המוצע על ידו למחירים המקסימליים הנקובים בכתב הכמויותוינקוב באחוז 

. אחוז ההפחתה המוצע יהיה אחיד והוא יחול על כל התמורה המוצעת לביצוע העבודות

הפחתה, לא ניתן להציע תוספת למחירי  0%ניתן להציע  .הפריטים המופיעים בכתב הכמויות

 כתב הכמויות. 
 

תיפסל על  -מחירי כתב הכמויות או בשיעור הפחתה בלתי אחיד הצעה אשר תנקוב בתוספת ל 9.2

 הסף, ללא צורך בשימוע.     
 

, מחירי כתב הכמויות היינו, כמפורט בהצעה )על ידי המשתתףמובהר, כי המחירים המוצעים  9.3

"( כוללים את כל מחיר התמורה( )להלן: "שתתףבניכוי שיעור ההפחתה המוצע על ידי המ
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על פי  בביצוע העבודות דות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכותההוצאות בין המיוח

תנאי המכרז בשלמות. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא 

 לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו, למעט מע"מ, בשיעורו על פי דין. 
 

 התחרות במכרז היא ביחס לשיעור ההפחתה המוצע. 9.4
 

 תכלול מע"מ. ההצעה במכרז  9.5

 החברה העירונית הינה מלכ"ר. 9.6

 על המשתתף לחתום בחתימה ליד כל תיקון בהצעתו, בצירוף חותמת. 9.7

במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד, יחתום עליה המשתתף תוך ציון שמו המלא, מספר  9.8

תעודת הזהות שלו וכתובתו. במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יחתמו על ההצעה 

 ה של התאגיד בצירוף חותמת התאגיד.מורשי החתימ

המשתתף יהיה חייב למלא את הצעתו באופן מלא, על כל העבודות נשוא המכרז, ולמלא את  9.9

כל המקומות הדורשים מילוי, ובכלל זה בטופס הצעת המשתתף במכרז )נספח ד' לחלק א' 

 של מסמכי המכרז(, ולעמוד אחר הצעתו עד לתום הליכי המכרז.

 

 בות בנקאיתוער תוקף ההצעה .10

, עד למועד על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה, 10.1

 10.6תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחתו הצעת המשתתף במכרז, כמפורט בסעיף 

 או מועד כניסת החוזה לתוקף, לפי המאוחר. הלןל

ודעה בכתב למשתתף, החברה העירונית תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה בה 10.2

 והמשתתף מתחייב להאריך את תוקף הצעתו מיד  קבלת דרישת החברה העירונית.

 כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית, כמפורט תנאי המכרז.  10.3

 הערבות הבנקאית יהיה על פי נוסח טופס כתב הערבות המצורף כנספח ב' למכרז. נוסח  10.4

 ספחיו פירושה ערבות מבוילת כדין. כל ערבות הנזכרת במכרז זה ובנ 10.5

על פי דרישת היה חייב להאריך את תוקפה המציע י .2021224. תוקף הערבות יהיה עד יום 10.6

 החברה העירונית. 

משתתף במכרז שלא יצרף את הערבות באופן הנדרש בסעיף זה, הצעתו לא תידון כלל והיא  10.7

 תיפסל. 

יום ממועד חתימת  14ת שצירף תוך תוחזר לו הערבו –משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה  10.8

חוזה ההתקשרות בין החברה העירונית לבין המשתתף במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה 

 "(. הזוכההזוכה על ידי החברה העירונית )להלן: "

חוזה אם לא יחתום הזוכה על החוזה בנוסח המצורף כחלק ב' למכרז זה )להלן: " 10.9

ירונית, תהא החברה העירונית רשאית לחלט "( במועד שייקבע על ידי החברה העההתקשרות

 את סכום הערבות שהפקיד לטובתה וזאת מבלי לפגוע בזכות לכל  סעד אחר. 

לעיל, החברה העירונית תהיה רשאית לאחר  10.9מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור בסעיף  10.10

שנתנה למציע הזדמנות להשמיע טענותיו, להציג את הערבות לפירעון ולחלט את מלוא 

לא  שתתףכום הנקוב בה או את חלקו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה בו המהס

או בחוסר ניקיון  הקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות ובכלל זה אם נהג בעורמ
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כפיים, מסר מידע בלתי מדויק, חזר בו המשתתף ו/או מי מיחידי המשתתף, מההצעה בעודה 

בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר הדרישות ממנו בתוקפה, או חוזר בו מכל חלק שלה 

זכייה במכרז ו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה וליתר מסמכי המכרז הבגין 

 ו/או סטה בכל דרך אחרת המקובלת בהליכי מכרז מעין זה. 

להציג את ערבות המכרז לפירעון תהיה רשאית  חברה העירוניתלמען הסר ספק מובהר, כי ה

לחלט את מלוא הסכום הנקוב בו או את חלקו, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל ו

מקרה בו יפעל המשתתף בקשר עם המכרז שלא בתום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי 

 מכרז מעין זה.

להציג את הערבות לפירעון הינה בנוסף לכל סעד אחר אשר ה של החברה העירונית זכות

 ונית בהתאם למסמכי המכרז ועל פי כל דין. עומד לחברה העיר

 

 . אופן הגשת ההצעות .11

המשתתף במכרז יגיש לחברה העירונית את כל מסמכי המכרז עם הנספחים וההמלצות,  11.1

 )להלן: 15:00שעה ב 11202062.  וזאת עד ליוםכשהיא סגורה היטב, במעטפה שהומצאה לו 

 "(המועד הקובע" או "המועד האחרון להגשת ההצעות"

 המשתתף לא יציין את שמו על גבי המעטפה.  11.2

על המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, ובכלל זה חוזה ההתקשרות המצורף כחלק ב' של  11.3

מסמכי המכרז, בשולי כל עמוד ועמוד. בחתימתו על ההצעה ומסמכי המכרז ובהגשתם 

 מאשר המשתתף את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.

 הצעתו במסירה ידנית עד היום הקובע לכתובת הבאה: המשתתף יגיש את  11.4

 ,2קומה  ,95ז'בוטינסקי החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ, רח' 

 ראשון לציון. 

)להלן ולעיל: "מסמכי המכרז"(  הצעת המשתתף במכרז תכלול את כל המסמכים הבאים 11.5

 מכרז זה:כשכל פרטיהם ממולאים והם חתומים על פי הוראות 

למכרז כשהוא חתום במקומות נספח א' המצורף כ מסמך הצהרת המשתתף במכרז, 11.5.1

 המיועדים לכך.

 למכרז. נספח ב' בנוסח טופס כתב הערבות, המצורף כ ערבות בנקאית 11.5.2

' גנספח חתום על ידי המשתתף במכרז, המצורף כ טופס הצהרה על מעמד משפטי 11.5.3

 למכרז.

למכרז. נספח ד' תף במכרז, המצורף כ, חתום על ידי המשתמסמך הצעת המחיר 11.5.4

 טופס ההצעה יהיה חתום על ידי המשתתף בשולי כל עמוד ועמוד ובסופו. 

חתום על ידי  למכרז,' הנספח בנוסח המפורט כ – אישור על קיום ביטוחים 11.5.5

. חתימת המשתתף על נספח הביטוח (לא על ידי חברת הביטוח)בלבד  המשתתף

המשתתף להנפיק את נספח הביטוח לחברה מהווה התחייבות בלתי חוזרת של 

העירונית בהתאם לקבוע בחוזה ההתקשרות. יודגש, מיד עם הכרזת הזוכה וחתימה 

או \אישור על קיום ביטוחים ועל חוזה ההתקשרות יהא הזכיין חייב להמציא את 

פוליסות הביטוח בהתאם לקבוע בחוזה ההתקשרות ואשר יהא עליהן, בין היתר, את 

 שורה של יועצת הביטוחית של החברה העירונית.לקבל את אי
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המוגשות לצורך הוכחת ו המשתתף שבוצעו על ידי אישור על ניסיון קודם ועבודות 11.5.6

, תוך משתתף, ושל הגופים שקיבלו את השירות מה8.1 שבסעיףתנאי סף עמידתו ב

פרטי איש הקשר )ובכלל זה: שם, תפקיד, כתובת דוא"ל שם הגוף הרלבנטי ו ציון

. לחלק א' של מסמכי המכרזנספח ו' המצורף כבהתאם לטופס (, ר הטלפון שלומספו

תהיה רשאית לפנות לאנשי הקשר כאמור לצורך בדיקת שביעות  העירונית החברה

המשתתף יהיה רשאי לצרף להצעתו פרטים, מסמכים ואסמכתאות  רצון המזמין.

או  8.1סעיף  נוספים, אשר לדעת המשתתף נדרשים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי

 הנדרשים לצורך הצגה מיטבית של הצעת המשתתף.

, 8.4, כמפורט בסעיף בעל מחזור כספי שנתיהמעיד כי המשתתף הוא  אישור רו"ח 11.5.7

 למכרז.נספח ז' כבנוסח המצורף 

למכרז חתום על ידי  'ח נספחהמצורף כ תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה 11.5.8

 המשתתף.

למכרז חתום על ידי נספח ט' המצורף כ פים ציבורייםתצהיר לעניין חוק עסקאות גו 11.5.9

 המשתתף.

חתום על ידי למכרז  י'נספח בנוסח המצורף כ שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 11.5.10

  המשתתף.

 FIFAאישור כי יצרן הדשא אשר יותקן הינו בעל אישור יצרן ע"י פיפ"א ) 11.5.11

PREFAIRED PRODUCER.) 

 FIFA PREFAIREDע"י פיפ"א ) מורשה ספקבעל אישור  המשתתף הינואישור כי  11.5.12

PRODUCER.) 

סמ'  30סמ' *  30י המשתתף בגודל דוגמת משטח הדשא המוצע על ידמפרט טכני ו 11.5.13

 עם חול וגומי כמילוי דוגמת המשטח המוצע.

רשימת ההתקנות שבוצעו על ידי המתקין בפועל המוסמך על ידי היצרן וכן אנשי  11.5.14

 ם.קשר במגרשים הנ"ל ודרך להתקשרות עימ

העתקים של דוחות מעבדה מאושרת לבדיקת תקני "פיפ"א**" עבור מבחנים שנעשו  11.5.15

 למגרשים שבוצעו על ידי המציעים.

תוכנית תחזוקה למשטח הדשא מותאמת לשעות השימוש בפועל ולתנאי מזג האוויר  11.5.16

 באתר. 

 .לעיל 8אישורים המעידים על קיום כל תנאי הסף כמפורט בסעיף  11.5.17

 

 . שינויים ותיקונים .12

החברה העירונית רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, לבצע  12.1

 שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת ו/או בתגובה לשאלות המשתתפים במכרז.

השינויים ו/או התיקונים יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של  12.2

 ת הפקסימיליה. רוכשי המכרז בדואר רשום ו/או באמצעו

 

 תקינות ההצעה .13

 הצעות שיוגשו באופן השונה מן המפורט במכרז זה עלולות להיפסל.  13.1



 

1700/0/265 9 

חל איסור למחוק, לתקן או לבצע כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז. במקרה של שינוי,  13.2

מחיקה או תוספת במסמכי המכרז, לרבות הסתייגות ביחס אליהם, בין אם במסמכי המכרז 

 מכתב נלווה או בכל דרך אחרת, תהיה החברה העירונית רשאית:גופם ובין אם ב

 לפסול את הצעת המשתתף. 13.2.1

 להתעלם מהשינוי / מחיקה / תוספת / הסתייגות, כאילו לא נכתבו כלל. 13.2.2

לדרוש מהמשתתף לתקן את השינוי / המחיקה / התוספת / ההסתייגות, ובלבד  13.2.3

 הותי בה.שאין בתיקון האמור כדי לשנות את מחיר ההצעה או פרט מ

ההחלטה בין האפשרויות המנויות הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית. 

אם תחליט החברה העירונית לפעול לפי אחת האפשרויות הנ"ל, והמשתתף יסרב, תהיה 

החברה העירונית רשאית לפסול את הצעתו או לחלט את הערבות הבנקאית כמפורט לעיל 

 או שניהם.

 לאחר היום הקובע להגשת ההצעות לא תיפתחנה.  הצעות שיוגשו 13.3

 בירה. סהחברה העירונית רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי  13.4

החברה העירונית איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שיינתנו בעל פה למשתתפים  13.5

 במכרז.

 

 בחינת ההצעות .14

תבחן את עמידתו של "( ועדת המכרזיםועדת המכרזים של החברה העירונית )להלן: " 14.1

המשתתף בתנאי הסף, ומשתתף שאינו עומד בתנאי הסף, הצעתו לא תבוא במניין ההצעות 

 במכרז.

 .ההנחהההצעות במכרז ינוקדו וישוקללו על גובה  14.2

, לבקר במכרז , יהיו רשאים, בכל עת לאחר הגשת ההצעותועדת המכרזים, או מי מטעמה 14.3

המוצעים, טיבם, דרך ייצורם וכל פרט אחר   הפריטים, כדי לבחון את שתתףבעסקו של המ

 .שיראו לנכון

במקרה שיימצא, לאחר פתיחת המעטפות, כי קיימות מספר הצעות כשירות המדורגות  14.4

במקום הראשון, המשתתף שיבחר כזוכה במכרז יהיה המשתתף שהציג את ההמלצות 

 המשמעותיות והבולטות לטובה, לשביעות רצון הלקוחות.

יה רשאית להורות לצוות בדיקה לבצע בדיקה, באופן מלא או חלקי, של ועדת המכרזים תה 14.5

 כל ההצעות או חלקן, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

 המשתתף מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים. 14.6

 ועדת המכרזים תהיה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את השיקולים הבאים: 14.7
 

 גובה הצעת המשתתף. 14.7.1

יסיון קודם, ובכלל זה אמינותו של המשתתף וכושרו לעמוד בחוזה ההתקשרות נ 14.7.2

 המוצע.
 

 רמת השירות הניתנת על ידי  המשתתף. 14.7.3
 

 חוסן כלכלי ואיתנות פיננסית. 14.7.4
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כל פרט או נתון אחר העשוי להשפיע על מתן השירותים נשוא המכרז, וזאת על  14.7.5

 ז.בסיס כל מידע שיובא לידיעת ועדת המכרזים במהלך המכר
 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את הצעתו של המכרזים  ועדת 14.8

ניסיון רע או כושל במהלך  ו/או לעיריית ראשון לציון משתתף, לגביו היה לחברה העירונית

ל לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו או הפרת חוזה ע ,השנים האחרונות

 ות כספיים לחברה העירונית וכיו"ב.המשתתף או חוב ידי

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים, ככל  14.9

כגון קשרי  מציעיםשיוכח לכאורה קשר כאמור, או אם מצאה כי התקיים קשר מוקדם בין 

ים חשש בעלות בין משתתפים, קשרים בין חברות אחיות, חברות בנות וכיו"ב או מקום בו קי

כי ההצעה תכסיסנית או בלתי סבירה או במקרה בו ההצעה מעלה חשש כי המשתתף לא 

 יוכל לעמוד בכל ההתחייבויות נשוא המכרז במחירי הצעתו.

. העירוניתעל ידי החברה  בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  14.10

העבודות  ולא יבוצע עבודות,וע התקציב מאושר לביצ חברה העירוניתלא יהיה לבמקרה בו 

ולא תהיה למשתתפים  ה תקציביתזמנה ןאשר לא נתקבלה בגינ הזוכה, כולן או חלקן, על ידי

 או לזוכה, כל טענה או תביעה עקב כך.

החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבחור בהצעה הנראית לה הכדאית ביותר, גם  14.11

 אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר.

 לדחותוה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, כולו או חלקו, או החבר 14.12

 מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים. 14.13

ן עם המשתתפים במכרז, בכפוף העירונית שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומת החברה 14.14

 לכל דין.

המכרזים תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה  ועדת 14.15

לעומת מהות המכרז ותנאיו, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל היעדר 

התייחסות מספיקה לפרט מפרטי המכרז, אשר מונע מועדת המכרזים להעריך את ההצעה 

 עי.כדב

 

 הודעה לזוכה .15

העירונית תודיע בכתב למשתתפים במכרז על החלטת ועדת המכרזים בדבר ההצעה  החברה 15.1

 הזוכה במכרז.

לעיל, כדי לסיים את הליכי המכרז או כדי  15.1אין במתן ההודעה על הזוכה, כאמור בסעיף  15.2

זוכה ליצור יחסים חוזיים בין החברה העירונית לבין המשתתף שהצעתו הוכרזה כהצעה ה

במכרז. מובהר בזאת, כי קודם לחתימת מורשי החתימה מטעם של החברה העירונית על 

חוזה ההתקשרות בין הצדדים, תהיה ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

 לבטל או לשנות את החלטתה.

ומתן עם הזוכה -החברה העירונית תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא 15.3

 לעיל, וקודם לחתימה על חוזה ההתקשרות. 15.1, לאחר מתן ההודעה, כאמור בסעיף כרזבמ
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או  15.4

דעתה  שיקוללא לחתום על חוזה ההתקשרות או לא לבצע אותו, כולו או חלקו, והכל לפי 

 הבלעדי.

לעיל, או ממועד אחר שיקבע על  15.1ועד מתן ההודעה, כאמור בסעיף ממ עסקים ימי 7תוך  15.5

ידי החברה העירונית בהודעה כאמור, יחליף הזוכה את ערבות המכרז שצורפה להצעתו 

בערבות בנקאית, כאמור בחוזה ההתקשרות, ימציא לידי החברה העירונית את יתר 

ובחוזה ההתקשרות שצורף  המסמכים והאישורים שעליו להמציא, כמפורט במסמכי המכרז

כחלק ב' של מסמכי המכרז, ובכלל זה האישור על קיום ביטוחים, ויחתום על חוזה 

ההתקשרות שיומצא לו על ידי החברה העירונית, לאחר הטמעת כל השינויים, ככל שהיו, 

 שחלו במהלך הליך המכרז.

רונית ערבות למען הסר ספק, ערבות המכרז תוחזר לזוכה רק לאחר שימציא לחברה העי 15.6

 בהתאם לנדרש בחוזה ההתקשרות. בנקאית

 ההתקשרותאם הזוכה יחזור בו מהצעתו או לא ימציא את ערבות בנקאית בהתאם לחוזה  15.7

או לא ימציא את האישור על קיום ביטוחים או לא יקיים את יתר התחייבויותיו, ככל שיש 

 רה העירונית רשאית:כאלה, תוך פרק הזמן שנדרש על ידי החברה העירונית, תהיה החב

 לבטל את הזכייה במכרז. 15.7.1

 להכריז על הצעתו של הכשיר השני כהצעה הזוכה במכרז. 15.7.2

 לבטל את המכרז. 15.7.3

ו/או לחלט את ערבות המכרז שצורפה להצעתו של הזוכה, כולה או חלקה, וזאת  15.7.4

 מבלי כל צורך להוכיח נזקים, הפסדים או הוצאות כלשהם.

מכרז, לא תהיה למי מהמשתתפים או לזוכה כל החליטה החברה העירונית על ביטול ה 15.8

 או דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי החברה העירונית. תביעה

בחרה החברה העירונית להכריז על הצעתו של הכשיר השני כהצעה הזוכה במכרז, יפצה  15.9

הזוכה את החברה העירונית, מעבר לחילוט ערבות המכרז כאמור, בגין הפער בין התמורה 

בהצעתו של הזוכה  לבין התמורה שהוצעה בהצעתו של הכשיר השני, וזאת למשך  שהוצעה

 חודשי התקשרות. 12תקופה של 

החברה העירונית לחלט את ערבות המכרז כאמור לא יהיה בכך כדי לגרוע או לפגוע  החליטה 15.10

בזכויותיה לפי כל דין לתבוע את נזקיה הממשיים, לרבות הוצאות, מעבר לסכום ערבות 

 .המכרז

החתימה על חוזה ההתקשרות עם הזוכה יבוטל חוזה ההתקשרות, מכל  שלאחר במקרה 15.11

סיבה שהיא, או במקרה שלא נחתם חוזה ההתקשרות, תהיה החברה העירונית רשאית 

"(, הכשיר השנילפנות למשתתף שהצעתו דורגה אחרי ההצעה הזוכה במכרז )להלן: "

 בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז, וכך הלאה.

שההתקשרות עם בעל ההצעה הזוכה או עם הכשיר השני )לפי העניין( תשתכלל אך במקרה  15.12

תבוטל, מכל סיבה שהיא לרבות במהלך תקופת הניסיון כהגדרתה לעיל, החברה העירונית 

תהיה רשאית )אך לא חייבת( להתקשר עם בעל ההצעה הכשרה הבאה בטיבה במכרז ללא 

 .בטיבה נתן את הסכמתו לכךצורך במכרז ובלבד שבעל ההצעה הכשרה הבאה 
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 הוראות שונות .16

 ההצעהככל שהחלטת ועדת המכרזים תשתנה כתוצאה מהליך משפטי או בחינה נוספת של  16.1

הזוכה, לא תהיה לזוכה או ליתר המשתתפים במכרז טענה או דרישה או תביעה כנגד החברה 

, ככל שיתעכב הליך העירונית, והם יהיו מנועים מלטעון בעניין זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל

המכרז כתוצאה מהליך משפטי או בחינה נוספת של ההצעה הזוכה, יוארכו בהתאם מועד 

 ערבות המכרז ותוקף ההצעה.

עמידה בתנאי הסף או שלא נבחרה כהצעה הזוכה -משתתפים שהצעתם נפסלה מחמת אי 16.2

לקים במכרז, יהיו זכאים לעיין במסמכי ההצעה הזוכה. במקרה שמשתתף סבור שישנם ח

חסויים בהצעתו שהוא מבקש כי לא יתאפשר עיון בהם, עליו לצרף להצעתו מסמך בו יפרט 

 המשתתף את המסמכים החסויים לדעתו.

מובהר בזאת כי הצעת המחיר אינה בגדר פרט חסוי, וכי ההחלטה בדבר חיסיון של פרט  16.3

בלעדי. כלשהו בהצעה הזוכה במכרז היא של החברה העירונית, ועל פי שיקול דעתה ה

שהחברה העירונית תחליט כי חלק בהצעה הזוכה אינו חסוי, וזאת בניגוד לדעתו של  במקרה

להגיב על כך בכתב תוך  האפשרותהזוכה, תודיע על כך החברה העירונית לזוכה ותיתן לו את 

 מועד שיקבע בהודעה.

זה החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החו 16.4

ו/או לא לבצעו. במקרה כזה, לא תהיה למשתתפים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל 

 סוג שהוא.

החברה העירונית תראה את המשתתף כמי שקרא את מסמכי המכרז, קיבל את הנתונים  16.5

המופיעים בהם, בדק אותם ואסף את כל המידע הדרוש לצורך הגשת הצעתו במכרז. לאחר 

 בנוגעצעות במכרז, לא תתקבלנה טענות כלשהן מצד הזוכה המועד האחרון להגשת ה

לקשיים או הפרעות העלולים לפגוע ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה 

 ההתקשרות או שנתקל במצב עניינים שלא ידע עליו או לא צפה אותו מראש.

 

 בכבוד רב

 אלי פולק

 מנכ"ל החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, 

 ע"מספורט ונופש ב
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 נספח א' 
 לכבוד:

 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ
  95ז'בוטינסקי רח' 

 ראשון לציון
 "(החברה העירונית)להלן: "

 הצהרת המשתתף במכרז
 

 שבראשון לציון בקריית ראשון מגרש הכדורגל שדרוג   שם המכרז:

 15/20  :מס' המכרז
 

 נו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים כדלקמן:אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובח
 
אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .1

מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות את דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או 
 ות כאמור. אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענ

 
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מן המשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על  .2

כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים 
 המפורטים במכרז ובחוזה ההתקשרות ונספחיו. 

 
 כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים במכרז. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא  .3
 
, או 24.2.2021הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד יום  .4

 לתקופה נוספת על פי דרישת החברה העירונית. 
 
 להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז.  .5
 
)שבעה( ימי עסקים מיום הודעתכם נחתום על  7נו אנו מתחייבים כי בתוך אם תתקבל הצעת .6

 מסמכי חוזה ההתקשרות. 
 
אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות שצירפנו למכרז, כולה  .7

 או מקצתה, תחלטו כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. 
 
מטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו אנו מסכימים כי הצעתנו זו הינה בגדר ה .8

מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי 
 כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 
 אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.  .9
 

 פרטי המשתתף במכרז:
 
 ם המשתתף: ___________________________________ש

 כתובת: ________________________________________
 טלפונים: _______________________________________
 שם איש קשר ומס' טלפון: ___________________________

 
___________________                  ________________ 

 חתימה וחותמת             תאריך
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 ' בנספח 
 

 לכבוד:
 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ

  95ז'בוטינסקי רח' 
 ראשון לציון

 "(החברה העירונית)להלן: "
 א.ג.נ;

 
 כתב ערבות מס'___________

 
 
ש"ח כולל מע"מ  17,500הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך של  .1

)להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ____________ )להלן: "החברה"( 
 של החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ. 15/20בקשר עם מכרז מס' 

 
שי אנו נשלם לכם תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם את סכום הערבות בצירוף הפר .2

להלן, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה  3הצמדה למדד כמפורט בסעיף 
, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו לא החברה את סילוק הסכום האמור מאת

 להלן.  3יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 
 
 בערבות זו: .3

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה  -לצרכן"  "מדד המחירים
 המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו. 

 . 2020ספטמבר בגין חודש  15.10.2020מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  –"מדד הבסיס" 
הידוע האחרון ואשר התפרסם לפני מועד תשלום סכום  מדד המחירים לצרכן –"המדד החדש" 

 הערבות. 
אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות כי המדד החדש שונה  –"הפרשי הצמדה למדד" 

ממדד הבסיס ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד 
 החדש לעומת מדד הבסיס. 

 
 עד בכלל. ו 24.2.2021מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ערבות זו תישאר בתוקפה  .4
 
 
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו צריכה להימסר בכתב לסניפינו על פי הכתובת  .5

_______________________________ וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ________ בשעה 
._______ 

 
 סבה. התחייבותנו על פי כתב זה איננה ניתנת להעברה או לה .6
 
 

 בכבוד רב,
 

 _______________ -בנק 

 סניף _____________        
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 'גנספח 
 הצהרה על מעמד משפטי

 
 את מעמדו המשפטי בהתאם לפירוט שלהלן: במדויקעל המשתתף במכרז לציין 

 ו'( –חברה )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 
 ז'(.  –שותפות )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 

 
 שם: ________________________ )יש לצרף תדפיס מרשם החברות ביחס לשם המשתתף(.  .א

 
 כתובת _________________________________ .ב
 
 טלפון __________________________________ .ג
 
 מס' עוסק מורשה ________________________ .ד
 
 מס' חברה / שותפות ברשם החברות ________________ .ה
 
 לי זכויות החתימה בחברה / בשותפותשמות בע .ו
 
1. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 
2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 
3. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 
4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 
 שמות השותפים: –במקרה של שותפות  .ז
 
1. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 
2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 
3. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות    
 

4. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות    

 
ם אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקי

 ועדכניים. 
 
 

_______________ ________________ _______________ ______________ 
 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי       

 
 

 _______________________   דוגמת חותמת:
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 'דנספח       
 לכבוד,

 בע"מ ספורט ונופש ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
 

 אדון/גברת נכבד/ה,
 המשתתף טופס הצעתהנדון: 

 
 שבראשון לציון בקריית ראשון מגרש הכדורגל שדרוג   שם המכרז:

 15/20:  מס' המכרז
 

אני הח"מ ___________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  _______________ 

 מצהיר, מתחייב ומסכים בזאת כדלקמן: "(, המשתתףח"פ/מס' זיהוי _______________ )להלן: "

 חוזהודעה לעיתונות, הוראות למשתתפים, נוסח ההמלרבות י בעיון את כל מסמכי המכרז קראת .1

שייחתם עם הזוכה, המפרט ויתר מסמכי המכרז, והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים 
 במכרז.  שתתפיםמהמ

ע על קביעת מחיר הצעתי, הנני מגיש בזאת לאחר שבדקתי ושקלתי כל תנאי ונתון העשוי להשפי .2
הצעתי לשדרוג מגרש הכדורגל בקריית ראשון שבראשון לציון, כמפורט במסמכי המכרז )להלן: 

                "(.העבודה"

 תבוצע העבודההמפרט, המקומות בהם חוזה ההתקשרות תנאי המכרז, הנני מצהיר כי כל  .3
, אני ממסמכי המכרז ליומובנים , ידועים עבודהעל ה ותנאיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים
 מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

 הנני מתחייב בזאת כי ככל שאזכה במכרז אמלא אחר כל הוראות מסמכי המכרז.  .4

 הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז .5

 השירות. לוח הזמנים שנקבע לביצוע , לרבות עמידה בומסמכיו

הנני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי הסף הנקובים במכרז, וידוע לי כי ככל שיתברר בכל שלב שלאחר  .6
הנני  תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עימי. - הגשת הצעתי כי אינני עומד בכל התנאים

 במקרה זה. התקשרותביטול הב תביעה או זכות לפיצוי עק ,לא תהיה לי כל טענהמצהיר כי 

 ההצעה הכספית: .7

 במסמכי המכרז, תמורת מחירי  ה, כהגדרתעבודההנני מציע לבצע את ה

_ )במילים: __המקסימום הנקובים בכתב הכמויות בהפחתה של % ____
 _________________ אחוזי הפחתה(.__

 ב הכמויות[. הפחתה. לא ניתן להציע תוספת למחירים הנקובים בכת 0%]ניתן להציע 
 אחוז ההפחתה המוצע על ידי הינו אחיד ויחול על כל הפריטים בכתב הכמויות. 

 

 

 ,ונספחיו על פי חוזה ההתקשרות התחייבויותייהסכום הנקוב לעיל מהווה סכום כולל לביצוע כל  .8

פי  על ביצוע העבודהבהכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,כל ההוצאותלרבות 

עבודות ההתקנה אחריות מלאה, כוח אדם,  הובלה, תנאי המכרז והחוזה בשלמות לרבות אספקה,
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נסיעות, אביזרים, חומרים, כלי עבודה, מכשירים, כלי רכב, ביטוחים, רישוי והיתרים, ההתאמות 

ביצוע וכל דבר אחר הדרוש ל המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות

 נשוא המכרז.  העבודה

 אחוז ההנחה המוצע על ידי הינו אחיד ויחול על כל הפריטים הנקובים בכתב הכמויות. .9

ידוע לי כי הצעה אשר תציע תוספת על המחירים המקסימליים בכתב הכמויות או תהיה מסויגת או  .10

 . תנקוב באחוז הפחתה בלתי אחיד, תיפסל ללא צורך בשימוע

אחזור בי מהצעתי או אם אסרב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .11

ספק את אאבד את זכותי ל כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,לא אבצע או אם 

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו  יהתה העירונית והחברה השירות

הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי  נשוא הצעתי, ביצוע העבודותאחר ל ספקולהתקשר עם 

עקב  העירונית החברהכדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות  יהשבחילוט הערבות לא יה

הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל  הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 עם מציע אחר במקומי.  יתהעירונ החברהשל תביעה או זכות לפיצוי עקב התקשרות  ,טענה

לא קרה שידוע לי כי במהמכרז.  בתנאיכל המסמכים הנדרשים, כמפורט הנני מצרף להצעתי את  .12

 ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי. אצרף מסמך או אישור מן המפורטים לעיל

וסף מסמך נ או עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע .13

, לרבות ביצוע העבודהשיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי ל

המסמכים, להנחת דעתה. אם  או המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע

אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות 

 יניה ואף לפסול את ההצעה.ע

 
_______________ ________________ _______________ ______________ 

 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי        

 
 

 אימות חתימה
 

ה אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי ה"
_________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי 
עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו 

לחייב  ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ________________ מוסמך
 בחתימתו את המשתתף.

 
 
 
 

 חתימה  תאריך
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  , מפרטים ותרשימיםכתב כמויות
 

 טור ז' טור ו'  טור ה' טור ד'  טור ג' טור ב'  טור א'
מס' 
 סידורי

ת יחיד תיאור  נושא 
  מידה

 מחיר כמות 
 יחידה
  בש"ח

סה"כ 
 בש"ח

     מגרש מרכזי   
עבודות פינוי  1

 המשטח הישן 
נוי משטח הדשא הישן יש לבצע פי

חצצים פסולת מורשה ,יש להימנע 
מפגיעה באבן גננית המקיפה את משטח 

 הדשא

 36,000 10 3,600 קומפלט

בשיפוע   125יונח צינור ניקוז בקוטר  צינור ניקוז 2
ויחוברו לבורות חלחול בורות חלחול, 
צינור הניקוז יונח על בד גאוטכסטיל 

כסטיל סמ' לפחות , הבד גאוט 50ברוחב 
 15יונח על שכבת חצץ  שטוף בגובה של 
 סמ' לפחות ויכוסה כולו בחצץ שטוף

 8,640 120 72 מ"ר 

 13סמ' בעומק עד  60ביצוע קידוח בקוטר  בור חלחול 3
מטר והתקנת שרוול  עטוף ביריעה בור 
חלחול דגם פלג או שווה ערך ומלאים 

 בחצץ, כולל שוחת בטון תקנית.

 4,000 4,000 1 יחידה 

השלמת שכבה  4
 מיישרת 

ממ'  6-0השלמת שכבה מישרת    5,000 כנדרש קומפלט   

 2,000 2,000 1 יחידה ביצוע אזמד למגרש לפני התקנת הדשא  אזמד  5
כר הדשא יאושר לאספקה וביצוע אך ורק  כר דשא  6

כר דשא של אחד מהיצרנים המאושרים 
 PRODUCERS -ע"י פיפ"א כ

PREFERED FIFA.  

,004506 140.6 3,600 מ"ר   

בדיקת מעבדה  7
למשטח הדשא 
 ושערי הכדורגל 

בדיקת מעבדה מכון התקנים הישראלי 
 5518מאושרת לפי תקן  למשטח הדשא

11חלק   

 8,000 8,000 קומפלט יחידה

     עבודות גידור ושערים  
פרוק שער ופינוי שער כניסה פלדה קיים  שער כניסה  8

סמ'  022.והתקנת שער פשפש בגובה 
סמ'  110וברוחב   

 5,000 5,000 2 יחידות

 3,000 3,000 קומפלט  תיקוני גדר רשת קיימת  סביב המגרש  גידור  9
רשת לעצירת  10

 כדורים
רשת לעצירת כדורים ,מינימום עובי חוט 

ממ' כולל מסגרת מפרופיל מגלוון  3
 ,כבלים ומותחנים למתיחה 

 24,000 150 160 מ"ר

אישור  11
וקטורקונסטר  

אישור קונסטרוקטור על התקנת רשת 
 עצירת כדורים ושערי כניסה  

כלולה במחירי הגדרות והשעריםהעלות   

     מתקני ספורט   
שערי כדורגל  12

בעלי אישור תקן 
 ישראלי 

אספקה והתקנה שערי כדורגל ניידים 
מפרופיל אלומיניום תקניים אובליים 

מצופים אנדונייז למניעת קורוזיה 
ולמניעת שחיקה המתאימים למשטחי 

 2מטרים רוחב על   5סינטטי. בגודל  דשא
 מטרים גובה 

 28,000 7,000 4 יחידות 

הקבלן יבצע תחזוקה חודשית למשטח  תחזוקה שנתית 13
 36למשך }טיפול פעמיים בחודש{הדשא 
 חודשים

כלולה העלות  72 יחידה 
במחירי הגדרות 

 והשערים
תכניות  14

 לאחר ביצוע
 על הקבלן להכין תכניות "לאחר בצוע"

AS MADE כמפורט במפרט הכללי    
 2,000 2,000 1 יחידה

 651,240  סה"כ    
 110,711  מע"מ     
סה"כ     

כולל 
 מע"מ 

 761,951  



 

1700/0/265 19 

 

 הוראות כלליות למציעים
 

 עם הגשת הצעת המחיר יגיש המציע גם את הפרטים הבאים:
ס"מ,  30על  30א. עם הגשת טפסי המכרז יגיש הקבלן את כל החומרים וכולל הדשא הסינטטי בשטח של 

 ח של שכבת הריכוך וכן של הגומי המוצע.כנ"ל שט
 אישורים לדבק ולגומי וכן את אישורי פיפ"א למשטח המוצע כנ"ל.

 כל החומרים עומדים בתקנים אשר פורסמו ע"י "פיפ"א" .
 

 תיאור העבודה
 במסגרת מכרז זה תבוצע החלפת כר הדשא הסינטטי הקיים בדשא סינטטי חדש .

 מ"ר  . 3,600גודל המגרש כ
 משטח הדשא הישן ופינויו לאתר פסולת מורשה.פרוק 

 ממ'. 60אספקה והתקנת משטח דשא סינטטי בגובה סיב 
 במרחק של מטרים ממפגע במעטפת המגרש 3ס"מ ויהיה  10סימון הקווים הלבנים ברוחב 

 שערי כניסה פשפש . 2נדרש להחליף 
 נדרש להתקין רשתות לעצירת כדורים מאחורי השערים .

מטר גובה כולל רשתות ועגונים כנדרש לגדר  2מטר אורך , 5ערי כדורגל ניידים בגודל ש 4נדרש לספק 
 ההיקפית או כל פתרון שידרש לעיגון השערים ע"פ תקן  .

 על המגרש לעמוד בדרישות תקן וייבדק ע"י מעבדה מוסמכת.
 הקבלן מחויב לתחזוקה של המגרש למשך שנה }טיפול פעמיים בחודש{.

 
 :בדיקות מקדימות 

 לפני תחילת התכנון יש לערוך בדיקות מקדימות של תנאי הקרקע, בחינת תכונות.
 הספיגות של הקרקע, יציבות הקרקע ומשטר הניקוז הקיים. 

 באחריות הקבלן לבצע את כול עבודות יישור והידוק הקרקע ולבצע התאמות 
למשטח הדשא במידה וקיימים כולל החלפת אבן גן שבורים מסביב  נדרשות לביצוע תקין של כלל העבודות

 אבנים פגומים.
 

 העבודה כוללת
 א. עבודות הוצאת החול והגומי הקיימים , ע"י כלי ייעודי ואכסונם בשקי ענק ליד הקיר החיצוני למגרש.

 ב. חיתוך וגלגול השטיח הנותר והעברתו בצורת מערום מחוץ למגרש.
אם יידרש במפלסת לייזר נגררת ובעלת גלגלי {, 0-6ג. השלמת שכבה מיישרת הוספת חצץ ופילוסו}חצץ 

 בלון תוך שמירת השיפועים הקיימים.
ממ' , הדבקתו או תפירתו, תוך כדי סימון הקווים בדשא  60ד. פריסת הדשא הסינטטי בגובה סיב 

 אינטגראלי לבן וכן החדרת פתיתי הגומי והחול.
 

 צד מזרחי של המגרש\עבודות ניקוז 
בשיפוע ויחוברו לבורות חלחול בורות חלחול, צינור הניקוז יונח על בד   125 יונח צינור ניקוז בקוטר

סמ' לפחות  15סמ' לפחות , הבד גאוטכסטיל יונח על שכבת חצץ  שטוף בגובה של  50גאוטכסטיל ברוחב 
 .ויכוסה כולו בחצץ שטוף

יריעה בור חלחול דגם מטר והתקנת שרוול  עטוף ב 13סמ' בעומק עד  60ביצוע קידוח  בור חלחול בקוטר 
 פלג או שווה ערך ומלאים בחצץ, כולל שוחת בטון תקנית.

 
 

 עבודות דשא
 "FPP       "יצרן הדשא יהיה בעל אישור 

 FIFA PREFARED PRODUCER   
 -כר הדשא יאושר לאספקה וביצוע אך ורק כר דשא של אחד מהיצרנים המאושרים ע"י פיפ"א כ

PRODUCERS PREFERED FIFA. "ב לינק לאתר שלמצ FIFA: 
http://quality.fifa.com/en/Football-Turf/-Football-Turf-Licensees/#/index 

 משטח הדשא יהיה בצבע ירוק עם קווי סימון בצבע לבן או צהוב.
 { 10%מ' }סטייה עד ל 4מ  -לא + –רוחב גליל הדשא 

 י. תערובת המילוי עפ"י מפרט היצרן.מ"מ עם מילוי חול סיליקט  וגרגרי גומ 60דשא בגובה סיבים של 
 

 התקנת המשטח הסינטטי.
סוג הדשא כנזכר בנתונים הטכניים במפרט המיוחד ואשר עבר אישורי פיפ"א ואשר מתאים למשחקי   -א

 ואימוני כדורגל.
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( ובאישורה בלבד.)יש לספק FPPההתקנה תתבצע ע"י צוות התקנה מוסמך מטעם החברה היצרנית )
 חיי המתקינים ע"י החברה היצרנית(.אישורי וקורות 

פריסת גלילי הדשא הסינטטי לרוחב השטח, בגלילים שלמים, באופן רופף על מנת למנוע התכווצויות  -ב 
תפירת הגלילים האחד לשני תתבצע באמצעות דבק וסרטי הדבקה תקניים  \בזמן העבודה. הדבקת 

פשרת גם תפירת הקווים הלבנים.שיטת חיבור ומאושרים ע"י יצרן המרבד או באמצעות מכונת תפירה המא
הגלילים תהיה אחידה . או תפירה או הדבקה. לא יינתן אישור לשימוש בשתי השיטות יחד, ההדבקה 

 תתבצע בשעות הקרירות של היום או בשעות הלילה בימים חמים.
ועלפי מפת המגרש.  ייתפרו אף הם לאחר חיתוך מדויק באמצעות מודד\סימוני המגרש ) הקווים( יודבקו -ג 

 הקווים יהיו מסיבים זהים בהרכבם וצורתם למשטח המורכב אך בצבע שיקבע ע"י מנהל הפרויקט.
" או SANDMATICפיזור חומר המילוי  ,גומי ממוחזר מצמיגים וחול סיליקטי, יתבצע בעזרת מכשיר " -ד

וחדרו בשכבות מדייקות  ש"ע במעבר אחד לכל סוג חומר בעל מתקן מיוחד להרמת הסיבים. החומרים י
 מ"מ. 20.מכשיר זה יבצע פיזור והחדרה של החומרים בו זמנית. גובה הסיב החשוף לאחר פעולה זו יהיה 

 מ"מ בשעה לפחות .לא יותר סימון בצבע ע"ג משטחי הדשא. 60הדשא יהיה בעל יכולת ניקוז של -ה
 .יקטהקבלן יכין תכנית סימונים מסודרת של המגרש לאישור מנהל הפרו

 
 שערי כדורגל עם אישור תקן 

אספקה והתקנה שערי כדורגל ניידים מפרופיל אלומיניום תקניים אובליים מצופים אנדונייז למניעת 
. כולל מטרים גובה 2מטרים רוחב על  5קורוזיה ולמניעת שחיקה המתאימים למשטחי דשא סינטטי בגודל 

 ממ' לפחות 4רשת לעצירת כדורים בעוביחוט 
 

 ואישורים בדיקות
 ס"מ. 30על  30עם הגשת טפסי המכרז יגיש הקבלן את כל החומרים וכולל הדשא הסינטטי בשטח של 

 אישורים לדבק ולגומי וכן את אישורי פיפ"א למשטח המוצע כנ"ל.
 כל החומרים עומדים בתקנים אשר פורסמו ע"י "פיפ"א" 

 
 הבדיקות הנדרשות לישרות המגרש

 מ"מ. וכל הבדיקות הנדרשות: לפי תקן פיפ"א. 10מטרים סטיות בתוך  3 ע"י סרגל אלומיניום באורך
 

 ניקיון תא השטח 
בסיום כלל העבודות יפנה הקבלן את כל שאריות הפסולת מהמגרש ,כמו כן ינקה וירסס בחומר קוטל 

 עשביה את שביל המרוצף סביב המגרש .
 

 לו"ז העבודות 
קבלת צו תחילת עבודה. הקבלן ינהל יומן עבודה יומי ויציין ימי עבודה מ 45משך ביצוע כלל העבודות הוא 

 את כל הפעולות המתבצעות בכל יום עבודה .
 הקבלן לדאוג לקבל את אישור מנהל הפרויקט בכל מעבר של שלב בביצוע העבודות.

 
 אחזקת משטח הדשא

המומלץ על ידו  קבלן תכנית עבודה לאחזקת כר הדשא וכן את הציוד\עם הגשת הצעת המחיר יגיש היצרן
 לצורך ביצוע עבודות אחזקה אלו.

 תכנית זו תופעל ע"י מזמין העבודה ועליה לאפשר עמידה באיכות המשטח לאורך זמן.
כל עבודות תיקון עקב שימוש תיקני במשטח במידה וידרשו יתוקנו ע"י המתקין ועל חשבונו. במידה ובתוך 

 הנדרש על חשבון המבצע.שעות לא יבוצע הדבר יהיה רשאי המזמין לתקן  72
 הקבלן יתחזק את משטח הדשא במשך שנה פעמיים בחודש.

 הקבלן יתקין שלט כללי התנהגות במרש כדורגל עם דשא סינטטי .
 

 
  מפרט טכני לעבודות כר הדשא
 נתונים טכניים למרבד הסינטטי

 
 משטח דשא

, שטיח דשא סינטטי ממולא גומי, -\מ"מ+ 60שטיח  סוג
 רה.תבנית סריגה יש

פוליאתילן,  חוט טווי ישר אחיד "מונופילמנט" בעל  תכולה
חתך יהלום, אובאלי או טיפה עמיד בפני קרני 

 12000, צפיפות סיב (.U.V)אולטרה סגול 
Dtex מיקרון לפחות 300לפחות, עובי סיב ממוצע 

בסיס פוליפרופילן משולב פוליאסטר מיוצב  100% בסיס ראשי
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מטופל תרמית, עם צמר  אולטרה סגול, אריגה קשה,
 חסין אש או דומה

מ"מ כל  4לאטקס , חדירה למים, עם פתחי ניקוז של  בסיס משני    
10 x 10 .ס"מ או דומה 

 כ mm ±40 גובה משטח המילוי 

 mm +/- 10% ±60 עובי כול המשטח 
 ±6.3 ס"מ )רוחב( 10תדירות תפרים לכל 
 1 -/+ ±17.0 ס"מ )אורך( 10תדירות תפרים לכל 
 לפחות    9200 מספר תפרים למ"ר

 לפחותgr/m2  1650   משקל סגולי
 לפחות      270gr/m2 משקל בסיס ראשי
 לפחות     gr\m2700  משקל בסיס משני

 לפחות gr/m2 2500   (DIN 53854)משקל כולל 
 10% -/+סמ'   400 רוחב גליל
 לפי דרישה אורך גליל

 
 

 ות השטיח :תוצאות בדיקה נדרשות לאיכ
 

 30-גדול או שווה ל חוזק אחיזת המשטח ( ניוטון ISO4919) 

                     דקה\ליטר  30גדול מ חדירות מים עם מילוי\(   .מDIN 61113    ) 

 עמידות צבע NORM 105V, part  -ISO (
2) 

    התנגדות לקריעה עם כיוון הסיבים 

         התנגדות לקריעה נגד כוון הסיבים                          
 מערכות פסים

 4 ≥, אפור 7 ≥: כחול (Xenon test)בדיקת קסנון 

 
DAN60 

 
DAN 40    

 

 זמינות בצבעים לבן או צהוב לטובת סימוני המגרש 

 

 ירוק ,אפשרות לשילוב שני גוונים ירוק בהיר עם ירוק  וכהה.צבע השטיח : 

 
 

 מילוי המשטח הדשא 
 שכבה עליונה 

 

 :  ילויהרכב המ
 ( sbrגרגרי גומי ממוחזר )
  אפיון פתיתי הגומי:

                                                             1%מ"מ  לא יותר מ  2.8גדול מ 
.                                                              85%מ"מ  גדול מ  2.8ל  0.7בין  

(D ASTM 297מיצוי אצט) 13%ון, קטן מ                                                            .
(D ASTM 297  אפר קטן, מ )10%                                                                   .
(D ASTM 1131  ,פחמן )3%  -\+30                                                       .          
(D ASTM 1131  ,תכולת גומי )5% -\+ 55                                                            .

 ללא שיירי ברזל.
 

 ק"ג למ"ר או ע"פ הנחיות היצרן  9-8: סיווג המילוי
 

  ק"ג למ"ר או לפי הוראות היצרן. 20-18  חול סיליקטי
 

   גובה הסיבים מעל
   mm 20±:המילוי
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 אחריות יצרן למשטח הדשא

שנים מיום  ההתקנה, עבור שימוש של לפחות  5תינתן אחריות מקורית של יצרן משטחי הדשא למשך 
שעות בשנה לשימושי ספורט ללא הגבלה לגבי אזורי השימוש .או פיצול האחריות להתקנה ולמוצר  2,800

  או פיצול כלשהו לגבי המוצרים
 3תינתן אחריות יצרן הדשא לאחזקה שוטפת של כר הדשא למשך  .הדשאהשונים המרכיבים את משטח 

לרבות הציוד  ,שנים מיום ההתקנה עפ"י הנחיות היצרן, תוגש תכנית תחזוקה מפורטת מטעם היצרן
 .הנדרש לתחזוקה

                                                   
 

 שערי כדורגל \מתקני ספורט 
שערי כדורגל ניידים מפרופיל אלומיניום תקניים אובליים מצופים אנדונייז למניעת אספקה והתקנה 

מטרים גובה  2מטרים רוחב על   5קורוזיה ולמניעת שחיקה המתאימים למשטחי דשא סינטטי. בגודל 
}מידות נטו פנימיות, שערי שמיניות {קורות השערים יהיו ללא חיבורים לאורל הקורות והחבורים יתבצעו 

 ורק בפינות בלבד. אך
 מ"מ לפחות  4לשערים יהיו רשתות מקצועיות מתאימות  לעצירת כדורים בעובי חוט של 

 . uvמחזיקי הרשת יהיו גמישים לבטיחות מרבית ועמידים לקרינה 
 לשערים יהיו אישור תו התקן הישראלי.

 הקבלן יספק אחריות של שנתיים על השערים.
 ן ממכון התקנים הישראלי שערי הכדורגל יהיו עם אישורי תק

 הקבלן יבצע בדיקת תקינות ממכון התקנים לשערי הכדורגל ע"י מכון התקנים
 

 כללי
אספקת מים וחשמל ובאחריותו המלאה תשלום בגין נושאים \.באחריות הקבלן לדאוג לעצמו לחיבורי1

 אלו .
י הזהרה כאן בונים .הקבלן ידאג לתחם את אזור עבודתו באופן הרמטי ויתקין לפחות ארבעה שלט2

 הכניסה אסורה . בסיום כל יום של העבודה  ינעל הקבלן  את האתר .
 . מפתח של אתר העבודות ינתן גם למנהל המגרש3
 . הקבלן יתקין שלט באתר עבודתו עם פרטיו.4
 החברה העירונית.\. הקבלן יהיה כפוף למפקח  מטעם עיריית ראשון לציון5
 י של העבודות במהלך העבודה ולמסרו לעיון ככל שיידרש ע"י המפקח .הקבלן מתחייב לנהל יומן יומ 
הקבלן מתחייב להעסיק מודד מוסמך שיבצע את כל הבדיקות הנדרשות בכל  -.מעבדה מאושרת ומודד 6

שלב ושלב }לפני התקנת הדשא ואחרי התקנת הדשא{או בכל רגע שידרוש המפקח }בשלב הסדרת הקרקע 
 ו{, ביצוע פילוס המשטח  וכ

 הקבלן מתחייב לבצע התקשרות לביצוע מערך הבדיקות עם מעבדה מאושרת.
 . בסיום העבודות ישאיר הקבלן מתקן נקי ומסודר ללא כל מפגעים .7
 . הקבלן יספק במהלך ובסיום העבודות אישור הטמנת פסולת בנין לאתר מאושר8

יתקשר עם קבלן הובלה מורשה  ע"פ כל , הקבלן מתחייב כי לצורך הובלת הפסולת לאתר סילוק כאמור
 בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה.

עירייה  ובמקרים דחופים \.הקבלן מתחייב לבצע תיקונים במגרש תוך שבוע מבקשה של החברה העירונית 9
 שעות. 48המצריכים סגירה של המגרש תוך 

ע במידי את המפקח על פגיעה בתשתיות תת קרקעיות ובתשתיות על,הקבלן . הקבלן מתחייב ליד10
 מתחייב לתקן באופן מידי את הנזקים. הקבלן יממן באופן מלא את עלויות תיקון הנזקים.

 
 תחזוקה שנתית 

חודשים למשטחי הדשא שכולל הברשה של משטח  12הקבלן יבצע תחזוקה חודשית על חשבונו  במשך 
{התחזוקה תהיה ע"פ הנחיות היצרן ים מקצועיים .}התחזוקה תתבצע פעמיים בחודשהדשא  באמצעות כל

 ותכלול השלמת חול וגומי וריבוד המשטח 
 לחברה העירונית עומדת האופציה להאריך את שנת התחזוקה במחיר שיקבע במכרז.

 
 

 תכנית לאחר ביצוע 
הכללי . בנוסף לאמור במפרט  כמפורט במפרט( ׁ  AS MADEעל הקבלן להכין תכניות "לאחר בצוע"  )

הכללי התוכניות תהיינה ממוחשבות ובנוסף תוגשנה בתשריט בליווי דיסקט. התוכנית תמסרנה למזמין 
יום לאחר כמר העבודה , לפני הוצאת תעודת גמר . הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני  14תוך 

 שיגיש את התוכנית הנ"ל .
ר במפרט הכללי תכלול המדידה את כל פרטי הביצוע אשר מעל פני השטח מבלי לפגוע בכלליות  הנאמ

ומתחת לפני השטח כגון : קירות , גדרות, תעלות, אבני שפה, עמודי תאורה , התת ,משטח דשא , שערים , 
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מפות המדידה לאחר ביצוע תכלולנה  מיקום וגובה של הפרטים אשר צוינו לעיל ותוגשנה למזמין בערכים 
 כולל פנקסי מדידה וחישובים מצורפים החתומים ע"י מודד מוסמך.Z,Y,Xיים קאורדינטיב
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 ספח ה'נ
  

 טופס אישור על קיום ביטוחים 
ן לערוך ולקיים, על חשבו החברה עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  החברהלגרוע מאחריות  מבלי .1

קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או וכל עוד אחריות החברה ההסכם תקופת  כל, למשך החברה
באישור עריכת המפורטים את הביטוחים  ,שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם( 5חבות מוצר, למשך 

עריכת  אישור"ו "החברה ביטוחי"נפרד ממנו )להלן:  והמהווה חלק בלתי ,1כנספח ה'המצורף הביטוח 
 ת כדין בישראל. העניין(, אצל חברת ביטוח מורשי לפי, הביטוח"

 ביטוח סעיף למחוק יהיה ניתן,  החברה ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .א
 . החתום על ידי המבטחים הביטוח אישור מתוך" מעבידים חבות"

 חריג לבטל החברה על, החברה ידי על נערכת לא והפוליסה ככל כי מוסכם -מקצועית אחריות ביטוח .ב
 . שלישי צד כלפי אחריות בביטוח,  גוף נזקי לעניין ועיתמקצ אחריות

 באמור אין) החברה ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא החברה על -הפוליסות נוסחי .ג
 (. הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי

במועד החתימה , החברה העירוניתלהמציא לידי  החברה על, החברה העירוניתצורך בכל דרישה מצד  ללא .2
על בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, מבטחה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי על ההסכם

 החברהבגין חידוש תוקף ביטוחי  ,אישור עריכת ביטוח מעודכן החברה העירוניתידי ל להמציא החברה
תקופה נוספת כמפורט בסעיף ו/או ל נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ביטוחלתקופת 

 לעיל.  1
עומד להיות מבוטל או עומד  החברה, כי מי מביטוחי חברה העירוניתיודיע ל החברהבכל פעם שמבטח 

לערוך את אותו הביטוח מחדש  החברהלחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 
 או השינוי לרעה בביטוח כאמור. ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול

המוטלת על  ,הינם בבחינת דרישה מזערית החברהכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  מובהר .3
ואין בה כדי לשחרר ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם  החברהלגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי החברה

החברה כל טענה כלפי לא תהיה  חברהול י דין,ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פ החברהאת 
 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,החברה העירוניתאו מי מטעם  העירונית

 החברהשיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, חברה העירוניתל .4
את ביטוחי על מנת להתאים  ושיידרש, , התאמה או הרחבהתיקון ,לבצע כל שינוי החברהועל כאמור לעיל, 

 .על פי הסכם זה החברה להתחייבויות החברה

אינן  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל החברה העירוניתזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
ביטוחי כל אחריות שהיא לגבי או כל חובה  החברה העירוניתמי מטעם על או  החברה העירוניתמטילות על 

המוטלת על  ,, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיאההחבר
ובין אם לאו, שינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי  החברה
 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נבין אם 

אובדן או נזק  לכלמאחריות  החברה העירוניתהבאים מטעם ואת  החברה העירוניתאת  פוטרת החברה .6
ו/או המשמש  החברה העירוניתלחצרי  החברהאו מי מטעם  החברהלרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי 

דרישה או תביעה כלפי  ,כל טענהחברה ולא תהיה ל (,ה"וצמ רכב כלי לרבות)השירותים לצורך מתן 
 , ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.זק כאמורבגין אובדן ו/או ננזכרים לעיל ה

: ביטוח חובה , בעצמה או באמצעות הבאים מטעמהאת הביטוחים הבאים לערוך החברהבנוסף, על  .7
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב  כנדרש על

ביטוח במתכונת "כל ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו ,בגין נזק אחד₪  400,000לסך  השימוש בכלי רכב עד
 לעניין ציוד מכני הנדסי. הסיכונים"

( ביטוח אחריות צד שלישי)למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות,  לחברהעל אף האמור לעיל, 
כו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב

  ם.במלואהאמורים  יםהביטוח
ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף , החברהשייערך על ידי כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8

 ;החברה העירונית לרבות עיריית ראשון לציון ומי מטעמהוכלפי הבאים מטעם  החברה העירוניתכלפי 
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  על זכות התחלוף כאמור לא ויתורוה

 םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9
נאותות המשנה פוליסות ביטוח  קבלניהחברה לדאוג כי בידי על מטעם החברה, משנה  ניקבלעל ידי  ינתנוי

 בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
לרבות שירותים במלואם, ביחס ל החברה העירוניתאחריות כלפי מוטלת ה החברהעל כי  ,מובהר בזאת

 .משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני
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על אף האמור לעיל, אי המצאת  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10
החברה ימים ממועד בקשת  10סודית, אלא אם חלפו אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה י

 .בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור החברהמאת  העירונית
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 אישור עריכת הביטוח -1ה' נספח
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

)האישור
DD/MM/YYYY) 

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה ישורמבקש הא
 האישור

 העירונית שם: החברה
 ספורט, לתרבות צ"ראשל
מ ו/או חברות האם "בע ונופש

ו/או חברות בנות ו/או חברות 
או עיריית ראשון \קשורות ו

 או גופים עירוניים\לציון ו

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ______☐
 כר פתוהחל תשתית עבודות ביצוע
 הסינטטי הדשא

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

מזמין ☒
 שירותים

מזמין ☐
 מוצרים

אחר: ☐
______ 

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

יות/ גבול האחר
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי קוד לציין יש

 X לנספח בהתאם

 סכום
 

מט
 בע

  309 ₪       רכוש
328  

        
  302 ₪  4,000,000     צד ג'

309  
321  
315  
328  
כיסוי לנזק  – 312

אם משימוש בצמ"ה )
 רלוונטי(

329  
 

חבות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪ 309  
319  
328  
 

אחריות 
 מקצועית

    1,000,000  ₪ 309  
321  
328  
 6תקופת גילוי ) – 332

 חודשים(
303  
325  
326  
327  
301 

 

חבות 
 המוצר

    1,000,000  ₪ 302  
309  
321  
328  
תקופת גילוי  – 332

 חודשים( 12)
310  
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
)האישור

DD/MM/YYYY) 
הסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בפירוט השירותים 

 (*:ג'

 התקנה ושדרוג מערכות וצמודי מבנה -029
 השכרת ציוד\רכישת\מכירת-046
 שיפוצים-074
 עבודות תחזוקה ושיפוץ -062
 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( -069
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת ישינו

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשבכתב הודעה 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח  ו' 
 

 ,לכבוד
 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות

 
 אדון/גברת נכבד/ה,

 על ניסיון קודם אישורהנדון: 
 

  שבראשון לציוןבקריית ראשון מגרש הכדורגל שדרוג מכרז  :שם המכרז
 15/20 :מס' המכרז

 
אני הח"מ מורשה חתימה מטעם _______________ ח"פ/מס' זיהוי ________________ )להלן: 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המשתתף"
 

סינטטי מאושר פיפ"א אשר אושר ע"י ח דשא תקנת משטבעל יכולת מקצועית, ניסיון וותק של ה הנני

הוקם על . מגרש הכדורגל אשר 2019עד  1720בין השנים  מגרש כדורגל אחד לפחותב התאחדות לכדורגל

 .למשחקי מחלקת נוער המשתתף הינו מגרש כדורגל תיקני המאושר על ידי ההתאחדות לכדורגל ידי

ע"י מעבדה  אשר נבדק ואושר IFAPRODUCERS PREFERED Fאשר הותקן הוא הדשא סינטטי 

 .  QUALITY עפ"י מדריך פיפ"א למשטחים מלאכותיים ברמה של ,פיפ"אמאושרת 

 

בו הותקן שם הגוף 
 המגרש ופרטי איש קשר

שנת 
 העבודה

רש תיקני גמ
מאושר 

התאחדות 
משחקי מחלקת 

 נוער

הדשא שהותקן הוא 

PRODUCERS 

PREFERED FIFA  

הדשא נבדק 
ואושר ע"י 

מעבדה 
אושרת מ

עפ"י , פיפ"א
מדריך פיפ"א 

למשטחים 
מלאכותיים 
  ברמה של

QUALITY . 
 

1 

 
 
 
 

   

 

2 

 
 
 
 

   

 

3 

 
 
 
 

   

 

 
 יש לצרף המלצות ככל שישנן.

 
 

_______________ ________________ _______________ ______________ 
 חתימה     תאריך     שם משפחה  שם פרטי  
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 אימות חתימה
 

י הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי ה"ה אנ
_________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי 

ירו עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצה
ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ________________ מוסמך לחייב 

 בחתימתו את המשתתף.
 

 חתימה  תאריך
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 ז' נספח

  
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
 

 אדון/גברת נכבד/ה,
 אישור רו"ח על מחזור כספיהנדון: 

 
 שבראשון לציון בקריית ראשון מגרש הכדורגל שדרוג   ז:שם המכר

 15/20:  מס' המכרז
 

 2020נערך ביום ________ חודש ________ שנת 
 
 

"(, המשתתףאני הח"מ, רו"ח מבקר של ______________ ח"פ/מס' זיהוי _______________ )להלן: "

שקלים  2,000,000פוחת מהיקף של מאשר בזאת כי המשתתף הוא בעל מחזור כספי שנתי בהיקף שאינו 

 . 2019 –ו  2018, 2017חדשים( לשנה, כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 

 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימה  תאריך
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 'חנספח  
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
 

 אדון/גברת נכבד/ה,
 

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודההנדון: 
 

_________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  _______________ אני הח"מ __
"(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, וכי המשתתףח"פ/מס' זיהוי _______________ )להלן: "

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
 
, מקיימים את חובותיהם בדבר שמירה על זכויותיהם של עובדי המשתתף, בעלי השליטה בו או מנהליו .1

המשתתף לפי דיני העבודה, כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על 
 המשתתף, ככל שחלים הסכמים או צווים כאמור.

 

המשתתף, בעלי השליטה בו או מנהליו מתחייבים כי ימשיכו לשמור על זכויותיהם של עובדי  .2
 לעיל, לכל אורך תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה. 1משתתף, כאמור בסעיף ה

 

המשתתף, בעלי השליטה בו או מנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת הצעת המשתתף  .3
הוטלו עליהם עיצומים כספיים בשל במכרז זה, בשל הפרה של דיני העבודה, כהגדרתם להלן, ולא 

דה במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הצעת המשתתף במכרז. יותר משש הפרות של חוקי העבו
 לעניין סעיף קטן זה יראו מספר הפרות אשר בגינן הוטל עיצום כספי אחד כהפרה אחת.

 

 לעניין תצהיר זה: .4
 

החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה,   - דיני העבודה
 .1969-התשכ"ט

 
 תימתי וכי תוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי, זו ח

 
 
 

_______________ ________________ _______________ ______________ 
 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי       

 
 אימות חתימה

 
ה"ה אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי 

_________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי 
עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו 

מך לחייב ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ________________ מוס
 בחתימתו את המשתתף.

 
 
 
 

 חתימה  תאריך
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 'טנספח 
 ,לכבוד

 ספורט ונופש בע"מ ,החברה העירונית ראשון לציון לתרבות
 

 אדון/גברת נכבד/ה,
 

 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבורייםהנדון: 
 

______ אני הח"מ ___________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  _________
"(, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, וכי המשתתףח"פ/מס' זיהוי _______________ )להלן: "

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:
 

  להלן1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו חוקב ל2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף ,- 
ב לחוק( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר 2בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  ( הספק אוהחוק

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -משתי עבירות )עבירה לעניין זה
, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

31.10.2002.) 

 או     

 ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות 2ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף ה
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  -)עבירה לעניין זה
 31.10.2002, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-הוגנים(, התשנ"א

 עד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה., אולם במו

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[
 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 
 

 

_______________ ________________ _______________ ______________ 
 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי        

 
 אימות חתימה

 
אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי ה"ה 
_________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי 

ם בחוק באם לא יעשה כן, חתם בפני על תצהירו עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועי
ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה ________________ מוסמך לחייב 

 בחתימתו את המשתתף.
 
 
 
 
 חתימה  תאריך
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 'ינספח 

 החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 שבראשון לציוןבקריית ראשון מגרש הכדורגל שדרוג  15/20מסגרת מכרז ב
 

 תפקידים וכהונות –חלק א' 
 פרטים אישים .1

 תאריך לידה שם פרטי שם משפחה מספר זהות
 

            
 

 רחוב ישוב
 

 מיקוד מס' דירה מס' בית

 טלפון נייד טלפון בבית טלפון עבודה
 

 כתובת דואר אלקטרוני
 

 
 קידים ועיסוקיםתפ .2

תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים בארבע השנים האחרונות ולרבות כשכיר, פירוט 
 כעצמאי, כנושא משרה בתאגיד, כקבלן, כיועץ וכד'.

יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה )כיו"ב( וכן לתפקידים בשכר או 
 מפורש לגבי תפקידים בהתנדבות(. בהתנדבות )ציין ב

 
1. 

 כתובת המעסיק  תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק
 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות
 

 
2. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק
 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות
 

 
3. 

 המעסיק כתובת תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק
 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות
 

 
4. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק
 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות
 

 
5. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק
 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות
 

 
 תפקידים ציבוריים .3

 לעיל(. 2קידים בשירות הציבורי )כהונות ציבוריות: שלא צוינו בסעיף פירוט תפ
 יש להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים בארבע השנים האחרונות.

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף 
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 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים .4

ים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים ובין פירוט חברות בדירקטוריונ
 שאינם ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע השנים האחרונות

תחום  שם התאגיד/רשות/גוף
 העיסוק

פעילות מיוחדת  סוג הכהונה תאריך
תחילת  בדירקטוריון 

 הכהונה
סיום 
 ההכהונ

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 

    

יש לפרט גם שמות  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  .1
 ידם.-בעלי המניות אשר מונית על

 כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים. .2
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 קשר לפעילות עיריית ראשון לציון ו/או החברה העירונית .5

עיריית , לפעילות שלא כאזרח המקבל שירותאו היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר האם יש 
ובכלל זה זיקה או אליה )בה אתה מועמד לעבוד או לגופים הקשורים  ראשון לציון ו/או החברה העירונית

אגף / יחידה  / לנהמי / עיריית ראשון לציון ו/או החברה העירוניתקשר לתאגידים סטטוטוריים שבאחריות 
 (?קשורה אליהם החברה העירוניתבהם אתה מועמד לעבוד או לגופים אחרים ש

יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחים לזיקות קשרים בארבע השנים האחרונות ולצין כל זיקה או קשר 
 .באופן מפורט

יש לו אחזקות כגוף ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד לרבות מי ש - גוף" בבעל עניין"
בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק 

  .בתאגידים הנסחרים בבורסה ,1968 – התשכ"ח ,ניירות ערך
 

 כן   נא פרט :      לא                   
 
 
 

 

 
 
 
 
 1968חוק ניירות ערך, תשכ"ח ( 3)

 

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד  (1)
או מכוח ההצבעה בו, מי שראשי למנות דירקטור אחד או יותר 
הדירקטורים של התאגיד או כמנהלו הכללי או תאגיד שאדם כאמור 

עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או  מחזיק
מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר 

 – לעניין פיסקה זו ;שלו הדירקטוריםמ

יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך  (א)
 הכלולים בנכסי הקרן.

אמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נ (ב)
 בניירות הערך האמורים.

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות  -" נאמן" ,לעניין זה

או כנאמן  46ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה. 102להקצאות מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף 

 ת רישומיםחברה בת של תאגיד למעט חבר (2)

 
 
 לעיל לגבי קרובים )יש להתייחס לתפקידים בהווה בלבד(. 2-5פירוט תפקידים כאמור בסעיפים  .6

יש לפרט שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית )את הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )כגון: 
הכהונה, סוג הכהונה כאשר בן זוגך חבר בדירקטוריון יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו תאריך התחלת 

 ופעילות מיוחדת שלו בדירקטוריון((
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 בן / בת זוג, הורה צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –קרוב 
 
 

 

 

 
 
 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

האם אתה ומי שאמורים להיות ממונים עליך במישרין או בעקיפין או כפופים לך בתפקיד אליו אתה 
 פת בארגונים אחרים:מועמד מכהנים בכהונה משות

 האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות:
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים. .8

של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל שלך או 
 חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד.

 בן/בת זוג הורה צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –קרוב 
 

 כן   נא פרט :   לא                      
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וביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך תפקידים עיסוקים כהונות ועניינים של קר .9

 במצב של חשש לניגוד ענייניים
האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים אליהם התבקשת 

להתייחס בשאלות לעיל או של מקורביך )בכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים( שעלולים להעמיד 
 חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?אותך במצב של 

 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה
לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה  1-8יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים 

ראשון לציון ו/או החברה חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות עיריית 
 העירונית.

 כן   נא פרט :   לא                      
 
 

 

 

 
 
 
  

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10
 יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית מעודכנים ליום מילוי השאלון, 

 תאריכים הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה כולל
 
 

 וחותמת ___________________________ נותן השירותיםחתימת 
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נכסים ואחזקות –חלק ב'   
 
 אחזקות במניות .11

שלך או של  ,או שותפות בגופים עסקיים כלשהם ,במישרין או בעקיפין ,פירוט אחזקת מניות בתאגידים
 1968 -התשכ"ח  ,עותו בחוק לניירות ערךאין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמ .קרוביך

  .בתאגידים הנסחרים בבורסה
 .בן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך על שולחנך -" קרוב"
 

 שם המחזיק שם התאגיד/הגוף
)ככל שהמחזיק אינו 

 מועמד(

תחום עיסוק  % אחזקות
 התאגיד/הגוף

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  1968( חוק ניירות ערך, תשכ"ח 4)
 

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או  (3)
יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו מי שרשאי 
למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו 
הכללי מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי או תאגיד 

מניות שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון ה
המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה 

 אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו לענין פיסקה זו 

יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות  (א)
 הערך הכלולים בנכסי הקרן.

החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק  (ב)
 ערך האמורים.בניירות ה

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות  -" נאמןלענין זה, "

או  2)או(  46ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

לפקודת מס  102כנאמן להקצאת מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף 

 הכנסה

 חברת בת של תאגיד למעט חברת רישומים (4)
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 כירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד ענייניםנכסים שאחזקתם מ .12

נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים האם קיימים 
 להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?

 
 .ל שולחנךבן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמוך ע -" קרוב"
 

 כן   נא פרט :   לא                      
 

 

 
 
 
 חבות כספית בהיקף משמעותי .13

האם אתה קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות 
 כלשהם?

 
 .וך על שולחנךבן/בת זוג הורה, צאצא, ומי שסמ -" קרוב"
 

 כן   נא פרט :   לא                      
 

 

 

 
 
 
 
 נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים .14

, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים 
 קיד אליו אתה מועמד?בתפ

יש להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך ושל מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של 
 גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך בעלי עניין בהם.

 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או מכהן  לרבות –" בעל עניין"

 בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.
 

 כן   נא פרט :   לא                      
 

 

 
 
 

 הצהרה –חלק ג' 
 אני הח"מ מצהיר בזאת כי:

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה , בקשר לעצי, לקרובי ולמקורבי הם מלאים נכונים  .1

 ים;ואמתי

אלא  ,כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה בקשר לעצמי לקרובי ולמקורבי הם מידיעה אישית .2

בו הפרטים אינם ידועים לי  אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה

 ;במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית
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מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב  .3

 ;של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד

של חשש לניגוד עניינים אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב  .4

 במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של נותן השירותים המשפטי של החברה העירונית בנושא.

אני מתחייב כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים  .5

ים, איוועץ הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינ

 ביועץ המשפטי לחברה העירונית אמסור לו המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.

 
 

            ____________________        ______________________   _________
 ______________ 

מספר זהות                                         תאריך                          שם מלא                                       
 חתימה
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 מ  ס  מ  כ  י   ה  ה  ת  ק  ש  ר  ו  ת  -ח  ל  ק    ב'  

 חוזה

 2020שנערך ונחתם ביום _____ בחודש ___________ בשנת 

 

 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ  :בין

 ח.פ. ________________  

 (העירונית" החברה")להלן:    ראשון לציון 95ז'בוטינסקי מרח'   

 מצד אחד,          

 

 ________________________________ בע"מ  :לבין

 ח.פ. _____________  

 "(החברה")להלן:              מרח' ______________  

 מצד שני,          

 

"( במסגרתו הזמינה מציעים מכרזה" להלן:) 15/20 מכרזוהחברה העירונית, פרסמה את  ואילוה  

אשר נמצא שבראשון לציון בקריית ראשון מגרש הכדורגל שדרוג להציע הצעות לביצוע 

 "הכדורגל מגרש" )להלן:שבראשון לציון  קריית ראשון, שבשכונת 26גולדה מאיר ברחוב 

 "(.ותהעבוד) להלן: "קבוע בחוזה זה על נספחיו והכל בהתאם ל( "מגרשאו "

 

 והצעת החברה הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז;   והואיל

 

בעלת הידע המיומנות והניסיון הינה והחברה מצהירה, כאמור במסמכי המכרז, כי  והואיל

הדרושים לביצוע העבודה וכי בידיה כל האמצעים, הכלים וכוח האדם המיומן, הדרושים 

את ביצוע  הלקבל על עצמ הנמוכ הוכי הינביותר לביצועו של העבודה ברמה גבוהה 

 העבודות במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם זה;

 

נת למסור לחברה את ביצוע העבודות הכל כאמור בתנאי חוזה יוהחברה העירונית מעוני והואיל

 זה להלן;

 

 :לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 . מבוא, נספחים וכותרות .1

 י נפרד מהחוזה גופו. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלת 1.1

כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו  1.2

 לצרכי פירושו. 

 הגדרות 1.3

 ________________________ ; -"החברה"  1.3.1

 חוזה זה על נספחיו; –"החוזה" / "חוזה זה"  1.3.2

 נספחיו;אשר פורסם על ידי החברה העירונית, על  15/20מכרז מס'  –"המכרז"  1.3.3
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התשתית והתקנת דשא עבודות בביצוע  כל הפעולות הכרוכות –"העבודות"  1.3.4

הכל בהתאם ושבראשון לציון  26גולדה מאיר שברחוב  כדורגלהמגרש , בסינטטי

 ;לתוכניות, נספחי המכרז והסכם ההתקשרות

התחייבויות על נציג החברה העירונית לצורך פיקוח שוטף על ביצוע  -"המפקח"  1.3.5

 וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר לחברה בכתב;פי המכרז 

 .נציג מטעם החברה העירונית  –" מפקח" 1.3.6

 לחוזה; 'אנספח ערבות בנקאית בנוסח  –"הערבות"  1.3.7

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש  –"החברה העירונית"  1.3.8

 בע"מ;

 

 הנספחים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מן החוזה: 1.4

 נוסח הערבות; – 'נספח א  1.4.1

 אישור עריכת ביטוחים;  -נספח ב'  1.4.2

 ;ותרשימים מפרט טכני ,כתב כמויות –נספח ג'  1.4.3

 הצעת הספק; –נספח ד'  1.4.4

 תצהיר ניגוד עניינים; – נספח ה' 1.4.5

 מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  1.5

 ההתקשרות  .2

רשים לביצועה. את מהות העבודה, מטרתה והפרטים הנד ההחברה מצהירה כי היא מכיר 2.1

שא בכל ההוצאות הנובעות תכל טעות בביצוע העבודה היא באחריותה של החברה וכי 

 מכך.

החברה במעמד חתימת הסכם זה תציג בפני החברה העירונית ולאישורה "טבלת גנט"  2.2

 הכוללת את לוחות הזמנים לביצוע העבודות.

שיאושרו על ידי  החברה תבצע את העבודות במגרש הכדורגל בהתאם ללוחות הזמנים 2.3

  י הוראות החברה העירונית בכתב. "החברה העירונית ו/או עפ

ביצוע העבודות לשביעות רצונה של בוהקשור תהיה אחראית בביצוע כל הכרוך החברה  2.4

 החברה העירונית. 

ובביצוע ת והיה אחראית ותשא בכל התשלומים הכרוכים ו/או הקשורים בהכנהחברה ת 2.5

זה זה על נספחיו והוראות המפקח לשביעות רצונם המלאה. העבודות בהתאם לקבוע בחו

ספק, ומבלי לגרוע באמור בהסכם זה, מצהירה החברה ומתחייבת כי לא למען הסר 

 .עבודותתדרוש תמורה נוספת ו/או אחרת בגין ובקשר ל

תהיה אחראית על דרכי גישה לאתר, מניעת הפרעות לשגרת בביצוע כל העבודות החברה  2.6

הגנה על העבודות, תיאום עם גורמים שונים, החזרת האתר לאחר  העבודה במקום,

ת, יתוקן ועבודביצוע ההביצוע נקי מכל מכשול ופסולת. כל נזק שיגרם באתר כתוצאה מ

 לפני גמר העבודות. ן החברה על חשבו

תדאג לשמירת תנאי בטיחות הולמים לעובדים ולצד ג', כנדרש בתקנות החברה  2.7

רה תדאג לסידורי שמירה, אבטחה, בטיחות ובטחון לאורך הממשלתיות והאחרות. החב

שעות היממה. לשם כך תקים החברה גידור זמני ותשלט את האתר וסביבתו, כדי להתריע 

 על העבודות. 
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תמציא  החברהלפני ביצוע העבודה . תתאם את עבודתה עם כל הגורמים במקוםהחברה  2.8

 כנון. שיונות והאישורים לביצוע העבודה לפי התיאת כל הר

תגן על העבודות באתר במשך תקופת הביצוע, מפני כל נזק העלול להיגרם מגורמי החברה  2.9

כל זאת על חשבונה ובאחריותה. בסיום העבודה על החברה לנקות  -טבע, חבלה ושונות 

היטב את השטח ע"י סילוק כל שיירים וחומרים שהשתמש בהם לפרויקט, לשביעות רצונו 

 של המפקח.

ית ראשית להפסיק את פעולות החברה לאלתר במידה ולא נשמרו  על ידה עירונהחברה ה 2.10

ו/או לא עמדה החברה במועדים הקבועים בהסכם זה ו/או לא סעיפים לעיל ההוראות 

ו/או העיכוב . כל ההוצאות בגין ההשהיה פעלה בהתאם להוראות החברה העירונית

 . בביצוע העבודות יחולו על החברה

 סתירות בין המסמכים .3
 

לבדוק, מיד עם קבלת החוזה או כל אחד ממרכיביו, את כל הנתונים או כל החברה על  3.1

 מידע אחר הכלולים בו.

משמעות וכיו"ב או שקיים ספק בדבר הפירוש -התאמה, דו-סתירה, אי חברהה תהגיל 3.2

נציג החברה העירונית אשר ל תפנה החברההנכון שיש להעניק לתנאי מתנאי החוזה, 

בדבר  נציג החברה העירוניתמתן הודעה על ידי -וראות בכתב. איעל כך ה חברהייתן ל

משמעות או בדבר הפרשנות הנכונה שיש להעניק לתנאי מתנאי -התאמה, דו-סתירה, אי

לפי  ה, ולא תגרע מאחריותחברההחוזה, אינה מהווה הסכמה לפירוש הניתן על ידי ה

נציג החברה תשומת לב להסב את  תהיה חייבת חברהחוזה זה. מבלי לגרוע מהאמור, ה

משמעות או ספק בדבר הפירוש הנכון שיש -התאמה, דו-כל סתירה, איל העירונית

להעניק לתנאי מתנאי החוזה, לפני ביצוע העבודה, ולקבל ממנו הוראות בכתב, כאמור 

 בסעיף זה.

, לא יהיה בכך כדי למנוע מן לעיל 3.2בהתאם לאמור בסעיף  הלא נהג חברהבמקרה שה 3.3

 ו הבלעדי. החברהלנהוג אחרת, לפי שיקול דעת חברהלהורות ל רה העירוניתנציג החב

ה טענה, לעניין זה, ולא תהיינה לנציג החברה העירונית לנהוג על פי הוראות  תמתחייב

 .נציג החברה העירוניתבגין להוראה כלשהי של  דרישה או תביעה כלשהי

עת ותוך כדי ביצוע העבודה, , מעת לחברהיהיה רשאי להמציא ל נציג החברה העירונית 3.4

 הוראות בכתב לעניין ביצוע העבודות.

. אין באמור חברהלעיל יחייבו את ה 3.4-3.2לפי סעיפים  נציג החברה העירוניתהוראות  3.5

 על פי חוזה זה.  חברהבסעיף זה כדי לגרוע מאחריות ה

 

 צו התחלת עבודה ושלבי ביצוע העבודות .4

 

בחוזה זה, על נספחיו, במועד שיהיה נקוב בצו  טכמפור תחיל בביצוע העבודותת חברהה 4.1

 מיום קבלת צו התחלת העבודה.  ימי עבודה 45סיימן תוך תהתחלת העבודה, ו

לעיל, כוללת את הזמן הדרוש לקבלת כל  4.1מובהר כי התקופה האמורה בסעיף  4.2

הרישיונות, האישורים או ההיתרים הדרושים, וכן תקופת התארגנות לקראת העבודות, 

 וע העבודות ומסירתן כשהן מושלמות ומוכנות לשימוש מידי.ביצ



 

1700/0/265 46 

לבצע את העבודות בשקידה ובקצב הדרוש לצורך השלמתן בתוך  תמתחייב חברהה 4.3

את מספר העובדים  לתגבר תא מתחייבלעיל, והי 4.1התקופה הנקובה בסעיף 

יים בביצוע העבודות, לרבות העסקת עובדים בשעות נוספות, כדי לס המועסקים על ידה

לתוספת תשלום  תהיה זכאיתלא  חברהאת העבודה בתוך התקופה הנקובה. מובהר כי ה

 בגין התוספת בכח אדם או הארכת שעות העבודה, כאמור בסעיף זה.

, להאריך את התקופה האמורה חברהיהיה רשאי, לבקשת הנציג החברה העירונית  4.4

ו תוספות לעבודות, כח לעיל, אם מצא שיש מקום להאריכה מחמת שינויים א 4.1בסעיף 

 עליון או כל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

לחברה  חברהשלם התבגין כל יום איחור בהתחלת ביצוע העבודות או בהשלמתן,  4.5

)אלף שקלים חדשים(, ובלבד שהאיחור אינו נובע ₪  1,000העירונית קנס כספי בסך של 

 מנסיבות התלויות בחברה העירונית.

, אישור או לט להתחיל בביצוע העבודות מבלי שנתקבל תחילה כל רישיוןחל איסור מוח 4.6

 היתר הנדרש על פי כל דין, ככל שנדרש. 
 

 בדיקות מוקדמות של אתר העבודה .5

 

, אתר העבודה וסביבתם, את טיב הקרקע, מגרש הכדורגלאת  הכי בדק תמאשר חברהה 5.1

, את דרכי הגישה את הכמויות וטיב העבודה והחומרים הנדרשים לביצוע העבודות

לאתר העבודה, מיקומן של מערכות תשתית והחיבורים אליהן, תכניות בניין עיר, תנאי 

של  ההעבודה, וכל גורם אחר אשר יש או עשוי להיות לו השפעה על קיום התחייבויותי

כל טענה, דרישה או תביעה  הכי לא תהיה ל תמאשר חברהעל פי חוזה זה. ה חברהה

 אמור בסעיף זה. כלשהן בגין ובקשר ל

על בסיס בדיקותיו המקדימות, כי התמורה הנקובה בחוזה  הכי שוכנע תמאשר חברהה 5.2

על פי חוזה זה.  הומהווה תמורה הוגנת לביצוע כל התחייבויותי הזה, מניחה את דעת

כל טענה, דרישה או תביעה לתשלום תמורה נוספת  הכי לא תהיינה ל המצהיר חברהה

 של התנאים באתר העבודה.  הערכה שגויה מצדלימוד או ה-הנובעת מאי

 

 רישיונות, אישורים והיתרים .6

 

לפני תחילת העבודות, לקבל את כל הרישיונות, האישורים או  תהיה אחראית, חברהה 6.1

 ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות. 

לפעול מול כל רשות מוסמכת, ולטפל בכל הדרוש טיפול כדי  תהיה אחראית חברהה 6.2

 רישיון, אישור או היתר הנדרש על פי כל דין. לקבל כל

 לעניין סעיף זה: 6.3

רשויות מקומיות, משרדי הממשלה, ובכלל זה משרד התקשרות,  "  רשות מוסמכת"

חברת החשמל ישראל בע"מ, בזק החברה הישראלי לתקשורת 

בע"מ, חברות הכבלים, מכון התקנים הישראלי, חברת נתיבי 

ות תחבורה בע"מ )מע"צ(, החברה הלאומית לתשתי –ישראל 

משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה, רשות 

העתיקות, מקורות חברת מים בע"מ, רשויות ניקוז, איגודי 

 ערים, וכל רשות מוסמכת אחרת, על כל מחלקותיהן.
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כל ההוצאות, העלויות או הערבויות הכרוכות בקבלת כל רישיון, אישור או היתר,  6.4

א יוה חברהכל דרישה אחרת של רשות מוסמכת, יהיו על חשבון הכאמור בסעיף זה, או 

 היה זכאי לכל תוספת תמורה בגין ובקשר לכך.תלא 
 

 חברהואתר העבודה לרשות ה מגרש הכדורגלהעמדת  .7

 

ואתר העבודה במועד  מגרש הכדורגלאת  חברההחברה העירונית תעמיד לרשות ה 7.1

, חלק מאתר חברהיד לרשות השנקבע בצו תחילת העבודה. המפקח יהיה רשאי להעמ

העבודה הדרוש להתחלת העבודות וביצוען בהתאם ללוח הזמנים שנקבע. המפקח יהיה 

חלקים נוספים של אתר העבודה, אשר לדעת  חברהרשאי מעת לעת להעמיד לרשות ה

 המפקח, נחוצים לביצוע העבודות על פי לוח הזמנים שנקבע לביצוען.

 תאחראי חברהיה התה, חברהחלק ממנו, לרשות ה ממועד העמדת אתר העבודה, או כל 7.2

 לשמור ולהשגיח עליו כמנהג בעלים.

לא לבצע כל שינוי פיזי, קונסטרוקטיבי או אחר באתר העבודה  תמתחייב חברהה 7.3

לכך את אישור החברה העירונית, מראש ובכתב,  ה, אלא אם קיבלובמגרש הכדורגל

 ובהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו.

, ולצורך ביצוע רשות-ברבאתר העבודה יהיה מעמד של  חברהשל ה המעמד מובהר, כי 7.4

 העבודות בלבד.

לאתר העבודה ינקטו בכל אמצעי הזהירות  הכי כל הבאים מטעמ תהיה אחראית חברהה 7.5

הנדרשים לצורך הבטחת רכוש או חיי אדם באתר העבודה, בדרך לאתר העבודה או 

 עת הובלת חומרים וציוד לאתר העבודות.בסביבתו, בעת ביצוע העבודות, ובכלל זה ב

דווח לחברה העירונית באופן מידי על כל נזק או מפגע שנגרם במהלך ביצוע ת חברהה 7.6

דווח על נזק או תפעל בהתאם להוראות סעיף זה ולא תלא  חברההעבודות. במקרה שה

פעל לתקן בהקדם האפשרי את הנזק או המפגע, תהיה החברה תמפגע כאמור, או לא 

שפה את החברה העירונית תוך ת חברהונית רשאית לבצע את התיקון בעצמה, ההעיר

 שבעה ימים מיום קבלת דרישתה של החברה העירונית.

, לספק, להתקין, לשמור, לגדר, להאיר, לתלות שלטי העל חשבונ, תמתחייב חברהה 7.7

עי אזהרה, לרבות פנסים מהבהבים, פיגומים, מעקות בטיחות, גדרות זמניים או כל אמצ

מגרש זהירות אחר, על מנת להבטיח את ביטחונם ונוחיותם של האנשים הפוקדים את 

 . הכדורגל

שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות  תמתחייב חברהה 7.8

, ולא תהיה כל הפרעה שלא לצורך בזכות מגרש הכדורגלהציבור, שיגרת העבודה ב

וכיו"ב הנובעים בתשתיות לא תהיה פגיעה וכן ש מגרש הכדורגלהשימוש והמעבר ב

 משימוש לא נכון ו/או כתוצאה מהעבודות.

 

 הצהרות החברה .8

החברה מצהירה בזאת, כי בדקה היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה ונספחיו ברורים לה  8.1

 היטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותיה על פי חוזה זה.

 .מהרשוחברה  החברה מצהירה כי הינה 8.2
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ירה כי הינה אחראית באופן מלא ומוחלט לטיב העבודות ותקופת האחריות החברה מצה 8.3

 והבדק. 

, הםודרכי הגישה אלי, ם, מצבםסביבת, כדורגלה מגרשבהחברה מצהירה, כי ביקרה  8.4

ולצורכי חוזה זה.  ומתאימים לצרכי הבחנה את כל הנ"ל באופן יסודי ומצאה את כל אל

 אי התאמה ו/או ברירה ו/או פגם בהם החברה מוותרת מראש על כל טענת מום ו/או

 . המונע ביצוע העבודות

החברה מצהירה בזאת כי תבצע את כל העבודות בהתאם להוראות והנחיות הממונה על  8.5

 על פי כל דין. המפקח ו/או החברה העירונית ו/או הבטיחות בעירייה ו/או 

ם לביצוע והכישוריהאמצעים  ,הניסיון ,החברה מצהירה כי יש לה את מלוא הידע 8.6

 העבודות.

החברה מצהירה כי כל העבודות כמפורט בחוזה זה תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים  8.7

שיונות והסמכות המתאימים לעיסוקם על פי כל דין וכי צוות העובדים מיומן יבעלי ר

 ומתאים לביצוע כל העבודות הכרוכות או הנובעות מתנאי חוזה זה. 

הוגנת, הולמת, סופית  להלן, הינה 20בסעיף  הנקובההחברה מצהירה כי התמורה  8.8

ומוחלטת בעבור ביצוע כל החיובים וההתחייבויות ו/או הדרישות ו/או כל הכרוך בביצוע 

לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע והשלמת כל העבודות באיכות העבודות 

ה ו/או תביעה כנגד מעולה ובמועדן המדויק. החברה מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דריש

החברה העירונית בגין ובקשר לתמורה לרבות העלאת טענות בגין שינויים ו/או 

התייקרויות במרכיבי ביצוע העבודות ו/או הבניה, לרבות עבודות פיתוח, שכר עבודה, 

חומרים ומיסים ו/או אגרות ו/או היטלים הקשורים ו/או הכרוכים בביצוע העבודות ו/או 

 למיניהם. תשלומים ליועצים

לעיל, לא תשלם  6מובהר בזאת, כי הבסיס לעסקה הינו שזולת התמורה המפורטת בסעיף  8.9

החברה העירונית כל תשלום נוסף ו/או אחר ואף זאת רק בכפוף ובתנאי לביצוע והשלמת 

  .חברההבלעדית של ה ההעבודות ע"י החברה במועדם המדויק על חשבונו ואחריות

 

 התחייבות החברה .9

 וע מהתחייבויותיו האחרות של החברה על פי חוזה זה: מבלי לגר 

 זה. לחוזה ים החברה מתחייבת לבצע את העבודות כמפורט בנספח 9.1

החברה מתחייבת לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בדייקנות,  9.2

לחוזה זה, ומתחייבת לכך שהצוות אשר תעסיק ים במומחיות ובהתאם לקבוע בנספח

 ות על פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים המתאימים לביצועו. בביצוע העבוד

את כל האישורים ו/או ההיתרים הדרושים לביצוע העבודות החברה מתחייבת כי תציג  9.3

 מכל מוסד ו/או גוף.

כדי לסיים העבודות במועד וללא דחיות ו/או  הראויהחברה מתחייבת לפעול בשקידה  9.4

 עיכובים.

ה, מתחייבת החברה לבצע העבודות, בין היתר, בהתאם מבלי לגרוע באמור בחוזה ז 9.5

והכל בכפוף לאישור החברה העירונית מראש ו/או הנחיות יצרן הדשא הסינטטי להוראות 

 ובכתב.
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שנים  5מקורית של יצרן משטחי הדשא על החומר והביצוע למשך  ק אחריותתעני החברה 9.6

מושי ספורט. מבלי לגרוע שעות בשנה לשי 2,800מיום אישור צו השלמת עבודה ולפחות 

מכלליות האמור לעיל יובהר כי האחריות  ללא הגבלה לגבי איזורי השימוש או פיצול 

האחריות להתקנה ולמוצר או פיצול כלשהו לגבי המוצרים השונים המרכיבים את משטח 

 הדשא.  

יום מ חודשים למשטחי הדשא 36משך ב התחזוקה חודשית על חשבונ תעניקהחברה  9.7

 בין היתר, לוכלותע"פ הנחיות היצרן ובהתאם למפרט הטכני  השלמת עבודותקבלת צו 

השלמת חול , הברשה של משטח הדשא באמצעות כלים מקצועייםתחזוקה דו חודשית, 

לחברה העירונית עומדת האופציה להאריך את שנת וכו"ב.  וגומי וריבוד המשטח

 במחיר שיקבע במכרז. בעד שלוש שנים נוספות התחזוקה

עם סיום העבודות תמציא להורות על בדיקת ההתאמה לתכנון.  םרשאי היהי קחהמפ 9.8

 החברה כתב אחריות שלה ושל היצרן לעבודות.

החברה מתחייבת כי תהיה אחראית ותבצע כל תיקון של כל נזק אשר ייגרם למשטחי  9.9

  שעות מזמן קריאה. 72הדשא וזאת תוך 

נוי פסולת לאתר מאושר על ידי על חשבונה עבודות תשתית וקרקע, פיהחברה תבצע  9.10

 עיריית ראשון לציון.

החברה מתחייבת כי כל החומרים והמוצרים בהם ישתמשו לביצוע העבודות ו/או אשר על  9.11

החברה לספקם עפ"י הוראות חוזה זה יהיו מאיכות מעולה ונושאי תו תקן ישראלי. למען 

חומר ו/או מוצר אשר  הסר כל ספק, מובהר בזאת כי לא יבוצעו אספקה ו/או שימוש בכל

 אינו נושא תו תקן כאמור אלא אם ניתנה הסכמת החברה העירונית מראש ובכתב.

 FIFA PREFAIREDא )"החברה מתחייבת כי יצרן הדשא יהיה מורשה על ידי פיפ 9.12

PRODUCER .) 

את האישורים  לחברה העירוניתהחברה מציא תהחברה מתחייבת כי בסיום העבודות  9.13

 כדלקמן: 

 .איכות החומרים אשר הינם בעלי תווי תקן  אישור על  9.13.1

 .כן תעודות אחריות מתאימות 9.13.2

 אישור על פינוי הפסולת לאתר מאושר על ידי עיריית ראשון לציון. 9.13.3

 מאושרת לבדיקת תקני "פיפ"א**" עבור מבחנים שנעשו למגרש.אישור מעבדה  16.5.1

 אישור קונסטרוקטור. 16.5.2

 . ירוניתוכל מסמך ו/או אישור אשר ידרשו על ידי החברה הע 9.13.4

בכל הנוגע ו/או המפקח החברה מתחייבות בזאת לציית להוראות החברה העירונית   9.14

 עם העבודות  ו/או טיבם ואיכותם.  להתנהגותה שלה ו/או התנהגות כל מי מטעמה בקשר

בו  מתחםהחברה מתחייבת בזאת שלא לבצע כל שינוי פיזי, קונסטרוקטיבי או אחר, ב 9.15

 אישור החברהולאחר קבלת , אלא אם ש הכדורגלו/או במגר כדורגלהמגרש מצוי 

 על נספחיו. העירונית לכך מראש ובכתב, בהתאם להוראות חוזה זה

אחר כל הוראה  לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבת החברה בזאת במפורש, לקיים מיידמבלי  9.16

 .העבודותביצוע עם ולנובע של החברה העירונית, ללא יוצא מן הכלל, בקשר 

 

 מעביד -ד היעדר יחסי עוב .10
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 החברה מצהירה בזאת, כי בביצוע התחייבויותיה על פי חוזה זה היא פועלת כעצמאית.  10.1

החברה מצהירה כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינה או בין מי מטעמה,  10.2

לבין החברה העירונית יחסי עובד ומעביד וכי כל העובדים שיועסקו על ידה ו/או מטעמה , 

התחייבויותיה על פי חוזה זה יהיו ויחשבו כעובדים של החברה רך מילוי בין היתר, לצו

 בלבד. 

א בכל התשלומים, ההוצאות והמיסים, בקשר עם העסקתם של החברה מתחייבת כי תש 10.3

עובדיה ו/או מי מטעמה, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל 

סוציאלי אחר; ואין לראות בכל זכות הניתנת מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום 

על פי חוזה לחברה העירונית ו/או למפקח ו/או לעירייה, להדריך או להורות לחברה, ו/או 

לעובדים מטעמה ו/או למי מטעם החברה, אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה 

ה, כל זכויות במלואן בלבד, ולא תהיינה לחברה, ו/או לעובדים מטעמה ו/או לכל מי מטעמ

של עובד המועסק על ידי החברה העירונית והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, 

 או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו מטעם החברה העירונית.

אם מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של החברה, או  10.4

החברה העירונית, בין ביחד עם החברה ובין בנפרד, כי אז כל מי מטעמה הינם עובדים של 

מתחייבת החברה לפצות ולשפות את החברה העירונית, מייד לפי דרישתה הראשונה, בגין 

כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהחברה העירונית תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר 

 שורות לנ"ל.עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הק

 הפסקת העבודה .11

 

החברה העירונית תהיה רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להורות על הפסקת העבודות,  11.1

 לזמן מסוים או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

להפסיק את העבודות, כולן או חלקן, לזמן מסוים או לצמיתות, על פי  תמתחייב חברהה 11.2

חדש את ביצוע העבודות באתר תו המפקח, ולא הוראה בכתב מאת החברה העירונית א

הוראה בכתב על כך, מאת החברה העירונית או המפקח.  ההעבודה, אלא אם ניתנה ל

בזאת באופן בלתי הדיר, כעל כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה  תמוותר חברהה

 העירונית בקשר עם הפסקת העבודות.

בכל האמצעים להבטחת אתר  חברהט הנקותביצוע העבודות, כולן או חלקן,  והופסק 11.3

 העבודות והעבודות, והגנה עליהן, לשביעות רצונו של המפקח.

 7לפיצוי כלשהו בגין הפסקת העבודות לתקופה שאינה עולה על  תהיה זכאיתלא  חברהה 11.4

 ימים.

להחזר הוצאות שנגרמו כתוצאה מהפסקת העבודות לתקופה שעולה  תזכאי חברה תהיהה 11.5

ההוצאות ייקבע על ידי המפקח, בכפוף למתן הזדמנות לקבלן להשמיע ימים. שיעור  7על 

 טענותיו.

 החברה,לעיל, במקרה שביצוע העבודות הופסק באשמת  11.5על אף האמור בסעיף  11.6

, והוא לא יהיה חברהאגב מילוי הוראות המפקח על ה חברהתחולנה ההוצאות שנגרמו ל

 זכאי להחזר מהחברה העירונית.

דות, כולן או חלקן, לצמיתות, לאחר שניתן לקבלן צו התחלת עבודה, הופסק ביצוע העבו 11.7

והקבלן החל בביצוע העבודות בפועל, יהיה הקבלן זכאי לתשלום בגין העבודות שביצע, על 
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פי מדידות שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק, בהתאם למחירים שבכתב 

 הכמויות, והכל לפי קביעה של המפקח.

יום מהיום בו ניתנה לקבלן הודעה בכתב  45מור בסעיף זה ישולם לקבלן תוך תשלום כא 11.8

 על החלטת המפקח.

תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן תהיינה כל טענה, דרישה  11.9

או תביעה כשלהי כלפי החברה העירונית, לרבות תביעות פיצויים כתוצאה מהפסקת 

וצאות מיוחדות שנגרמו לקבלן, וכל תביעה אחרת הכרוכה העבודה ותביעות לכיבוי ה

 בהספקת העבודות או כתוצאה מכך.

 פיקוח .12
 

המפקח יהיה רשאי לבדוק את העבודות, כולן או חלקן, ולהשגיח על ביצוען, טיב  12.1

החומרים בהם נעשה שימוש, איכות הציוד וטיב המלאכה. כמו כן, המפקח יהיה רשאי 

בויות בהתאם למכרז, החוזה, הוראות החברה העירונית לבדוק כי הקבלן עומד התחיי

 והוראות המפקח.

הקבלן ישתף פעולה עם המפקח, או מי מטעמו, ויאפשר לו להיכנס בכל עת לאתר העבודה,  12.2

או לכל מקום אחר בו מבוצעת עבודה הכרוכה בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, וכן לכל 

 המשמים בביצוע העבודות.מקום ממנו מובאים מוצרים, חומרים או ציוד 

אין לראות בזכות הפיקוח שמוענקת למפקח, אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה על ידי  12.3

קבלן של שירותים, הן כלפי צד שלישי -הקבלן, ואין היא יוצרת יחס אחר מיחסי מזמין

 והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו או לתוצאה המובטחת.

אמור לעיל, הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי החברה מבלי לגרוע מה 12.4

 העירונית למילוי על תנאי החוזה.
 

 אספקת ציוד, חומרים ומוצרים .13

 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המוצרים, החומרים, אמצעי ההרמה  13.1

וע יעיל של ו/או ההתקנה והתחבורה בשביליהם או כל דבר אחר, הנדרשים לצורך ביצ

 לעיל. 4.1העבודות והשלמתן במועד, כאמור בסעיף 

הקבלן מתחייב לעשות שימוש בחומרים ובמוצרים מהאיכות הטובה ביותר לצורך ביצוע  13.2

 העבודות.

חומרים או מוצרים שיש לגביהם תקנים או מפרטים של מכון התקנים הישראלי, יתאימו  13.3

ן או במפרט יותר מסוג אחד של בתכונותיהם לתקנים הנ"ל. במקרה שמצוינים בתק

חומרים או מוצרים, יתאימו החומרים או המוצרים לסוג המובחר מביניהם, אלא אם 

 נאמר אחרת בחוזה זה.

הקבלן מתחייב לעשות שימוש רק בחומרים או המוצרים של יצרן בעל תו תקן או סימן  13.4

ם לא קיים יצרן השגחה. הוראת סעיף קטן זה, לא תחול לגבי חומרים או מוצרים שלגביה

 שלחומריו או למוצריו יש תו תקן או סימן השגחה.

הקבלן מתחייב כי בסיום העבודות ימציא לחברה העירונית אישור על איכות החומרים  13.5

 אשר הם בעלי תו תקן.

מובהר כי הקבלן יהיה אחראי לכל הפגמים והליקויים שיתגלו בחומרים או במוצרים  13.6

ת, גם אם החומרים או המוצרים עברו בדיקה של מכון שנעשה בהם שימוש לביצוע העבודו
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התקנים הישראלי, מפרטי מכון התקנים הישראלי או תקנים זרים שאושרו על ידי 

 המפקח.

מקום שניתנה אחריות לחומר או מוצר שנעשה בו שימוש לביצוע העבודות, הקבלן  13.7

מתאימה,  מתחייב לקבלן מהיצרן או הספק של אותו חומר או מוצר, תעודת אחריות

 ולמסור אותה למפקח.
 

 הבאת חומרים, מוצרים וציוד לאתר העבודה .14

 

 לעניין סעיף זה: 14.1

חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה  "  חומרים, מוצרים וציוד"

לצורך ביצוע העבודה, ובכלל זה ציוד מכאני, מכונות 

רים, וציוד חשמלי, ציוד בקרה ומכשור, אביזרים, מוצ

 .מוגמרים ובין אם לאו בין אם

חומרים, מוצרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודה לצורך ביצוע העבודות,  14.2

יקבלו את אישור המפקח, מראש ובכתב. אין באמור בסעיף זה מתן אישור כלשהו 

מהמפקח באשר לטיבם של החומרים, המוצרים והציוד, בין אם עשה שימוש בסמכויותיו 

 ן אם לאו. על פי סעיף זה ובי

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי ההגנה הדרושים לשם ההגנה על העבודות,  14.3

החומרים, המוצרים או הציוד במהלך ביצוע העבודות מפני כל נזק שיכול להיגרם להם, 

 לרבות על ידי גורמי טבע, חבלה, עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר וכיו"ב. 

, למוצרים, לציוד או עבודות, כולן או חלקן, יתוקן על ידי כל נזק אשר ייגרם לחומרים 14.4

הקבלן, על חשבונו, בין אם נקט באמצעי הגנה נאותים ובין אם לאו, והכל לשביעות רצון 

 המפקח.
 

 סילוק חומרים פסולים, מלאכה פסולה ופסולת מאתר העבודה .15

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מעת לעת, ותוך כדי ביצוע העבודות: 15.1

על סילוק והחלפת חומרים אשר לדעת המפקח אינם מתאימים לצורך ביצוע  15.1.1

 העבודות.

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של העבודות, כולן או חלקן, שהוקם תוך  15.1.2

 שימוש בחומרים בלתי מתאימים או המלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לחוזה.

העירייה. בסיום על סילוק פסולת מאתר העבודה לאתר פסולת מורשה על ידי  15.1.3

העבודות הקבלן ישאיר את אתר העבודה כשהוא נקי ומסודר, וימציא לחברה 

 העירונית אישור על פינוי הפסולת לאתר מאושר כאמור.

 הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המפקח, ובכפוף לכל דין. 15.1.4

, או הורה על הוצאתם 15.1.1פסל המפקח חומרים, מוצרים וציוד, כאמור בסעיף  15.1.5

לעיל, הקבלן מתחייב להוציאם  15.1.3-ו 15.1.2אתר העבודה, כאמור בסעיפים מ

מאתר העבודה בהקדם האפשרי. קבע המפקח מועד לסילוק החומרים והציוד, 

 הקבלן מתחייב להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע.

ית לא מילא הקבלן אחר הוראות הקבלן, כאמור בסעיף זה, תהיה החברה העירונ 15.1.6

רשאית לסלק את החומרים או הפסולת בעצמה, והקבלן יישא בכל ההוצאות 
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והעלויות הכרוכות בכך. הקבלן מתחייב להשיב לחברה העירונית את הכספים 

 מיד עם קבלת דרישתה.
 

 עבודה בימי חול .16

 

הקבלן מתחייב שלא לבצע את העבודות בשבת או במועדי ישראל ללא קבלת כל האישורים 

 י כל דין.הנדרשים על פ
 

 עובדי הקבלן .17

 

 העבודות.הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, את היקף כוח האדם הדרוש לביצוע  17.1

מנהל שנים לפחות )להלן: " 3הקבלן מתחייב למנות מטעמו מנהל עבודה בעל ניסיון של  17.2

"(. מנהל העבודה מטעם הקבלן יפקח על העבודות, ויימצא באתר העבודה מטעם הקבלן

יידרש או בהתאם להנחיות החברה העירונית או המפקח. הקבלן יציג את העבודה ככל ש

 מנהל העבודה מטעם הקבלן, ויקבל את אישור החברה העירונית להעסקתו.

הקבלן מתחייב להעסיק לצורך ביצוע עבודות רק עובדים מקצועיים בעלי כל הרישיונות  17.3

לצורך ביצוע העבודות או או ההסמכות או ההיתרים הנדרשים על פי כל דין, אם נדרשים, 

 כל הפעולה אחרת הכרוכה בביצוע העבודות.

הקבלן מתחייב שבביצוע העבודות ינוהלו, לשביעות רצונות של המפקח, פנקסי כח אדם  17.4

 בהם יירשם שמו, מקצועו וסיווגו של כל עובד, וכן ימי עבודתו.

ת הדרושים הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות נאותים ולנקוט הכל אמצעי הזהירו 17.5

-למניעת תאונות עבודה, ולקיים את הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

, פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, 1954

 .1988-התשמ"ח

הקבלן ימלא אחר כל דרישה של החברה העירונית או המפקח בדבר הרחקתו מאתר  17.6

המועסק על ידו בביצוע העבודות, לרבות קבלן משנה, אף אם החברה העבודה של כל אדם 

העירונית או המפקח נתנו הסכמתם בעבר להעסקתו, אם לדעת החברה העירונית או 

המפקח התנהג אותו אדם לא כשורה או שאינו מוכשר למלא תפקידו או שהוא נוהג מעשה 

הקבלן, בין  לא יעסיקו רשלנות בביצוע תפקידו. הורחק אדם, כאמור בסעיף קטן זה,

 במישרין ובין בעקיפין, באתר העבודה או בביצוע העבודות נשוא חוזה זה.  

 א פועל כעצמאי. ועל פי חוזה זה ה ומצהיר, כי בביצוע התחייבויותי קבלןה 17.7

או בין מי מטעמה לבין  וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינ ,מצהיר הקבלן 17.8

או  ווכי כל העובדים שיועסקו על יד ,מעביד-יחסי עובד העירייה או החברה העירונית

 קבלןעל פי חוזה זה יחשבו כעובדים של ה והתחייבויותיבין היתר, לצורך מילוי , ומטעמ

 בלבד. 

ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של  או א בכל התשלומיםיישמתחייב כי  קבלןה 17.9

הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס , לרבות שכר עבודה, מס ואו מי מטעמ ועובדי

 או היטל או מלווה או כל תשלום סוציאלי אחר; אין לראות בכל זכות הניתנת על פי חוזה

או למי  ו, או לעובדים מטעמקבלןלחברה העירונית או למפקח, להדריך או להורות ל זה

ולא תהיינה אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן בלבד, אלא , קבלןמטעם ה

כל זכות של עובד המועסק על ידי החברה  ו,או לכל מי מטעמ ואו לעובדים מטעמ קבלןל
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פיצויים או הטבות או זכויות  ו והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים או העירייה, העירונית

 .או העירייה של עובד כלפי מעבידו מטעם החברה העירונית

, או כל קבלןת דין, כי עובד, או עובדים של האם מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט או בי 17.10

ובין בנפרד,  קבלן, בין ביחד עם האו העירייה הם עובדים של החברה העירונית ומי מטעמ

 ן, מיד לפי דרישתאו העירייה לפצות ולשפות את החברה העירונית הקבלןכי אז מתחייב 

 נהתידרש ו העירייהא הראשונה, בגין כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהחברה העירונית

לשלם לכל אדם או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות 

 הקשורות לנ"ל.
 

 קבלני משנה .18

 

החברה העירונית לא תאשר את ביצוע העבודות באמצעות קבלני משנה, אלא במקרים  18.1

 חריגים שיאושרו על ידי החברה עירונית, מראש ובכתב.

ל את אישור החברה העירונית, מראש ובכתב, לכל העסקה של קבלן הקבלן מתחייב לקב 18.2

משנה בביצוע העבודות. מובהר, עי החברה העירונית תהיה רשאית לא לאשר העסקתו של 

 קבלן משנה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קבלן משנה שיוצע על ידי הקבלן יהיה בעל הרישיונות, ההיתרים או האישורים הנדרשים,  18.3

כל דין, לביצוע את עבודות אותן הוא מיועד לבצע. העתר של הרישיונות, ההיתרים  על פי

או האישורים יועברו, יחד עם פרטי קבלן המשנה, לצורך קבלת אישור החברה העירונית, 

 כאמור בסעיף זה.

החברה העירונית תהיה רשאית לדרוש מהקבלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הפסקת  18.4

נה והחלפתו בקבלן משנה אחר, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישת העסקתו של קבלן מש

 החברה העירונית.

מובהר כי הקבלן יהיה אחראי כלפי החברה העירונית לביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה  18.5

 זה, לרבות העבודות שתבוצענה, אם תבוצענה, על ידי קבלני משנה.

 

 תעודת השלמה .19

 

דיע על כך בכתב למפקח ויגיש אישור בודק מוסמך יו השלים הקבלן את ביצוע העבודות 19.1

 חשמל בעבור העבודות שבוצעו.

מצא המפקח כי ביצוע העבודות אינו לשביעות רצונו של המפקח או אינו מתאים לתנאי  19.2

חוזה זה, ימסור לקבלן רשימה של תיקונים או עבודות השלמה )להלן: "התיקונים"( 

התיקונים, תוך התקופה שקבע לכך המפקח. הדרושים לדעתו, והקבלן מתחייב לבצע את 

 למפקח.השלים הקבלן את ביצוע התיקונים, יודיע על כך בכתב 

לעיל, ולא  4.1מובהר כי תקופת התיקונים נכללת בתקופה לביצוע העבודות כאמור בסעיף  19.3

 תינתן לקבלן ארכה בשל הצורך בתיקונים.

 ודות תעודת השלמה.אישר המפקח את העבודות, ימסור לקבלן לאחר השלמת העב 19.4

אין במתן תעודת השלמה, כאמור בסעיף זה, כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על פי  19.5

 חוזה זה לרבות לעניין אחריות.

ניתנה תעודת השלמה לכל העבודות, יהיה הקבלן חייב להוציא מאתר העבודה את כל  19.6

 הציוד ועודפי החומרים השייכים לו.
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בהתאם לן למפקח הנחיות טיפול/תחזוקה בדשא הקב מתן תעודת השלמה ימסורבמועד  19.7

, וזאת מבלי לגרוע מתקופת האחריות ו הטוביםלהוראות היצרן לצורך שמירה על תכונותי

 לעיל.  9.6 המופיעה בסעיף
 

 התמורה .20
 

והגשת  העירונית בפועל לשביעות רצון החברה עבודותביצוע הו טוביןאספקת הכנגד  20.1

וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה  בחוזה זהחשבונות באופן ובמועד כמפורט 

, במכפלת '(ד)נספח בהתאם להצעתו  רהלספק תמו העירונית זה על נספחיו, תשלם החברה

, בתוספת מע"מ בניכוי אחוז ההנחה שניתן על ידי הספק שהוזמנו ויסופקו בפועל טוביןה

 .במועד התשלום בשיעורו על פי דין

ימים ממועד מתן תעודת ההשלמה, בכפוף להמצאת חשבונית מס  45 תוך תשולם התמורה 20.2

 כדין.

היא התמורה היחידה והסופית,  לעיל 20.1 מוסכם בין הצדדים כי התמורה הנקובה בסעיף 20.3

ולא יחול בה כל שינוי מכל סיבה שהיא, לרבות מחסור כללי בכח אדם מסיבה כלשהי או 

לעיל, לא  20.1בעיות ביטחוניות אחרות. מובהר בזה כי פרט לתמורה הנקובה בסעיף 

ישולם על ידי החברה העירונית כל תשלום אחר, מכל מין וסוג, לא במהלך תקופת חוזה 

ולא אחריה, עבור העבודות נשוא חוזה זה או בקשר ישיר או עקיף לביצוע העבודות,  זה

 לא לקבלן ולא לאדם אחר.

, לא תשלם החברה העירונית כל תשלום 120.מובהר, כי זולת התמורה, כאמור בסעיף  20.4

נוסף, ואף זאת בכפוף להשלמת העבודות על ידי הקבלן, במועדם ולשביעות רצונו של 

 המפקח.

 

 ויים בהיקף העבודותשינ .21

במקרה של הפסקת העבודה או החלטת החברה על הפסקת העבודה תשלם החברה  21.1

העירונית לחברה את ערכה של העבודה שבוצעה עד ליום הודעה על הפסקת העבודה על 

 ידי החברה העירונית, ערכה של העבודה יקבע ע"י המפקח.

שיקול דעתה הבלעדי להודיע עפ"י ומכל סיבה שהיא והחברה העירונית רשאית בכל עת  21.2

 מגרשבו/או שלא לבצע העבודות  לחברה על אי רצונה להשלים את הפרויקט ו/או חלקו

 .כולו ו/או חלקו הכדורגל

להפסיק את עבודתה של החברה בכל עת ומכל סיבה שהיא החברה העירונית רשאית  21.3

והחברה ומכל סיבה שהיא לצמיתות או לפרק זמן מוגבל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי 

מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה העירונית בגין ובקשר 

 לכך. 

 

 . דיניםשמירת  .22

החברה מתחייבת לבצע את העבודות תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות,  22.1

צווים, וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה 

וקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לפרסום וכל הכרוך בו ולמלא אחר ח



 

1700/0/265 56 

ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר  רישיונותהוראות כל דין בדבר הודעות, קבלת 

 החל בגין הפרסום.

מתחייבת להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם  החברה 22.2

אדם אחר במהלך ביצוע העבודות. החברה תספק לעובדיה ו/או  של עובדיה ו/או של כל

לשולחיה ו/או לכל הפועלים מטעמה, על חשבונה, את ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש 

 לשם ביצוע הפרסום.בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו 

, 1954 –מצהירה בזה שהיא מכירה את חוק ארגון הפקוח של העבודה תשי"ג  החברה 22.3

פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות צווים שפורסמו על פיהם וכי היא מקבלת על עצמה 

לנהוג על פיהם ולוקחת על עצמה את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדה או נגד החברה 

 העירונית או נגד העירייה עקב הפרתם.

ן בקשר מתחייבת לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינת החברה 22.4

 לפרסום ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא.

 

 העברת זכויות .23

 החברה מתחייבת: 23.1

לא להעביר חוזה זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות הנובעת ממנו ו/או כל חבות  23.1.1

הנובעת ממנו לאחר ולא למסור לאחר את הזכות לביצוע העבודות או חלק מהם 

החברה העירונית מראש ולא להעניק לאחר כל זכות שהיא בהם אלא באישור 

 ובכתב.

 יראו כהעברת זכויות אף העברת זכויות המקנות שליטה בחברה לצד ג'. 23.1.2

של החברה מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או  זכויותיה 23.2

 מדרגה כלשהי.

החברה העירונית ו/או העירייה, רשאיות למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או  23.3

ו/או להחכיר ו/או להעביר את זכויותיהן, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה והכל  להשכיר

באופן שתמצאנה לנכון, על פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו לחברה כל 

 תביעות או טענות בקשר לכך ובלבד, שזכויות החברה על פי חוזה זה לא תיפגענה.

 

  בנזיקין  אחריות ושיפוי .24

לשמירת  תאחראי חברההיה התן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה, יום מתמ 24.1

העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת 

, ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר חברהביצוע העבודות על ידי ה

בהקדם  הלתקן את הנזק על חשבונ רהחבהעבודות ו/או למבנה מסיבה כלשהי יהיה על ה

האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש 

ולשביעות רצון החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ו/או העירייה 

 והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.

ו/או קבלני   חברהנזק שיגרם על ידי ה ( לעיל, תחולנה גם על כל1.1קטן )-סעיף הוראות 24.2

המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידם 

 בתקופת הבדק.
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יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאיות וזכאיות החברה  חברהמקרה שה בכל 24.3

, לפי חברהאת הראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ו/או העירייה לקבל מ העירונית

דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה 

העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ו/או העירייה ועבור נזקים שהחברה 

העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ו/או העירייה החליטו לפי שיקול דעתן 

שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על  המוחלט שלא יתוקנו ו/או

ידי החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ו/או העירייה וקביעותיהן 

 תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

יהיה אחראי כלפי החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ו/או  חברהה 24.4

 הקשוריםאו תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים הנובעים ו/או העירייה לכל נזק ו/

בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות נזקים הנובעים 

חוסר התאמתו לדרישות החברה העירונית בדשא הסינטטי מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או 

רייה ו/או חוסר התאמתו לתקנים ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ו/או העי

הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, 

ספורט ונופש בע"מ ו/או העירייה, לרבות למבנה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אנשים 

או ו/ חברההנמצאים במקום בצוע העבודות ו/או צד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל של ה

מתחייב  חברהעובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. ה

 לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.

אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו,  יהיה חברהה 24.5

בשמו ו/או מטעמו  שפועלולכל מי  חברהבדיהם, לשלוחי הועו חברהלקבלני משנה של ה

תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה, והוא מתחייב לפצותם ו/או את התלויים 

 בהם ו/או יורשיהם.

יהיה אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל  חברהה 24.6

ם ביצוע העבודה, והוא פוטר את החברה סוג ותיאור הנמצאים בשימושו בקשר ע

העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ו/או העירייה ו/או עובדיהן ו/או כל אדם 

 הנמצא בשרותן מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

בהסכם,  חברהבזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על ה מוסכם 24.7

חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת  בגין כל היפר

 . חברהתחול על ה -, עובדיו ו/או מי מטעמו  חברהתפקידו ומקצועו של ה

 העירייהאת החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ו/או  פוטר חברהה 24.8

או תאונה ו/או חבלה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/

פי הסכם זה ו/או על פי דין, למעט כלפי -על חברהלגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של ה

 מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

 ונופשמתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט  חברהה 24.9

עליה ו/או כל סכום  בע"מ ו/או העירייה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל

 לרבותמכוח האמור לעיל  חברהשתחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על ה

הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ו/או  

 על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.  חברההעירייה יודיעו ל
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מן  לקזזנית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ו/או העירייה רשאיות העירו החברה 24.10

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר  חברההתשלומים אשר ה

נתבעים החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ו/או מהעירייה על ידי צד 

כאמור לעיל, ו/או בגין  חברהשל השלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו 

 כאמור לעיל". חברהנזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של ה

 
 

 אחריות על החומרים והעבודה .25

של  אישורוהעבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי, לשביעות רצונו של המפקח.  25.1

מחובתו החברה שחרר המפקח לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה, לא י

 ואחריותו האמורה לעיל ולהלן.

עבודה שלא באורח מקצועי לדעת המפקח, חייבת החברה על פי דרישתם לתקן  בוצעה 25.2

 של המפקח. וו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון החברה לשביעות רצונ

ת בזמן ביצוע העבודות, רשאי המפקח לדרוש מהחברה שתחקור סיבו, נתגלה פגם בעבודה 25.3

  וזאת באופן מיידי עם קבלת דרישת החברה העירונית.  הפגם ושתתקנו על חשבונה

 שיקוללמפקח שמורה הזכות לגבות מן החברה בכל דרך, את הסכומים הנדרשים על פי  25.4

לתיקון העבודה ו/או המתקנים הטעונים תיקון ו/או פגומים לדעתו, וזאת במקום  ודעת

 לתקנם. החברה לדרוש מ

כדי לגרוע מזכותה של החברה העירונית לסעדים נוספים ו/או חלופיים יל , אין באמור לע 25.5

 על פי כל דין או הסכם.

מקורית של יצרן משטחי הדשא על  תעניק אחריותהחברה מסכימה ומצהירה בזאת כי  25.6

שעות בשנה  2,800שנים מיום אישור צו השלמת עבודה ולפחות  5החומר והביצוע למשך 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי  "(.תקופת אחריות" )להלן: לשימושי ספורט

האחריות  ללא הגבלה לגבי איזורי השימוש או פיצול האחריות להתקנה ולמוצר או פיצול 

 כלשהו לגבי המוצרים השונים המרכיבים את משטח הדשא.  

ל תחזוקה חודשית ע תעניקמיום קבלת צו השלמת עבודות החברה מסכימה ומצהירה כי  25.7

ע"פ הנחיות היצרן ובהתאם למפרט הטכני  חודשים למשטחי הדשא 36משך ב החשבונ

רשה של משטח הדשא באמצעות כלים הבתחזוקה דו חודשית,  בין היתר, לוכלות

 וכו"ב.  השלמת חול וגומי וריבוד המשטח , מקצועיים

ליקוי, קלקול או חוסר, לרבות תביעת זכות בחומרים, בציוד  החברה מתחייבת כי כל פגם, 25.8

ובמתקנים, שיתגלו במהלך תקופת האחריות הנובעים מכל סיבה שהיא, יתוקנו ו/או 

כפי שיקבע על ידי שעות מזמן קריאה או  48יושלמו על ידי החברה ועל חשבונה תוך 

 עה בכתב.המפקח בהוד

החברה מתחייבת כי אם הפגם אינו ניתן לתיקון תהא החברה חייבת בתשלום פיצויים  25.9

לחברה העירונית וזאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה העירונית לקבל כל סעד לה זכאית 

 על פי כל דין.

 

 ביטוח .26

 יהתיוכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבו חברהשל ה הלהבטחת אחריות 26.1

במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד  הלערוך ולקיים על חשבונ חברהה ת, מתחייבהחובותיו
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קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול 

 , נספח ב'בנספח הביטוח, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים הדעת

 "(.  ביטוח \ פחנסהמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "

בלבד. תגמולי הביטוח על פי  חברהכל התשלומים הקשורים בביטוחים דלעיל יחולו על ה 26.2

 הסכם זה ותשלום דמי הביטוח על פיהן מהווה תנאי יסודי בהסכם זה. 

לחברה את אישור המבטח, תהיה החברה  האת הביטוח או לא המציא ערכה החברהלא  26.3

זה ועל פי כל דין, לרכוש את  העירונית רשאית, מבלי לגרוע משאר זכויותיה על פי הסכם

 בכלל ההוצאות הכרוכות בכך. חברההביטוח בעצמה ולחייב את ה

  

 ותקופת הבדקוטיב , ביצוע -ערבות בנקאית .27

 בזאתמילוי כל התחייבויותיה על פי חוזה זה במלואן ובמועדן, מוסרת החברה  להבטחת 27.1

 שקלים חדשיםאלף( שלושים וחמש  ) 35,000בנקאית בסך של חברה העירונית ערבות ל

 ."(הערבותלחוזה זה )להלן: " 'אכנספח בנוסח המצורף 

, תוקפהרבות הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותהא ניתנת למימוש בכל עת במשך כל תקופת הע 27.2

ימים ממועד  4ללא הוכחת כל נזק או חסרון כיס על ידי החברה העירונית, וזאת תוך 

 הדרישה. 

תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד הבסיס לבין  הערבות 27.3

 ם החילוט של הערבות. המדד האחרון הידוע ביו

שנה עד תום ותוחזק על ידי החברה העירונית כערבות טיב וביצוע תהיה בתוקף  הערבות 27.4

 חוזה זה.   תקופת העבודה נשוא מתום

 פי, על זכאיתהחברה העירונית תהיה רשאית לחלט את הערבות, בנוסף לכל סעד לו הינה  27.5

על ידי החברה, לרבות בגין פיצוי  זה ו/או על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה חוזה

מוסכם. מומשה הערבות הבנקאית, כולה או חלקה תמציא החברה לידי החברה 

 העירונית, מיד, ערבות בנקאית חדשה או משלימה.

 

 הפרות וסעדים .28

 .1970 –זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  חוזה על 28.1

לחוזה, הינם סעיפים יסודיים ועיקריים  2,3,4,5,6,7,8,9,13,14כי סעיפים  בזאת מוסכם 28.2

 שהפרתם על ידי החברה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה ו/או  העירונית החברה 28.3

על פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, לסלק את ידה של החברה מן העבודות , על ידי מתן 

 לחברה חמישה ימים מראש, במקרים המפורטים להלן: הודעה

 הפרה תנאי יסודי של חוזה זה. החברה 28.3.1

קנה תי החברה הפרה חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא 28.3.2

 את ההפרה מיד עם קבלת הודעה בדבר ההפרה מן החברה   העירונית. 

קפאת ה נוס נכסים ו/או צוניתן לבקשת צד ג', נגד החברה צו לפירוק ו/או צו כי 28.3.3

נכסים  לה כונס בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה הוגשההליכים ו/או 

לעמוד  לפגוע באפשרותה ו/או הוטל עיקול על נכסי החברה, באופן שיש בו כדי

יום ממועד  45בהתחייבויותיה על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא בוטלו תוך 
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הצווים מ נתנם אם הוגשה בקשה למתן אילוהי ועדימים ממ 7הינתנם, או תוך 

 הנ"ל ע"י החברה עצמה.

 ללא המחתה ו/או הסבה ו/או שיעבדה את החוזה, כולו או מקצתו,  החברה  28.3.4

 אישור החברה העירונית, כמפורט בחוזה זה.

 פירעון.ת שם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולבאה בדברים עם נושיה ל החברה 28.3.5

 הל עסקיה או מלבצע את הפרסום נשוא חוזה זה.חדלה בפועל מלנ החברה 28.3.6

קלון או  מנהל/י החברה ו/או מי מנושאי המשרה שבה הורשעו בעבירה שיש עמה 28.3.7

עשו מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת החברה העירונית, עשוי לפגוע בשמה 

 העירונית. הטוב של החברה העירונית ו/או באינטרסים של החברה

 העירוניתלעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי החברה  סילוק ידה של החברה כאמור 28.4

והחברה תהיה חייבת לעמוד בכל התחייבויותיה על פי החוזה, פרט להתחייבויות שהחברה 

 העירונית תמנע ממנה לקיימן.

 

 הוראות כלליות .29

 ויתור על סעדים 29.1

שהוא,  החברה מצהירה ומתחייבת בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג

להבאתו  בקשרשתהיינה לה לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, 

לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינה מוותרת ולא תהיה זכאית, לזכות עכבון 

או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, 

יעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי צו מנ

 סיום, לא תהיה החברה רשאית למנוע מסירת הפרסום לאחר.

 

 יפויש 29.2

החברה מתחייבת לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה 

וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל  העירונית ו/או ו/או את עובדיה ו/או שולחיה, בגין כל נזק

עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד 

כל מי מעובדיה, שלוחיה ושולחיה, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראית החברה על פי חוזה 

לחברה העירונית זה ו/או על פי דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו 

במלואם ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתה בקשר לנזקים, אשר החברה 

העירונית אחראית להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ובתנאי, שהחברה העירונית תודיע 

לחברה, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ותיתן לחברה הזדמנות 

 יעה כאמור. להתגונן כנגד תב

 

 ויתור או שינוי 29.3

הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  29.3.1

ממנה גזירה שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי 

החוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין 

 תור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.ללמוד מהתנהגות זו וי



 

1700/0/265 61 

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של  29.3.2

צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן בכל עת 

 שימצא לנכון.

 

 עוסק מורשה 29.4

שומה כעוסק מורשה לעניין חוק מס תהא רהסכם זה החברה מתחייבת, כי במשך כל תקופת 

 ערך מוסף וכן תנהל ספרי חשבונות כדין.

 

 תיקון לחוזה 29.5

כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא 

 יהא להם כל תוקף.

  

 קיזוז 29.6

רה חברה מוותרת בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לה על פי כל דין כנגד החבה 29.6.1

 העירונית.

החברה העירונית תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום ו/או  29.6.2

נכס ו/או זכות כלשהי שמגיעים ממנה לחברה , מכל מין וסוג שהם, לרבות כל סכום 

שהיא עלולה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי החברה, בין שהסכום 

 קצוב ובין שאינו קצוב.

 

 לום במקום הצד האחרתש 29.7

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על חוזה  זה על הצד  29.7.1

האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא 

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 7שילמו, תוך 

רשאי שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם  29.7.2

לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד. הצד 

המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, 

כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית מקובלת 

 למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.

 

 סמכות שיפוט והדין החל 29.8

 הדין שלו. הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת  29.8.1

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית  29.8.2

המשפט, המוסמך מבחינה עניינית, בעיר ראשון לציון, ולא תהיה סמכות לכל בית 

 ה.משפט אחר בעניין ז

 

 מיצוי התנאים המוסכמים 29.9

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות, 

ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או 
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בהם כדי נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין 

להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או 

  לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה.

  

 הודעות .30

כמתקבלת בעת  תחשב –לנמען המצוין להלן  –כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  30.1

 מסירתה.

 –ציון הנמען המצוין להלן  ו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוךכל הודעה על ידי צד למשנה 30.2

תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים 

תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל  –ובשעות העסקים המקובלות ואם לא 

אר רשום בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדו

 כאמור להלן.

כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך  30.3

שעות ממועד  48תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  –ציון הנמען המצוין להלן 

 שלחה.יה

 

 תובת הצדדיםכ .31

       הנמען: –החברה העירונית   

 _____________________________ ______________ 

 טלפון:_____________________ פקס:__________________   

 

 החברה הנמען: _____________________________________   

 טלפון:____________________ פקס:___________________ 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_____________________   _____________________ 

 החברה:_________  ברה העירונית:_____________הח

 על ידי:_______________    על ידי: __________________

 תואר:________________   תואר:___________________

 

 ישורא
 

אני הח"מ, עו"ד ______________ המשמש כיועץ המשפטי של החברה מאשר בזאת כי 

_____________ ת.ז. _______________ אשר  -________ ו_______________ ת.ז. ________

חתמו על חוזה זה בפני, בשם החברה הינם מוסמכים לחתום מטעמה וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי 

החברה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה 

  _______________________      ונספחיו.

 עו"ד        
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 נספח א'
 כתב ערבות

 לכבוד 
 תאריך:_________      החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ

  95ז'בוטינסקי רחוב 
 ראשון לציון

 א.ג.נ, 
 כתב ערבות מס' ____________ 

שלושים ש"ח ) 35,000הננו ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של  .1
לים חדשים( )להלן: "סכום הערבות"(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת שקאלף וחמש 

__________ )להלן: "החברה"( בקשר עם חוזה מיום __________, עם החברה העירונית 
 ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ.

 
כום הערבות בצירוף הפרשי אנו נשלם לכם, תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את ס .2

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש  3הצמדה למדד כמפורט בסעיף 
, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, החברה  תחילה את סילוק הסכום האמור מאת

 להלן. 3לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף 
 
 בערבות זו: .3

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה  –"מדד המחירים לצרכן" 
 המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו.

 
 שנת ________ בגין חודש  _____מדד המחירים לצרכן אשר פורסם ביום  –"מדד הבסיס" 

2012  . 
 
 מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום הערבות. –המדד החדש" "

 
אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד החדש שונה  –"הפרשי הצמדה למדד" 

ממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהתאם לעליית או ירידת המדד 
 .החדש לעומת מדד הבסיס

 
שנים אחריות(  5)תקופת עבודות+  ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .4

 ועד בכלל.
 
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .5

 ___________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ________ בשעה ___________.
 
 תחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.ה .6

 בכבוד רב,          
  בנק ________         
 סניף________        

 
 
 
 
 
 
 

 ביטוח -' בנספח 

לערוך  החברה עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  החברהלגרוע מאחריות  מבלי .11
וכל עוד אחריות החברה ההסכם פת תקו כל, למשך החברהן ולקיים, על חשבו

שנים נוספות  5קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או חבות מוצר, למשך 
באישור עריכת הביטוח המפורטים את הביטוחים  ,לאחר תום תקופת ההסכם(

 ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,1ב'כנספח  זה להסכםהמצורף 
העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין  לפי, טוח"עריכת הבי אישור"ו "החברה

 בישראל. 
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 ניתן,  החברה ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .ד
החתום על  הביטוח אישור מתוך" מעבידים חבות" ביטוח סעיף למחוק יהיה

 . ידי המבטחים

, החברה דיי על נערכת לא והפוליסה ככל כי מוסכם -מקצועית אחריות ביטוח .ה
 אחריות בביטוח,  גוף נזקי לעניין מקצועית אחריות חריג לבטל החברה על

 . שלישי צד כלפי

 ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא החברה על -הפוליסות נוסחי .ו
 (. הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי באמור אין) החברה

החברה להמציא לידי  החברה על, החברה העירוניתצורך בכל דרישה מצד  ללא .12
, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום במועד החתימה על ההסכם, העירונית

החברה ידי ל להמציא החברהעל בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, מבטחהבידי 
לתקופת  החברהבגין חידוש תוקף ביטוחי  ,אישור עריכת ביטוח מעודכן העירונית

ו/או לתקופה נוספת  קופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקףנוספת, ומדי ת ביטוח
 לעיל.  1כמפורט בסעיף 

עומד  החברה, כי מי מביטוחי חברה העירוניתיודיע ל החברהבכל פעם שמבטח 
להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת 

אישור עריכת לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  החברההביטוח, על 
 ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

הינם בבחינת  החברהכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  מובהר .13
לגרוע מכל התחייבות של , שאין בה כדי החברההמוטלת על  ,דרישה מזערית

ממלוא  ברההחואין בה כדי לשחרר את ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם  החברה
החברה כל טענה כלפי לא תהיה  חברהול החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,

 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,החברה העירוניתאו מי מטעם  העירונית
 ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, חברה העירוניתל .14

, התאמה תיקון ,לבצע כל שינוי רההחבועל כאמור לעיל,  החברהשיומצא על ידי 
 החברה להתחייבויות החברהאת ביטוחי על מנת להתאים  ושיידרשאו הרחבה, 

 .על פי הסכם זה

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים  החברה העירוניתזכויות מוצהר ומוסכם כי  .15
החברה מי מטעם על או  החברה העירוניתאינן מטילות על  ,כמפורט לעיל

, טיבם, היקפם, החברהביטוחי כל אחריות שהיא לגבי או חובה כל  העירונית
המוטלת על  ,ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא

שינויים  עריכת דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי  החברה
 .לאוובין אם אישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם כמפורט לעיל 

 החברה העירוניתואת הבאים מטעם  החברה העירוניתאת  פוטרת החברה .16
או מי  החברהלרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי אובדן או נזק  לכלמאחריות 

השירותים ו/או המשמש לצורך מתן  החברה העירוניתלחצרי  החברהמטעם 
יעה כלפי דרישה או תב ,כל טענהחברה ולא תהיה ל (,ה"וצמ רכב כלי לרבות)
, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל ה

 מי שגרם לנזק בזדון.

, בעצמה או באמצעות הבאים את הביטוחים הבאים לערוך החברהבנוסף, על  .17
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב,  : ביטוח חובה כנדרש עלמטעמה

 400,000רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך ביטוח אחריות בגין 
 ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ו ,בגין נזק אחד₪ 

 לעניין ציוד מכני הנדסי.
ביטוח )למעט שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות,  לחברהעל אף האמור לעיל, 
או בחלקם, אך הפטור המפורטים בסעיף זה, במלואם ( אחריות צד שלישי

  ם.במלואהאמורים  יםהביטוחכו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף המפורט ב
ייכלל סעיף בדבר ויתור , החברהשייערך על ידי כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .18

החברה וכלפי הבאים מטעם  החברה העירוניתהמבטח על זכות התחלוף כלפי 
על זכות התחלוף  ויתורוה ;מטעמה העירונית לרבות עיריית ראשון לציון ומי

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .19

החברה על מטעם החברה, משנה  ניקבלעל ידי  ינתנוי םאו חלק מההשירותים 
ם לאופי והיקף נאותות בהתאהמשנה פוליסות ביטוח  קבלנילדאוג כי בידי 
 ההתקשרות עמם.

ביחס  החברה העירוניתאחריות כלפי מוטלת ה החברהעל כי  ,מובהר בזאת
 שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות שירותים במלואם, ל

 .משנה 
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על אף  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .20
ישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, האמור לעיל, אי המצאת א

בכתב,  החברהמאת  החברה העירוניתימים ממועד בקשת  10אלא אם חלפו 
 .להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור
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 אישור עריכת הביטוח -1ב' נספח
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 אישור זה מיטיב עם מבקש האישור.התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי ב

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 שם: החברה

 צ"ראשל העירונית
 ספורט, לתרבות
מ ו/או "בע ונופש

חברות האם ו/או 
חברות בנות ו/או 
או \חברות קשורות ו

עיריית ראשון לציון 
 או גופים עירוניים\ו

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 יםאספקת מוצר☐

 אחר: ______☐
 תשתית עבודות ביצוע

 הדשא כר והחלפת
 הסינטטי

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

 גבולות
אחריות או 

 ביטוח סכומי

מספר 
הפולי
 סה

נוסח 
ומהדו
רת 

פוליה
 סה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול 
האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

 לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
X 

 סכום
 

מ
ט
ב
 ע

₪      רכוש
  

309  
328  

 
       
4,000,0     צד ג'

00 
₪
  

302  
309  
321  
315  
328  
כיסוי לנזק משימוש  – 312

 אם רלוונטי(בצמ"ה )
329  
 

חבות 
מעבידי

 ם

    20,000,
000 

₪
  

309  
319  
328  
 

אחריות 
מקצועי

 ת

    1,000,0
00 

₪
  

309  
321  
328  
 חודשים( 6תקופת גילוי ) – 332
303  
325  
326  
327  
301 

 

חבות 
 המוצר

    1,000,0
00 

₪
  

302  
309  
321  
328  
 חודשים( 12תקופת גילוי ) – 332
310  

        אחר

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים 
 (*:ג'המפורטת בנספח 
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הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

 התקנה ושדרוג מערכות וצמודי מבנה -029
 השכרת ציוד\רכישת\מכירת-046
 שיפוצים-074
 עבודות תחזוקה ושיפוץ -062
 אזרחיות )לרבות תשתיות(קבלן עבודות  -069
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשבכתב הודעה  משלוח
 חתימת האישור

 המבטח:
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 רט טכניפתרשימים, מ -'גספח נ
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 הצעת הספק -דנספח 
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 ניגוד עניינים -ה'נספח 


