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החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
מכרז לאחזקת מגרשי אימוים לכדורגל במתחם סירקין ומתחם מחה יהודה בפ"ת
.1

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ )להלן" :החברה"( מזמיה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות לאחזקת
מגרשי אימוים לכדורגל )להלן" :העבודות"( במתחם סירקין ובמתחם מחה יהודה בפתח תקווה )להלן:
"המתחמים"( ,והכל על פי כל מסמכי המכרז ,לרבות המפרט הטכי – מסמך ג' ,1המצורפים למסמכי
ההזמה ובהתאם לכל התאים המפורטים במסמכי המכרז.

.2

את מסמכי ההזמה ותאיה יתן לרכוש במשרדי החברה בשעות העבודה )משעה  08:30ועד השעה (16:00
תמורת סך של  ,₪ 500כולל מע"מ ,שלא יוחזרו ,לכל מעטפת הזמה .קודם לרכישה יתן לעיין במסמכי
המכרז במשרדי החברה .יתן לראות את מסמכי המכרז באתר החברה .http://ptcom.co.il/-

.3

.4

ביצוע עבודות המכרז ו/או ההתקשרות עם הזוכה מותים בקבלת כל האישורים הדרשים מכל הגורמים
הרלווטיים ,ובין היתר ,אישור תקציבי .ביטול המכרז ו/או ביטול ההתקשרות ,גם לאחר חתימת חוזה
מכרז זה בשל אי קבלת איזה מן האישורים שלעיל לא יהווה עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז.
פגישת הבהרות חובה תתקיים ביום ב' ,בתאריך  24.8.2020בשעה  .12:00הפגישה תתקיים בזום ,בליק:
.https://us04web.zoom.us/j/74639085776?pwd=cXRYMVYwRUVJWnNBS0ZTeFZjQnFTUT09

 .Passcode: 2h6mKf ,Meeting ID: 746 3908 5776מובהר ,כי הצעתו של מציע אשר לא השתתף בפגישת
ההבהרות – תיפסל!
.5

את ההצעות במעטפות ההזמה ,יש לשלשל ,במסירה אישית ]לא לשלוח בדואר[ עד ליום ג' ,בתאריך
 1.9.2020שעה  12:00בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה ברחוב הסיבים  47פתח תקווה .כל מציע רשאי
להיות וכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

.6

מבלי לגרוע מכל תאי ההזמה מובהר ,כי אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא ,הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

עו"ד לירון גולדברג ,מכ"ל
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
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מסמך א'
מסמכי המכרז
.1

.2

.3

מסמך א' -תאים כלליים
.1.1

ספח א' -1טופס ההצעה והצהרת המשתתף.

.1.2

ספח א' -2אישור עו"ד.

.1.3

ספח א' - 3וסח כתב ערבות בקאית.

.1.4

ספח א' - 4תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

מסמך ב' -החוזה וספחיו.
.2.1

ספח  - 1וסח ערבות בקאית.

.2.2

ספח  - 2ספח ביטוח  +אישור על קיום ביטוחים.

.2.3

ספח  - 3ספח פרטי חשבון בק.

מסמך ג' – מפרט וכתב כמויות
.3.1

מסמך ג' - 1מפרט טכי.

.3.2

מסמך ג' – 2כתב כמויות.
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מסמך א'
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
מכרז לאחזקת מגרשי אימוים לכדורגל במתחם סירקין ומתחם מחה יהודה בפ"ת
תאים כלליים להזמה
.1

החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ )להלן" :החברה"( מזמיה בזה הצעות מחירים לביצוע עבודות לאחזקת
שלושה מגרשי אימוים לכדורגל )להלן" :העבודות"( במתחם סירקין ובמתחם מחה יהודה בפתח תקווה
)להלן" :המתחמים"( ,והכל על פי כל מסמכי המכרז ,לרבות המפרט הטכי – מסמך ג' ,1המצורפים
למסמכי ההזמה ובהתאם לכל התאים המפורטים במסמכי המכרז.

.2

העבודות יבוצעו בשלושת המגרשים המפורטים להלן )להלן" :המגרשים"(:

.3

.4

.2.1

במתחם סירקין  -מגרש מס'  1בשטח של כ 5,460 -מ"ר;

.2.2

במתחם סירקין  -מגרש מס'  3בשטח של כ 8,625 -מ"ר;

.2.3

במתחם מחה יהודה  -מגרש בשטח של כ 9,000 -מ"ר.

מובהר ,כי הזוכה במכרז יידרש לבצע את כל עבודות התחזוקה המפורטות במפרט הטכי המצ"ב כמסמך
ג' ,1ובכלל זה )אך לא רק(:
.3.1

כיסוח ושאיבת דשא;

.3.2

דישון ופיזור תכשיר להדברת מזיקים ועשבים;

.3.3

השקיה ,ריסוס ודילול;

.3.4

חיתוך קצוות דשא;

.3.5

שזרוע שתי;

.3.6

טיפול סוף עוה;

.3.7

פיזור חול ,אוורור ,סימון גבולות;

.3.8

שתילת מרבדי דשא בקרחות;

.3.9

מדידות וסימוים;

.3.10

הדברות;

.3.11

שליפה והתקת שערים;

.3.12

בדיקות קרקע ובדיקת מחלות;

.3.13

יקיוות ואחזקת ציוד האחזקה;

.3.14

טיפול במגרשים הסיטטיים וסירוק המגרשים.

תקופת ההתקשרות
.4.1

תקופת ההתקשרות עם הקבלן שיזכה במכרז תהא למשך  9חודשים ,החל מיום  1.9.2020ועד ליום
) 31.5.2021להלן" :תקופת ההתקשרות"(.

-5.4.2

.5

.6

אופציה לחברה להארכת תקופת ההתקשרות
.4.2.1

החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכי העירייה ,להאריך
את תקופת ההתקשרות לתקופה/ות וספת/ות בות  12חודשים כל אחת ,עד ל4-
שות התקשרות וספות ובסה"כ לתקופת התקשרות כולל של עד  57חודשים
)להלן" :תקופת/ות ההתקשרות הוספת/ות"( ,בכפוף למתן הודעה בכתב לקבלן
הזוכה עד  30יום לפי תום תקופת ההתקשרות או תקופת/ות ההתקשרות
הוספת/ות ,לפי העיין.

.4.2.2

במהלך כל תקופת התקשרות וספת )ככל שתמומש האופציה( ימשיכו לחול כל
הוראות חוזה המכרז וכל תאי המכרז ,בשיויים המחויבים.

.4.2.3

התמורה לקבלן הזוכה במהלך כל תקופת התקשרות וספת )ככל שתמומש
האופציה( תהא בהתאם להצעת המחיר שהציע הקבלן הזוכה עבור תקופת
ההתקשרות הוכחית )אשר הה בת  9חודשים( ותחושב באופן יחסי למספר
החודשים בכל תקופת התקשרות וספת )אשר תהא בת  12חודשים(  -קרי ,תבוצע
הגדלה של התמורה ל 12-חודשים על ידי הכפלת הצעת המחיר של הקבלן הזוכה
במכרז ב) 1.25 -להלן" :התמורה לתקופת ההתקשרות הוספת"(.

.4.2.4

מובהר ,כי התמורה בכל תקופת התקשרות וספת )כהגדרתה לעיל( תהא צמודה
לעלייה במדד המחירים לצרכן הידוע במועד פרסומו של מכרז זה ,ותעודכן אחת
לשה ,בתחילת כל תקופת התקשרות וספת ,ככל שתמומש.

תאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז יחידים או תאגידים העוים על כל התאים האמורים במסמכי המכרז במועד הגשת
ההצעות ,ובכלל זה )ומבלי לגרוע מכל יתר התאים( העוים גם על כל תאי הסף שלהלן:
.5.1

המציע הו בעל יסיון מוכח של לפחות שתיים באחזקת לפחות שלושה מגרשי כדורגל בעלי דשא
טבעי.
על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתאי לעיל  -פירוט מקומות בהם בוצעה
האחזקה ואשר להם המשתתף תן/ותן שירות ,המלצות ושמות אשי קשר.

.5.2

המשתתף צירף ערבות בקאית בהתאם לתאי מכרז זה.

.5.3

המציע השתתף ,בעצמו או באמצעות מי מטעמו ,בפגישת ההבהרות ,כדרש בסעיף  10.1להלן.

.5.4

הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד .כל המסמכים הדרשים בהזמה ,לרבות
הערבות הבקאית ,הסיווג הקבלי ושאר האישורים הדרשים ,יהיו על שם המשתתף בהזמה .לא
תתקבלה התאגדויות ו/או שותפויות שוצרו לצורך ההשתתפות במכרז זה.

הצעת המחיר
 .6.1הצעת המחיר של המשתתף תיתן בפרד לשלושת הפרקים שלהלן ,המפורטים בכתב הכמויות –
מסמך ג' (1) :2פרק אספקת חומרים; ) (2פרק ביצוע האחזקה ) (3פרק טיפול במגרשים הסיטטיים.
.6.2

המשתתף ימלא תחילה ,במסמך ג' ,2את כל הסעיפים של הפריטים השוים בשלושת הפרקים
האמורים לעיל ,ויקוב במחיר המוצע על ידו בש"ח )ללא מע"מ( לכל פריט ברשימה ,כאשר חובה
לקוב במחיר לכל פריט.
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.7

.6.3

על המשתתף למלא את כל הפרטים הטעוים מילוי בכל מסמכי ההזמה בדיו .את הצעת המחיר,
הכוללת הצעת מחיר עבור שלושת הפרקים האמורים לעיל ביחד )אספקת חומרים  +אחזקה +
טיפול במגרשים הסיטטיים( ,יש להגיש על גבי טופס ההצעה והצהרת המשתתף )ספח א'1
להזמה( ,וכן ,לחתום על כל מסמכי המכרז ,לרבות על חוזה המכרז ,על כל ספחיהם ,בשולי כל דף
ובמקום המיועד לכך.
כל משתתף יחזיר יחד עם מסמכי הצעתו את מסמך ג' 2המלא ויגישו חתום יחד עם יתר מסמכי
הצעתו.

.6.4

על המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז ,לרבות על החוזה ,על כל ספחיהם ,בשולי כל דף ובמקום
המיועד לכך.

.6.5

מודגש בזאת במפורש ,כי הצעת המשתתף תהא סופית ,וכי אי התקיימות איזו מהערכות המשתתף
ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו ,תחזיותיו או תכיותיו ,לא יהוו בשום מקרה עילה לשיוי
הצעתו ו/או לכל שיוי אחר בתאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

.6.6

מובהר ,כי התמורה שתשולם לזוכה במכרז ,בהתבסס על הצעת המחיר המוצעת על ידו ,ובכפוף לכל
תאי החוזה וכל יתר מסמכי המכרז ,תהווה תמורה מלאה ,סופית ומוחלטת עבור מילוי כל
התחייבויות הזוכה על פי מסמכי המכרז ,במלואן ובמועדן ,לרבות בגין עבודה וחומרים ,והיא תכלול,
למען הסר ספק ,את כל ההוצאות ,מיוחדות ,כלליות ואחרות ,לרבות מסים ,אגרות ו/או היטלים,
מכל מין וסוג שהם ,הכרוכות בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויות המשתתף ,בהתאם
להוראות מסמכי המכרז לרבות החוזה )מסמך ב'( ,והכל אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.

ערבות ואישורים – יוגש על ידי כל המציעים
המשתתף יצרף להצעתו את טופס ההצעה והצהרת המשתתף בוסח ספח א' 1להזמה ,וגם את המסמכים
והאישורים הבאים:
.7.1

ערבות בקאית ,אוטוומית ,בלתי צמודה למדד ,ברת פירעון עם דרישה ראשוה על סך של 30,000
 ₪שלושים אלף שקלים חדשים( .הערבות שתוצא לבקשת המשתתף בוסח המצ"ב כספח א'3
ולפקודת המזמיה ,תהיה בתוקף עד למועד הקוב בספח א' 3וזאת להבטחת קיום תאי המכרז.
אי המצאת הערבות ,כאמור ,תביא לפסילת ההצעה .המזמיה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף
הערבות בחודשיים וספים והמשתתף במכרז מתחייב במקרה של דרישה ,כאמור ,להאריך את תוקף
הערבות .משתתף שלא יאריך את הערבות תיפסל הצעתו.
המזמיה תהא רשאית לחלט ו/או לממש את הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תאי המכרז.
החברה תחזיר למציע אשר לא זכה במכרז את ערבות המכרז ,עד לא יאוחר ממועד חתימת החוזה
עם הזוכה במכרז.

.7.2

אסמכתאות להוכחת עמידתו של המשתתף בתאי הסף האמור בסעיף  5.1לעיל  -פירוט מקומות
בהם בוצעה האחזקה ואשר להם המשתתף תן/ותן שירות ,המלצות ושמות אשי קשר.

.7.3

אישור תקף על יהול פקסי חשבוות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפות יהול
חשבוות( ,תשל"ו .1976 -

-7.7.4

אישור תקף על יכוי מס הכסה במקור.

.7.5

תצהיר חתום ומאומת כדין על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-בוסח המצ"ב כספח
א'.4

.7.6

ככל שהמשתתף הו תאגיד יש לצרף תדפיס עדכי מרשם החברות )או מרשם השותפויות ,לפי עיין(,
אישורים מתאימים לגבי רישום התאגיד ,לרבות :תעודת התאגדות וכן אישור לגבי שמות מורשי
החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם ,בהתאם לספח א' 2להזמה.

.7.7

אישור עו"ד/רו"ח של המשתתף על גבי הצהרת המשתתף ובדף האחרון של החוזה ,לפיו המשתתף
חתם בפיו על מסמכי ההזמה.

מסמכים שצירופם דרש כאמור לעיל בסעיף זה יכולים להיות מקור ,עותק מקורי או צילום מאומת על ידי
עורך דין או וטריון ,שהם חברי לשכת עורכי הדין בישראל.
.8

הוצאות המכרז ותאים מיוחדים
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולה על
המשתתף .דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.

.9

.10

.11

בדיקות מוקדמות
המשתתפים דרשים לקרוא היטב את כל מסמכי ההזמה בטרם יגישו את הצעתם למכרז ,ועליהם להגיש
את הצעתם במכרז ,לאחר שהם בדקו ולקחו בחשבון מכל הבחיות ,לרבות )אך לא רק( מהבחיה הכספית
ו/או הכלכלית ,את כל ההתחייבויות שיהא על המציע שיזכה במכרז לבצע ו/או לקיים על פי כל תאי המכרז,
ואת כלל הדרישות ,במועדן וכלשון.
הבהרות ושיויים
.10.1

פגישת הבהרות חובה בזום ,תתקיים במועד ובאמצעות הליק המפורטים בסעיף  4בעמוד  2להזמה
זו .מובהר ,כי הצעתו של מציע אשר לא השתתף בפגישת ההבהרות – תיפסל!

.10.2

החברה תהא רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף  12להלן ,להכיס
שיויים ותיקוים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השיויים
והתיקוים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי פרד מתאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל רוכשי
מסמכי המכרז לפי כתובות הדוא"ל שמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז ,או באמצעות מכשיר
פקסימיליה או באמצעות פרסום בעיתוות.

שמירת זכויות
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמיה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש
במסמכי המכרז /אלא לצורך הכת והגשת הצעה במכרז זה.

-8.12

הגשת ההצעות
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות ותאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בלבד בתיבת המכרזים
שבמשרדי החברה ברח' הסיבים  47בפתח תקווה ,לא יאוחר מהמועד הקוב בסעיף  5בעמוד  2להזמה זו,
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת איו עוה על דרישות המכרז והיו על אחריותו הבלעדית של
המשתתף.
הצעה שלא תימסר אישית עד למועד ולשעה האמורים תחשב כאילו לא הגיעה במועד והמזמיה תהא רשאית
שלא לקבלה.

.13

בחית ההצעות ובחירת הזוכה
החברה ,לרבות ועדת המכרזים של החברה )להלן ,בסעיף  13זה יכלול המוח "החברה" גם את המוח "ועדת
המכרזים של החברה"( תבדוק ,תשקול ותעריך את ההצעות ותבחר את הזוכה במכרז על פי דיי המכרזים
החלים עליה כתאגיד עירוי ,ובכלל זה ,יחולו ההוראות הבאות:
.13.1

ועדת המכרזים ,באמצעות הצוות המקצועי של החברה ,תעריך ,לפי שיקול דעתה ובהתאם
לפרמטרים שקבעו להלן ,את ההצעות .בעצם הגשת הצעתו ,מסכים בזה כל מציע לקבל את שיקול
דעתה של ועדת המכרזים.

.13.2

ועדת המכרזים תדרג את הצעות המשתתפים הן על פי הצעת המחיר והן על פי איכות ההצעה  -אך
ורק את המשתתפים אשר עמדו בכל תאי הסף.

.13.3

רכיב איכות ההצעות
.13.3.1

משקלו של ציון האיכות )] (Qלכל הצעה[ יהא ) 50%חמישים אחוז( מן השקלול
הכולל של ההצעה .היקוד המרבי שייתן לפרמטר זה יהא  100קודות.
ציון האיכות שייקבע לכל הצעה ) (Qיוכפל ב) 0.5 -על פי משקל הרכיב כאמור
לעיל( ולסכום זה יתווסף הציון של רכיב הצעת המחיר ,אשר ביחד יהוו את היקוד
הכללי של הצעת המשתתף ,הכל כמפורט בסעיף  13.5להלן.

.13.3.2

את איכות ההצעות תדרג ועדת המכרזים בהתאם לפרמטרים וליקוד שקבע לכל
פרמטר ,כמפורט בטבלה שלהלן:
פרמטר

יקוד

יסיון קודם בביצוע עבודות
אחזקת מגרשי כדורגל בעלי
דשא טבעי ,מעבר לתאי הסף

 60קודות

התרשמות כללית של הצוות
המקצועי וועדת המכרזים,
לרבות המלצות

 40קודות

100

.13.4

רכיב הצעת המחיר
משקלו של רכיב הצעת המחיר )] (Pלכל הצעה[ יהא ) 50%חמישים אחוז( מן השקלול הכולל של
ההצעה.

-9בקשר לכל הצעת מחיר של כל מציע יחושב היקוד ) (Pבאופן שלהלן :ההצעה הכספית המוכה
ביותר תזכה ליקוד הגבוה ביותר )מתוך  100קודות( .יתר ההצעות הכספיות תדורגה באופן יחסי
)אריתמטי( להצעה המוכה ביותר.
.13.5

קביעת היקוד הכללי )לכל הצעה(
היקוד הכללי ) (Tשתקבל כל הצעה ייחושב על ידי חיבור של הציון שיתן לרכיב הצעת המחיר
)אשר משקלו  50%ולכן יוכפל במקדם  ,(0.5עם הציון שיתן לרכיב איכות ההצעה )אשר משקלו 50%
ולכן יוכפל במקדם .(0.5

.13.6

T = 0.5P + 0.5Q
לאחר קביעת היקוד הכללי
לכל הצעה ,כאמור
לעיל ,תדרג ועדת המכרזים את כלל ההצעות )שעמדו בתאי הסף(  -על פי היקוד הכללי שקבע להם
ובכפוף לכל הוראות הזמה זו  -ההצעה שזכתה ליקוד המשוקלל הגבוה ביותר ,תיקבע כהצעה
הזוכה במכרז.

.13.7

במידה ותהייה מספר הצעות זהות )ציון משוקלל זהה( ,אזי תבחר ועדת המכרזים את הזוכה ,על
פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפי ימוקים שירשמו בפרוטוקול ועדת המכרזים או לפי הגרלה ,בשיטה
אשר תיקבע על ידי החברה.

.13.8

אי הגשת הצעת מחיר כדרש לעיל ,ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או ביצוע כל שיוי ,בין אם
עשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי – יש בהם כדי לפסול את ההצעה על הסף.

.13.9

ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה ,לרבות )אך לא רק( בשל מחירה
המוצע ו/או בשל תאיה ו/או בשל חוסר התייחסות לתאי ההזמה באופן שלדעת הוועדה מוע
הערכת ההצעה כדבעי.

 .13.10המשתתף מסכים ,כי כל שיוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם
על ידי תוספת בגוף המסמכים ,בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת ,ייחשב כאילו לא כתב.
 .13.11מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כל תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז ,בין אם עשו בגוף
ההזמה ובין אם במכתב לוואי ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .13.12החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצוה המלא ,גם לאחר פתיחת
ההצעות ,וכן תהא רשאית לערוך בדיקות וחקירות בקשר למשתתפים ,לרבות בקשר לאיתותם
הפיסית ,הכל על מת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקולי ועדת המכרזים ,כאמור.
 .13.13החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,להל משא ומתן עם המשתתפים ,כולם או חלקם ,גם לאחר
הגשת הצעותיהם וקודם לבחירת הזוכה ,וכל המשתתפים ותים את הסכמתם מראש ובאופן בלתי
חוזר ליהול משא ומתן כאמור ,בין אם המו"מ יערך עימם ובין אם יערך עם המשתתפים האחרים.
 .13.14מובהר ,כי בחירת הזוכה ,תיקבע על ידי בחית ההצעות ובחירת ההצעה הטובה ביותר ,הכל על פי
שיקול דעתה של ועדת המכרזים.
 .13.15בהגשת הצעתו למכרז ,מתחייב כל משתתף כי לא תהא לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טעה כגד
החברה בקשר עם מגון בחירת הזוכה במכרז ו/או תאי המכרז ,כאמור לעיל.
 .13.16החברה איה מתחייבת לקבוע את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה .לעיין
זה מובהר במפורש ,כי הצעה הטובה ביותר תקבע על פי בחית כלל הפרמטרים האמורים בסעיף 8
זה ,ולפיכך ההצעה המוכה ביותר אין בה ,כשלעצמה ,כדי להוות בהכרח את ההצעה הטובה ביותר.

 - 10 .13.17החברה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמיותו וכושרו של המשתתף
לבצע את החוזה המוצע ואת יסיוו ויסיון רשויות מקומיות וגופים ציבוריים אחרים עם המשתתף
בעבר.
 .13.18לעיין זה מובהר ,כי החברה תהא רשאית לפסול כל משתתף אשר מצא עימה ו/או עם העירייה
בסכסוך או בהליכים משפטיים ,בשל הפרת חוזה על-ידי המשתתף.
 .13.19חקירות/בדיקות
.13.19.1

ועדת המכרזים ו/או החברה תהיה רשאיות לדרוש מהמשתתפים הבהרות
לשביעות רצון המלא ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,על מת לבחון את המשתתף ואת
הצעתו במסגרת שיקולי ועדת המכרזים ,כאמור.

.13.19.2

כמו כן ,ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,תהיה רשאיות ועדת המכרזים ו/או החברה
)אך לא חייבות( ,לפי שיקול דעתן ,לקיים חקירות ו/או בדיקות מטעמן ועל חשבון,
בעצמן או באמצעות גורם מקצועי מטעמן ,וכן באמצעות חברה או גוף חיצוי
העוסק בבדיקות או בהערכות בדבר יכולתם ו/או יסיום ו/או התאמתם של
המשתתפים לביצוע המטלות שוא מכרז זה )להלן" :בדיקה חיצוית"( ,וכל מידע
שיתקבל בידיהן כתוצאה מחקירות ו/או מבדיקות כאמור ,לרבות כתוצאה מבדיקה
חיצוית ,יהיה שייך לוועדת המכרזים ו/או לחברה והן תהיה רשאיות להשתמש
בכל מידע.

.13.19.3

במסגרת החקירות ו/או הבדיקות ,כאמור לעיל ,תהיה רשאיות ועדת המכרזים
ו/או החברה לבדוק ,בין היתר ,את איתותו הפיסית ואת אמיותו של המשתתף,
ובכלל זה לבדוק את העייים הבאים :מוסר תשלומים ,יתוח מאזים של השים
האחרוות ,הון עצמי ,רמת שעבודים ,איכות ויסיון בהפעלת מסעדות אחרות ו/או
בעבר ,הכל על מת לבחון את המשתתף ואת הצעתו במסגרת שיקולי ועדת
המכרזים ,כאמור.

.13.19.4

לקבל את כל המידע הדרוש לצורך החקירות ו/או הבדיקות.

.13.19.5

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה של משתתף שלדעתה איו משתף פעולה
באופן מלא עמה ו/או עם החברה ו/או עם המומחים ו/או עם הבודק החיצוי
כאמור.

.13.19.6

עם הגשת הצעתו במכרז מסכים כל משתתף כי ועדת המכרזים ו/או החברה תהיה
רשאיות לערוך את החקירות ו/או את הבדיקות כאמור ,ולא תהיה לו כל טעה ו/או
תביעה כגד ועדת המכרזים ו/או כגד החברה ו/או כגד מי מטעמן או כגד החברה
הבודקת החיצוית בגין ביצוע החקירות ו/או הבדיקות ו/או בגין מסירת המידע
לוועדת המכרזים ולחברה.

 .13.20המשתתף מסכים כי כל שיוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם
על ידי תוספת בגוף המסמכים ,בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת ,ייחשב כאילו לא כתב .מבלי
לגרוע מהאמור לעיל ,כל תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז ,בין אם עשו בגוף המסמכים
ובין אם במכתב לוואי ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .13.21החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצוה המלא ,גם לאחר פתיחת
ההצעות וקודם לבחירת הזוכה ,על מת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה ,כאמור.

 - 11 .13.22החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,ובכפוף להוראות הדין ובאישור יועצה המשפטי ,להל משא
ומתן עם המשתתפים ,כולם או חלקם ,גם לאחר הגשת הצעותיהם וקודם לבחירת הזוכה ,וכל
המשתתפים ותים את הסכמתם מראש ובאופן בלתי חוזר ליהול משא ומתן כאמור ,בין אם
המו"מ יערך עימם ובין אם יערך עם המשתתפים האחרים.
.14

הודעה לזוכה )או לכל זוכה( והתקשרות
.14.1

לאחר השלמת ההליכים לבחירת הזוכה ,כאמור לעיל ,המזמיה תודיע לזוכה ,באמצעות מכתב
רשום או בפקסימיליה או בדוא"ל ,על הזכייה במכרז.

.14.2

בתום  7ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז )כאמור בס"ק  14.1לעיל( ,ישלים הזוכה את כל
הדרוש על פי תאי ההזמה כתאי מוקדם לחתימת החברה על החוזה ,והחברה תזמין את הזוכה
להשלמת ההתקשרות עמו בחוזה ,ובתוך מסגרת הימים ה"ל ,ימציא הזוכה בין היתר את הערבות
ואת האישורים בדבר ביטוחים ,כמו גם את כל יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם
למסמכי המכרז ,ויחתום על החוזה ועל ספחיו.

.14.3

במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  14.2לעיל ,תוך התקופות האמורות,
תהא רשאית החברה להתקשר בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את הערבות הבקאית כולה,
כפיצוים מוסכמים וקבועים מראש והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית
המזמיה על פי המכרז ו/או כל דין.

.14.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה והזוכה לא ימציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף
 14.2לעיל ו/או לא יחתום על החוזה ,תהא המזמיה זכאית לסך של  500ש"ח )חמש מאות ש"ח(
כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הזכרים בסעיף  14.2לעיל,
לפי העיין ,ועד למועד המצאת כל האישורים או החתימה על החוזה ,לפי המועד המאוחר שבייהם.

.14.5

החברה תיתן הודעה ,במכתב רשום או במסירה ידית ,ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.
להודעה תצורף הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.
______________________________
עו"ד לירון גולדברג ,מכ"ל
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
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ספח א'1

לכבוד
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
רח' הסיבים ,47
פתח תקווה
ג.א,..
הדון :מכרז מס' _______

טופס ההצעה והצהרת המשתתף
.1

.2

.3

.4

.5

.6

או הח"מ ,לאחר שקראו בעיון ובחו בחיה זהירה את כל מסמכי המכרז ,בין המצורפים ובין שאים
מצורפים אך מהווים חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז ,מסכימים לתאים המפורטים במכרז ,על כל
ספחיו ,וכוללים אותם כחלק מתאי הצעתו זו.
או מסכימים לכל התאים שבמסמכי המכרז ,מגישים הצעתו בהתאם לתאים אלה ומתחייבים למלא
אחריהם.
כמו כן או מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב
בייו.
היה והצעתו תתקבל ,הו מתחייבים תוך  7ימים ממועד קבלת הודעתכם על כך ,לבוא למשרדכם
ולהפקיד בידיכם את הערבות ,את אישור קיום הביטוחים וכן את האישורים המפורטים בחוזה המצורף,
לרבות כל המסמכים והאישורים הוספים הטעוים המצאה.
הצעתו זו תעמוד בתוקפה ללא זכות חזרה  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעתו .ידוע לו כי תהיו
רשאים לדרוש מאתו כי אריך את הצעתו לתקופה וספת של עד  60יום ,ואם דרשתם כך בכתב ,תהא
הצעתו בתוקף עד לתום התקופה המוארכת ,כאמור.
או מתחייבים למוע את גילוי פרטי הצעתו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל ,ולמשתתפים אחרים במכרז
שוא הצעתו זו בפרט.
כן הו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
כבטחון לקיום הצעתו ,על כל פרטיה וספחיה ,מצורפת בזאת ערבות בקאית ,שהוצאה לבקשתו
ערוכה לפקודתכם ,כדרש בהזמה למכרז.
כתב ערבות זה יוחזר לידיו לאחר שפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח ,הערבויות והמסמכים האחרים
הזכרים בחוזה הכלל בהצעתו זו.
במידה ולא פקיד את הערבויות ו/או את המסמכים האחרים הזכרים בחוזה יהווה הדבר הפרה
יסודית ,ומבלי לפגוע בכל זכות העומדת לכם על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין תהיו זכאים לחלט את
סכום הערבות הבקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הזקים שגרמו לכם בשל הפרת החוזה
והתחייבויותיו.
או מצהירים כי הצעתו היה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה כי או זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין לו כל מיעה על פי כל דין או הסכם
לחתימתו על הצעה זו.

 - 13.7

הצעת המחיר
סכום הצעתו לביצוע כל העבודות שוא מכרז זה ולביצוע מלוא התחייבויותיו על פי מסמכי
המכרז ,למשך כל תקופת ההתקשרות ,הו בסך של _______________ ] ₪במילים:
_________________________________________________[ ,לא כולל מע"מ.
]הייו :חיבור סכום הצעת המחיר לפרק אספקת החומרים ,סכום הצעת המחיר לפרק ביצוע
האחזקה וסכום הצעת המחיר לפרק הטיפול במגרשים הסיטטיים ,כמפורט במסמך ג'.[2
לסימון )ב (X-ולמילוי הפרטים על ידי המשתתף

לשימוש בודק התיק בלבד

___ התאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף(
___ החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה(
___ ערבות בקאית
____ אישור תקף על יהול פקסי חשבוות ורשומות
____ אישור תקף על יכוי מס הכסה במקור
____ תעודת עוסק מורשה
____למשתתף שהוא תאגיד :אישור רישום וזכויות חתימה
____תצהיר לפי חוק עסקאות ציבוריות
____מסמך המפרט את פרטי היסיון ,בצירוף מכתבי המלצה
ואישורים
___ מסמך ג' 1חתום
___ מסמך ג' 2מלא וחתום
.9

יש /אין_____ /
יש /אין_____ /
יש /אין_____ /
יש /אין_____ /
יש /אין_____ /
יש /אין_____ /
יש /אין_____ /
יש /אין_____ /
יש/אין______/
יש/אין______/
יש/אין______/

או מאשרים ,כי התאים הקובים במסמך התאים הכלליים למכרז ובכל ספחיו  -וכן הצהרותיו
והתחייבויותיו בספח א' 1זה  -מהווים חלק בלתי פרד מהצעתו שלעיל ,כמו גם חלק בלתי פרד מתאי
המכרז ומתאי החוזה.
שם המשתתף:
מספר עוסק מורשה._____________ :
כתובת ומיקוד._________________________ :
טלפון ________________ :פקסימיליה_____________ :
דואר אלקטרוי ___________________________________:
שם איש קשר______________________________ :
מספר פלאפון של איש הקשר )אם יש( ._____________________________:
תאריך__________ :

בכבוד רב,
____________

- 14 -

ספח א'2

לכבוד
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
רח' הסיבים ,47
פתח תקווה
א.ג,..

הדון :א י ש ו ר

עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה ___________ וכן ______________ אשר
אי הח"מ
חתמו על מסמכי מכרז לרבות על החוזה למכרז ,ובצירוף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד בהתקשרותו
עם חברתכם לכל דבר ועיין.

תאריך:

חתימת וחותמת עו"ד/רו"ח_____________

 - 15ספח א'3
יוגש על ידי המשתתף
יחד עם הצעתו

וסח ערבות בקאית
לכבוד
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
רח' הסיבים 47
פ"ת
ג.א,..
הדון :ערבות בקאית
על פי בקשת __________________)להלן" :המשתתפים"( או ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
של __________ ש"ח )____________________ שקלים חדשים( ,להבטחת התחייבויות המשתתפים בקשר
להשתתפותם במכרז מס' _______.
או מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה"ל מיד עם דרישתכם הראשוה בכתב שתגיע אליו,
מבלי להטיל עליכם לבסס או למק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה
מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד
למשתתפים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של הסכום ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום ה"ל בלבד ,בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה"ל.
ערבות זו היה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  30.11.2020עד בכלל.
דרישה שתגיע אליו אחרי המועד ה"ל לא תעה.
לאחר המועד ה"ל ערבותו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
_____________
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ספח א'4
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו–1976
אי הח"מ ,_____________ ,ושא ת.ז ,___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לכל העושים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1הי משמש בתפקיד _____________ אצל המציע _______________ )להלן" :המציע"(.
 .2הי מוסמך להצהיר בשם המציע כדרש בתצהיר זה.
 .3הי מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת המציע למכרז מס' _____ של החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ )להלן:
"המכרז"(.
) .4סמן את הפסקה הרלווטית(:
עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות

)עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מיימום(;
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות )עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר

מיימום( ,אך במועד האחרון להגשת הצעת במכרז חלפה שה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרוה.
) .5סמן את הפסקה הרלווטית(:
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות ,תש"ח–) 1998להלן" :חוק שוויון זכויות"(

לא חלות על המציע;
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן ,והמציע מתחייב להעביר העתק

מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך
 30ימים ממועד ההתקשרות.
) .6סמן את הפסקה הרלווטית(:
המציע איו מעסיק מעל  100עובדים;

המציע מעסיק מעל  100עובדים ,ולכן מתחייב בזאת לפות למהל הכללי של משרד העבודה הרווחה

והשירותים החברתיים לשם בחית יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך –
לשם קבלת החיות בקשר ליישומן.
 .7זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
חתימת המצהיר__________________ :
אישור עו"ד
אי משמש כעורך הדין של _______________________ ,ח.פ) ____________ .להלן" :המציע"(.
הי מאשר בזאת כי ________________ ,ת.ז) ______________ .להלן" :המצהיר"( ,היו מורשה חתימה אצל
המציע והיו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע.
הי מאשר בזאת כי המצהיר ,לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעושים הקבועים בחוק
אם לא יעשה כן ,אישר את כוות ההצהרה שלעיל וחתם עליה בפיי.

_______________________
חתימה  +חותמת עוה"ד
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מסמך ב'
חוזה
שערך וחתם בפ"ת ביום

לחודש

שת 2020

בין-החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
מרח' הסיבים  ,47פתח תקווה
)להלן" :החברה"(
מצד אחד;
לבין-_______________________________
מס' זיהוי ________________________
כתובת __________________________
טלפון ___________________________
פקס ____________________________
)להלן" :הקבלן"(
מצד שי;
הואיל

והחברה הה תאגיד עירוי ,כמשמעו בחוק ,בבעלותה המלאה של עיריית פתח תקווה )להלן:
"העירייה"( ,והעירייה הסמיכה את החברה לפרסם מכרז ,לבחור את הזוכה ולהתקשר עם קבלן לשם
ביצוע עבודות לאחזקת שלושה מגרשי אימוים לכדורגל )להלן" :העבודות"( במתחם סירקין ובמתחם
מחה יהודה בפתח תקווה )להלן" :המתחמים"( ,והכל על פי כל תאי החוזה ומסמכיו;

והואיל

והחברה פרסמה מכרז פומבי מס' __________ לביצוע העבודות כאמור לעיל )להלן" :המכרז"(;

והואיל

והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז ,והצעתו בחרה כהצעה הזוכה;

והואיל

וברצון הצדדים להעלות על הכתב את פרטי ההתקשרות בייהם;

לפיכך הוצהר הוסכם והותה בין הצדדים כלהלן:

 - 18 .1כללי
 .1.1המבוא לחוזה זה וההצהרות הכלולות בו ,וכן הספחים המצורפים לחוזה זה ,מהווים חלק בלתי פרד הימו.
 .1.2הגדרות ופרשות
בחוזה זה ,תהא למוחים שלהלן המשמעות כמוגדר בצידם:
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ.
"החברה" -
"העירייה" -
"המהל" -

עיריית פתח תקווה.
מכ"ל החברה או מי שהוסמך על ידיו בכתב.

"המפקח" -

מי שימוה ,מזמן לזמן ,בכתב ,על ידי המהל לפקח על ביצוע העבודה או
כל חלק ממה.

"העבודות" -

כל העבודות הדרשות על פי מסמך ג' – 1המפרט הטכי ועל פי חוזה זה
לצורך אחזקת המגרשים.
שלושה מגרשים כמפורט להלן:

"המגרשים"

-

במתחם סירקין  -מגרש מס'  1בשטח של כ 5,460 -מ"ר;

-

במתחם סירקין  -מגרש מס'  3בשטח של כ 8,625 -מ"ר;

-

במתחם מחה יהודה  -מגרש בשטח של כ 9,000 -מ"ר.

"החוזה" -

פירושו החוזה ,על כל ספחיו ,בין שצורפו ובין שאים מצורפים ,לרבות
המפרטים ,כתב הכמויות ,התכיות ,התאים המיוחדים וכל מסמך מכל
מין וסוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד ,ולרבות מפרטים וספים ו/או תכיות
וספות או תכיות משות ,ולרבות כל מסמכי המכרז.

"שכר החוזה" -

התמורה ,כהגדרתה בסעיף  8להלן ,לרבות כל תוספת שתתווסף לשכר
העבודה בהתאם להוראות חוזה זה ,ולהוציא כל סכום שיופחת ,יותאם או
יקוזז משכר העבודה בהתאם להוראות חוזה זה.
הקבלן מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך ,כי שכר החוזה ו/או
התמורה לא יכללו התייקרויות כלשהן ולא יוצמדו לכל מדד שהוא.

 .1.3חוק הפרשות יחול על החוזה .לצורך פרשות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק ה"ל.
 .1.4חוזה זה ,על ספחיו השוים  -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -לא יפורש במקרה של סתירה ,ספק ,אי וודאות ,או
דו-משמעות כגד מסחו אלא לפי הכווה העולה ממו ,וללא כל הזדקקות לכותרות ,לכותרות שוליים ולחלוקת
החוזה לסעיפים ולסעיפי משה.

 - 19 .1.5החוזה ומסמכיו
כל מסמכי המכרז ,לרבות )אך לא רק( הצעת הקבלן במכרז ,התאים הכלליים למכרז ,וכל המסמכים
.1.5.1
שצורפו למסמכי המכרז ו/או אלה אשר הוגשו על ידי הקבלן במכרז ,וכן כל המסמכים המפורטים להלן )בין שצורפו
לחוזה ובין אם לאו( ,מהווים חלק בלתי פרד מחוזה זה.
ספח  – 1וסח ערבות בקאית.
ספח  - 2ספח ביטוח  +אישור על קיום ביטוחים.
ספח  – 3ספח פרטי חשבון בק.
וכן:
מסמך ג' – 1מפרט טכי.
מסמך ג' – 2כתב הכמויות.
 .2הצהרות והתחייבויות הקבלן
 .2.1הקבלן מצהיר כי הו בעל הידע ,היסיון והמיומות הדרשים לביצוע העבודות ומלוא ההתחייבויות הדרשות
ממו על פי חוזה זה.
 .2.2הקבלן מצהיר כי היו מוותר בזה ויתור מלא ומוחלט ללא כל סייג על כל טעה ו/או תביעה כגד החברה ו/או
העירייה ו/או מי מטעמן בגין כל הפרעה ו/או זק ו/או אובדן ,מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לו ,במידה ויגרמו ,במידה
ויתברר כי הקבלן טעה ,מכל סיבה שהיא לרבות מסיבות הקשורות בחברה ו/או בעירייה ו/או מי מטעמם.
 .2.3הקבלן מצהיר כי אין כל מיעה חוזית ו/או משפטית ו/או אחרת להתקשרותו בחוזה זה ,ולקיום כל התחייבויותיו
על פיו וכי התקשרותו של הקבלן בחוזה זה עשית לאחר שהתקבלו אצלו כדין כל ההחלטות הדרושות לכך בהתאם
למסמכי התאגיד )ככל שהקבלן הו תאגיד( ו/או הוראות הדין.
 .2.4הקבלן מצהיר כי יש בידיו אישורים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת יהול חשבוות ותשלום חובות
מס( התשל"ו  ,1976 -על תקותיו ,לרבות אישור על יהול ספרים וכי הוא מהל ספרים כחוק.
 .2.5הקבלן מצהיר כי הוא ביקש וקיבל מהחברה את כל המידע והפרטים ,שהיו דרושים לו לבדיקת כדאיותו ויכולתו
להתקשר בחוזה זה וכי הוא ערך את כל התחשיבים והבדיקות הקשורים לצורך ביצוע העבודות שוא חוזה זה טרם
הגשת הצעתו במכרז ולצורך בחית יכולתו לבצע את התחייבויותיו עפ"י החוזה וכדאיות ביצוען.
 .2.6הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו כי החברה רשאית להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את כל זכויותיה בחוזה זה ,או כל
חלק ממו –לעירייה או לכל מי שתורה לה העירייה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או על פי הוראות העירייה ,ובמקרה
שכזה מתחייב הקבלן להמשיך לבצע את כל העבודות שוא חוזה זה על פי כל תאי חוזה זה.
 .2.7מובהר במפורש ,כי הקבלן יהא אחראי מכל בחיה שהיא ,לרבות מבחיה משפטית אזרחית ו/או פלילית בקשר
לכל תביעה ו/או דרישה הובעת מביצוע העבודות.
 .2.8הקבלן מצהיר בזה ומתחייב כי לא תהיה לו כל טעה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה ו/או כלפי החברה
בגין כל תביעה ו/או כתב אישום שיוגש גדו בשל הפרת התחייבויותיו כאמור לעיל ,וכן ,מתחייב הקבלן לפצות ו/או
לשפות את החברה ו/או את העירייה וכל מי מטעמן בגין כל זק לרבות כל תביעה או כתב אישום שיוגש גדן או כגד
מי מטעמן בכל עילה הקשורה לביצוע העבודות.
 .2.9הקבלן מתחייב ,כי תוך כדי ביצוע כל העבודות שוא חוזה זה לא תהא פגיעה שלא לצורך בוחיות הציבור.
 .2.10הקבלן מצהיר ומתחייב ,כי כל תוספת/שיוי/סטייה מהאמור בכל מסמכי חוזה זה לעיין אופן ביצוע העבודות
יעשו אך ורק ובכפוף לאישור החברה מראש ובכתב.

 - 20 .2.11הקבלן מצהיר בזה ,כי ידוע לו כי הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה ,המזכה את החברה בביטול
חוזה זה ,ללא צורך בהודעה מוקדמת ,וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או זכות אחרת העומדת לזכות החברה עפ"י
כל דין ו/או עפ"י החוזה.
 .3ביצוע עבודות האחזקה
 .3.1הקבלן מתחייב לבצע את מלוא העבודות בכל המגרשים )כהגדרתם בסעיף  1.2לעיל( בהתאם לכל הוראות המפרט
הטכי – מסמך ג' 1וכן בהתאם לכל הוראות חוזה זה ,תוך עמידה בלוחות הזמים שקבעו.
 .3.2הקבלן מתחייב כי אופן ושיטות העבודה שלו וכן החומרים והציוד ,שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע עבודות
ההתקה ,עומדים בדרישות כל דין ו/או תקן החלים בישראל על עבודות מסוג עבודות ההתקה.
 .4סמכויות החברה ופיקוח
 .4.1החברה תהא רשאית ,באמצעות כל אדם שהורשה לכך מטעמה ,לרבות המהל ו/או המפקח להגיע למגרשים
)כהגדרתם בסעיף  1.2לעיל( בכל עת שהיא כדי לוודא קיומן של הוראות חוזה זה על-ידי הקבלן ,והקבלן יאפשר
ויסייע לכל גורם כ"ל לוודא קיומן של הוראות החוזה כאמור.
 .4.2החברה ו/או המהל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן ,במהלך ביצוע עבודות ההתקה ו/או במהלך
תקופת האחזקה ,הוראות ו/או עדכוים לביצוע כל העבודות שוא חוזה זה והקבלן מתחייב למלא אחר ההוראות
לשביעות רצום המלאה של החברה ו/או המהל ו/או המפקח.
 .4.3המפקח רשאי לדרוש את הפסקת עבודתו של כל עובד ,קבלן משה ,מהל עבודה ו/או מועסק אחר של הקבלן,
במידה ואיו שמע להוראותיו של המפקח ו/או שטיב עבודתו איו משביע רצון.
 .5יסור הסבת זכויות
 .5.1חוזה זה היו אישי עם הקבלן בלבד ,ואסור לקבלן להעביר ו/או ליתן זכות ו/או להקות ו/או לשעבד זכות כלשהי
הובעת מחוזה זה לאחר.
 .5.2היה והקבלן היו תאגיד יראו בהעברת  25%או יותר מהשליטה בתאגיד ,בין אם ההעברה עשתה בבת אחת ובין
אם עשתה בחלקים ,כהעברה הוגדת את ס"ק  5.1לעיל.
 .5.3אין בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של החברה להסב חוזה זה ,כמפורט בס'  .2.6לעיל.
 .6כח אדם ,חומרים וציוד
 .6.1הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי עומד לרשותו וכי יעמוד לרשותו במשך כל תקופת החוזה ,כוח אדם מהימן ,בעל
הכשרה מקצועית ,ידע ,מיומות ויסיון וכן הקבלן מתחייב לספק על חשבוו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע מלוא
העבודות ,את ההשגחה עליהם ,אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 .6.2הקבלן יהיה אחראי להוציא בעצמו ועל חשבוו את כל הרישיוות וההיתרים הדרושים לביצוע על העבודות שוא
חוזה זה.
 .6.3הקבלן מתחייב לספק ,על חשבוו הוא ,את כל הציוד ,הכלים ,האביזרים ,המתקים ,החומרים וכל אמצעי
העבודה האחרים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוען היעיל של כל העבודות שוא חוזה זה לפי לוח הזמים שקבע.

 - 21 .7אחריות וביטוח
 .7.1הקבלן יהא אחראי ,אחריות מלאה ומוחלטת ,לכל ובגין כל תאוה ,חבלה או זק ,איזה שהוא ,בלי יוצא מן הכלל,
שייגרמו לחברה ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו ,לגוף או לרכוש ,בשל מעשה
או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הובע ,במישרין או בעקיפין ,מביצוע
העבודות ,ו/או ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים ,במישרין או
בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה .הקבלן יפצה את החברה ו/או את היזוק)ים( ,לפי המקרה ,בכל
דמי הזק שיגיעו למי מהם .הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את החברה ,עובדיה ,שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל
אחריות וחבות לכל ובגין כל תאוה ,חבלה או זק כ"ל שאירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה ,לכל אדם ,לגוף ו/או
לרכוש ,בכל עילה שהיא.
 .7.2הקבלן מתחייב לשלם כל דמי זק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם המצא בשרותו ,כתוצאה
מתאוה או זק כל שהוא שגרמו לו תוך כדי ו/או עקב העבודות שוא חוזה זה ו/או ממעשה או מחדל הקשורים,
במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.
 .7.3הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את החברה על כל זק וכגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא,
שתוגש על ידי אדם כלשהו ,גדה ו/או גד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ,בגין כל תאוה ,חבלה או
זק שמפורט בסעיף  7לעיל ,לכל אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו להן.
 .7.4ביטוחים
מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין ,הוראות הביטוח אשר יחולו
על הצדדים הין בהתאם להוראות ספח הביטוח המצורף להסכם זה כספח  ,2ומהווה חלק בלתי
פרד הימו.
 .8התמורה
 .8.1בגין ביצוע מלוא התחייבויות הקבלן כאמור בחוזה זה במלואן ובמועדן ,לרבות ביצוע כל העבודות ,במשך כל
תקופת ההתקשרות ,תשלם החברה לקבלן תמורה בסך של __________ ] ₪במילים:
______________________[ ,לא כולל מע"מ )להלן" :התמורה"(] .הערה :יושלם בהתאם להצעת הזוכה[
 .8.2התמורה תשולם לקבלן מדי כל חודש ,ב 10-לכל חודש ,ב 9-תשלומים שווים.
כל אחד מהתשלומים ישולם באמצעות העברה בקאית לחשבון בק על שם הקבלן ,שפרטיו יימסרו
על ידי הקבלן לחברה בטופס המצ"ב כספח .3
 .8.3לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין ,כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום ,וזאת כגד חשבוית מס שתוצא
לחברה.
 .8.4מובהר במפורש ,כי התמורה לקבלן לא תישא כל הצמדות והתייקרויות מכל מין וסוג שהוא.
 .9שיויים בביצוע העבודות
.9.1

המהל רשאי להורות בכל עת על כל שיוי ביחס לכל מה שוגע לאופייה ,לאיכותה סגוה ,סוגה ,גודלה או לכמותה
של העבודה ו/או כל חלק ממה ,הכל כפי שימצא לכון ,לרבות בשל עיכוב בעבודה ,פיגור בזמי הביצוע על ידי הקבלן
וכיו"ב ,והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.

 - 22.9.2

על אף האמור בסעיף קטן  9.1לעיל ,רשאי המהל להורות לקבלן כאמור שם ,רק אם שכר החוזה לאחר השיוי,
שיחושב כמפורט להלן ,לא יעלה או יפחת ,בסך הכל ,בשיעור העולה על  40%משכר החוזה שאיו כולל ערכם של
שיויים .מובהר בזה כי המהל רשאי להגדיל ,להקטין או לשות חלקים ,מרכיבים ו/או סעיפים בעבודה או בכמויות
גם בשיעורים העולים על השיעור ה"ל וכן רשאי הוא לבטל או להוסיף חלקים ,מרכיבים או סעיפים בעבודה ,הכל -
בכפוף לכך כי סך כל השיויים ,התוספות והביטולים לא יקטיו או יגדילו את שכר החוזה בשיעור העולה על ,40%
כאמור לעיל.

.9.3

כל עוד לא קבע אחרת מפורשות בחוזה ,ייקבע ערך השיוי שבוצע לפי פקודת שיויים כדלקמן:
.9.3.1

לפי מחירי היחידה בהם בוצע שיוי הקובים בכתב הכמויות – מסמך ג' 2לחוזה.

לא קבעו בכתב הכמויות – מסמך ג' ,2כל מחירי היחידה הדרושים לקביעת ערכו של השיוי – ייקבע
.9.3.2
השיוי בהתאם למפורט להלן:
-

הקבלן יגיש לאישור החברה והמפקח הצעת מחיר ליחידות הדרשות.
הקבלן יספק את היחידות הדרשות ותשולם לו תמורה לפי מחיר עלות
)בהתאם ובכפוף להצגת הקבלן חשבוית מס( בתוספת  10%רווח
קבלי.

-

התמורה בגין שעת עבודת פועל תהא בסך של  ,₪ 60לא כולל מע"מ,
בתוספת  10%רווח קבלי ,ובכפוף לאישור המפקח.

 .10ערבות
 .10.1להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ,ימציא הקבלן לחברה ,במועד חתימת חוזה זה ,ערבות בקאית
עצמאית ואוטוומית בסך של  30,0000ש"ח ,צמודה למדד ובוסח שבספח ) 2להלן" :הערבות"( .הערבות ה"ל
תהא לטובת החברה.
 .10.2הערבות תשמש גם כערבות ביצוע וגם כערבות בדק ,ותקפה של הערבות יהיה לפחות ל 90-יום לאחר תום תקופת
החוזה.
 .10.3הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש
הערבות להבטחת ולכיסוי של:
.10.3.1

אם הקבלן לא האריך ,עד למועד האמור בסעיף  10.2לעיל את תוקפה של הערבות הבקאית.

 .10.3.2אם הקבלן חייב לחברה כספים מכל סיבה שהיא ,לרבות דמי פיצוי ו/או שיפוי בגין אחריותו עפ"י החוזה,
והקבלן לא המציא לחברה את הכספים תוך המועד שקבע לכך במכתב התראה ו/או דרישה של החברה.
 .10.3.3בכל מקרה בו הפר הקבלן או לא קיים אחת מהתחייבויותיו עפ"י החוזה וההפרה לא תוקה תוך  14יום
מדרישתה הכתובה של החברה.
למען הסר ספק ,אין בזכותה של החברה עפ"י סעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים,
המוקים לה עפ"י חוזה ו/או עפ"י כל דין.
בכל מקרה כאמור תהא החברה רשאית לגבות את סכום הערבות ,כולו או מקצתו ,בפעם אחת או
במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור.
 .11תקופת החוזה וסיומו
 .11.1תקופת ההתקשרות עם הקבלן שיזכה במכרז תהא למשך  9חודשים ,החל מיום  1.9.2020ועד ליום 31.5.2021
)להלן" :תקופת ההתקשרות"(.

 - 23 .11.2אופציה לחברה להארכת תקופת ההתקשרות
 .11.2.1החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכי העירייה ,להאריך את תקופת ההתקשרות
לתקופה/ות וספת/ות בות  12חודשים כל אחת ,עד ל 4-שות התקשרות וספות ובסה"כ לתקופת התקשרות כולל
של עד  57חודשים )להלן" :תקופת/ות ההתקשרות הוספת/ות"( ,בכפוף למתן הודעה בכתב לקבלן עד  30יום לפי
תום תקופת ההתקשרות או תקופת/ות ההתקשרות הוספת/ות ,לפי העיין.
 .11.2.2במהלך כל תקופת התקשרות וספת )ככל שתמומש האופציה( ימשיכו לחול כל הוראות החוזה ,בשיויים
המחויבים.
 .11.2.3התמורה לקבלן במהלך כל תקופת התקשרות וספת )ככל שתמומש האופציה( תהא בהתאם לתמורה
)כהגדרתה בסעיף  8.1לעיל ,אשר קבעה לפי הצעת המחיר של הקבלן למכרז עבור תקופת ההתקשרות הוכחית ,אשר
הה בת  9חודשים( ותחושב באופן יחסי למספר החודשים בכל תקופת התקשרות וספת )אשר תהא בת  12חודשים(
 קרי ,תבוצע הגדלה של התמורה ל 12-חודשים על ידי הכפלת התמורה )כהגדרתה לעיל( ב) 1.25 -להלן" :התמורהלתקופת ההתקשרות הוספת"(.
 .11.2.4מובהר ,כי התמורה בכל תקופת התקשרות וספת )כהגדרתה לעיל( תהא צמודה לעלייה במדד המחירים
לצרכן הידוע במועד פרסום המכרז ,ותעודכן אחת לשה ,בתחילת כל תקופת התקשרות וספת ,ככל שתמומש.
 .12הפרות וסעדים
 .12.1כל הפרה של הוראות חוזה זה על ידי הקבלן ,אשר לא תוקה בתוך  14יום ממועד הודעת החברה ,תחשב כהפרה
יסודית של החוזה כמשמעה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 1971-ותזכה את החברה בפיצויים
מוסכמים וקבועים מראש בסך של  ,₪ 5,000צמוד למדד החל ממדד הבסיס ועד למדד החדש ,וזאת מבלי לגרוע מכל
סעד ו/או תרופה המוקית לחברה ו/או לעירייה על פי כל דין ועל פי חוזה זה.
 .12.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  12.1לעיל ומזכויות החברה על פי החוזה ,מוסכם בין הצדדים ,כי היה והקבלן לא
יעמוד בתוך המועדים שקבעו בחוזה זה ,תהא החברה זכאית לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  300ש"ח
)שלוש מאות ש"ח( צמודים למדד הבסיס ,לכל יום פיגור.
 .12.3החברה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הקובים בסעיפים  12.1ו 12.2 -לעיל מהערבויות
שמסרו לה על פי חוזה זה ו/או לכותם מכל סכום שיגיע לקבלן ,אם יגיע ,ו/או לגבותם מהקבלן בכל דרך חוקית
אחרת.
 .12.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  12.1ו 12.2 -לעיל ,מוסכם בין הצדדים ,כי האירועים הבאים ייחשבו כהפרה
יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקים לה בשל כך ,על פי חוזה זה ועל פי כל דין:
.1

ג.

ד.

הוטל עיקול זמי או קבוע או עשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי כסי הקבלן,
כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  30יום
ממועד ביצועם.
מוה לכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,כוס כסים זמי או קבוע או מפרק זמי או קבוע.
הקבלן קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כגדו בקשה לפירוק או שהוצא גדו צו
פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם ושיו ,כולם או חלקם ,או שהקבלן פה
לושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף  233לפקודת החברות
)וסח חדש( ,התשמ"ג .1983-
אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן איה כוה או כי לא גילה לחברה ,לפי חתימת
חוזה זה ,עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתום אתו על חוזה זה.
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אם יתברר כי לקבלן רשום ו/או רשם רישום פלילי במאגר המידע הפלילי שבמשטרת
ישראל.
הוכח להחת דעתה של החברה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.
הוכח להחת דעתה של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו תן או הציע שוחד ,מעק,
או טובת האה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.

 .12.5הפר הקבלן חוזה זה תהא החברה זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים )תרופות
בשל הפרת חוזה( ,התשל"א  ,1970 -ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא החברה זכאית לבטל את החוזה לתבוע
מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות.
 .12.6החליטה החברה לבטל את החוזה ,תיתן החברה לקבלן הודעה על כך בכתב )להלן" :הודעת הביטול"(.
 .12.7הוראות פרק זה באות להוסיף על זכויות החברה ו/או העירייה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן.
 .13יחסי הצדדים
 .13.1מוסכם בין הצדדים כי בכל הקשור למערכת היחסים בין הקבלן לבין החברה יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ולא
יהיו יחסי עובד-מעביד בין החברה ו/או העירייה לבין הקבלן ו/או מי מטעמו.
 .13.2הצדדים קובעים בזה כי העובדים שיבצעו את העבודות מטעם הקבלן הים עובדי הקבלן בלבד והם יהיו תוים
להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים ,והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום
היכויים על פי כל דין הכרוכים בכך וכן בכל תשלום אחר המקובל או ההוג בעף שוא חוזה זה.
 .14שוות
 .14.1מוסכם בין הצדדים כי תאי חוזה זה משקפים כוה את המוסכם והמותה בייהם במלואו ,וכי החברה לא
תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או בעל פה ,שאים כללים
בחוזה זה ואשר עשו ,אם עשו ,קודם לחתימתו.
 .14.2אין לשות איזו מן הוראות חוזה זה אלה ,אלא אם מסמך בכתב בחתימת הצדדים .הקבלן יהא מוע להעלות
טעה לשיוי אלא אם עשתה בדרך האמורה.
 .14.3החברה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן כל סכום המגיע לה ממו בין על פי חוזה זה ובין מכל עילה
אחרת שהיא.
 .14.4שום ויתור ,החה ,הימעות מפעולה במועדה או ארכה מצד החברה ,לא ייחשבו כויתור על זכויותיה ולא ישמשו
כמיעה לתביעת פיוי או תביעה אחרת על ידה ,אלא אם כן ויתרה החברה על זכויותיה במפורש ובכתב על ידי מי
שמוסמך לשות מתאי חוזה זה.
 .14.5כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשהו לפי חוזה זה תיתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת
המצוית במבוא לחוזה זה .הודעה ששלחה בדואר רשום תחשב כתקבלה  72שעות לאחר הישלחה מבית דואר
בישראל.

#חתימות הצדדים הן בספח החתימות בעמוד האחרון להסכם #
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ספח 1
וסח ערבות בקאית
לכבוד
החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
רח' הסיבים 47
פ"ת
א.ג,..

הדון :ערבות בקאית
)להלן " -המבקשים"( או ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
על פי בקשת
__________ ש"ח )______________ ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הובעים מהצמדת הסך ה"ל
למדד כמפורט להלן )להלן " -הפרשי הצמדה"( ,להבטחת כל התחייבויות המבקשים על פי חוזה מכרז מס'
_______ שחתם בייכם לבין המבקשים.
או מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך ה"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשוה בכתב שתגיע אליו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או למק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טעת הגה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתו את תשלומו של הסכום ה"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן
מתייחסת לחלק מהסכום ה"ל בלבד ,בתאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל ה"ל.
במכתבו זה:
משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי( כולל פירות וירקות ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
"מדד" -
לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרוה לפי כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו )להלן " -המדד החדש"( ,כי
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________ שפורסם ביום ________ הייו _______ קודות
)להלן " -המדד היסודי"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין
בדרישתכם ה"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו היה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא יתת לביטול.
ועד בכלל.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד
לא תעה.
דרישה שתגיע אליו אחרי
ערבותו זו בטלה ומבוטלת.
לאחר יום
ערבות זו איה יתת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,

 - 26ספח  – 2ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,על הקבלן לערוך ולקיים ,על
חשבון הקבלן ,למשך כל תקופת ההסכם )ולעיין ביטוח אחריות מקצועית למשך  3שים
וספות לאחר תום תקופת ההסכם( ,את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח
המצורף להסכם זה כספח  ,2והמהווה חלק בלתי פרד ממו )להלן" :ביטוחי הקבלן"
ו"אישור עריכת הביטוח" ,לפי העיין( ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
א .חבות מעבידים -מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הקבלן ,יתן יהיה למחוק
סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח.
ב .וסחי הפוליסות -על הקבלן לוודא כי חריג "רשלות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי הקבלן
)אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין(.
 .2ללא צורך בכל דרישה מצד החברה ,על הקבלן להמציא לידי החברה ,לפי תחילת מתן
השירותים וכתאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה ,את אישור עריכת
הביטוח ,כשהוא חתום בידי מבטח הקבלן .כמו כן ,מיד בתום תקופת הביטוח ,על הקבלן
להמציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן ,בגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת
ביטוח וספת ,ומדי תקופת ביטוח ,כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה וספת כמפורט
בסעיף  1לעיל.
בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לחברה ,כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שיוי לרעה ,כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח ,על הקבלן לערוך את אותו
הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש ,לפי מועד הביטול או השיוי לרעה
בביטוח כאמור.
 .3מובהר כי גבולות האחריות הדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הים בבחית דרישה מזערית,
המוטלת על הקבלן ,שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי
כל דין ,ואין בה כדי לשחרר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין ,ולקבלן
לא תהיה כל טעה כלפי החברה או מי מטעם החברה ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 .4לחברה תהא הזכות ,אך לא החובה ,לבדוק את אישור עריכת הביטוח ,שיומצא על ידי הקבלן
כאמור לעיל ,ועל הקבלן לבצע כל שיוי ,תיקון ,התאמה או הרחבה ,שיידרשו על מת
להתאים את ביטוחי הקבלן להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
 .5מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השיויים כמפורט לעיל ,אין
מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי
הקבלן ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם ,ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא,
המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין ,וזאת בין אם דרשה עריכת שיויים
כמפורט לעיל ובין אם לאו ,בין אם בדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
 .6הקבלן פוטר את החברה ואת הבאים מטעם החברה מאחריות לכל אובדן או זק לרכוש או
ציוד כלשהו )לרבות כלי רכב וצמ"ה( ,המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי
החברה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה לקבלן כל טעה ,דרישה או תביעה
כלפי הזכרים לעיל בגין אובדן ו/או זק כאמור ,ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי
שגרם לזק בזדון.
 .7בוסף ,על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים ,בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו :ביטוח
חובה כדרש על פי דין בגין פגיעה גופית עקב השימוש בכלי רכב ,ביטוח אחריות בגין רכוש
של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  ₪ 400,000בגין זק אחד ,ביטוח "מקיף" לכלי
הרכב וביטוח במתכות "כל הסיכוים" לעיין ציוד מכי הדסי.
על אף האמור לעיל ,לקבלן הזכות ,שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח אחריות צד
שלישי( המפורטים בסעיף זה ,במלואם או בחלקם ,אך הפטור המפורט בסעיף  6לעיל יחול,
כאילו ערכו הביטוחים האמורים במלואם.
 .8בכל ביטוח רכוש וסף או משלים שייערך על ידי הקבלן ,ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על
זכות התחלוף כלפי החברה וכלפי הבאים מטעם החברה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור
לא יחול לטובת אדם שגרם לזק בזדון.
 .9מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעיין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים
או חלק מהם ייתו על ידי קבלי משה מטעם הקבלן ,על הקבלן לדאוג כי בידי קבלי
המשה פוליסות ביטוח אותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.
מובהר בזאת ,כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם ,לרבות
שירותים שיתו או אמורים היו להיתן על ידי קבלי משה .
 .10ספח הביטוח היו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם .על אף האמור לעיל,
אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית ,אלא אם חלפו  10ימים
ממועד בקשת החברה מאת הקבלן בכתב ,להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
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ספח 3
לכבוד
החברה לפתוח פ"ת בע"מ
א.ג, ..
הדון  :בקשה להעברת כספים ישירות לחשבון הבק והוראות בלתי חוזרות
אי הח"מ  , _________ ,ע.מ _______________
מבקש בזאת  ,שהכספים המגיעים לי מכם מעת לעת  ,עפ"י החשבויות שאגיש לכם ,
יועבר לחשבוי לפי הפרטים כדלקמן :
מס' חשבון  ___________________ :שם הסיף _______________________
 ___________________ :מס' הסיף_______________________ :
בק
הריי מצהיר בזה  ,שכל סכום כאמור לעיל  ,שייזקף בחשבון  ,ייחשב כתשלום ע"י החברה לפיתוח פ"ת בע"מ
לידי ממש  ,ביום זיכוי החשבון בבק  ,וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידי .
הי מאשר ומתחייב להחזיר לחברה לפיתוח פתח – תקוה בע"מ כל סכום שיופקד בטעות בחשבוי ה"ל ,
לפי ערך היום בו הופקד וזאת תוך  48שעות מהיום שתתקבל דרישה בכתב מן החברה לפיתוח פתח  -תקוה בע"מ
ובה פירוט הסכום שהופקד בטעות ואשר את החזרתי אי מתחייב בזה  ,באופן בלתי חוזר  ,לבצע .
_______________
תאריך

___________________
שם

____________________
חתימה וחותמת

אי הח"מ _________________________ ,עו"ד/רו"ח  ,מאשר בזה חתימת החברה ה"ל בפי  ,וכי החתימה
עשתה ע"י מורשי החתימה המוסמכים מטעם החברה  ,עפ"י תזכירה ותקותיה .
________________
תאריך _________________ :

אישור הבק
או הח"מ בק ______________ מאשרים בזאת כי בסיפו מוהל חשבון מס' ______________________
ע"ש __________________ .
במידה ויגיע מן החברה לפיתוח פ"ת בע"מ סכום כסף המיועד לחשבון ה"ל ע"ש הקבלן  ,יזוכה הח-ן ה"ל בסכום
המופקד .
במידה ויגיע סכום כסף שלא ע"פ הפרטים ה"ל במדויק  ,לא יופקד הסכום בח-ן ה"ל ויוחזר לכם במלואו בתוך
 48שעות .
ובזה באו על החתום ,
____________________________
שם איש קשר בבק ________________ טלפון ישיר ____________
פקס _____________ כתובת מייל ______________________
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ספח חתימות
לחודש

חוזה שערך וחתם בפ"ת ביום

שת 2020

בין-החברה לפיתוח פתח תקווה בע"מ
מרח' הסיבים  ,47פתח תקווה
)להלן" :החברה"(
מצד אחד;
לבין-_______________________________
מס' זיהוי ________________________
כתובת __________________________
טלפון ___________________________
פקס ____________________________
)להלן" :הקבלן"(
מצד שי;

ולראיה באו על החתום:
_____________
החברה

________________
הקבלן

אישור
אי הח"מ ________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזה כי חתימות ה"ה __________________ וכן
___________________ מהלי ____________________ )להלן" :התאגיד"( אשר חתמו על חוזה
זו בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם חברתכם לכל דבר ועיין.

____________________
תאריך
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______________________
חתימת עו"ד/רו"ח
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