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עיריית קריית אונו
מכרז פומבי מס' 01/12

לביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק
עיריית קריית אונו )להלן":העירייה"( ,מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות אחזקת מתקני
משחק וריהוט גן ,בתחומי העיר קריית אונו ,הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ,התנאים והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ,ניתן
לרכוש תמורת תשלום בסך של ) ₪1,000התשלום לא יוחזר( במשרדי העירייה שברח' יצחק רבין  41קריית אונו,
בימים א – ה בשעות העבודה המקובלות.
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ,ללא תשלום ,במשרדי העירייה ובאתר האינטרנט של העירייה
.www.kiryatono.muni.il
את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז ,כשהם חתומים ע"י המציע ב –  2עותקים ,יש להכניס למעטפת המכרז
לסגורה ,ולציין במקום המיועד את מס' המכרז ) (01/12ולהניחה בתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה ,חדר ,322
במשרדי העירייה שברחוב יצחק רבין  41בקריית אונו ,לא יאוחר מיום  7/03/2012שעה  12:00בצהרים.
מפגש לצורכי הבהרות ,יערך ביום  27/02/2012שעה  ,11:00במשרדי העירייה שברחוב יצחק רבין  41בקריית אונו ,ק'
 ,2חדר  .231בתום המפגש יערך סיור קבלנים בשטח – המפגש וסיור הקבלנים הינו תנאי להשתתפות במכרז.
המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו ,תאגיד ,מנהל ספרי חשבונות כחוק ,וכי יש לו ניסיון והמלצות הכל
כמפורט בתנאי המכרז.
המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הינו ,תאגיד ,מנהל ספרי חשבונות כחוק ,וכי יש לו ניסיון והמלצות הכל
כמפורט בתנאי המכרז.
המציע במכרז יהא חייב להמציא ערבות בנקאית ע"ס של  ,₪ 20,000בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז.
מציע שאינו עומד בתנאי הסף של המכרז תפסל הצעתו.
רק משתתף שעומד בתנאי הסף תבחן הצעתו הכספית.
אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.
לבירורים ניתן לפנות לגב' איריס אקוס ,בטל03- 5311130 .

בכבוד רב,

יוסי נשרי
ראש העיר
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עיריית קריית אונו
מכרז פומבי מס' 01/12
לביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק
מסמכי המכרז:
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
.1

תנאים למשתתפים במכרז –
דף מידע ארגוני של המציע –
2.1
2.2
נוסח המלצה על ביצוע שרותי אחזקה ברשויות -
אישור רואה חשבון על היקף פעילות –
2.3
2.4
נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז –
נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם –
2.5

מסמך א'
נספח א' 1
נספח א' 2
נספח א' 4
נספח א' 5
נספח א' 5

.2

מפרט דרישות ביצוע העבודות –
 2.1רשימת אתרים

מסמך ב'
נספח ב' 1

.3

הצהרת המציע –

מסמך ג'

.4

הצעת המציע –
 4.1מחירון

מסמך ד'
נספח ד' 1

.5

הסכם –
 5.1נוסח אישור על קיום ביטוחים –

מסמך ה'
נספח ה' 1

.6

כל מסמך ו/או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים.
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מסמך א'
עיריית קריית אונו

מכרז פומבי מס' 01/12
לביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק
תנאים כלליים למשתתפים במכרז

.1

כללי:
 1.1עיריית קריית אונו )להלן" :העירייה"( ,מזמינה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות אחזקת מתקני
משחק בשטחי ציבור ,גני ילדים ,ובתי ספר עבור עיריית קריית אונו ,והכל בהתאם להוראות ,לתנאים,
למפרטים ,למחירונים ולתוכניות המפורטים במסמכי המכרז.
 1.2הזוכה במכרז יידרש לבצע את מכלול הפעולות הדרושות לשמירה על תקן ואחזקה שוטפת של מתקני
המשחק ומתקני ריהוט גן בכל האתרים בעיר )להלן" :העבודות האחזקה""/השירותים"( ולהעמיד לצורך
כך את כל כ"א והאמצעים הדרושים לביצוע ראוי של השירותים ,באופן שוטף בהתאם לתוכנית העבודה
והוראות המנהל.

.2

מסמכי המכרז:
המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן ,יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

מסמך א' ,על נספחיו.
תנאים למשתתפים במכרז –
מסמך ב' ,על נספחיו.
פירוט האתרים בהן תתבצענה העבודות –
מסמך ג'.
הצהרת המציע –
מסמך ד' על נספחיו.
הצעת המציע –
מסמך ה' על נספחיו.
הסכם –
כל מסמך ו/או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים.
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.3

תנאים להשתתפות:
3.1

רשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל ,העומד במועד הגשת ההצעה
למכרז ,בכל התנאים ,במצטבר ,המפורטים להלן:
 3.1.1ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל האסמכתאות ,הערבויות ,הניסיון ,הסיווג
והמסמכים הנדרשים במכרז ,יהיו של המשתתף ועל שם המשתתף במכרז בלבד )להלן:
"המשתתף/המציע"(.
 3.1.2בעל ותק וניסיון מוכח של שלוש שנים אחרונים לפחות שקדמו להגשת הצעתו )(2009-2011
כקבלן ראשי או כקבלן משנה ,באחזקה של מתקני משחק ,בשתי רשויות מקומיות בישראל
לפחות ,בהיקף של  50מתקני משחק בשנה לפחות.
 3.1.3בעל הסמכה ממכון התקנים לתקן .1498
 3.1.4מציע צרף ערבות בנקאית בהתאם לסעיף  5להלן ולנוסח המצורף למכרז.

3.2

המציע יצרף להצעתו את האסמכתאות והמסמכים כדלקמן:
 3.2.1אישור רו"ח/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ,העסקת עובדים זרים כדין
ושכר מינימום( ,התשל"ו – .1976
 3.2.2אישור תקף לניכוי מס במקור.
 3.2.3תעודת עוסק מורשה .ככל שהמציע תאגיד ,המציע ,יצרף:
 3.2.3.1העתק של תעודת הרישום של התאגיד.
 3.2.3.2תדפיס מעודכן ,מרשם החברות ,נכון למועד הגשת ההצעות למכרז ,של רישום
המשתתף ברשם החברות ,לרבות רישום בעלי המניות.
 3.2.3.3אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד
ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז.
 3.2.4דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף/המציע בנוסח המצורף כנספח א' .1
 3.2.5אסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל יכולת מוכחת ,בביצוע עבודות התקנה ואחזקת
אתרים של מתקני משחק ,בהיקף של  50אתרים בהם מצויים מתקני משחק לחודש לפחות,
ברשות מקומית אחת או יותר ,בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת הצעתו ) ,(2008 – 2007בנוסח
המצורף כנספח א' .2
 3.2.6אסמכתאות המעידות כי המשתתף הנו בעל הסמכה ממכון התקנים לתקן .1498
 3.2.7ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  5להלן בנוסח המצורף כ -נספח א'.4
 3.2.8קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המשתתף.
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.4

הבהרת מסמכי המכרז:
 4.1עד ולא יאוחר מ  7 -ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,יודיע המשתתף /המציע
בכתב לגב' איריס אקוס ,בפקס  03 -5311134ויוודא טלפונית  03- 5311130את הגעת /קבלת הפקס
בעירייה ,על כל הסתירות ,השגיאות ,אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי
המכרז ,ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי
המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.
 4.2מסר המשתתף/המציע הודעה כאמור בסעיף  4.1לעיל והעירייה ,אם תראה לנכון לעשות כן ,תיתן
תשובות בכתב ,לפני המועד האחרון להגשת הצעות ועל המשתתף לצרפם להצעתו במכרז ,כשהם
חתומים על ידו ,כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
 4.3מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י העירייה או מי מטעמה ,אלא
אם תשובות אלה ניתנו בכתב.
 4.4העירייה רשאית בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,להכניס שינויים ,תיקונים,
תנאים ודרישות במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים )להלן" :שינויים
והבהרות"( .השינויים וההבהרות כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם
של המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז .
 4.5כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על
המשתתף.
 4.6הצעת המשתתף תהא בתוקף עד למועד תוקף הערבות הבנקאית שניתנה להבטחת ההצעה והעירייה
רשאית לדרוש להאריך את התקופה לתקופה קצובה נוספת.

.5

ערבות מכרז:
 5.1המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ,על סך  ,₪ 20,000לפקודת עיריית קריית אונו,
צמודה למדד המחירים לצרכן ,חתומה כדין ,בנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה נספח א'.4 -
 5.2הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום .7/06/12
 5.3במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת
עד  90יום נוספים.
 5.4ערבות ההשתתפות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם הסכם עם מי שיקבע ע"י
העירייה כזוכה.
 5.5הצעה שלא תצורף אליה ערבות ,העונה על כל הדרישות המכרז – עלולה להיפסל.
 5.6מציע שהצעתו תתקבל ע"י העירייה ,מתחייב להגיש ,בתוך  14ימים מיום קבלת ההודעה על הזכייה,
ערבות ביצוע להבטחת קיומו של ההסכם ותנאי המכרז ,בנוסח המצורף כנספח א'  ,5למסמכי
המכרז )להלן" :ערבות ביצוע"(.
 5.7היה ותחליט העירייה לממש את זכות הברירה )"אופציה"( ולהאריך את תקופת ההסכם לתקופה
נוספת יאריך המשתתף ,את הערבות הבנקאית לתקופה הנוספת ועוד  60ימים נוספים מעבר למועד
סיום התקופה הנוספת ,להבטחת התחייבויותיו וביצוע ההסכם ועמידה בתנאי המכרז.
 5.8הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחלוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה ,כל
אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה ,כמפורט בסעיף  13להלן.
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הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

.6

ביטוחים:
מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה )להלן" :הספק"( ו/או על פי דין או הסכם,
מתחייב הספק להחזיק ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות המכרז ,בהיקף שלא יהיה מצומצם מהמפורט
בדרישות כפי שמופיעות באישור קיום הביטוחים המצורף כנספח ה 1-להסכם להלן.

.7

דרישת פרטים מהמציע:

.8

7.1

העירייה תהא רשאית ,בכל עת שתראה לנכון ,גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן ,לדרוש
מהמציע ,להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות )להלן" :הפרטים"(,
לשביעות רצונה המלא ,על מנת לבחון את המציע ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי ,תוכן הצעתו,
איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז ,למציע ולהצעתו ,ככל שתראה לנכון ,במסגרת
שיקוליה ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.2

המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים ,לשביעות רצונה של העירייה ובתוך המועד שנקבע
והיה ולא יעשה כן ,מכל סיבה שהיא ,רשאית העירייה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף
הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

הצהרות המציע:

 8.1המציע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז ,כמוה כהודעה ואשור ,שכל פרטי המכרז וההסכם
ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.
 8.2המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם
מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
 8.3המציע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או
משתתף אחר במכרז וכי היה ויתברר לעירייה ,בכל שלב שהוא ,אחרת ,יביא הדבר לפסילת הצעתו.
 8.4המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא או
שלא לקבל הצעתו של המציע שהיה לה ו/או לעירייה ו/או לרשות אחרת עקב ניסיון רע עם המציע.
 8.5המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי הצעתו במכרז תבחן כך שההצעה הכספית לכשעצמה ,אינה
מהווה את המדד היחידי וכי העירייה תבחן בנוסף להצעתו הכספית גם את ניסיונו בתחום ויכולתו
הכלכלית.
 8.6המציע מצהיר כי ידוע לו שהעירייה שומרת לעצמה את הזכות ,להזמין את כל השירותים נשוא המכרז
ממציע אחד או לפצל את השירותים בין מספר מציעים או להזמין רק חלק מהעבודות ,הכל לפי ראות
עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כל שהם ,כאמור.
חולקה העבודה בין שני מציעים ו/או הופחת היקף העבודה ,לא ישונו מחירי ההצעה שהגיש המציע עקב
השינוי  /הפיצול  /ההפחתה כאמור.
8.7

המציע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה
שתוגש באופן חלקי -תיפסל.
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 8.8המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים שאין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של העירייה
להזמין עבודות ו/או שירותים מהזוכים במכרז ואין בקביעתם כזוכים במכרז כדי להעניק למי מהם זכות
להתקשרויות בהיקף כלשהו.
המציע מצהיר כי ידוע לו כי העירייה רשאית ,מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראות מכרז זה ,להורות על
ביצוע השירותים ,בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב )להלן" :התקציב"( ,בין בהפחתת שירות
מסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים ,תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת והכל לפי
ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.

8.9

 8.10המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים ,כי תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנים בהזמנת עבודה
ו/או הזמנה להשתתף בנוהל הצעת מחיר מהעירייה )להלן" :הזמנת עבודה"( ,ההזמנה תכלול אומדן ובו
הערכה של העבודות אותן מבקשת העירייה להזמין ופרטים כגון תקופת ההתקשרות ו/או התקציב
העומד לרשותה לביצוע ההתקשרות.
 8.11המציע מצהיר כי ידוע לו כי אסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז .כל שינוי ו/או
תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי
או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים להביא לפסילת ההצעה.
 8.12בנוסף להצהרות אלו ולהצהרות אחרות במסמכי המכרז ,יצרף המציע להצעתו ,הצהרה חתומה ,בנוסח
המצורף כ -מסמך ג' )להלן" :הצהרת המציע"(.

.9

מסמכי המכרז:

 9.1מסמכי המכרז נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד ,עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות
בהם שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור עורכי המכרז.
 9.2כל המחזיק בין אם רוכש או מקבל ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,את מסמכי המכרז אינו רשאי
להעתיקם ו/או לעשות בהם כל שימוש אחר כל שהוא זולת למטרת הגשת הצעתו ,בלא אישור מראש
ובכתב ממחר ועורך המכרז ,מ .בר-לב ושות' משרד עורכי דין אלא למטרת הגשת הצעתו ,במכרז זה.

.10

הגשת ההצעות ,מועדים:
10.1

המשתתף ימלא את בהצעתו ,את שיעור ההנחה על המחיר המרבי שנקבע על ידי העירייה כתשלום
חודשי בהצעת המציע ,מסמך ד' ,אותו מבקש לעצמו המציע בגין אחזקת כלל המתקנים וביצוע
העבודות נשוא המכרז .בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע למחירים המופיעים במחירון ,המצורף
כמסמך ד'  1להחלפת פריטים ,ככל שיידרש )להלן" :המחירון"(.

10.2

המחירים לעיל יכללו את מלוא התמורה אותה מבקש לעצמו המשתתף שיזכה במכרז.

10.3

המחירים אותם יבקש לעצמו הקבלן הינם מחירים הכוללים גם את הובלה ,ניוד ,אספקה ,הקמה,
חיבור והתקנה של מלוא הציוד ,האמצעים ,הפריטים ,כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,לרבות
אגרות ,רישיונות ,אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המשתתף ,בין בגין המכרז ובין בגין
פעילותו הקשורה למכרז.

10.4

המחירים במכרז הינם במטבע ישראלי בלבד והצעות המחיר ימולאו בעט בלבד ,במקומות המיועדים
לכך בלבד.

10.5

הצעות המחיר לא תכלולנה מע''מ.
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10.6

ליד כל תיקון בהצעת המחיר ,על המשתתף לחתום על יד התיקון בחתימה וחותמת.

10.7

על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז ,בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך בצירוף חותמת.

10.8

את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז ,כשהם חתומים ע"י המציע ב –  2עותקים ,יש להכניס
למעטפת המכרז לסגורה ,ולציין במקום המיועד את מס' המכרז ) (01/12ולהניחה בתיבת המכרזים
בלשכת מנכ"ל העירייה ,חדר  ,322במשרדי העירייה שברחוב יצחק רבין  41בקריית אונו ,לא יאוחר
מיום  07/03/2012שעה  12:00בצהרים.
הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

.11

מפגש הבהרות וסיור קבלנים
11.1

מפגש לצורכי הבהרות ולאחריו סיור קבלנים יערך ביום  27.02.12במשרדי העירייה רח' יצחק רבין
 ,41קריית אונו ,ק'  ,2חדר  ,231כמפורט כדלהלן:
א.
ב.

11.2

.12

החל מהשעה  11:00מפגש לצורכי הבהרות.
בתום המפגש יערך סיור קבלנים.

ההשתתפות במפגש ובסיור הקבלנים הינו תנאי להשתתפות במכרז.

בחינת ההצעות:
12.1

הצעות המציעים תיבחנה כדלהלן:
12.1.1
12.1.2

שלב א' – בחינת עמידה בתנאי סף של המציע.

שלב ב' – מציע שעמד בתנאי הסף ,תבחן הצעתו הכספית.

12.2

העירייה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את
השירותים בהתאם לחוזה המוצע ,את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע.

12.3

העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה ,שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהותה
ותנאיה ,או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף
מסעיפי המכרז שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

12.4

העירייה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה
שלה או של רשות אחרת ,או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה ,בכפוף
לקיום שימוע ,כנדרש עפ"י דין.

12.5

העירייה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את
השירותים בהתאם לחוזה המוצע ,את ניסיונה הקודם עם המציע ואת ניסיונו של המציע
ברשויות המקומיות אחרות.

12.6

המציע יהא חייב להגיש את הצעתו באופן מלא ,על כל השירותים נשוא המכרז ולמלא את כל
המקומות הדרושים למילוי במסמך הצעת המציע.

12.7

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין
במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה .במקרה של מילוי מחיר שונה
על ידי מציע באחת משתי חוברות המכרז ,יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין השניים.
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.13

חובת הזוכה במכרז:

13.1

מציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה )להלן – "הזוכה"( ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו,
יהא עליו לחתום על ההסכם על כל נספחיו ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין ,תוך  14ימים
מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז ,וכן להמציא לעירייה במעמד החזרת ההסכם
כאמור ערבות בנקאית לביצוע החוזה )להלן" :ערבות ביצוע"( ,אישור קיום ביטוחים כנדרש.

13.2

לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק  13.1לעיל ,כולם או מקצתם,
תהא העירייה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את זכייתו במכרז ,לחלט את הערבות
המצורפת להצעת המציע ,כאמור בסעיף  5לעיל ,וכן למסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה,
והזוכה יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

13.3

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על
עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת
ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.

בכבוד רב,

עיריית קריית אונו
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עיריית קריית אונו
מכרז פומבי מס' 01/12
לביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק
הנספחים
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נספח א' 1

דף מידע ארגוני
שם המשתתף__________________________________ :

.1

מספר רישום ברשם החברות__________________ :
כתובת_______________________________________ :
כתובת משרד רשום______________________________ :
מספרי טלפון __________________ :נייד ____________:
מספרי פקסימיליה_______________________________ :
.2

עיסוק המשתתף__________________________________________________:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

.3

אנשי המפתח אצל המשתתף
שם
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו – שם ____________ תפקידו במשתתף
_____________ ,מס טל נייד _____________ :ופניותיו מטעמנו ,ככל שתהיינה ,בכל
הנוגע למכרז ,והתשובות שתימסרנה לו על ידי העירייה תחייבנה אותנו.

.4

.5

תחום התמחות
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

שנות ותק
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

להלן פירוט המקומות בן מבצע המשתתף את העבודות נשוא המכרז:
יש לציין את שמות הרשויות המקומיות להן ניתן השירות נשוא המכרז ,אנשי קשר ,תפקידם
ומספרי טלפון.

•

שם הרשות המקומית _________________________________________________

תאריך תחילת העבודה ברשות המקומית _________________ .
איש הקשר ברשות המקומית  /בגוף מולו התבצעה העבודה :שם _________________________ ,
תפקידו ברשות _____________________________  ,טלפון _______________________
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•

שם הרשות המקומית _________________________________________________

תאריך תחילת העבודה ברשות המקומית _________________ .
איש הקשר ברשות המקומית  /בגוף מולו התבצעה העבודה :שם _________________________ ,
תפקידו ברשות ___________________  ,טלפון ___________________

____________________
חתימת המשתתף
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רשימת רשויות וגופים להם ניתנו שירותים נשוא המכרז
שם
מס'
סד' הרשות /
הגוף

סוג השירות

תקופת
תחילת מתן
השירות

איש קשר
ברשות  /בגוף

היקף השירות

הערות

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

בכבוד רב,
_________________________
חותמת וחתימת הקבלן
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נספח א' 2

חובה למילוי *
לכל רשות ממליצה בנפרד
וניתן לצלם מסמך זה לצורך כך.

לכבוד:
ועדת המכרזים עיריית קריית אונו
ג.א.נ.

הנדון :אישורביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק
אני החתום מטה באשר בזה כי __________________________ )שם מלא( ח.פ) ___________ .להלן:
"המשתתף"(,סיפק עבורנו _____________________________)שם הרשות המקומית( ,שירותים בתחום על
ביצוע עבודות התקנה ואחזקת מתקני משחק בתקופה שבין ה __________ -ועד ה.___________ -
.1

פירוט השירותים:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

.2

היקף השירותים:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

.3

חוות דעת על ביצוע:
______________________________________________________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________
פרטי המאשר
שם הרשות  /חברה
תפקיד
טלפון
שם ושם משפחה
_______________
_________ __________
____________
תאריך__________ :
____________________
חתימת אישור מנכ"ל  /גזבר  /מנהל אגף )חובה(
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נספח א' 3
הצהרת המשתתף ואישור רו"ח
שם המשתתף ______________________________________ :תאריך______________:
הרינו הח"מ )המשתתף( להצהיר כדלקמן:
הנני בעל ותק וניסיון מוכח של שלוש שנים אחרונים לפחות שקדמו להגשת הצעתי ) (2009-2011כקבלן
ראשי או כקבלן משנה ,באחזקה של מתקני משחק ,בשתי רשויות מקומיות בישראל לפחות ,בהיקף של
 50מתקני משחק בשנה לפחות.
הנני בעל הסמכה ממכון התקנים לתקן .1498

חתימת המשתתף____________________ :
========================================================
אישור רואה חשבון
לבקשת _______________________ )להלן" :המשתתף"( וכרואי החשבון שלו ,ביקרנו את הצהרת המשתתף
בדבר היקף עבודות כמדווח לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף .אחריותנו היא לחוות דעה על
הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים
ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית .אנו
סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המשתתף
בדבר ניסיונו והיקף העבודות שביצע והמועסקים במסגרתו בשנים האמורות.

תאריך__________ :
_________________
בכבוד רב,
רואי חשבון
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נספח א' 4-
נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז
תאריך __________
לכבוד
עיריית קריית אונו
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת _______________________________________ ח.פ) _____________ .להלן" :המציע"( אנו
ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל – ) ₪ 20,000במילים עשרים אלף  (₪וזאת בקשר עם
ההשתתפות במכרז מס'  01/12לביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק ולהבטחת מילוי התנאים ודרישות המכרז.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש את
הסכום תחילה מאת המציע ,בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה
לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ביום .15.2.12
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום  07.06.12ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  07.06.12לא תענה.
לאחר יום  07.06.12ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
תאריך ________________

בנק _________________
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נספח א' 5-
נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם
תאריך __________
לכבוד
עיריית קריית אונו
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות מס'________
על פי בקשת ______________________________ ח.פ) _____________ .להלן" :הקבלן"( אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל ) ₪ 30,000שלושים אלף  (₪וזאת בקשר לביצוע עבודות
אחזקת מתקני משחק ,בתחומי העיר קריית אונו להבטחת מילוי תנאי ההסכם שנחתם ביום ………….
ובהתאם לדרישות המכרז .01/12
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב
שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו ,או באופן כלשהו ,או לדרוש את
הסכום תחילה מאת הקבלן בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד .בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע המועד חתימת ההסכם כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
ערבותנו זו תישאר בתוקף עד ליום )שנה מיום חתימת ההסכם(_____________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  .........................לא תענה.
לאחר יום  .....................ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
תאריך ________________

בנק _________________
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עיריית קריית אונו
מכרז פומבי מס' 01/12

לביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק
המפרטים
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מפרט טכני לשיקום ותחזוקה של מתקני משחק וריהוט גן
כללי
הוראות התקן הישראלי  1498למתקני משחק לרבות כל שינוי ו/או תיקון שיערכו בו ו/או כל תקן שיבוא
במקומו ,הינן חלק בלתי נפרד ממפרט זה .הוראות התקן הנ"ל בכלל ,והוראות פרק  7ופרק  8שבתקן בפרט
)שעניינו מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה ולתפעול ואחזקת האתר( חלות ומחייבות את הקבלן לכל דבר
ועניין.
מהות העבודה
 .1עם זכייתו במכרז ,הקבלן יבצע סקר לבחינת מצבם הפיזי של האתרים והדומם בתחום העיר וזאת במהלך
 30יום שלאחר זכייתו במכרז .תוצאות הסקר יועברו למנהל אשר יקבע עם הקבלן תוכנית עבודה ליישום
תוצאות הסקר ולביצוע עבודות שיפור שיקום והשלמה של האתרים והדומם בתוכם )להלן ":השיקום"(.
 .2הקבלן ינהל יומן עבודה שבועי ובו ירשום בכל יום את העבודות שביצע .היומן ימצא אצל הקבלן בכל פגישה
וסיור שייערך עם המפקח .יומן העבודה יסופק ע"ח הקבלן ,לפי מפרט שינתן לו ע"י העירייה.
 .3הקבלן ימציא מידי יום ,עד השעה  08:30בבוקר ,רשימת עובדים מטעמו שהתייצבו לעבודה.
 .4שיקום כל מתקני המשחק לרבות מתקני כושר והתאמתם לתקן הישראלי למתקני משחק מס'  1498ע"י
קבלת אישור מכון התקנים או מעבדה מאושרת אחרת לצורך ת"י  1498לכל מתקן.
הליך שיקום מתקני המשחק והבאתם לתקן יושלם ע"י הקבלן בתוך  30ימי עבודה ממועד מתן צו התחלת
עבודה.
 .5אחזקה שוטפת וסדירה של כל מתקני המשחק הספסלים והאשפתונים שנמסרו לטיפול הקבלן ,לרבות ניקוי
והסרת כתובות גרפיטי.
 .6תיקון כל ליקוי במתקנים שיתגלה במשך תקופת החוזה בין אם נתגלה ע"י הקבלן בביקורת יזומה שלו ו/או
ע"י המפקח מטעם העירייה או כל נציג מטעמה.
 .7היענות לכל קריאה לרבות קריאת מוקד לצורך טיפול ותיקון במקרים דחופים המתגלים במשך היממה,
ודיווח על תיקון התקלה למוקד העירוני.
 .8צביעת כל מתקני המשחק הספסלים והאשפתונים אחת לשנה בהתאם למפרט זה ו/או הוראות המפקח.
 .9תיקון כל האשפתונים והספסלים לרבות החלפת סרגלי העץ על חשבון הקבלן.
 .10צביעת כל הגדרות ,מעקות ושלטים אחת לשנה בהתאם למפרט זה או הוראות המפקח.
 .11ביצוע עבודות נוספות והתקנת מתקנים חדשים ו/או נוספים עפ"י פניית העירייה )בתשלום כמפורט בהמשך(.
 .12כל התיקונים וההתקנות יבוצעו ע"י הקבלן עפ"י הוראות תקן מתקני משחק .1498
 .13במידה ויחול שינוי בתקן מתקני המשחק באופן שיחייב החלפת חלקים או אביזרים במתקני המשחק ,יבצע
הקבלן את כל העבודות הנדרשות עפ"י התקן המעודכן במסגרת וכחלק מהעבודות נשוא חוזה זה ,ואולם
החלקים החדשים שיידרשו בתקן המעודכן יסופקו ע"י העירייה.
 .14פעם בשנה ימציא הקבלן לעירייה אישור מטעם מכון התקנים הישראלי או מעבדה מאושרת אחרת לצורך
ת"י  1498בדבר תקינות כל המתקנים שבטיפולו.
הקבלן יהא אחראי לכל נושא בטיחות מתקני המשחק שבטיפולו עפ"י ההסכם עמו.
אופן ביצוע העבודה
הקבלן אחראי לתקינותם ושלמותם של כל מתקני המשחק שנמסרו לטיפולו לפי החוזה והוא יחליף על חשבונו
כל אביזר או רכיב במתקנים שייפגעו כתוצאה מבלאי או גניבה או וונדליזם ומכל סיבה אחרת ,כפי שיפורט
להלן.
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 .15כל העבודות לשיקום ותחזוקת מתקני המשחק במלואן בין אם מדובר על תיקון מקומי ,החלפת חלקים או
פירוק מתקן פגום ,החלפת מתקן בודד או רכיב בתוך מתקן משולב וכל עבודה הנדרשת לצורך החזקה מלאה
של כל המתקנים בהתאם להוראות התקן הישראלי הנ"ל יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד) .למעט
העבודות המיוחדות המפורטות בסעיף כ' להלן(.
 .16כל החלקים החלפים והחומרים הדרושים לביצוע התיקונים יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,לרבות צבע,
ברגים ,מסמרים ,אומים ,שקלים ,מיסבים ,בטון לביסוס ,חבלים ,שרשראות ,השלמת חול בארגזי חול ,וכו'.
 .17כל החלפים הבסיסיים כגון :שרשראות ,מושבים לנדנדות ,מושבים לקרוסלות ,ידיות אחיזה למיניהם,
לוחות שונים להשלמה במתקני עץ ,וכדומה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 .18החלפת רכיבים גדולים שהינם חלק ממתקני משחק משולבים כגון :מגלשות ,סולמות ,מגדלים ,מנהרות,
מדרגות ,גשרים ,גדרות ,מעקות בטיחות וכו' תבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד ,גם אם מדובר בהחלפה
בעקבות מקרי וונדליזם או הרחבת מתקנים.
 .19כל החלפים בהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו מקוריים ובעלי תו תקן ישראלי.
 .20כל הכלים והציוד הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ללא יוצא מהכלל לרבות סולמות ,מכשירי ריתוך,
מקדחות ,כלי עבודה שונים כולל שימוש במנוף ,טרקטור או כלי אחר במידת הצורך וכו' לצורך ביצוע
העבודה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו בלבד.
 .21כמו כן ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה בכלי רכב משלו ,הנהוגים בידי עובדיו.
 .22הובלת החומרים ,הכלים ,הציוד והחלפים למיניהם תעשה על חשבון הקבלן בלבד.
 .23יציקת הבסיסים תבוצע לפי הנחיות מכון התקנים.
 .24צביעת מתקנים תעשה כדלקמן:
 .20.1כל מתקני המשחק וריהוט הגן ייצבעו לפחות פעם בשנה בחודש מאי .הצביעה השנתית
תכלול את כל חלקי המתכת והעץ ,חלקי הפלסטיק ופיברגלס יצבעו לפי דרישת המפקח.
המתקנים ייצבעו בגוונים זהים לגוונים המקוריים של כל מתקן ומתקן .סוג הצבע והגוון –
לפי הוראות המפקח באתר .אספקת הצבעים והעבודה הן חלק בלתי נפרד מתכולת החוזה.
 .20.2הצביעה תתבצע בלפחות  2שכבות ,במרווח זמן של  48שעות ביניהן הכל לפי הוראות
היצרן .העבודה תכלול :גירוד ושפשוף חלודה ו/או צבע מתקלף ,לפני צביעת השכבה
הראשונה וצביעה בממיר חלודה .על הקבלן לקבל מראש את אישור המפקח לגבי החומרים
בהם הוא מתכוון להשתמש.
 .20.3לאחר הצביעה ,יתלה הקבלן שלטים על המתקנים הצבועים ,המזהירים מפני צבע טרי .כל
נזק שיגרם לעירייה ו/או לצד ג' – עקב הצביעה – יחול על הקבלן.
 .20.4נוסף לאמור לעיל ,בכל מקום בו יראה המנהל או המפקח צורך לצבוע צביעה נוספת,
תתבצע הצביעה הנוספת כחלק מחוזה זה וללא כל תשלום נוסף.
 .20.5במתקני עץ יבוצע גם מילוי חריצים בחומרים עליהם יורה המפקח בנוסף לצביעה שתתבצע
גם היא בהתאם להנחיות המפקח.
 .25מתקן או חלק ממנו שפורק ,יפונה מיד – אך באישור המפקח מראש ובכתב  -משטח הגן לתיקון או לאחסון
זמני במחסני העירייה תוך החזרת פני השטח לקדמותם ללא סיכון בטיחותי ,והכל ללא תשלום נוסף.
 .26מתקן המיועד לשיפוץ או פירוק ,יש לפרק גם את בסיסו כדי שלא יהווה מפגע בשטח ,כולל סילוק יסודות
הבטון עד לעומק של  0.5מ' לפחות מתחת לפני הקרקע.
 .27לא יושארו מתקנים מסוכנים או חלקי מתקנים בשטח הגן ללא השגחת הקבלן.
 .28מתקן שאינו בטוח ימנע הקבלן את גישת הציבור אליו.
 .29בהנחיית המפקח ,מתקנים מסוכנים או כאלה האסורים לשימוש באופן זמני עד לתיקונם המלא ,יגודרו בגדר
רשת תקנית בגובה של לפחות  1.15מ' באופן כזה שתמנע הגישה אליהם תוך התקנת שילוט אזהרה מתאים
בגודל של לפחות  40ס"מ ×  40ס"מ המתריע על הסכנה והאוסר על השימוש במתקן .לאחר ביצוע התיקון
וקבלת אישור המפקח ,יסלק הקבלן את הגידור והשילוט מהמקום .התקנת הגדר והשילוט וסילוקם כנ"ל
תיעשה כחלק מתכולת העבודה של הסכם זה ותיעשה ללא כל תשלום נוסף .פעולות הגידור והשילוט
המתוארות בסעיף זה יבוצעו כאמור ע"י הקבלן בתוך שעתיים ממועד קבלת הנחיית המפקח בימי חול ובתוך
לא יותר מ 4 -שעות ממועד קבלת ההנחיה בשבתות וחגים.
 .30גידור וסימון כנ"ל יעשה גם עבור אלמנטים שימצאו שבורים או פגועים בעת קבלת השטחים לאחזקת
הקבלן .בהמשך ,יעשה פינוים למחסני העירייה )בכפוף לאישור המפקח( ,כחלק מחוזה זה וללא כל תשלום
נוסף .הקבלן יצלם את האלמנטים הפגומים הנ"ל ויעביר את התמונות הדיגיטאליות למנהל.
 .31מתקנים שהעירייה החליטה להוסיף ו/או להחליף באתרים יסופקו ויותקנו ע"י העירייה .לאחר ההתקנה,
יהיה הקבלן אחראי לתחזוקתם במסגרת האחזקה השוטפת ללא כל תמורה נוספת.
 .32במקרה בו יתקין הקבלן אלמנטים באתר חדש בו לא היו עד כה מתקני משחק והוא יידרש לתחזקו בהמשך
בהתאם למפרט זה ,תשולם לקבלן גם תוספת חודשית בהתאם להצעתו.
 .33מתקן פסול יסולק משטח הגן לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת המפקח ובתאום עמו ,לאתר מורשה
ו/או לכל אתר עליו יורה המפקח ,על חשבונו ובאחריותו של הקבלן כחלק מהעבודות נשוא חוזה זה.
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.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45

אלמנט שנפגם או נשבר יתוקן לאלתר ע"י הקבלן .היה ולדעת המפקח האלמנט אינו ניתן לתיקון ,יפרקו
הקבלן ויפנה אותו למקום עליו יורה המפקח .הפירוק והפינוי יעשו כחלק מהעבודות נשוא חוזה זה ללא
תשלום נוסף.
מתקן או תיקון שאין לגביו פרוט במפרט זה יתוחזק בהתאם לנדרש על פי הוראות התקן הישראלי למתקני
משחק מס' .1498
אם מצא הקבלן כי עלות תיקון מתקן משחק כלשהו עולה על  40%מעלות מתקן חדש זהה ,יודיע על כך
למנהל בכתב בתוך יום ,ויבקש את אישורו להחלפת המתקן .בכפוף למתן הודעה בכתב כאמור ,תישא
העירייה בעלות החלפת המתקן.
במהלך שנת אחזקה יערוך הקבלן סקר תקינות המתקנים הכולל צילום המתקנים ,ורישום כל המתקנים
הקיימים בגן ואישורי מכון התקנים לגבי כל מתקן .הנתונים הנ"ל ימסרו לעירייה הן על גבי דיסקט והן
במסמך כתוב.
הקבלן יבצע את כל התיקונים והתחזוקה השוטפת של מתקני המשחק באופנים שלהלן:
על פי קריאות מזדמנות לתיקון ליקויים ושבר שהתגלו במהלך השנה.
ביצוע תחזוקה מונעת של כל המתקנים ותיקון הליקויים המתגלים בבדיקות השוטפות המתבצעות על ידי
הקבלן.
ביצוע תחזוקה מונעת של כל המתקנים ותיקון הליקויים המתגלים ע"י מפקחי העירייה ו/או המוקד העירוני.
תיקון והבאה לתקן של כל המתקנים בעיר אחת לשנה.
באחריות הקבלן לקבל את אישור מכון התקנים לכל מתקני המשחק שבאחריותו ,מדי שנה.
על הקבלן להיות זמין במשך כל שעות היממה .הקבלן או נציגו ומנהל העבודה מטעמו בשטח יחזיקו ברשותם
מכשיר טלפון מחובר לאשכול העירייה ויהיו זמינים כל שעות היממה.
זמן הגעת הקבלן ממועד קריאתו על ידי המנהל או בא כוחו ,למתקן המסכן את שלום הציבור יהא עד 4
שעות .למתקן שאיננו מסכן את הציבור  -עד  48שעות.

 .46עבודות מיוחדות:
הקבלן יספק לעירייה את הרכיבים הגדולים המהווים מתקן בודד או רכיב מתוך מתקן משולב המפורטים
להלן כנגד תשלום בנפרד עפ"י המחירון המצ"ב ד'  ,1כאשר מחירי היחידה כוללים הובלה מהיצרן עד לאתר
העבודה ,התקנה באתר והשמשת המתקן לשימוש.
העבודות המיוחדות ,הרכיבים והמתקנים הבודדים עליהם תשולם תמורה בנפרד בהתאם למחירון לעבודות
נוספות ואספקת מתקנים המצ"ב כנספח  3לחוזה מסמך ג' למכרז ,הינם כדלקמן:
 42.1עבודות:
 42.1.1העתקה של דמויות קפיץ.
 42.1.2העתקה של מתקני מגדלים.
 42.1.3העתקה של מתקני נדנדה.
 42.1.4העתקה של קרוסלות.
 42.1.5העתקה של מתקני לוחות משחק שונים.
 42.2אלמנטים:
 42.2.1אספקה והתקנה ,במידה והאלמנט יסופק ע"י העירייה והקבלן יידרש להתקינו ,ההתקנה תבוצע ע"י
הקבלן כחלק ממכרז זה ללא תשלום נוסף.
 42.2.2העירייה אינה מתחייבת לרכוש את כל המתקנים הבודדים ורכיבי המתקנים המשולבים מהקבלן
הזוכה והיא שומרת לעצמה את האופציה לרכוש אותם מספקים ויצרנים אחרים בשוק ולמסור
לקבלן את החלפים לצורך הרכבתם במסגרת החוזה ללא כל תשלום נוסף.
 .47הקבלן יבצע את כל הבדיקות התקופתיות הנדרשות עפ"י הוראות התקן הישראלי למתקני משחק ,1498
וידווח על ממצאיהן לעירייה .הבדיקות יבוצעו ע"י אנשים מוסמכים בעלי הכישורים הנדרשים לצורך העניין
עפ"י הוראות מכון התקנים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יבצע הקבלן בדיקות כדלקמן:
.48
 44.1בדיקות הנדרשות לפי הוראות היצרן ובתדירות שאינה פחותה מהתדירות שקבע היצרן.
44.2

בחינת תפקוד מפורטת הבוחנת פעולה ויציבות של מתקני המשחק ,אחת לחודש או לפי הוראות
היצרן .בחינת התפקוד תערך בהתאם להוראות תקן ישראלי  ,1498ומבלי לגרוע מכלליות דרישה זו,
תתייחס לפרטים הנדרשים בטבלה  1לפרק  7של תקן ישראלי .1498

44.3

בחינה שנתית עיקרית שמטרתה לקבוע את רמת הבטיחות הכוללת של מתקני המשחק במרווחי זמן
של  12חודשים לכל היותר .גם בחינה זו תערך בהתאם להוראות תקן ישראלי .1498
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44.4

אחת לשלוש שנים תיערך לגבי כל מתקן משחק בדיקת התאמתו לדרישות התקן ע"י מכון התקנים
או כל מעבדה מאושרת אחרת לצורך ת"י  .1498הקבלן ידאג לביצועה של בדיקה זו במועד ולהעברת
ממצאיה לעירייה.

 .49הקבלן ימסור לעירייה העתק מכל הרשומות המנוהלות בנוגע לכל מתקני המשחק שבאחריותו עפ"י הוראות
תקן ישראלי  ,1498לרבות תעודות בחינה ובדיקה ,יומן עבודה של קבלן המשנה שלו המבצע שיקום ותחזוקה
שוטפת של מתקני משחק וכיו"ב.
עובדי הקבלן
 .50לצורך ביצוע העבודות נשוא החוזה יעסיק הקבלן צוות עובדים קבוע ,שיכלול מנהל עבודה ועובדים בכמות
שתאפשר את ביצוע כל המטלות הנדרשות באיכות מעולה תוך עמידה בלוחות הזמנים הנדרשים.
צוות העובדים יפעל בימים א'-ה' בשבוע בין השעות  07:00עד  16:00ובימי ו' וערבי חג בין השעות  07:00עד
.13:00
בנוסף יעסיק כונן אשר יהיה זמין לקריאות מוקד כאמור בסעיף  12ז' לחוזה.
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59

כל העובדים יהיו בעלי הסמכה מתאימה ולפי דרישות התקן למתקני משחק.
הקבלן יספק לעובדיו בגדי עבודה אחידים עם הדפס בצורה ועם הכיתוב שתיקבע העירייה.
מנהל העבודה יהיה בעל ניסיון מוכח בעבודה מסוג העבודות הנדרשות עפ"י חוזה זה ויהיה בוגר קורס –
מתקני משחקים בדיקות חודשיות תקן חדש מטעם מכון התקנים הישראלי בעל תעודת בודק מוסמך.
מנהל העבודה יסייר בכל אתרי מתקני המשחק שבאחריות הקבלן ויבצע את הבדיקות החודשיות הנדרשות
בכל המתקנים שבהם לפחות פעם אחת בחודש ובהתאם לדרישות מכון התקנים.
הסיור יערך בהתאם לתכנית עבודה ממוחשבת אותה יגיש הקבלן בקובץ "אקסל" ,לאישור המנהל מדי חודש
במועדים שיקבע המנהל.
מנהל העבודה יכין דיווח של ממצאי הסיורים שיכלול גם צילומים דיגיטליים בפורמט  jpgוהליקויים
שנמצאו במהלכם.
מנהל העבודה יהיה מצויד בכלי רכב תקין שגילו לא יעלה על  4שנים ממועד חתימת ההסכם והמסוגל לנייד
את העובדים על ציודם לכל אתרי העבודה שבעיר.
על הרכב יהיה כיתוב מתאים בנוסח בגודל ובצורה שיקבע המנהל.
מנהל העבודה יהיה מצויד במכשיר טלפון סלולארי ברשת הפנים-ארגונית של העירייה .ההוצאה התפעולית
של מכשיר הטלפון תהיה על הקבלן בלבד.

פרוט העבודות
 .60תחזוקת מתקני משחק בודדים -
קרוסלה –
א .החלפת שרוול מרכזי הכולל מיסבים לפי תקן ישראלי .1498
ב .החלפת מושבים מעץ או פח מחורר.
ג .החלפת משטח דריכה מעץ ,פח מחורר או פח עם כיסוי פוליאוריתן.
ד .החלפת הגה וציר הגה הכל בהתאם לצורך.
ה .צביעת המתקן בהתאם לצורך.
ו .ריתוך שברים במעקות בהתאם לצורך.
ז .כל העבודות הנ"ל יבוצעו בהתאם לצורך.
 .61דמויות קפיץ –
א .החלפת מושבים מעץ ,ממתכת.
ב .תיקוני חדויות עץ או מתכת ע"י שיוף.
ג .החלפת שברים מעץ או ממתכת.
ד .החלפת מאחזי יד ורגל.
ה .החלפת קפיץ בסיס.
ו .קיבוע הקפיץ לבסיס עפ"י תקן.
ז .כל העבודות הנ"ל יבוצעו בהתאם לצורך.
 .62נדנדות  Tאו טרפז –
א .תיקוני ריתוך בגוף מיתקן.
ב .תיקוני עץ במתקני נדנדות טרפז המשולבות במתקן.
ג .ביסוס וקיבוע לקרקע.
ד .החלפת שרשראות  6מ"מ ,שקלים לפי תקן.
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ה.
ו.
ז.
ח.

החלפת מושבים ,פעוטות או רגילות.
החלפת מיסבים פגומים.
טיפול וגרוז של פיטמותהמיסבים.
כל העבודות הנ"ל יבוצעו בהתאם לצורך.

 .63נדנדות עלה ורד קפיץ ל 4 -או  2משתמשים –
א .החלפת מושבים מעץ.
ב .תיקוני חדויות בעץ.
ג .החלפת ראש מעץ לפי דמות בעל חיים קיים.
ד .תיקון או החלפת מאחזי יד ורגל.
ה .החלפת קפיץ שבור.
ו .חיזוק וביסוס לקרקע.
ז .כל העבודות הנ"ל יבוצעו בהתאם לצורך.
 .64תיקון מיתקן רב נדנדות –
א .החלפת מיסבים שחוקים.
ב .החלפת שרשראות לפי תקן.
ג .חבורי שקלים לפי תקן.
ד .תיקוני ריתוך של שברים בגוף המיתקן.
ה .החלפת מושבי פעוטות או רגילות.
ו .קיבוע וביסוס לקרקע.
ז .כל העבודות הנ"ל יבוצעו בהתאם לצורך.
 .65לוחות משחקים שונים X :מיקס דריקס וכו' עמיד  UVסוג ––REM
א .יש להשתמש בהחלפת חלקים מקוריים לפי תקן או לחלופין לפי הוראות יצרן.
ב .קיבוע וביסוס המתקן.
ג .ריתוך מסגרות ועמודים ממתכת.
ד .הכל במידת הצורך.
 .66תיקוני דמויות מתכת שונות )חוסמסה וכו'(...
א .תיקוני ריתוך.
ב .ביסוס וקיבוע לקרקע.
ג .העבודות יבוצעו במידת הצורך.
 .67החלפת מושבים וחלפים למתקנים -
 (1תיקון ו/או החלפת שרשראות – יש להשתמש בשרשרת תיקנית פסיעה קטנה בעובי  6מ"מ.
(1

החלפת מושבים לנדנדות פעוטות ורגילות פוליאוריטן במידות  5 × 25 × 45ס"מ ,הפוליאוריטן מסוג
 R.E.M.עמיד בקריעה ושחיקה.

(2

לסביבוני פעוטות ועלה ורד – מושב מפוליאוריטן מסוג  R.E.M.כולל אינסרט פנימי.

(3

החלפת כבלים – פולימיד בעובי  16מ"מ ,מחבר אלומיניום סגור.

(4

החלפת מושב עץ לעלה ורד – החלפה לפלטת פלסטיק בעובי  20מ"מ.

(5

החלפת שקלים – לנדנדות שקל  6מ"מ .לאחר סגירת השקל יש לשבור את ידית האחיזה ולשייף את
המקום למניעת פתיחת השקל.

(6

החלפת מאחזי יד פלסטיק או מתכת לדמויות קפיץ.

(7

השלמת עצים לתופים מסתובבים עץ בודד אורן.

(8

השלמה/החלפת לוחות עץ בכל מידה במתקני עץ.

(9

החלפת מושב קרוסלה.

 (10החלפת ריצפת קרוסלה.
 (11התקנת והחלפת צמיג בולם לנדנדות – יש להשתמש בצמיגים בקוטר  70ס"מ ,חובה ללא מתכת.
 (12מתקן חבלים – החלפת הכבל :הכבל יהיה  16מ"מ עובי  5ליבות תייל 10 ,כריכות כל ליבה בגלוון עמוק
ובציפוי פוליעמיד ,החיבורים יהיו מחברי אלומיניום לחוץ ועגול.
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 (13תווית סימון "גיל המשתמש" לכל מתקן.
 (14שיוף כל החדויות במתקנים מעץ או ממתכת וצביעת חלק המתוקן בצבע תואם.
 .68מיתקנים משולבים -
תיקון המתקן יבוצע ע"י חלקים מקוריים ושימוש במחברים מקוריים מעץ ,מתכת ,פלסטיק או פיברגלס.
החלפת פנל משחק במידת הצורך ,עשוי מפלסטיק – Xמיקס דריקסוכו'.
החלפת מנהרות גלישה פוליאתילן בעובי  10מ"מ או פיברגלס זהות למקור.
חלונות מנהרה חייבות להיות מפרספקס שקוף.
החלפת מגלשות – המגלשות חייבות להיות מפלסטיק או פיברגלס זהות למקור.
פירוק יסוד – פירוק וסילוק בסיסי בטון מהגן הציבורי מבלי לפגוע במתקן המשחקים.
יציקת יסוד בטון חדש והתקנת מתקני משחק שונים הכוללים:
א .גרם מדרגות מעץ או מתכת.
ב .סולמות מעץ או מתכת.
ג .משטחי דריכה מעץ או מתכת.
ד .גשרים שונים ממתכת או מעץ ,צינורות פלסטיק.
ה .גגות פיברגלס או פלסטיק או עץ.
ו .משטח עליה אינדיאני.
ז .כל העבודות הנ"ל בהתאם לצורך.
 .69פער סל – משפך סל – יבצעו תיקוני ריתוך בגוף במידה וצריך –
החלפת לוחות פרספקס.
החלפת חישוקי סל.
כל העבודות הנ"ל במידת הצורך.
סילוק מפגעים כתוצאה משריפה או מונדליזים – כל המפגעים הנ"ל יסולקו לאתר סילוק פסולת עליו תורה
העירייה.
כל התיקונים יבוצעו לפי תקן מתקני משחק  1498של מכון התקנים הישראלי.
במקרה של מתקן שרוף ,יש לפנותו מיידית לאתר סילוק פסולת שעליו תורה העירייה ,לאחר אישור המנהל
מראש ובכתב.
מתקן חבלים – החלפת הכבל :הכבל יהיה  16מ"מ עובי  5ליבות תייל 10 ,כריכות כל ליבה בגלוון עמוק
ובציפוי פוליעמיד ,החיבורים יהיו מחברי אלומיניום לחוץ ועגול.
השלמת תווית סימון "גיל המשתמש" לכל מתקן.
.70הוראות תחזוקת מתקני כושר
 (1ביקורת על המתקנים ועל האתר לפי תקן  1498חלק .7
 (2יש לבדוק את הברגים ולחזקם בפרט במכשירי הכושר הדינמיים.
 (3כל המסבים בעלי שימון עצמי וסגורים בכלוב ברונזה כך שאין צורך לשמן ,יש לבדוק נקיון סביבת
בית המסבים ובמידת הצורך לנקות עם שמן מסיר לכלוכים.
 (4יש לבדוק שאין פגיעות צבע ובמידה ויש  -לבצע תיקון צבע ידני הכולל גילוון בתרסיס וצבע על
בסיס פוליאסטר.
 (5יש לבדוק ולתקן את מושבי הפיברגלס ואת המדרכים באם ישנן פגיעות או סדקים.
 (6יש לבדוק אתרי מתקני הכושר ולסלק מפגעים.
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.71טיפול בארגזי חול
בכל זמן שהוא ישמר מפלס החול בארגזי החול בהם מותקנים מתקני המשחק בהתאם לדרישות התקן
הנ"ל.
במידה ומסיבה כלשהיא יחסר חול – יהיה על הקבלן להשלים חול בהתאם לדרישות התקן וזאת כחלק
מתכולת העבודה של מפרט זה וללא כל תשלום נוסף.
פעם בחודש – יבוצע קילטור/תיחוח החול לעומק  10ס"מ.
לפחות פעם בשנה ולפי הנחיות המפקח ,במהלך החודשים יולי ,אוגוסט ,יעבור הקבלן ויסנן את החול בכל
ארגזי החול שסביב מתקני השעשועים.
הקבלן ישתמש אך ורק בחול שאושר מראש על ידי המנהל  /המפקח.
.72תיקון משטחי גומי
במידה ויימצא כי נגרם נזק למשטח גומי כלשהו מכל סיבה שהיא ,והמפקח יורה לקבלן לתקן את המשטח
הפגום ,יעשה זאת הקבלן כך שמשטח הגומי המתוקן יעמוד בכל דרישות התקן למתקני המשחק הנ"ל.
התיקון יבוצע בחומרים מתאימים ובצבע זהה למשטח המקורי ובהתאם להנחיות העירייה.
הקבלן יתקן את המשטח בתוך  3ימים מקבלת הוראת המפקח לעשות כן.
העירייה תהיה רשאית לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם בסך של  ₪ 1,000על:
)א( כל יום איחור בתיקון המשטח.
)ב( ביצוע תיקון לקוי )במקרה זה על הקבלן יהיה גם לתקן את הליקוי מחדש בהתאם להנחיות
העירייה(.
בכל מקרה בו תחליט העירייה לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם מהסיבות הנ"ל ,לקבלן לא תהיה זכות
לערעור.
.73הבאה לתקן ואישור מכון התקנים –
כל החלפים עבור האחזקה השוטפת והבאה לתקן יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
כמו כן כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודה )מלט ,חצץ ,דבק ,מסמרים ,ברגים וכו'( יסופקו ע"י הקבלן.
עם תחילת העבודה הקבלן יגיש למפקח לאישורו רשימת כל האתרים עם ציון המועדים בהם יובא כל אתר
לתקן ויסופק עבורו אישור מכון התקנים או כל מעבדה מאושרת לצורך ת"י .1498
המועדים להספקת אישור מכון התקנים או כל מעבדה מאושרת לצורך ת"י  1498יתחלקו על פני כל השנה
באופן יחסי ויחולקו ל 12 -חודשים.
בכל סוף חודש ישלים הקבלן את עבודות התקינה בחלק היחסי של האתרים) (1/12ויספק את האישורים
עפ"י המועדים שנקבעו.
.74הערות
עבור אספקת אלמנטים שלמים כגון :מגדלים ,גשרים ,גגונים ,גרמי מדרגות עם מעקות ,לוחות משחק
במתקן )קיטים( קרוסלות ,קפיצונים עלה ורד לסוגיהם וכו' אותם תבקש העירייה להתקין ,יקבל הקבלן
תמורה בהתאם להצעתו ואילו כל מרכיבי העבודה ,ההובלה והחומרים הנדרשים להתקנתם באתר המיועד,
יסופקו ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה וללא כל תשלום נוסף .אם תחליט העירייה לספק את האלמנט בעצמה,
אזי יותקן האלמנט באתר המיועד ע"י הקבלן ללא כל תשלום נוסף כחלק מחוזה זה.
כאמור ,כל החומרים והחלפים הנדרשים עבור האחזקה השוטפת יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו כחלק
ממכרז זה.
כמו כן כל החומרים הנדרשים לביצוע העבודות )מלט ,חצץ ,דבק ,מסמרים ,ברגים ,חול להשלמת החסר
בארגזי חול וכו'( יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
למען הסר ספק ,הבאה לתקן ואישור מכון התקנים/מעבדה מאושרת על חשבון הקבלן ובאחריותו.
בחופשות ובפגרות של מערכת החינוך תבוצע אחזקה שוטפת כרגיל ו/או לפי הנחיות המפקח.
.75פירוט הפגמים במתקנים –
להלן פירוט הפגמים האפשריים במתקנים שהקבלן יצטרך לטפל בהם ולתקנם או להשלימם.
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הקבלן יתקן את כל הפגמים והליקויים שיימצאו במתקנים בהתאם לדרישות התקן למתקני משחק של
מכון התקנים הישראלי.

נושא נבדק
.1

פגמים אפשריים

מבנה כללי )חלקים קבועים א .העדר חלקי מבנה:
ואחרים(
שלבי סולמות/מדרגות
כל החומרים יסופקו ע"י מאחזי יד
מעקה/ניצבים במעקה
הקבלן ועל חשבונו
לוחות משטח הדריכה
שרשראות
מושבים מגומי של שעשועים וספורט
מיסבים
כבל/חבל
ב .סדקים שברים וכו':
שחיקה/כרסום בעץ
חלקי מתכת מעוותים
שברים ,סדקים ,עיוותים ,ריקבון בעץ ,פרט מיקום–
שבר/קרע בריתוכים
שברים וסדקים בפיברגלס ובפלסטיק כולל החלפת
מיגלשות מסוגים שונים
קפיץ שבור
כבל/חבל פגום
צמיגים פגומים/בלויים
מסגרת של ארגזי חול
ג .חדויות:
מסמרים וברגים בולטים
קצות מחברי שרשראות חדים
חדויות בעץ
חדויות במתכת ובריתוכים
צמיגים בלויים עם חוטי תיל חשופים
ד.

.2

תיקון משטחי גומי עד  2מ"ר למתחם

א .העדר אמצעי חיבור:
אמצעי חיבור
כל החומרים יסופקו ע"י ברגים
מסמרים
הקבלן ועל חשבונו
שקלים
מחבר אלומיניום סגור
חוסר אמצעי חיבור:
ב .התרופפות סגירה–
של ברגים ואומים
בחיבור מיסבי נדנדות/שקלים
בחיבור מושבים וספסלים
בחיבור גשרי שרשראות
בחיבור עמודי המתקן
בחיבור מעקים
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העדר אמצעי אבטחה מפני התרופפות בסגירת
ג.
אומים וברגים – דיסקית קפיץ/אום כפול/פיק
ד.

תיקוני פיברגלס בשטח

.3

העדר חומר סיכה במיסבים
חלקים נעים
כל החומרים יסופקו ע"י מיסבים חורקים
מיסבים שחוקים/שבורים/עם חופש יתר
הקבלן ועל חשבונו
מיסבים תפוסים
חוליות שרשראות שחוקים )עובי מתחת ל 6 -מ"מ(
שרשראות
מחברי שרשראות שחוקים
כל החומרים יסופקו ע"י אמצעי חיבור מאולתרים
הקבלן ועל חשבונו
)חוט תיל ,חבלים וכו'(

.5

חופש בין היסוד לקרקע
יסודות
כל החומרים יסופקו ע"י מתקן נוטה על צידו
יסודות בולטים מעל הקרקע
הקבלן ועל חשבונו
השחתה
בלאי

.6

קילוף/שחיקת צבע
צבע וחלודה
כל החומרים יסופקו ע"י חלודה בחלקי מתכת לפני צביעה
צביעה פעם בשנה בכל המתקנים
הקבלן ועל חשבונו

.4

.76התמורה –
 (1התמורה בגין ביצוע עבודות השיקום והתחזוקה של מתקני המשחק תחושב עפ"י ביצוע העבודה בפועל
מידי חודש.
 (2הקבלן יגיש מידי חודש את רשימת המתקנים שנבדקו וטופלו על ידו במשך אותו חודש בצירוף אישורי
מכון התקנים כנדרש.
 (3לחשבון החודשי יוסיף את דרישת התשלום עבור עבודות נוספות שבוצעו על ידו במהלך החודש החולף
ככל שבוצעו ועפ"י רשימת הערכים שבחוזה.
 (4לחשבון החודשי יצורף העתק דו"חות העבודה מיומן העבודה.
 (5הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה.
 (5עלות התיקונים של מתקני המשחק כתוצאה משבר מכל סיבה שהיא לרבות ונדליזים ,עד לסכום של
 ₪ 2,000למתקן ,יהיה ללא תוספת תמורה ,וכן תיקוני גומי עד  3מ' לאתר.
 (6התמורה תשולם תוך  60יום מיום אישורה על ידי העירייה.
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נספח ב' 2

רשימת אתרים
מס' גן

שם הגן

.1

גן רימון

.2

גן רקפת

.3

שצ"פ חורשת צה"ל

.4

גן שרית

.5

גן יאנושקורצ'ק-שטרן

.6

גן התאנה

.7

גן האיריס

.8

פארק הבקעה

.9

גן ששת הימים -כלנית

.10

שי עגנון צפון

.11

שי עגנון דרום

.12

גן ישעיהו ירמיהו

.13

גן הנרקיס

.14

גן הדרור צפון  -הזמיר

.15

גן הדרור דרום – גן נתי
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מס' גן

שם הגן

.16
.17

גן הרצוג בר לב
גן הראשונים

.18

גן טרומן

.19

גן דרכטן

.20

גן הרצל

.21

גן ורשה

.22
.23

גן קק"ל
גן העשרים

.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

גן אחידוב
רחבת האורן
פרדס רייספלד
פרדס רייספלד
נדנדות
שאול המלך
גן
ספורטק מערב
ספורטק כיכר
המזרקות
הפיסגה
חורשת
גינת עבר הירדן
גינת גמלא
מתקני כושר
צה"ל – פארק
צה"ל בית אבות
פארק רייספלד
פארק ורשה
ספורטק
עבר הירדן

.34
.35
.36
.37
.38
.39

סה"כ  39אתרים
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רשימת גני ילדים ובתי ספר עם מתקני משחק

מס' גן
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

שם הגן
המגדל
ז'בוטינסקי
;ז'בוטינסקי -
אשכולית
גני אילן
ההדר
הזמיר א'
הזמיר ב'
בר יהודה א'
בר יהודה ב'
הפרדס א'
הפרדס ב'
הפרדס ג'
הפרדס ד'
הפרדס ה'
הפרדס – סביון
הפרדס – הצבעוני
וינגייט
וינגייט – בראשית
חבצלת א'
חבצלת ב'
חט"צ רימונים
חט"צ רימונים
חט"צ רימונים
חט"צ שילה –
חט"צ שילה  -תמר
מונטיפיורי א'
מונטיפיורי ב'
רימון א'
רימון ב'
רקפת א'
רקפת ב'
שטרן א'
שטרן ב'
שלמה המלך
צה"ל א'
הנשיא
כלנית
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.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55

הפסגה א'
הפסגה ב'
הפסגה ג'
הנרקיס א'
הנרקיס ב'
הנרקיס ג'
יעקב כהן – גן
חט"צ יעקב כהן א'
חט"צ יעקב כהן ב'
חט"צ יעקב כהן ג'
גן סער
גן שניר
ביה"ס ניר
ביה"ס עלומים
ביה"ס שרת
ביה"ס רימונים
ביה"ס ורשה
ביה"ס ורשה
ביה"ס ורשה

סה"כ  55אתרים
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עיריית קריית אונו

מכרז פומבי מס' 01/12
לביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק
הצהרת המציע
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מסמך ג'
הצהרת המציע
לכבוד
עיריית קריית אונו

א.ג.נ,.
הנדון :מכרז פומבי מס' 01 / 12לביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק
.1

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותה המקצועית של העבודה
נשוא המכרז.

.2

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל מסמכיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על
ביצוע העבודות נשוא המכרז ,ידועים ומוכרים לי .וכן הבנתי את שיטת ביצוע העבודה ,השתתפתי בסיור
הקבלנים ביקרתי ובחנתי את שטחי העבודה ,התנאים והיקף העבודה לפיהם אצטרך לבצע העבודה ,ולקבל
שכרי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.3

הנתונים בתוכנית העבודה המפורטים במסמכי מכרז זה ,נועדו למתן מידע וסיוע למשתתפים לאמוד את היקף
העבודה במכרז .הנתונים ,מושתתים על פי מיטב הידיעה ותתכן סטייה מהמידות המצוינות .הנתונים נועדו
לצורך הערכת היקף העבודה ע"י המשתתפים ,אינם תחליף לסיור והמשתתפים נדרשים לסייר בכל האתרים
ובכל מרחב העיר ,לאמת ולוודא את התנאים בשטח ואת פרטי המידע ,בכוחות עצמם ועל חשבונם.

.4

למען הסר ספק ,לא תתקבלנה ,לאחר הגשת ההצעות ,כל טענות מצד המשתתף לאי התאמה בין הנתונים
המופיעים בטבלה לבין המציאות בשטח .במידה וככל שיהיו הפרשים בין המצב בפועל לבין הנתונים בתוכנית
העבודה ,באחריות הקבלן הזוכה להעלותן בפני המנהל לפני מועד הגשת ההצעות למכרז.

.5

הנני מצהיר כי הצעתי מביאה בחשבון שהעבודה תבוצע בשטחים בהם קיימים צנרת גז ,דלק ,חשמל ,מים וביוב,
ניקוז ,תאי ביקורת ,שוחות ,עמודי חשמל ,כבלי חשמל ,תקשורת וטלפון וכן מערכות תשתית מסוגים שונים הן
מעל הקרקע והן מתחת הקרקע ,כולם או חלקם.

.6

הנני מצהיר כי אני שוכנע על יסוד ידיעותיי ובדיקותיי המוקדמות כי מחירי המחירון ,מניחים את דעתי ומהווים
תמורה הוגנת לכל התחייבויותיי לפי ההסכם .לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של
תנאי העבודה על ידי.

.7

להבטחת קיום הצעתי הנני מצרף ערבות בנקאית ללא תנאי לטובת העירייה בנוסח המצורף למסמכי המכרז
מבוילת וצמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,בסך  ₪ 30,000כולל מע"מ.
הערבות תהא בתוקף עד ליום  07/06/12ותהא ניתנת למימוש במשך כל תקופה זו ,ועפ"י בקשת העירייה ניתן
יהיה להאריכה בעוד שלשה חודשים נוספים.

.8

אני מצהיר בזאת כי:
א.
ב.
ג.
ד.

הנני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נשוא המכרז והנני מסוגל מכל בחינה שהיא ,לבצע את
כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי הוראות המכרז.
ברשותי ,או יש בכוחי להשיג את כל כוח האדם והציוד הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז.
הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז.
הנני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מתן השירות נשוא המכרז,
לרבות דרישות בטיחות וגהות בעבודה ,ולרבות תשלום לעובדיי עפ"י חוק שכר מינימום לפחות.
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ה .המחירים הכוללים בהצעתי ,כפי שנרשמו על ידי בהצעתי ,כוללים את כל ההוצאות ,בין מיוחדות ובין
כלליות ,מכל מין סוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא תנאי המכרז על פי תנאי המכרז ,עפ"י הכלול במפרט
הטכני לרבות רווח ,וכל הוצאה אחרת לא כולל מע"מ.
ו .הצעתנו זו בתוקף ותחייב אותנו עד סיום תוקפה של הערבות לקיום ההצעה ועד בכלל.
ז .ידוע לי כי ,כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא וכי העירייה שומרת
לעצמה את הזכות לפצל את הזכייה בין שני מציעים או יותר.
.9

אם אזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו ,לשביעות רצון
העירייה ו/או הממונה מטעמה ,ועל פי הוראות ההסכם בכפוף לדין.

 .10אם הצעתי תתקבל ,הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן:
א .תוך  14ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
 (1לחתום על ההסכם ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום כדין.
 (2להמציא לכם ערבות בנקאית לקיום ההסכם ואישור ביטוח ,הכול כמפורט במסמכי המכרז.
ב .תוך  30יום מיום הודעתכם בדבר זכייתי במכרז ,להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז.
 .11אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  10לעיל כולן או מקצתן העירייה תהא
רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר
עם קבלן אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי.
 .12כן ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום ההתחייבויות שנטלתי
על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 .13כן ידוע לי שבחלוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת
ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
 .14הנני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם לעובדים שיבצעו את העבודות נשוא המכרז לפחות שכר
בהתאם להוראות שכר מינימום התשמ"ז .1987
 .15בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז ,והננו מוותרים בזאת ויתור
סופי ,מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.

פרטי המציע
שם המציע__________________________________ :ח.פ________________ .
כתובת__________________________________ :טלפון__________________ :
מס' פקס___________________________ :
פרטי החותם/ים מטעם המציע:
שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז______________ .
תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
תאריך _______________ :חתימה  +חותמת ____________________ :
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עיריית קריית אונו
מכרז פומבי מס' 01/12
לביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק
הצעת המציע
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מסמך ד'
הצעת המציע
עיריית קריית אונו

א.ג.נ.

הנדון :מכרז פומבי מס'  01 / 12לביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק
) את הצעת המחיר יש למלא בעט ,בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה ו/או תיקון ,יש למחוק בעט )לא בטיפקס(
ולחתום ליד התיקון(
הרינו מתכבדים להגיש בזאת ,בשם ________________________________________ )שם המשתתף( ,את
הצעת המחיר לביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק בתחום העיר קריית אונו ,על פי המפורט במסמכי מכרז ,01/12
במפרט הכללי ,במפרטי העבודה ובמפרטים הטכניים ואנו מתחייבים לבצע את כל העבודות הנדרשות והמתוארות
במפרטים ,בכתב הכמויות ובמסמכי המכרז וההסכם.
 .1ידוע לנו כי ,לעירייה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין את ביצוע כול העבודות
נשוא המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .2הצעתנו מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה ,בהתאם
להוראות המכרז ,מפרטי העבודה ומכלול הדרישות ובכלל זה ,עבור העמדת כל הציוד ,כח האדם והאמצעים
הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרטים הטכניים לתוכנית העבודה ,וכל דרישות
המכרז וההסכם.
 .3הצעתנו מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על ביצוע העבודות ומתן השירותים במכרז זה ,בהתאם
להוראות המכרז ,מפרטי העבודה והמפרטים הטכניים ומכלול הדרישות ובכלל זה ,עבור העמדתו והפעלתו כל
הציוד ,כח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע מיטבי של כל העבודות הנדרשות בהתאם למפרטים הטכניים
לתוכנית העבודה ,וכל דרישות המכרז וההסכם.

הצעת המחיר
 .4הצעתנו לביצוע כל העבודות בהתאם להוראות המכרז ,המפרט הכללי ,המפרט הטכני ,ההסכם ,ותוכנית העבודה,
בידיעה כי אנו נדרשים להעמיד ולהפעיל על חשבוננו את כל כח האדם ,כלי הרכב ,הציוד ,האמצעים ,והתשומות
הנדרשות לביצוע כלל העבודות האחזקה כמפורט במסמך ב' על מסמכיו ,לרבות מחיר העבודה הכרוכה כולל
הציוד והחומרים וכל החומרים ו/או ציודים אחרים הדרושים ובכמות הנדרשת ו/או המספיקה ו/או בהתאם
לדרישות העירייה אשר נחוצים לדעתה לביצוע העבודה באופן מיטבי ,כדלהלן:
 4.1הצעתנו לביצוע מכלול עבודות אחזקה בכלל מתקני המשחק בכלל האתרים
_______________________  ₪לחודש ובתוספת מע"מ כדין )לא יותר מ + ₪ 23,000-מע"מ(.

הינה

 4.2מחיר לתוספת או הפחתה של אתר יהא הנגזרת של הסך החודשי בסעיף  4.1לעיל חלקי מספר האתרים
הידועים במועד פרסום המכרז ,היינו .94
 4.3ככל שיידרש פריט מפריטי המחירון ,מחירו יהא בהתאם לקבוע במחירון ולאחר שקיבל הקבלן הזמנת
עבודה חתומה על ידי גזבר העירייה.
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 .5המחירים המוצעים על ידינו בסעיף  4לעיל )להלן" :התמורה"( ,כוללים ביצוע מלא ומושלם של כל
התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז לרבות הסכם ההתקשרות על נספחיו וכן כוללים את כל החומרים ,הציוד,
האמצעים וכה"א הדרושים לביצוע העבודה .התמורה מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות
ובין כלליות ,מכל מין וסוג הכרוכות בביצועם ,על פי תנאי המכרז ופירוט האתרים ,ומהווה כיסוי מלא
להתחייבויותינו נשוא המכרז וההסכם לרבות העסקת עובדים בכל כמות נדרשת ,אספקת כלי רכב ,מכונות וציוד
ייעודי ואחזקתם ,כל ציוד ואמצעי אחר שיידרש לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז ,הובלות,
פריקה ,סילוק,ביטוחים ,מסים ,היטלים ,וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.
 .6המחירים המוצעים על ידנו אינם כוללים מע"מ.
 .7בשנה הראשונה המחירים יהיו בערכם הנומינאלי והחל מהשנה השנייה יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן
)כללי( הידוע האחרון במועד תחילת השנה השנייה להתקשרות כפי שיתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.
 .8מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז ,על כל הכרוך בה ,מעבר לתמורה
לעיל נשוא הצעתנו זו.
 .9ידוע לנו כי ,לעירייה שמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין שני מציעים או להזמין את ביצוע כל העבודות
נשוא המכרז ממציע אחד ו/או להזמין רק חלק מהעבודות לפי ראות עיניה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכי אם
תבחר העירייה לעשות כן ,פעולה שכזו לא תשפיע על הצעת המחיר לעיל.
 .10מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת ,כאמור ,בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז ,על כל הכרוך בה ,מעבר
למחיר נשוא הצעתנו זו ,וכי לא נהיה זכאים לתמורה נוספת אלא אם דרשה זאת העירייה מראש ובכתב ע''י
מורשי חתימה בעירייה )להלן " :שירותים נוספים"( ובכל מקרה לא נהיה זכאים לתוספת בגין השירותים
הנוספים מעבר למחירים אותם הצענו בהצעתנו זו.

שם המציע______________________ :

ח.פ_________ :.

שם החותם מושה החתימה בשם המציע _____________________ ת.ז___________ .
כתובת:

______________________

טלפון סלולרי:
תאריך:

_________________

______________________

טלפון_________________ :
מס' פקס_______________ :
חתימה +חותמת_________ :
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מסמך ד'1-

מחירון בסיס לרכיבי מתקני משחק
המחירים כוללים פירוק והרכבה
)פירוק הרכיב /החלק  /המתקן – הפריט הפגום וסילוקו לאתר מורשה וכן אספקה ,הובלה וחיבור  /התקנה  /הרכבה של הפריט(.

א .מחירים לאספקת רכיבים או מתקנים שירכשו ע"י העירייה לצורך החלפה או התקנה נוספת.
מס'
סידורי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

הפריט
מרכיבי יסוד למתקנים משולבים עמידי עץ ופלדה
)המחיר ל 1-מ' אורך(
עמוד עץ בחתך  10 10ס"מ
עמוד פלדה חתך עגול 3
עמוד פלדה חתך עגול בקוטר 4
עמוד פלדה חתך עגול בקוטר 5
עמוד פלדה חתך עגול בקוטר 6
עמוד פלדה חתך עגול בקוטר 8
עמוד פלדה חתך עגול בקוטר 10
עמוד עץ מבולי עץ ,חתך עגול )עמוד חשמל(
קורת קרישה למתקני עץ

מחיר מרבי
ליחדה בש"ח
לא כולל מע"מ

69
178
192
206
212
227
240
82
36

ב .מרכיבי יסוד למתקנים משולבים – מגלשות ,מנהרות ,זחילה ומדרגות.
מס'
סידורי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

הפריט

מחיר מרבי
ליחדה בש"ח
לא כולל מע"מ

מגלשה בגובה  0.7מ' מפיברגלס
מלגשה ישירה בגובה  1מ' מפיברגלס
מגלשה ישרה בגובה  1.3מ' מפיברגלס
מגלשה ישרה בגובה  1.6מ' מפיברגלס
מגלשה ישרה בגובה  2מ' מפיברגלס
מגלשה ישרה בגובה  2.5מ' מפיברגלס
מגלשה ישרה מפוליאתילן  0.7מ'
מגלשה ישרה מפוליתילן בגובה  1מ'
מגלשה ישרה מפוליאתילן  1.3מ'
מגלשה ישרה מפוליאתילן  1.6מ'
מגלשה ישרה מפוליאתילן  2מ'
מגלשה כפולה בגובה  1מ' מפיברגלס
מגלשה כפולה בגובה  1מ' מפוליאתילן
מגלשה גלית בגובה  1.6מ' מפיברגלס
מגלשה מנהרה יחידת מידה באורך  1מ' מפוליאתילן

950
1,500
1,600
1,750
1,900
2,100
1,050
1,600
1,650
1,800
1,950
2,050
2,100
2,900
1,500
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.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

יחידת קצה של מנהרת מגלשה מפוליאתילן
יחדת קצה קצה מעוגלת של מנהרת מגלשה מפוליאתילן
יחידת מנהרה מגלשה מעוקלת מפוליאתילן
לוח מעבר )מתאם( ממשטח דריכה למנהרה גלישה
מגלשה לוליינית )ספירלית( ממפלס בגובה  1.8 – 1.5מ'
מפוליאתילן(
מגלשה לוליינית )ספירלית( ממפלס בגובה  2-2.2מ'
מפוליאתילן
מגלשה מעוקלת מפיברגלס בגובה  1.0מ'

1,650
1,650
1,650
1,500
3,000
3,250
2,000

ג .מרכיבי יסוד למתקנים משולבים -מנהרות זחילה ומדרגות
מס'
סידורי
.1
.2
.3
.4
.5

הפריט

מחיר מרבי
ליחדה בש"ח
לא כולל מע"מ

מנהלת זחילה מפח באורך  1מ'
מנהרת זחילה מצינור פלסטי באורך  1מ'
מנהרת זחילה מצינור פלסטי עם חלון שקוף
מדרגות עץ ליחידת מידה של גובה  1מ'
מדרגות פלדה ליחידת מידה של גובה  1מ'

1,500
1,650
1,650
1,200
1,800

ד .מרכיבי יסוד למתקנים משולבים -משטחים וגשרים ממתכת ועץ
מס'
סידורי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

הפריט

מחיר מרבי
ליחדה בש"ח
לא כולל מע"מ

600
משטח מרובע מעץ מחיר ליחדת מידה של  1מ'
600
משטח משושה מעץ מעץ-מחיר ליחדה מידה של  1מ'
850
גשר עץ צר ברוחב  0.9מ -מחיר למ"א
1,050
גשר עץ  1.3מ' מחיר למ"א
1,300
משטח מרובע מפלדה – מחיר ליחדה מידה של  1מ'
1,300
משטח משולש מפלדה -מחיר ליחידת מידה של  1מ'
1,300
משטח משושה מפלדה – ליחידת מידה של  1מ'
משטח מרובע מפלדה מצופים בפוליאוריתאן – מחיר ליח' 1,700
מידה של  1מ'
1,700
משטח משולש מפלדה מצופה בפוליאוריתן – מחיר ליח'
מידה של  1מ'
משטח משושה מפלדה מצופה בפוליאוריתן – מחיר ליח' 1,700
מידה של  1מ'
1,400
גשר צר מפלדה  0.9מ' – מחיר ליחידת מידה של  1מ"ר
1,700
גשר צר מפלדה ברוחב  1.3מ' -מחיר ליחדת מידה של 1
מ"א
1,250
גשר מפותל בצורת  sמ -מחיר ליחידת מידה של  1מ"א
גשר חבלים לגובה של עד מ' אחד -מחיר ליחידת מידה של 1,700
 1מ"א
גשר חבלים לגובה של מעל ל מ' אחד -מחיר ליחידת מידה 2,050
של  1מ"א
1,700
גשר שרשראות – מחיר ליחידת מידה של  1מ"א
3,250
גשר ג'ונגל -מחיר ליחידת מידה של  1מ"א
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ה .מרכיבי יסוד למתקנים משולבים-גגוני עץ ,מתכת ,פיברגלס ופלסטיק
הפריט
מס'
סידורי
גגון עץ מרובעים ,לקרוי מגדלים עם משטחים מרובעים – 550
.1
מחיר ליחידת מידה של  1מ"ר
גגון עץ משולשים ,לקרוי מגדלים עם משטחים משולשים 550
.2
– מחיר ליחידת מידה של  1מ'
550
גגון מתכת עץ משושים ,המחיר למ' אורך של צלע
.3
המשושה – מחיר ליחידת מידה של  1מ'ר
550
גגון מתכת מרובעים ,לקרוי מגדלים עם משטחים
.4
מרובעים – מחיר ליחידת מידה של מ"ר
1,200
גגון מתכת משולשים ,לקרוי מגדלים עם משטחים
.5
מרובעים -מחיר ליחידה מידה של  1מ"ר
1,200
גגון מתכת משושה -מחיר ליחידה מידה של  1מ"ר
.6
1,200
.7
גגון מתכת קשתי למתקן ריבועי  1X1מ' -מחיר ליחידה
מידה של  1מ"ר
1,000
גגון פיברגלס מרובע ,לקירוי מגדלים עם משטחים
.8
מרובעים -מחיר ליחדת מידה של  1מ"ר
1,200
גגון פיברגלס משולש ,לקירוי מגדלים עם משטחים
.9
מרובעים -מחיר ליחדת מידה של  1מ"ר
1,200
גגון פיברגלס משושה -מחיר ליחדת מידה של  1מ"ר
.10
1,200
גגון פיברגלס עגול וקמור -מחיר ליחידה של  1מ"ר
.11
גגון פוליאתילן מרובע לקרוי מגדלים -מחיר ליחדה של 1,500 1
.12
מ"ר
גגון פוליאתילן משולש לקרוי מגדלים -מחיר ליחדה של 1,500 1
.13
מ"ר
1,500
גגון פוליאתילן עגול וקמור -המחיר לקוטר של  1מ' -
.14
ליחדה של  1מ"ר

מחיר מרבי
ליחדה בש"ח
לא כולל מע"מ

ו .מרכיבי מיתקנים משולבים -סולמות טיפוס ומתקני גלישה ,משטחי הגנה צדדים ומעקות בטיחות
והפרדה.
מחיר מרבי
הפריט
מס'
ליחדה בש"ח
סידורי
לא כולל מע"מ
סולם טיפוס אנכי ו/או משופע מפלדה -מחיר ליחידה של 450
.1
 1מ"ר
450
סולם טיפוס לולייני מפלדה -מחיר ליחידה של  1מ"ר
.2
680
סולם טיפוס ספירלי מפלדה -מחיר ליחידה של  1מ"ר
.3
550
צינור גלישה -מחיר ליחידה מידה של  1מ"א
.4
1,200
רשת טיפוס מכבלים -מחיר ליחידה של  1מ"ר
.5
משטח טיפוס )מיכלול משופע( מעץ עם כבל טיפוס -מחיר 800
.6
ליחידה מידה של  1מ"ר
900
משטח טיפוס )מיכלול משופע( מפלדה עם כבל טיפוס-
.7
מחיר ליחידה מידה של  1מ"ר
350
סולם טיפוס אנכי ו/או משופע מעץ -מחיר ליחידה של 1
.8
מ"ר
650
סולם טיפוס קשתי בעל שלבים עמוקים מפלדה -מחיר
.9
ליחידה מידה של  1מ"ר
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.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

קורת פלדה עם טבעות הליכות ידיים -מחיר ליחידת
מידה של  1מ"ר
קורות פלדה גלית עם טבעות הליכת ידיים -מחיר ליחידת
מידה של  1מ"ר
משטח טיפוס פלסטי לפעוטות מחיר ליחידת מידה של 1
מ"ר
מעקה סורג מצינורות פלדה -מחיר ליחידת מידה של 1
מ"ר
מעקות ומשטחי הגנה צדדים-מעקות בטיחןת והפרדה
מעקה מפח פלדה מנוקב -מחיר ליחידת מידה של  1מ"ר
מעקות מעץ -מחיר ליחידת מידה של  1מ"ר
מעקות פלסטי -מחיר ליחידת מידה של  1מ"ר
מעקה עם חלון בועה שקוף מפולי קרבונט -מחיר ליחידה
של  1מ"ר
בועה שקופה מפולי קרבונט -מחיר ליחידה של  1מ"ר
מעקה בטיחות בנוי מצנורות פלדה -מחיר ליחידה של 1
מ"ר
מעקה בטיחות בנוי מעמודי פלדה ורשת -מחיר ליחידה
של  1מ"ר
מעקה בטיחות דקורטיבי בנוי מעמודי פלדה מוטות
וחישוקים מעמודי פלדה ורשת -מחיר ליחידה של  1מ"ר
מעקה הפרדה עם מסגרת צינור ורשת -מחיר ליחידת
מידה של  1מ"ר

1,050
1,200
600
1,100
1,200
600
1,250
1,300
600
200
200
230
230

.23

מעקה הפרדה עם מסגרת פלדה שטוחה ורשת -מחיר
ליחידת מידה של  1מ"ר
מחסום לרכב מבטון -עמודון
מחסום לרכב מברזל יציקה  -עמודון
מחסום ריצה ממתכת מקשת מתכת למ"ר
מושבים לנדנדות
מושב פעוטון
מושב רגיל
עבודות עפר
פינוי חול עובר נפה  2מארגזי חול כולל עבודת ידיים,
טרקטור ומשאית לפינוי לאתר שיורה המפקח ,המחיר
למ"ק
אספקה לאתרים חדשים של חול עובר נפה  2מארגזי חול
כולל עבודת ידיים ,טרקטור ומשאית לפינוי לאתר שיורה
המפקח ,המחיר למ"ק
תיקון משטחי גומי בשטח של  20ס"מ לפי צבע קיים
בשטח -מחיר למ"ר
דמות ממתכת על קפיץ אחד

1,200

33

ספסל שלבי מעץ )לפי דגם הקיים בעיר(

700

34

אשפתון שלבי מעץ )לפי דגם הקיים בעיר(

500

.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
32

230
200
230
310
850
520
100
200
300
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מסמך ה'
הסכם
נערך ונחתם ביום ____ לחודש _________ שנת 2012

בין :
עיריית קריית אונו
מרחוב יצחק רבין  ,41קריית אונו
)להלן  -העירייה(
לבין :

מצד אחד

שם ________________________ :
ח.פ_________________ : .
כתובת _____________________ :
טלפון ______________________ :
פקס _______________________ :
)להלן  :הקבלן(

מצד שני

הואיל:

והעירייה פרסמה מכרז פומבי מספר  01/12לביצוע עבודות אחזקת מתקני משחק.

והואיל:

והקבלן השתתף במכרז וזכה בו.

והואיל:

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע העבודות
נשוא הסכם זה.
אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

.1

מבוא
המבוא להסכם זה ומסמכי המכרז ,המצורפים אליו ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

מהות ההסכם
העירייה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע עבודות אחזקת מתקני משחק בתחום העיר קריית
אונו בהתאם לאמור בהסכם זה.

.3

הגדרות
בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלהלן :
3.2

האתרים-

האתרים המפורטים במסמך ב'  1להסכם זה וכן כל האתרים שיוספו להם
בתקופת ההסכם לרבות השינויים שיחולו בהם.
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3.3

הקבלן-

האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את ביצוע העבודות בהתאם להסכם
ומסמכיו לרבות נציגיו של הקבלן כמוגדר בגוף ההסכם ומסמכיו ו/או כל מי
שיבוא תחתיו בדרך חוקית בכתב של העירייה.

3.4

האגף-

אגף שיפור פני העיר.

3.5

העבודות-

העבודות המפורטות במסמך ב' למכרז.

3.6

חג-

 2ימי ראש השנה ,יום כיפור ,חג ראשון של סוכות ,שמיני עצרת ,חג ראשון של
פסח ,שביעי של פסח ,יום העצמאות ושבועות ,יום בחירות שהוא יום שבתון.

3.7

חומרים-

החומרים המפורטים בכתב הכמויות ,מסמך ב'.

3.8

מדד הבסיס-

מדד המחירים לצרכן הידוע האחרון המתפרסם ע"י הלשכה
לסטטיסטיקה במועד חתימת הסכם זה.

3.9

מנהל-

מנהל אגף שפ"ע ו/או מהנדס העיר ו//או מי מטעמם )למעט המקומות בהסכם
בהן צוינה במפורש הגדרתו המדויקת של "המנהל"(.

3.10

מפקח-

מפקח שהוסמך מטעם המנהל ,כל סמכות המוקנית למפקח על פי הסכם זה
מוקנית גם למנהל.

המרכזית

 .4הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומאשר בזאת:
4.1

כי בדק את שטח מתקני המשחק באזור וסביבתו ,את טיבם של העבודות והחומרים הדרושים
לביצוע העבודות ואת דרכי הגישה אליהם.

4.2

כי יש בידו את כל הכלים הדרושים לביצוע העבודות נשוא ההסכם ,וכי הוא מעסיק עובדים
מקצועיים ומיומנים המומחים בביצוע העבודות.

4.3

כי יש בידו לבצע את ההסכם במומחיות ובמקצועיות.

4.4

כי האתרים בהם מבוצעות העבודות הינם בחזקת העירייה ולקבלן אין זכות כלשהי בהם .לקבלן
תהיה הרשות להימצא באתרים אך ורק לצורך ביצוע העבודות.

4.5

שטח האתרים הכלול באזור במועד החתימה על הסכם זה )כאמור בסעיף  3.2להסכם( הינו סופי
ומוחלט וכי לא תהיה לו טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד העירייה בנוגע לאתרים.

 .5התחייבויות הקבלן
5.1

הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הדרושות להבאה לתקן וכן עבודות לאחזקה שוטפת,
תקינה ,נאותה ומקצועית של האתרים ,לרבות ביצוע של כל העבודות המפורטות במסמך ב' לדעת
המנהל לאחזקה תקינה של מתקני המשחק.

 .6מועדי ביצוע העבודות
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בכל ימות השנה למעט בימי שבת וחג ,כדלקמן:
בימים א' עד ה'  :בין השעות  06:00ועד 15:00
בימי שישי וערבי חג :בין השעות  06:00ועד 13:30
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 .7העסקת עובדים

.8

7.1

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע הסכם זה עובדים בכמות הנדרשת מנהל עבודה
והעירייה תהא רשאית לדרוש מהקבלן בכל עת לתגבר את הצוות על חשבונו ,אם ראתה לדעתה
שאין בצוות שהעמיד הקבלן כדי לבצע את העבודה או קבוצת עבודות ,נשוא המכרז באופן ראוי.

7.2

הקבלן מתחייב כי ,העובדים אשר יועסקו ע"י הקבלן ,במסגרת הסכם זה ,יהיו עובדיו השכירים
של הקבלן.

7.3

העובדים שיועסקו על ידי הקבלן יאושרו ע"י המנהל יהיו בעלי ניסיון בעבודת מתקני משחק,
בוגרים ,בעלי ת.ז .ישראלית ,או עובדי חוץ בעלי אישור עבודה תקף נעדרי הרשעות בעבירות מין.

7.4

מבלי לפגוע באמור לעיל ,העירייה רשאית להודיע לקבלן בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי
מעובדיו לצורך ביצוע העבודות ,והקבלן ימנע מלהעסיקו מיידית כאמור.

7.5

הקבלן מתחייב לקבל את הסכמת המפקח להחלפת מי מעובדיו וכן שעובדיו יגיעו לעבודה עם
תעודה רשמית מזהה.

7.6

הקבלן מתחייב כי יהיה ברשותו ובשליטתו כל תקופת ההסכם מכונית אחת לשם ניוד עובדים
ציוד וחומרים לאתרים ומהם .המכונית תחשב ציוד הכרחי לצורך ביצוע העבודות ,באזור בו מצוין
שתי מכוניות הקבלן מתחייב כי יהיה ברשותו ובשליטתו כל תקופת ההסכם שתי מכוניות.

פיקוח
8.1
8.2

.9

בנוסף ומבלי לפגוע מהאמור במפרט מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי לעירייה זכות לפקח על
עבודות הקבלן ולבדוק ,בכל עת ,את רמת ביצוע העבודות באתרים או בכל מקום אחר.
בנוסף ,מוסמך המנהל או המפקח מטעמו ,לתת לקבלן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה,
המתחייבות לדעתו לצורך ביצוע העבודות ,והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן.

8.3

מוסכם כי בכל עניין ,קביעת המנהל או המפקח מטעמו תהיה סופית ומכרעת ,והקבלן מתחייב
לפעול על פיה.

8.4

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באיכות וברמה מקצועית טובה אשר תניח את דעתו של
המנהל ,וכן לציית להוראותיו או בא כוחו ולנהוג בהתאם להנחיותיו.

8.5

בכל מקרה של חילוקי דעות ביחס לטיב העבודה או לעדיפות בביצוע העבודות ההכרעה תהיה בידי
המנהל האגף ובידו הרשות לפסול עבודה שלדעתו אינה עונה על תנאי ההסכם .על הקבלן יהיה
לבצע את התיקונים הדרושים בהתאם לדרישת המפקח וללא תוספת תשלום.

תיאום
9.1

הקבלן יסייר עם המפקח באתרים לפחות פעם בשבוע בתאריכים כפי שייקבע .במהלך הסיור
ייערך דו"ח בכתב בנוגע לליקויים שיימצאו באתרים וכן תינתנה הוראות בנוגע לעבודות שיש
לבצע תוך השבוע הקרוב מיום הסיור.

9.2

הקבלן יבצע אישית ביקורת יומית בכל האתרים והאזורים בהם נמצאים מתקני המשחק ,על מנת
לוודא שלא חל כל שינוי המחייב תיקון מיידי הקבלן יבצע כל תיקון המתחייב ללא הנחיה מיוחד
לכך .על הקבלן לנהל יומן עבודה ,שיסופק ויודפס על חשבונו ,ובו יפורטו האתרים ומתקני
המשחק בהם מבוצעות עבודות אחזקה ,מהות העבודות שבוצעו ,מספר העובדים שהועסקו על ידו
וכן כל פרט הקשור לביצוע העבודות.

9.3

הקבלן חייב לדווח לאגף ולמפקח על כל אירוע חריג ,במיוחד בנוגע לחבלות ,פגעי טבע ,הרס בידי
אדם פגיעות בציוד וכו' .הדיווח ייעשה סמוך ככל האפשר למועד האירוע לאחר שהבחין בו הקבלן.
התרשלות בדיווח תיחשב כגרימת נזק ע"י הקבלן לעירייה וערכו ייקבע על ידי המנהל ויחולו לגביו
הוראות סעיף .22
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9.4

על הקבלן ומנהל העבודה להחזיק בכל עת על גופו מכשיר קשר מירס וטלפון סלולרי נייד ,וכן
להציב מכשיר קשר נוסף  +מטען במשרדי האגף .תיקון ו/או החלפה ו/או תחזוקה של הציוד
הקבוע בס"ק זה יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.

9.5

הקבלן מתחייב לתאם את פעולותיו עם המפקח ועם מחלקות העירייה השונות שיש להן נגיעה
לביצוע העבודות.

 .11המוקד העירוני ופניות התושבים
11.1

הקבלן מתחייב למסור לאגף ולמוקד העירוני את שמותיהם של מנהל מטעם הקבלן לרבות מספרי
טלפון ו/או אמצעי תקשורת אחר שאליו תוכל עובדת המוקד העירוני להתקשר ולהזעיק את
המנהל במקרים תלונה מכל סוג שהוא הקשורה למתקני המשחק.

11.2

בנוסף לאמור בסעיף  11.1הקבלן מתחייב לטפל מידית בכל קריאה שתתקבל במוקד העירוני
ונוגעת למתקני המשחק באזור וזאת בכל שעות היממה.
היה ובמידה והמוקד לא יאתר את נציג הקבלן תוך  30דקות לאחר קבלת ההודעה על מפגע,
רשאית העירייה להשתמש בשרותי קבלן מטעמה לטיפול בבעיה ולחייב את הקבלן בעלות הטיפול.
על ההוצאות שתוציא העירייה יחולו הוראות הסכם זה לרבות הפיצויים המוסכמים.

11.3

הקבלן מתחייב לטפל בכל מזכרי המוקד העירוני שיופנו לטיפולו בכל יום .בסוף כל יום ידווח
הקבלן לאגף על תוצאות הטיפול על ידו במזכרים.

11.4

הקבלן מתחייב להעביר מידי יום למנהל ו/או למפקח מידע בנוגע לכל פניה של תושבים שתתקבל
על ידו ו/או ע"י עובדיו במהלך ביצוע העבודות.

 .12תקופת ההסכם
12.1

תקופת הסכם זה הינה למשך  24חודשים מיום ________ ועד יום ________ )להלן:
"תקופתההסכם"(.

12.2

העירייה תהא רשאית להאריך תוקפו של ההסכם ל –  2תקופות נוספות שלעד  12חודשים כל אחת
)להלן" :תקופתה הארכה"( ,והכול עלפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להרשאה תקציבית.
בתקופת ההארכה יחולו כל תנאי הסכם זה בשינויים המתחייבים.

.13

12.3

הודעה על הארכת תקופת ההסכם תינתן בכתב ,לא יאוחר מ 30 -ימים לפני סיומה של כל תקופה.

12.4

כל תנאי הסכם זה יחול ובשינויים המחויבים על התקופה המוארכת.

חומרים
 13.1הדרושים לביצוע עבודות התחזוקה השוטפת והתקינה יסופקו ע"י הקבלן בכמות הנדרשת )הכל על
פי קביעת המנהל( ועל חשבונו ,ולא תשולם בגינם כל תמורה.
 13.2מלבד זאת ,באם יידרש הקבלן ע"י העירייה על פי שיקול דעתה הבלעדי לספק חומרים המפורטים
בכתב הכמויות כולם או חלקם לעבודות שונות שידרשו במסגרת העבודה השוטפת כאמור ,יסופקו
החומרים על ידי הקבלן והתשלום יהא בהתאם לפירוט בכתב הכמויות.
 13.3לקבלן לא יהיו טענות ו/או תביעות בשל כך כנגד העירייה.
13.4

הקבלן יספק את החומרים מיד לאחר קבלת דרישת המנהל.
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.14

13.5

בכל מקרה שהעירייה תחליט לספק בעצמה את החומרים לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה,
והוצאות העברת החומרים למקום ביצוע העבודות ממחסני העירייה ,או מספקים פרטיים יחולו על
הקבלן בלבד.

13.6

חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי  -ירכשו ממפעלים ויצרנים בעלי
תו תקן.

13.7

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו דגימות ובדיקות מהחומרים.

13.8

הקבלן מתחייב להשתמש בביצוע העבודות רק בחומרים שנבדקו ואושרו לתפקידם על ידי המפקח.

13.9

הקבלן יבצע בדיקת קרקע כל אימת שיידרש לכך  -על חשבונו .אך בכל מקרה לא יבוצעו יותר
מחמש בדיקות קרקע בשנה בכל גינה.

13.10

הקבלן מתחייב שכל חומר מסוכן מכל מין וסוג שהוא לא יגיע לידיים של צד ג' .כמו כן הקבלן
מתחייב שלא להשאיר כל חומר מסוגן מכל מין וסוג שהוא באתרים ועל העירייה לא תחול אחריות
כלשהי בשל האמור בסעיף זה.

תמורה
 14.1התמורה לה יהא זכאי בגין ,לביצוע מכלול עבודות אחזקה בכלל מתקני המשחק בכלל האתרים
הינה _______________________  ₪לחודש ובתוספת מע"מ כדין.
14.2

מחיר לתוספת או הפחתה של אתר יעמוד על סך של ________________ .₪

14.3

התמורה בעד פריט מפריטי המחירון בנספח ד'  ,1יהא במחיר הקבוע במחירון ויבוצע לאחר קבלת
הזמנת עבודה חתומה ומאושרת ע"י גזבר העירייה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא תשולם
לקבלן כל תמורה נוספת בעד עבודת החלפה/התקנה של פריטי המחירון וזו תהא כלולה במחיר
החודשי לאחזקה השוטפת.

14.4

מוסכם בזאת כי התמורה כוללת אספקת הציוד וכוח האדם לביצוע עבודות האחזקה ,רווח קבלני
וכן כל הוצאה נוספת שתחול על הקבלן במסגרת ביצועו של הסכם זה.

14.5

למען הסר ספק מובהר כי התמורה דלעיל תשולם אך ורק בגין ביצוע מלא של כל הוראות מסמכי
ההסכם.

14.6

מוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה
מהקבוע בהסכם אזי מנהל האגף יהא רשאי לעשות אחת ו/או חלק ו/או כל אלה:

14.6.1

14.5.2

14.6.1.1

לאשר לתשלום רק חלק מהחשבון שיגיש הקבלן למנהל לאישור .לאחר
תיקון העבודה שבוצעה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה מהקבוע
בהסכם יוציא הקבלן חשבון חדש בגובה הסכום שלא אושר לתשלום
כאמור ויעבירו לאישור המנהל.

14.6.1.2

העירייה תהיה רשאית לנכות מהתמורה ו/או מהתשלום החודשיים סך
השווה לעד  10%מהתמורה ו/או מהתשלום החודשיים ,הכל על פי שיקול
דעת מנהל האגף.

14.6.1.3

העירייה תהא רשאית לבצע על חשבון הקבלן בעצמה או באמצעות קבלן
אחר את העבודה שלא בוצעה על ידי הקבלן כקבוע בהסכם זה ,וזאת
מבלי שביצוע זה ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ,ותחייב את הקבלן
בסכום עלות העבודה שבוצעה באזורו.

לקבלן לא יהיו טענות ו/או תביעות בקשר לאמור בס"ק זה.

מ .בר-לב ושות'– משרד עורכי דין – יגאל אלון  157ת"א טל 036096317 .פקס 036096319 .דוא"ל

am@barlevlaw.co.il

50
14.5.3

.15

האמור בס"ק זה אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה על פי הסכם
זה ועל פי כל דין.

הגשת חשבונות ואישורם
15.1

עד ה 5 -לכל חודש קלנדארי יגיש הקבלן למנהל חשבון מפורט בגין החומרים שסופקו על ידו
בחודש החולף וכן בגין העבודות שבוצעו על ידו בחודש החולף.

15.2

הקבלן יצרף דף ריכוז כמויות בגין החומרים שסופקו על ידו על פי כתב הכמויות ,אם סופקו וכן
התשלום המגיעה לו בגינם על פי המחירים שנקבעו במסמך ב' ע"י העירייה.

15.3

חשבון מאושר ,או אותו חלק מחשבון שיאושר יפרע שוטף  60 +יום ממועד הגשת החשבון ובכפוף
לאישור החשבון ע"י המנהל ולהמצאת חשבונית מס כחוק.

 .16הגדלת ו/או הקטנת היקף ההסכם
16.1

מוסכם בזאת כי לעירייה שמורה הזכות הבלעדית להגדיל ו/או שנות ו/או להקטין בכל עת את
מספר האתרים כדי שיעור של  25%וזאת בהודעה מראש של  9ימים והקבלן מתחייב לפעול על פי
השינוי .שינוי ,תוספות והפחתות ,הכל לפי שיקול דעת העירייה.

16.3

מוסכם ומוצהר כי למנהל האגף תהיה הזכות הבלעדית להכריע בכל מחלוקת שתתעורר בנוגע
לשינוי התמורה ,וקביעתו הינה סופית ומכרעת.

 .17אי קיום יחסי עובד ומעביד
17.1

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי העירייה
בגדר קבלן עצמאי ,ואין נקשרים בין העירייה לבינם יחסי עובד ומעביד ,ואין הקבלן ו/או עובדיו
ו/או מועסקיו זכאים לקבל מהעירייה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים
לעובד ממעבידו.

17.2

מוסכם בזאת מפורשות כי הקבלן בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על
פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו ,והעירייה לא תשא בכל תשלום או הטבה כאמור.

17.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג בקשר
להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים
הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.

17.4

תחויב העירייה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד
ממעבידו יפצה הקבלן את העירייה בכל סכום בו יחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת
עו"ד.

17.5

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ,הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג
בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

 .18העסקת קבלנים או עובדים אחרים
אין באמור בהסכם זה בכדי לחייב את העירייה באיזה אופן להיזקק באופן בלעדי לשירותי הקבלן,
והעירייה תהיה רשאית להעסיק קבלנים ו/או עובדים אחרים לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 .19סיום תקופת ההסכם
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 19.1הקבלן מתחייב למסור לעירייה בסיום תקופת ההסכם את האתרים במצב טוב ,לשביעות רצונה
המלא של העירייה ,כולל כל התיעוד של כל האתרים ,לרבות אישורים והיתרים ע"פ כל דין.
 19.2לא תתקבל הטענה כי הקבלן קיבל את השטח במצב אחר.
 19.3כמו כן מוסכם כי כל המחובר לקרקע ולאתרים שייך לעירייה.

 .20אחריות ושיפוי בנזיקין
 20.1הקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים
להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הקבלן ו/או
לקבלני משנה מטעם הקבלן ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם ,כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של
הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בקשר לשירותים.
 20.2הקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או
שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם.
 20.3הקבלן פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב
לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  7ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים
כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .העירייה תודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר
לו להתגונן מפניה על חשבונו.
 20.4העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת
סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של
הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של
הקבלן כאמור לעיל.

 .21ביטוח
 21.1להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו ,מתחייב
הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו
ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים
והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח ה'  1המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם
זה )להלן" :טופס האישור על קיום ביטוחים"(.
 21.2הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי
הקבלן על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל .מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי הקבלן
לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת
ההסכם .הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח ,במשך כל זמן חלותו של
הסכם זה ,וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.
 21.3עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה
לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך
ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.
 21.4ביטוח כלי רכב -הקבלן יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין
לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה
על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני
חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות
שלא יפחת מ₪ 600,000 -
 21.5הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות
בפוליסות הביטוח.
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 21.6הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או
הפועלים מטעמו ,לרבות קבלנים מבצעי עבודות ,קבלני משנה ועובדיהם ,אשר יגרמו להפחתה מלאה
או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים .מובהר ,כי הקבלן יהיה אחראי
לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 21.7הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,
לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת העירייה לעשות כל
פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
 21.8הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה ,יהיה קבלן אחראי לנזקים
באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו
עקב זאת.
 21.9על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן
בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

22

פיצויים מוסכמים מראש
 22.1מבלי לפגוע בכלליות האמור ,המנהל יהא רשאי להפחית ו/או לקזז סכומים מהתמורה החודשית,
)להלן :פיצויים מוסכמים( ,בכל מקרה שבו לא ביצע הקבלן את השירות נשוא הסכם זה במועד
מהמועדים הקבועים בהסכם ו/או לא מילא הקבלן אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי
הסכם זה כדלקמן:
מס
'
סד'
תיקון ליקוי רגיל במתקן משחק
1
תוך  48שעות
אי תיקון ליקוי המסכן את
2
בטחון הציבור תוך  4שעות
כנדרש
הפרת חמורה של הוראה ו/או
3
התחייבות נשוא ההסכם שאיננה
מוגדרת בטבלה זו.
ביצוע העבודה שלא לשביעות
4
רצון המנהל
הנושא  /הליקוי
פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

סכום
ש"ח

מס'
סד'

1,000

5

500
לשעת
איחור
עד
3,000

6
7

הנושא  /הליקוי
פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה

סכום
ש"ח

אי השלמת העבודות בהתאם לתוכנית 500
עבודה לכל יום לכל אתר
הפרת קלה של הוראה ו/או התחייבות עד
1,000
נשוא ההסכם שאיננה מוגדרת בטבלה זו
אי ביצוע הנחיה שהועברה לקבלן ,בכתב1,000 ,
על ידי המפקח ,בדבר תיקון לקוי על פי
המפרט

500

 22.2העירייה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע לקבלן לפי הסכם זה ,את סכום הפיצויים המוסכמים
מראש המפורטים בטבלה שלהלן ,ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן לעירייה ו/או לכל צד ג',
עפ"י ההסכם או עפ"י דין .זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה.
 22.3הפחתה של  5%מהתמורה החודשית -בגין כל מקרה של אי תשלום שכר מינימום לעובד.
 22.4כל סכומי הקיזוז המופיעים בסעיף זה כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל.
 22.5קביעתו של המנהל כקבוע בסעיף זה תהיה סופית ומכרעת ולקבלן לא תהא כל תביעה ו/או טענה מכל
מין וסוג שהוא כנגד העירייה בשל כך.
 22.6אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של העירייה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.
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.23

ערבות ביצוע
 23.1להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ,הקבלן מתחייב להמציא לעירייה עם
החתימה על הסכם זה ערבות בנקאית לפקודת העירייה ,בלתי מותנית ,אוטונומית וצמודה למדד
המחירים לצרכן בסך של .₪ 30,000
 23.3הערבות תעמוד בתוקפה לתקופה של  32חודשים ממועד התחלת ההסכם.
 23.4העירייה תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי ,כל אימת שתסבור כי הופר תנאי או הופרו
תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת.
 23.5האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העירייה עקב ובגין ההפרה.
 23.6ערבות בדק/טיב
23.6.1

23.6.2
23.6.3
23.6.4

להבטחת טיב עבודות האחזקה במסגרת אחריות הקבלן לפי הוראות "הסכם זה" ו/או כל
דין ,ימסור הקבלן לעירייה במעמד הגשת החשבון הסופי וכתנאי לתשלומו ,ערבות בנקאית
)"ערבות בדק"( ,אוטונומית בלתי מוגבלת בתנאים אוטונומית צמודה למדד המחירים
לצרכן על סכום השווה ל 5%-מהסכום הכולל של החשבון הסופי בתוספת מע"מ.
הערבות תהיה לתקופה של  12חודשים ממועד גמר העבודות ו/או ממועד מסירת העבודות
לעירייה לפי החלטת המפקח .הערבות תהיה בנוסח נספח א 5-למכרז זה.
העירייה תהיה מוסמכת לחלט את הערבות באופן אוטונומי ,כל אימת שתסבור כי הופר
תנאי או הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת.
האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העירייה עקב ובגין
ההפרה.

 .24קיזוז
 24.1מוסכם בזאת כי העירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה לקבלן על פי הסכם זה ,כל סכום
המגיע לה על פי הסכם זה או מכל מקור אחר )לרבות הסכם אחר שבינה לבין הקבלן( מאת הקבלן.
 24.2הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של העירייה לגבות את הסכומים המגיעים לה מאת הקבלן בכל
דרך אחרת לרבות חילוט ערבויות בנקאיות.

 .25היתרים ורישיונות
 25.1הקבלן מתחייב לקבל רישיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהי שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע
העבודות נשוא הסכם זה על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או מועסקיו ,וזאת בכפוף לכל דין.
 25.2בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר עפ"י דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום
כבעל רישיון כאמור .

 .26הוראות כל דין
הקבלן מתחייב למלא את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה על פי הוראות כל דין לרבות חוקי העזר העירוניים.
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 .27הפרת ההסכם ובטלותו
 27.1אי ביצוע עבודות האחזקה לפי הסכם זה או התרשלות בביצוע או ביצוע שלא לשביעות רצון העירייה
ייחשב כהפרת ההסכם והעירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שנתנה לקבלן הודעה
על כך ובקשה ממנו לתקן את ההפרה תוך  30יום על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או ולהעסיק על חשבון
הקבלן עובדים ו/או קבלנים אחרים לצורך ביצוע העבודות עד לגמר תקופת ההסכם ו/או לעכב כל
תשלום המגיע לקבלן ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.
 27.2מבלי לפגוע ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית
בקרות אחד מן האירועים הבאים:
א.

אם יוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן העירייה והעיקול לא יוסר תוך  20יום מיום
החלתו.

ב.

אם הקבלן הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מיחידיה של השותפות צו לקבלת
נכסים.

ג.

אם הקבלן הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.

ד.

בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידיד נאמן ,מנהל עזבון או כל אדם הממונה על נכסי
הקבלן.

 27.3האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד אחר של העירייה עקב ובגין ההפרה.

 .28העברת זכויות וחובות
מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לקבלן להעביר זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או
מקצתן בכל דרך שהיא לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר ,אלא אם קבל את הסכמת העירייה לכך
בכתב ומראש.

 .29שינוי ההסכם
אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ,ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.

 .30ויתור והימנעות מפעולה
כל ויתור ,הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד העירייה ,לא ייחשבו כויתור העירייה על זכויותיה ,אלא
אם כן ויתרה העירייה על כך בכתב ומראש.

 .31כתובות והודעות
31.1

כתובות הצדדים הם כמפורט במבוא להסכם זה.

 31.2כל הודעה ,מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר
לתעודתו תוך  72שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ,אם נמסרה ביד -בעת
מסירתה ,ואם נשלחה בפקסימיליה -בעת שיגורה בפקסימיליה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________

העירייה

______________________

הקבלן
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נספח ה'  - 1אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
עיריית קריית אונו
)להלן" :המזמין" ו/או "המזמינה"(
א.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של___________________________________)להלן "הקבלן"( בגין עבודות האחזקה
ו/או השירותים של מתקני משחקים ברחבי העיר לרבות תיקון ואספקת חלפים ומתן שירותים נילוום בקשר עם
הסכם _________________ )להלן" :השירותים" ו/או "העבודות"(
אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
.1

אנו ערכנו לקבלן ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים ו/או העבודות  ,כמפורט
להלן:

א .ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( )פוליסה מספר__________________ (
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תיאור כיסוי:

הרחבות נוספות

השתתפות עצמית:

₪ 4,000,000
אחריותו של הקבלן על פי דין בגין מעשה או מחדל של הקבלן ו/או
של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל
הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן ,כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם
השירותים.
 .1כיסוי אחריותה של המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל
של הקבלן והפועלים מטעמו.
 .2אחריות צולבת.
 .3כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
 .4כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה.
 .5כיסוי בקשר עם שירותים הקמה ופירוק של ציוד מכל סוג שהוא.
 .6כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו
כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין חובה חוקית
לבטחו עד סך של . ₪ 2,000,000
 .7ככול ויש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי
כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין חובה חוקית ייכלל כיסוי
עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בנ"ל עד סך של ₪ 2,000,000
 .8כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות
האחריות הסטנדרטים של פוליסת כלי הרכב וכן לנזקי גוף
שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה.
 .9רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד ג'.
אינה עולה על  20,000ש"ח

ב .ביטוח חבות מעבידים )פוליסה מספר _________________ (
גבול אחריות:
תובע,
מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תאור כיסוי:
הרחבה נוספות:

₪ 6,000,000
₪ 20,000,000
אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו
לעובדי הקבלן ,קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הקבלן בביצוע
השירותים.
הביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד
לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הקבלן .
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ד .ביטוח אחריות מקצועית )פוליסה מספר _________________ (
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תיאור כיסוי:

הרחבה נוספות:

השתתפות עצמית:

₪ 1,000,000
לכיסוי אחריות על פי כל דין של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו
בגין אבדן שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמינה ולעובדיה ולמי
מטעמה ו/או בגין נזקים לגוף ,נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם
נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש כתוצאה מהפר חובה מקצועית
שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה
מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.
 .1הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין) :א( אי יושר עובדים) ,ב(
חריגה בתום לב מסמכות )ג( אובדן מסמכים ומדיה מגנטית.
 .2הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים.
 .3הביטוח מכסה את אחריות המזמינה בגין ו/או בקשר עם הפרת
חובה מקצועית של הקבלן ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 .4תאריך רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מתן
שירותים מקצועיים למזמינה ,המוקדם מביניהם.
אינה עולה על  40,000ש"ח

ה .ביטוח חבות המוצר )פוליסה מספר _________________ (
גבול אחריות:
תובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית
תיאור כיסוי:

ביטוח חבות המוצר עפ"י כל דין ו/או חוק האחריות למוצרים
פגומים ,תש"ם  ,1980 -לכיסוי אחריות הקבלן והמזמינה בקשר
לשירותים ולעבודות שבוצעו ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו ואחזקתן
השוטפת.

הרחבה נוספות:

 .1הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  6חודשים.
 .2הביטוח מכסה את המזמינה בגין ו/או בקשר עם המוצרים ו/או
העבודות שבוצעו ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו.
 .3אחריות צולבת.
 .4תאריך רטרואקטיבי __________או מועד התחלת מתן
שירותים למזמינה ,המוקדם מביניהם.
אינה עולה על  40,000ש"ח

השתתפות עצמית:
.2
.3

₪ 1,000,000

תקופת הביטוח היא החל מ ____________ -ועד __________ )כולל(.
למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה – הקבלן ו/או המזמינה ,בקשר עם השירותים.
ה"מזמינה" למטרת אישור זה – עיריית קריית אונו לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.

.4

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה ועובדיה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.
ב .הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה ,אלא לאחר שנמסור
לקבלן ולמזמינה הודעה בכתב ,במכתב רשום 60 ,יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
ג .היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד
התחלת הביטוח )למעט ביטוח אחריות מקצועית(.

.4

הקבלן לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.
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.6

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא
יופעל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה ,ולגבי המזמינה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה את
המזמינה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בבטוחי המזמינה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה
ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  .1981למען הסר ספק  ,אנו
מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה וכלפי מבטחיה.

.7

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה
ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

.8

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר עם ביצוע השירותים,
ולפיכך לא יחול בו או בפוליסות שינוי לרעה ,אלא לאחר מתן הודעה למזמינה כאמור בסעיף ) 4ב( לעיל.
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