מכרז פומבי מס' 3102/31
מתן שירותי פעילויות חברתיות
ו0או הפעלות (מתנפחים ,סדנאות
וכיוצ"ב) באירועים עירוניים
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מכרז פומבי מס' 3102/31
למתן שירותים חברתיים ו0או הפעלות (מתנפחים ,סדנאות וכיוצ"ב) באירועים עירוניים
 .1עיריית דימונה באמצעות אגף הרכש ( להלן  ":העירייה ") מזמינה בזאת גופים העומדים
בדרישות שיפורטו להלן ,להגיש הצעה למכרז למתן שירותים חברתיים ו/או הפעלות
באירועים עירוניים לקהל הרחב בתחומי העיר דימונה ,כמפורט במכרז זה .מובהר כי
השירותים המבוקשים מתחלקים לשני סוגים .האחד :מתנפחים השני :הפעלות חברתיות
וסדנאות.
 .2את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה ,קומה ב' אצל הגברת
יפה מרציאנו  ,תמורת סך של ( ₪ 0//כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו וזאת החל מיום
 310102/31ועד ליום  270102/31בשעה ( 30://בשעות העבודה הרגילות של העירייה).
פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר דוד לוי ,מנהל הרכש באגף הגזברות,
באמצעות פנייה בכתב בלבד ,בכתובת הדוא"ל  ,davidl@dimona.muni.ilאו
בפקסימיליה מס'  ,80-9431756טלפון לבירורים ולאישור קבלת הפקס' .80-9497279 :
 .7על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה ,בסך של 30,///
 ( ₪חמישה עשר אלף שקלים חדשים) לפי הנוסח המופיע במסמכי המכרז ,אשר תהיה
בתוקף עד לתאריך  , 703/02/31הצעה שלא יצורף לה כתב הערבות לא תובא כלל לדיון
ע"י ועדת המכרזים.
 .5אין העירייה מתחייבת על לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,העירייה
רשאית להתחשב ,בין השאר ,באמינותו ובניסיונה הקודם עם המציע.
 .4מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת ,מנוע מלהגיש הצעה /ות נוספת /ות עם גוף מאוגד
אחר שהוא אישיות משפטית נפרדת ,במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר ,הינו
בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 .9ההצעה ,על מסמכיה נספחיה ואישוריה תוגש בשני עותקים בתוך מעטפה סגורה ועליה
יצוין מספר המכרז בלבד (  , )17/2810ללא כל פרט מזהה של המציע ,כאשר היא ממולאת
וחתומה על ידי המציע במקומות הרלוונטיים ובתחתית כל עמוד.
 .3ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד לגברת יפה עזריה מנהלת מכרזים – קומה ג' חדר
 787בבניין העירייה ותשולשל לתיבת המכרזים ביום  210102/31עד השעה  ,30://הצעה
אשר לא תוגש במועד לא תתקבל.
 .0חלקים מההצעה ( לרבות מסמכים ,נספחים ואישורים ) אשר יוגשו לאחר היום והשעה
הנקובים דלעיל ,ייפסלו ולא ייכללו במניין המסמכים שידונו על ידי העירייה.
 .6פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום  210102/31בשעה  30:30בלשכת היועמ"ש קומה ג'
בבניין העירייה.

בברכה,
בני ביטון
ראש העיר.
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הוראות ותנאים להשתתפות במכרז
מכרז פומבי מס' 17/2810
מתן שירותים חברתיים ו/או הפעלות באירועים עירוניים
חלק א'
03

מבוא :

עיריית דימונה (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת גופים/יחידים העומדים בדרישות שיפורטו להלן
להגיש הצעות באחד או יותר מסוגי השירותים ו/או הפעלות באירועים עירוניים כמפורט במפרט
העבודות והשירותים הנדרשים בנספח ד' למסמכי המכרז.
השירותים יבוצעו לפי מפרט שירותים ,עבודות ו/או הפעלות ,הוראות מסמכי המכרז והחוזה על
כלל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכים אלה ,ועל הזוכה במכרז יהיה לדאוג לכח האדם,
כלי הרכב והציוד הדרושים לביצוע העבודות ולמתן השירותים במלואם על פי המועדים והתנאים
כמפורט במכרז זה ולשביעות רצון העירייה.
 .2תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ( תנאי סף) :
א .המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין -על המציע לצרף תעודת רישום
תאגיד (חברה ,עמותה ,אגודה שיתופית או שותפות) .או המציע הינו שותפות לא
רשומה ,עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו
המציע הינו שותפות לא רשומה .מציע יחיד יצרף צילום תעודת זהות0
ב .המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין ,שעיקר עיסוקו במתן שירותים נשוא
המכרז.
ג .למציע ניסיון במתן שירותי פעילויות חברתיות ו/או הפעלות באירועים לכלל
האוכלוסייה בהתאם לסוגי הפעילויות המפורטות במפרט העבודות והשירותים
המצורף לחוברת המכרז ומסומן כנספח ד' ,בין השנים  2814-2813בהיקף כספי אשר
לא יפחת מ ( ₪ 3//,/// -מאה אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ לכל שנה .
להוכחת הניסיון הנדרש ,בהיקף הכספי המבוקש ,יצרף המציע אישור רו"ח וכן
תצהיר המציע חתום ומאומת כדין ובו פירוט תקצירי הפעילויות והיקפן.
ד .צירוף אישור משטרה או לחילופין תצהיר ערוך וחתום כדין בדבר עמידתו של המציע
או בעלי השליטה בו בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות
מסוימים ( להלן ":חוק עברייני המין") ,התשס"א  2881ובהוראות חוק העונשין,
התשל"ז ( 1633 -להלן ":חוק העונשין") ,והתחייבות כי יעסיק במסגרת מכרז זה אך
ורק עובדים העומדים בדרישות חוק עברייני המין שלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון"
ו/או "פשע".
01
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מסמכי המכרז כוללים את החלקים והנספחים הבאים:
מבוא ותנאים מוקדמים להשתתפות במכרז.
הוראות למשתתפים ותנאי המכרז הכללים .
נוסח כתב ערבות בנקאית למשתתפים במכרז ,שיצורף להצעת המשתתף (המסומן
כנספח א').
תצהיר בגין אי תיאום מכרז ( מסומן כנספח ב').
כתב הצהרה והתחייבות לעניין העסקת כח אדם ועבירות פליליות ( מסומן כנספח ג')
מפרט העבודות  /השירותים המבוקשים ( .מסומן כנספח ד').
טופס הצעת המשתתף ( מסומן כנספח ה').
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הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ( מסומן כנספח ו').
הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד העירייה או לחבר מועצה ( מסומן כנספח ז').
תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף ( מסומן כנספח ח').
נוסח החוזה ( מסומן כנספח ט').
נוסח ערבות בנקאית -ערבות ביצוע ( נספח י').
טופס אישור על קיום ביטוחים ( נספח יא').

 .5להצעתו יצרף המציע את המסמכים הבאים:
א .אישור בדבר מורשי חתימה  -אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה
חתומה על ידי מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות
שלו .האישור חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.
ב .אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  -אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על
ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות) ,תשל"ו –  1639והתקנות שהותקנו על פיו.
ג .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.
ד .תעודת מפעיל למתקנים מתנפחים מאושרת על ידי המוסמך בחוק.
ה .ערבות בנקאית (ערבות השתתפות)  -אוטונומית ובלתי מותנית לטובת העירייה,
בסך של  ( ₪ 30,///חמישה עשר אלף  ) ₪שהוצאה לבקשת המציע בלבד .נוסח
הערבות יהא בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן כנספח א' ,הערבות תהא
צמודה למדד המחירים לצרכן ,כשמדד הבסיס הוא מדד חודש יוני  2810אשר
פורסם ב ,14.4.2810 -ושתעמוד בתוקפה עד ליום  . 703/02/31על המציע יהיה
להאריך את תוקפה של הערבות בהתאם לדרישת העירייה במידה והליכי המכרז
יתעכבו .משתתף שיידרש לעשות כן ,ולא יעמוד בדרישה זו ,תחשב הצעתו כפסולה
במידה ותוקף הערבות יפוג או יהיה ארוך מהמבוקש.
ו .אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה.
ז .תצהיר בדבר אי תיאום מכרז -בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז.
ח .תצהיר המציע ואישור רו"ח  -להוכחת עמידת המציע בדרישת הניסיון במתן
שירותים יצרף המציע אישור רו"ח וכן תצהיר מציע ערוך ,חתום ומאושר ע"י
עו"ד .על התצהיר להכיל מידע בדבר ניסיון המציע במתן פעילויות חברתיות לכלל
האוכלוסייה בהיקפים הכספיים הדרושים ( ₪ 188,888לכל שנה ) בין השנים
2814-2813
ט .מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים-
 תעודת האגד מאת רשם החברות או השותפויות או האגודות השיתופיות או רשםהעמותות.
 אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו ומורשי החתימהבתאגיד.
 תקנון התאגדות. במידה והמציע הינו עמותה רשומה  -אישור ניהול תקין מרשם העמותות .י .תצהיר -בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום ,בהתאם לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ( אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס ושכר
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מינימום ,והעסקת עובדים זרים כדין) ,תשל"ו  1639וזאת בהתאם לנוסח
התצהיר המצ"ב ומצוין כנספח ו'0
יא .אישורים והמלצות על ביצוע עבודות מן הסוג הנדרש במסמכי המכרז .יובהר ,כי
ההמלצות ישמשו לצורך הוכחת הניקוד האיכותי.
יב .העתק נוסף של כתב ההצעה  -נספח ה' לחוברת המכרז.
יג .קבלה המעידה על רכישת המכרז0
יד .אישור משטרה או לחילופין תצהיר – בדבר עמידותו של המציע ו/או בעל
השליטה בו בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
התשס"א ,2881 -על תקנותיו ( להלן ":חוק עברייני המין") ,וכן בהוראות חוק
העונשין ,התשל"ז 1633 -על החקיקה הנובעת ממנו ( להלן":חוק העונשין"),
והתחייבות כי יעסיק בהפעלות אך ורק עובדים העומדים בדרישות חוק עברייני
מין ,ושלא עברו כל עבירה בדרגת " עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק העונשין.
טו .הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז בדבר עמידה בתנאי סף  -בהתאם לנספח ח'
למסמכי המכרז.
טז .הצהרה בדבר קרבה משפחתית -לעובד העירייה או לחבר מועצה לפי בהתאם
לנספח ז' למסמכי המכרז.
חלק ב'  -הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים ,והליכי המכרז
 03הוראות למילוי מסמכי המכרז ,ולתנאי המכרז:
בחלק זה ,ובשאר מסמכי המכרז:
המציע0משתתף  -מי שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו.
המפעיל  -המציע/משתתף שיזכה במכרז.
העבודות ו0או פעילויות 0הפעלות  -מתן שירותי פעילויות חברתיות ו/או הפעלות
לכלל האוכלוסייה באירועים עירוניים ,בהתאם להוראות המכרז
והחוזה ובהתאם להוראות המנהל.
המנהל  -מנהל אגף התרבות בעירייה ו/או מנהל הרכש או מי מטעמם.
א .על המציע למלא בעט בכתב ידו ברור וללא מחיקות את ההערות והפרטים הנדרשים בכל
מסמכי המכרז .כמו כן על המציע לחתום על מסמכי המכרז בחתימה תקפה הן במקומות
המיועדים לכך במסמכי המכרז והן בתחתית כל עמוד ממסמכי המכרז .הצעה שלא תהיה
חתומה ו/או תישא חתימה חלקית בלבד ,עלולה להיפסל.
ב .על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך .כמו כן ,עליו לחתום על הצעתו
בתוספת חותמת של המציע ,תאריך וכתובת .יש לרשום את שם המציע באופן ברור ,בנוסף
על חתימה .במקום שבו נדרשת חתימה ,יש לציין את שמו המלא של החותם ,בכתב יד
ברור וקריא0
רישום שינוי ,תוספת ,מחיקה ,הערה או הסתייגות במסמכי המכרז ,שלא במקום המיועד
לכך ,אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי ,לא יחייב את העירייה ועלול להביא לפסילת
ההצעה.
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ג .מפרט השירותים והעבודות המבוקשות מצורף בזה ומסומן כנספח ד' .על המציע לציין
את שיעור ההנחה המוצע על ידו באחוזים ממחיר האומדן הנקוב במפרט העבודות על גבי
טופס ההצעה המסומן כנספח ה'.
הצעת המחיר תירשם בכתב ברור ,בעט דיו או במכונת כתיבה 0משתתף שלא ירשום דבר
בשדה זה ,יחשב כמי שלא הגיש כל הצעה למכרז 0משתתף המעוניין שלא ליתן כל הנחה,
ירשום בשדה המתאים את הספרה "0"/
ד .מובהר בזאת כי המציע בהצעתו ייקח בחשבון את כל החובות וההוצאות הצפויות
הכרוכות בביצוע הפעילויות מכל מין וסוג שהוא ,והמציע אשר יוכרז כזוכה לא יהא זכאי
לכל תשלום נוסף מאת העירייה.
ה .שיעור ההנחה לביצוע הפעילויות ,שיצוין על ידי המשתתף ,יהיה נכון לביצוע הפעילויות
למשך כל תקופת ההתקשרות ,כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.
ו .המציע ,מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל ויוכרז כזוכה במכרז ימציא לעירייה
אישור קיום הביטוחים בנוסח המצ"ב ומסומן בנספח יא' ללא כל שינוי בתוכנו.
ז .מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או
חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות
התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות העירייה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
ח .מובהר ,כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל
ובמקרה כזה המציע ה זוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי
המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש ,יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי
המועצה ועלול לגרום לביטול זכיה  0הסכם ,חילוט ערבות ההצעה  0ערבות ביצוע ומסירת
העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
ט .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת להתקשר בחוזה זה לביצוע מלוא
הפעילויות המפורטות או חלקן ,וכי ההחלטה לגבי כך ,מסורה לשיקול דעתה הבלעדי ,כמו
כן תהא רשאית העירייה לבטל ,להרחיב או לצמצם את היקף הפעילויות והכל לפי לשיקול
דעתה הבלעדי ובכפוף למגבלות תקציביות ותזרימיות הקיימות בעירייה ,ובהתאם לצורך.
י .לקבלת מענה לשאלות הבהרה בעניין תנאי המכרז יש לפנות בכתב באמצעות דואר
אלקטרוני  davidl@dimona.muni.ilלמר דוד לוי מאגף הגזברות וזאת עד ליום
0270102/31
יא .מובהר ומודגש כי תנאי המכרז הקובעים והבלעדיים יהיו התנאים המפורטים בכתב ואין
במתן מענה בע"פ כדי לשנות ו/או להוסיף עליהם.
יב .העירייה רשאית ,בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור,
יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז
בדואר רשום ,דוא"ל ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על-ידם בעת רכישת מסמכי
המכרז.
יג .הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז ,כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז
והחוזה ידועים לו ,וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.
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 02הגשת ההצעה:
א .את ההצעה ומסמכי המכרז יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ,ללא זיהוי חיצוני,
ולא יאוחר מיום  210102/31בשעה  ,30://בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדה של
רכזת ועדות המכרזים הגב' יפה עזריה הנמצאת בקומה ג' בבניין העירייה בדימונה.
ב .על המעטפה יצוין "מכרז פומבי מס'  17/2810למתן שירותי פעילויות חברתיות ו/או
הפעלות באירועים עירוניים".
ג .הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע בלבד  ,הצעה שתוגש
לאחר מועד זה לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.
ד .המציעים יוכלו להגיש הצעות לאחד או יותר מסוגי השירותים המבוקשים.
 01מעטפת ההצעה תכיל:
א .שני העתקים של ההצעה שיכללו בתוכם את הצעות המחיר -העתקים אלו יכללו את
טופס ההצעה וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם חתומים בתחתית כל עמוד
בחותמת וחתימה מקורית (לא צילום) ,למעטפה תצורף הערבות הבנקאית המקורית.
ב .במידה והמציע אינו מעוניין לחשוף מידע חסוי יצרף הוא עותק לעיון המתחרים –
ללא הצעת מחיר ובהשמטת המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם .יש לסמן עותק זה
כעותק לעיון המתחרים.
 00תוקף ההצעה:
א .ההצעה תעמוד בתוקפה למשך שישה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז .אם וכאשר יתמשך ההליך המכרזי מעבר לתקופה האמורה לעיל רשאית
ועדת המכרזים להאריך את תוקפה של ההצעה בעוד שלושה חודשים ועל המציעים
להאריך בהתאם לכך את תוקף ערבות ההצעה.
ב .במקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו
תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא ,תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז על בעל
ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז ,ולחלט בהתאם את ערבות ההשתתפות
של המציע שחזר בו מהצעתו ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים
במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.
 00בחינת ההצעות ושקלול הנקודות:
א.

ההצעות תיבחנה על פי ניקוד משוקלל של מרכיבי מחיר ואיכות כמפורט:
-

מחיר 08 :נקודות ,אשר יוענקו על בסיס שיעור ההנחה הגבוה ביותר שיוצע ע"י
המשתתפים ,ההנחה הגבוהה ביותר תזכה את המציע ברכיב זה ב188 -
נקודות ,כאשר המציע הבא אחריו ינוקד באופן יחסי לשיעור ההנחה
שנתן המציע הראשון.

-

איכות 28 :נקודות ,יוענקו בהתאם לקריטריונים המובאים להלן ובהתאם
למסמכים שיצורפו.
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מובהר כי ההצעות ייבחנו על כל פרק (חלק ממפרט העבודות והשירותים כפי
שמפורט בנספח ד') דהיינו על המציע לנקוב באחוזי הנחה מהמחיר המקסימלי
הרלוונטי לכל פרק בנפרד כאמור בטופס כתב ההצעה המצורף ומסומן כנספח ה'.
פירוט שקלול ההצעה:
תיאור

מסמכים להוכחה

סה"כ
נקודות

ניסיון בעבודה נשוא המכרז

על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על
שנות הניסיון בתחום המבוקש בהתאם
למפרט הפעילויות כפי שמופיע בנספח ד'
לחוברת המכרז ,על כל שנת ניסיון מוכח
יינתן ניקוד של  2נקודות ,כאשר מקסימום
הניקוד עבור חלק זה יעמוד על  18נקודות.

 18נקודות

התרשמות כללית

אופן הגשת ההצעה והתרשמות כללית 18
מניסיון המציע שהוצג על ידו.
נקודות

הקריטריונים שישקלו :איכות ורמת עבודות
קודמות ועמידה בלוח הזמנים כמפורט במפרט
העבודות והשירותים ובמסמכי המכרז זמינות
נותן השירותים .מקצועיותו של המציע ועובדיו
שיעניקו את השרות בפועל .חיבור בין מקבל
השירותים לנותן השירותים ,איכות העובדים,
התרשמות מהצוות המקצועי כפי שעולה
מהמסמכים שצירף להצעה.
תחושת יחסי אמון ,ביטחון וכו'.
העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון
קריטריונים נוספים הענייניים לביצוע
השירותים.
אחוז ההנחה על המחיר המקסימלי כמצוין
במפרט העבודות ( נספח ד').

סה"כ

להוכחת סעיף זה ,המציע יהיה רשאי להציג
המלצות בנוסח חופשי וכן כל מסמך
שימצא לנכון ,לרבות רשימת ממליצים
ופרטי קשר והצגת עבודות שבוצעו על ידו.
ןעדת המכרזים תהא רשאית לפנות
לממליצים על מנת להתרשם מהמציע .
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נקודות
3//
נקודות

ב.

העירייה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז ,לשם שיפור הצעתו ,בהתאם לדין.

ג.

העירייה רשאית לדרוש מהמציעים ,באם תמצא זאת לנכון ,אישורים נוספים על עבודות
או הזמנות והמלצות ממזמינים עבורם ביצעו המציעים הזמנות .כן תהא העירייה רשאית
לדרוש מהמציע במהלך העיון בהצעתו ,הסברים וניתוח של מחיר היחידה ,והמציע יהיה
חייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.

ד.

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא ,והעירייה
רשאית לבחון גם את ניסיונם של המציעים ,כשירותם ,ואופן עבודתם בעבר ,לרבות
במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.

ה.

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 ,עלולה לגרום לפסילת ההצעה.

ו.

העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות ההצעה ותנאיה ,סבירות ההצעה תיבחן ביחס לאומדן ולהצעות אחרות שיוגשו על
ידי יתר המשתתפים.
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ז.

ככל שתוגשנה הצעות זהות ,ייבחר המציע אשר יש לו ניסיון רב יותר בביצוע העבודות
נשוא המכרז ובהתרשמות העירייה מניסיונה בעבר עם המציע ,ככל שקיים .אם לאחר
בחינת הניסיון יהיו הצעות זהות כשאחת מהן היא של עסק בשליטת אישה תמליץ וועדת
המכרזים על ההצעה זו.
מבלי לפגוע באמור לעיל ,העירייה תהא רשאית להביא בכלל שיקוליה את אמינותו
וכושרו של המציע לבצע את החוזה ,את איכות התכנים המוצעים ,ואת כל המרכיבים
והנתונים בהצעתו ,לרבות מקום עסקיו ופנייה לממליצים.

ח.

לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של גופים שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפטית
נפרדת ,כאשר הגוף המאוגד האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי בעלות
כלשהם בגוף המאוגד האחר ,הכל בין במישרין ובין בעקיפין.

ט.

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז ,על מסמכיו ,לרבות
החוזה ונספחיו ,והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

י.

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים
כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם ,לא תתקבל
לאחר הגשת ההצעה.

יא .העירייה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או
ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את
היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז ו/או להקטינן ,בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי של העירייה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותה .העירייה שומרת על זכותה
לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל .כמו כן,
העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק מהעבודות
שהזמנתן בוטלה /נדחתה כמפורט לעיל.
01

הודעה על הזכיה והתקשרות:
א .העירייה תודיע לזוכה במכתב או באמצעות הפקס על זכייתו במכרז.
ב .הזוכה במכרז יהיה חייב לחתום על חוזה המכרז במשרדי העירייה ,לרבות ביולו,
ולהמציא את כל המסמכים שהמצאתם נדרשת ,לרבות ערבות בנקאית להבטחת
התחייבויות הזוכה ע"פ החוזה ולביצועו ופוליסות הביטוח כנדרש בתנאי המכרז
וההסכם ,וזאת בתוך  3ימים מקבלת הודעה בכתב על זכייתו במכרז .כל עיכוב בביצוע
כאמור ,ייחשב לאי קיום ההצעה וביטול הזכייה והעירייה תהיה רשאית ,במקרה זה,
לחלט את הערבות הבנקאית להשתתפות במכרז.
ג .על אף האמור לעיל תהיה העירייה רשאית אך לא חייבת ,להוסיף את חתימתה לחוזה
שהוגש חתום על ידי המציע הזוכה במסגרת הצעתו ומרגע שעשתה כן ייכנס החוזה
לתוקף ויחייב את שני הצדדים לכל דבר ועניין ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל גם
לעניין הפרתו.
ד .העירייה רשאית שלא לקבל אף אחת מההצעות שהוגשו ,ולבטל את הבקשה להציע
הצעות ,וזאת מבלי לגרוע מזכותה לפרסם הזמנה חדשה ולהציע הצעות ,או להתקשר עם
צד שלשיש כלשהו לביצוע מכרז זה כפי שתמצא לנכון.
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ה .העירייה שומרת לעצמה את הזכות את הזכות לפצל את ההתקשרות ,ע"י קביעת שני
מציעים או יותר כזוכים במכרז ,וכן רשאית העירייה להתקשר עם מציע מסוים רק לסוג
אחד של השירותים  /פעילויות נשוא מכרז זה ,הכל בהתאם לשיקול דעתה וצרכיה .כמו
כן רשאית העירייה לקבוע כשיר שני לזכיה.
ו .למציע לא תהיה כל עילה משפטית כנגד החלטת העירייה בדבר דחיית הצעתו ו/או פיצול
ההתקשרות לכמה מציעים.
 0 7עיון במסמכי המכרז:
א .ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז בהתאם לקבוע בתקנה (22ט) לתקנות
העיריות( -מכרזים) ,תשמ"ח –  ,1603ובהתאם להלכה הפסוקה.
ב .מציע שלא צרף להצעתו עותק לעיון המתחרים כאמור בסעיף (7ב) בטופס ההצעה
כסודיים ולא צירף עותק לעיון המתחרים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון
מציעים אחרים ,אם יוכרז כזוכה במכרז.
ג .סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם
בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים
אלה של הצעות המציעים האחרים.
ד .יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד
אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ,לדיני עיון ולאמות המידה המחייבות
רשות מנהלית.
ה .החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם
כסודיים ,תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה
בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
ו .החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,תודיע הועדה למציע הזוכה בטרם מסירת
החומר לעיון המבקש.
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תקופת ההתקשרות והיקפה:
א.

תקופת ההתקשרות הינה  12חודשים ממועד חתימת הצדדים על החוזה.

ב.

לעירייה נתונה האפשרות ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להאריך את תקופת
ההתקשרות ,לתקופה של עד  12חודשים נוספים ורצופים ,עד פעמיים נוספות
ונפרדות כך שבסך הכל תקופת ההתקשרות לא תעלה על  11חודשים .בחרה
העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות – תמסור על כך הודעה למפעיל טרם
סיום תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (לפי העניין).

ג.

חרף האמור לעיל ,עיריית דימונה תהא רשאית לסיים ההתקשרות בהודעה
מראש ובכתב ,של  78ימים ,בחרה העירייה לעשות כן ,יהא המפעיל זכאי אך ורק
לתמורה בגין השירותים ו/או העבודות אשר הושלמו על פי דרישות המכרז
והמפרט המצורף ,ולא יהא זכאי לכל פיצוי מעבר לכך ,ובכלל זאת בגין עלויות
בהן נשא ,אבדן רווח וכיוצ"ב.

ד.

העירייה תהא רשאית לשנות את היקף ההתקשרות ובכלל זה :להרחיב ו/או
לצמצם פעילויות  -על פי צרכיה ושיקוליה.
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התמורה ואופן תשלומה
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א.

תמורת ביצוע העבודות ו/או השירותים לפי תנאי המכרז והחוזה ישולמו לזוכה סכומים
בהתאם לסוג הפעילות אשר בוצעה בפועל וניתנה לגביהם הזמנת עבודה חתומה כדין
בשווי התעריף המוצע לכל פעילות ,לתמורה יתווסף מע"מ כדין.

ב.

לצורך קבלת התמורה ,יעביר הזוכה למנהל ו/או לאגף הגזברות ,עם השלמת כל פעילות,
חשבון מפורט ,נקוב בש"ח ,ביחס לסכום התמורה המגיעה לו בעד השירותים והעבודות
שביצע ,אשר יכלול את פירוט הפעילות שבוצעה ,ויצרף לו כל מסמך ו/או אישור רלוונטי.

ג.

חשבונותיו של הזוכה ייבדקו ע"י המנהל ו/או הגזברות אשר יוכלו עפ"י שיקול דעתם
הבלעדי לאשר את כל החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.

ד.

התמורה תשולם לזוכה ,עפ"י חשבון מאושר בתנאי תשלום שוטף  00 +ימים מתום חודש
החשבון ,ובכפוף להצגת חשבון מפורט בצירוף כל האסמכתאות הנחוצות.

ה.

התמורה הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור ביצוע כל
התחייבויותיו של הזוכה לפי הסכם זה ולפי מסמכי המכרז ולפי הדין ,והיא כוללת ,בין
היתר ,את חישוב הוצאות המפעיל בגין שכר עבודה והעסקת עובדים ,רכישת ציוד ,שימוש
בכלי הרכב והציוד ,הוצאות רישיונות והיתרים ,אגרות ותשלומים לפי הדין וכן כל
הוצאה אחרת שהיא הדרושה לביצוע העבודות.

ו.

העירייה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לעכב או לדחות תשלום כל חשבון אם הזוכה
אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי ההסכם .במקרה שכזה ,תיתן העירייה הודעה בכתב
לזוכה ,בה תצוין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית התשלום כאמור.

 03/הזמנת העבודה:
 .1עיריית דימונה רשאית להזמין מהזוכה/ים את כל השירותים ו/או העבודות ו/או חלקן
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי זמן סביר לפני מועד האירוע המתוכנן ועל הזוכה להיענות
להזמנות העירייה לבצע את השירותים ו/או עבודות הנדרשים בהתאם לדרישת העירייה על
פי תנאי המכרז.
 .2העירייה רשאית לשנות ,בכל עת ,את היקף השירותים ו/או העבודות שהוזמנו לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,מבלי שלזוכה תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך ,הכל כמפורט
במסמכי המכרז ובחוזה .לצורך כך ,מובהר ומוסכם כי לעירייה שיקול דעת מוחלט באשר
להערכת היקף השירותים ו/או העבודות ,מיקום העבודות ,מהותן ,מורכבותן ,רווחיותן
וכיו"ב .הזוכה מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודה ו/או
הפעילויות כאמור לעיל.
 .7יובהר בזאת ,כי לא תשולם כל תמורה בגין עבודה  /פעילות שבוצעה ללא הזמנת עבודה
חתומה כדין ע"י מנהל מחלקת הרכש וגזבר העירייה .לא תשמע כל טענה בדבר אי תשלום
בגין ביצוע עבודה  /פעילות ללא הזמנת עבודה חתומה כדין.
ערבות ביצוע:

033
א.

עם הכרזת המציע כזוכה במכרז וחתימה על ההסכם ,ולצורך הבטחת ביצוע וקיום תנאי
המכרז וההסכם ימציא ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) אוטונומית ובלתי מותנית ,צמודה
למדד המחירים לצרכן ,בסך של  ₪ 30,///אשר תהיה תקפה בכל תקופת ההתקשרות,
11

הערבות תהא בנוסח המצורף ומסומן כנספח י' למסמכי המכרז ,על הזוכה יהיה
להאריכה מעת לעת בהתאם לדרישת העירייה.
ב.

לא חתם הזוכה על ההסכם כאמור בסעיף  9ו/או לא המציא ערבות ביצוע כמפורט
בסעיף א' לעיל ,תהא רשאית העירייה לחלט את ערבות ההשתתפות במכרז הנזכרת לעיל
ו/או למסור את העבודות לאחר ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של העירייה על פי
תנאי מכרז זה ,על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

כללי
 032פרשנות:
א 0מילים וביטויים ,ככל שלא הוגדרו במסמכי המכרז תהא להם המשמעות שיש להם בחוק
חובת המכרזים ,תשנ״ב  ,1667 -בתקנות חובת המכרזים ,תשנ״ג  ,1667 -בפקודת
הפרשנות או בחוק הפרשנות ,התשמ״א  ,1601 -אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או
מהקשרו מובן אחר.
ב.

ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז ,אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו
של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

ג.

ההסכם המצורף למכרז זה ,על נספחיו ,מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .יש
לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד המשלים זה את
זה.

ד.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני
הנוסחים.

ה.

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח ההסכם.

ו.

כל האמור בלשון יחיד  -לשון רבים במשמע ,ולהיפך .כל האמור בלשון זכר  -לשון נקבה
במשמע ,ולהיפך.

ז.

כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי
פרשנות.

 031דרישה למידע נוסף ,הדגמה והבהרות:
א.

ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל -פה
להצעה ,כולה או מקצתה ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו
או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים .ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן
ההצעה.

ב.

לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר או המלצות או אישורים
המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז ,לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי
המכרז .בכלל זה רשאית ועדת המכרזים לדרוש מהמציע להביא ,על חשבונו ,אחת או
יותר מהטובין המוצע על ידו לבחינה בעירייה.

ג.

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה לרבות הוספת מסמך שהיה
על המציע לצרפו להצעה או להבליג על הפגם ,אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון
בין המציעים או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של
מכרז זה.
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 030הצעה תכסיסנית
הצעה תכסיסנית ,חסרת תום-לב או הצעה הפסדית שמניתוח שלה עולה כי אין לה בסיס
כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו  -תיפסל.
 030הצעה מסויגת או מותנית
א0

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם
דרישות המכרז .ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם
מהסייג או מהתנאי מטעמים שיירשמו.

ב.

מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו
או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות ,והעירייה תשקול את פנייתו ותשיבו ,הכל
בהתאם לקבוע בסעיף  7לעיל.

 031הוצאות השתתפות במכרז
כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז יהיו על חשבון המציע ,וזאת ללא קשר
לתוצאות המכרז .עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרה של המציע כי ידוע לו שכל
ההוצאות הכרוכות בהשתתפותו במכרז הינן על חשבונו ,וכי לא תהיה לו כל דרישה או
טענה להחזר כספים או כל פיצוי אחר מהעירייה בגין הוצאותיו כאמור.
 037ביטול ודחייה
ועדת המכרזים רשאית לבטל או לדחות את המכרז בכל שלב ,ולמציעים לא תהיה זכות
לדרוש את אכיפתו או לדרוש השבת כספים שהוצאו בקשר עם עריכת המכרז או כל פיצוי
אחר.
 031סמכות שיפוט
סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה וההסכם המצורף לו נתונה לבית המשפט
המוסמך בדימונה או בבאר שבע לפי העניין.
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נספח א'

לכבוד:
עיריית דימונה
(להלן" :העירייה")

כתב ערבות בנקאית
(ערבות השתתפות)

הנדון :ערבות בנקאית מס' ______________
 .1על פי בקשת __________ להלן" ( -הנערב") מס' ת.ז /ח.פ /ח.צ _______________
מרחוב __________________ ( כתובת מלאה כולל מיקוד) ,אנו ערבים בזאת באופן
בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחוייבותיו של הנערב הנובעות מהשתתפותו במכרז פומבי
מס'  3102/31למתן שירותי פעילויות חברתיות ו/או הפעלות ( מתנפחים ,סדנאות וכיו"ב)
באירועים עירוניים ,לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב עד לסכום כולל של
 (30,///במילים :חמישה עשר אלף שקלים  ) ₪בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד
המחירים לצרכן ( כללי) (תוספת של מדד חיובי בלבד) ,כפי שמתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה (להלן":המדד") בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות
למכרז לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות ( להלן" :סכום הערבות").
 .2אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  1דלעיל בפעם
אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי
שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 .7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  1לעיל תוך שבעה
( ) 3ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על ידי מנכ"ל העירייה
ו/או גזבר העירייה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק
את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש
תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.
 .5לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .4ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ( 703/02/31כולל).
 .9תוקף ערבות זו ניתנת להארכה בהודעה בכתב של העירייה באופן חד צדדי לבנק ,בלא
צורך בקבלת הסכמת הנערב ,לתקופות נוספות של שנים עשר חודשים נוספים (כל אחת
מהן) מהמועד הנקוב בסעיף  4דלעיל.
 .3כל דרישה על פי ערבות זו ,צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תם תוקפה של הערבות
כנקוב בסעיף  4לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה
הנוספת (באם הוארכה) כאמור בסעיף  9דלעיל.
לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת.
 .0ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
________________
שם הבנק.
טופס זה חייב בחתימה  +חותמת אישית של ה"ה ___________ וחותמת הסניף.
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נספח ב'
תצהיר בדבר אי תאום הצעה מכרז
.1

אני הח"מ __________________________ ת.ז _______________ .מוסמך
הצעת/י
עם
בקשר
זה
תצהיר
על
לחתום
כדין
____________________________________ (להלן" :המציע") ,למכרז
____________ ,מכרז פומבי מס' ( 17/2810להלן" :המכרז") ,מצהיר בזאת
כדלקמן :אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המציע למכרז.
המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

.4

המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או
תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר
מהצעת המשתתף למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים
כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון  /לא נכון (יש לסמן
בעיגול את התשובה)0
אם לא נכון ,נא פרט:
_____ _______________________________________________________
____________________________________________________________

.2
.3

.5
.6
.7
.8
.9

.11

.11

המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים,
לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).
פרט:
נא
נכון
לא
אם
____________________________________________________________
____________________________________________________________
אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל0
__________
תאריך

_____________________
שם המצהיר ותפקידו

______________________
חתימת המצהיר

אישור
אני החתום מטה ,עו"ד ________________________ מאשר ,כי ביום ____________
התייצב בפני __________________________ הנושא ת.ז___________ שמספרה
_________________ והמוסמך להתחייב בשם המציע ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את
האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי
את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
______________________
תאריך

_________________________
שם מלא  +חתימה  +חותמת
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נספח ג'
כתב הצהרה והתחייבות לעניין העסקת כח אדם – עבירות פליליות
לכבוד
עיריית דימונה
א.ג.נ,
הנדון :כתב הצהרה והתחייבות לעניין העסקת כח אדם – עבירות פליליות
אני 0אנו הח"מ,
כדלקמן:

 ,מצהיר0ים ומתחייב0ים בפניכם

ת0ז0

.1

הנני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת ,כי אני/ו ו/או מי מטעמי/נו ,עומדים בדרישות החוק
למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,2881-על תקנותיו [החוק
והתקנות ,להלן" :חוק עברייני המין"] ,וכן בהוראות חוק העונשין ,התשל"ז 1633-על
החקיקה הנובעת ממנו [להלן" :חוק העונשין"] ,וכי אעסיק/נעסיק במסגרת קיום
השירותים ו/או העבודות באירועים העירוניים נשוא מכרז זה אך ורק עובדים העומדים
בדרישות חוק עברייני המין ,ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג
בחוק העונשין.

.2

ככל שאזכה/נזכה במכרז וכתנאי לתחילת מתן השירותים ,אמציא/נמציא לעירייה
אישורי משטרה ,בהתאם לחוק ולתקנות כאמור [להלן" :אישור המשטרה"] ,לגבי/נו,
לרבות בעלי השליטה בי/נו ,ככל שישנם.

.3

מובהר ומוסכם בזאת ,כי אמציא/נמציא אישורי משטרה לגבי/נו ,לרבות בעלי השליטה
בי/נו (ככל שישנם)  ,מדי חצי שנה ,לאורך כל תקופת החוזה ,וכי ככל שיתחלפו עובדי/נו,
במהלך תקופת ההסכם ,אמציא/נמציא אישורי משטרה בהתאם ,גם לגבי העובדים
החדשים.

.4

הנני/ו מצהיר/ים כי חתמתי/נו על כתב התחייבות זה וההצהרות דלעיל ,לאחר שהובהרו
לי/נו משמעויותיו ,ולאחר שקיבלתי/נו את כל ההבהרות שנדרשו על ידי/נו ,וללא כל
כפיה ,לחץ או השפעה בלתי הוגנת.

ולראיה באנו על החתום:

_______________
תאריך
אישור עו"ד

_________________
חתימה

אני החתום מטה ,עו"ד ________________________ מאשר ,כי ביום ____________
התייצב בפני __________________________ הנושא ת.ז___________ שמספרה
_________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם
לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה
בפני.

______________________
תאריך

_________________________
שם מלא  +חתימה  +חותמת
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נספח ד'
מפרט השירותים ו0או עבודות ומחירון
מכרז מס'  - 3102/31מתן שירותי פעילויות חברתיות ו0או הפעלות באירועים עירוניים
 03פעילויות בנושא איכות הסביבה
תוכן הפעילות

מחיר ליחידה ללא מע"מ

בחירת  7סדנאות מבין האפשרויות הבאות  :זחל ראש דשא ,ארנק משמשונית ,מעמד ₪ 7888
לעטים  ,כרטיסי ברכה ,פרי מגנט לעטים ( כ 788 -ערכות)
סדנת יצירה להכנת עששיות ממוחזרות אלקטרוניות ( כ 288 -משתתפים)

₪ 088

סדנא ליצירת חץ וקשת מעץ ( כ 288 -משתתפים)

₪ 088

סדנת אביב פורח – כלי ממוחזר בו יעשה סידור פרחים יבשים (כ 288 -משתתפים)

₪ 088

סדנא ליצירת מדורה בוערת אלקטרונית -בסיס המדורה מבקבוקים וכלים ממוחזרים ₪ 088
לתוך המדורה תוכנס מנורה אלקטרונית שתדמה אש בוערת ( כ 288 -משתתפים)
 9סדנאות מחומרים ממוחזרים על פי רעיונות לבחירה (כ 788 -משתתפים)

₪ 4888

סדנא בנושא חוק האריזות (כ 788 -משתתפים)

₪ 088

סדנא לבניית כלי הקשה מחומרים ממוחזרים (כ 788 -משתתפים)

₪ 1488

סדנאות בנושא התייעלות אנרגטית – הבית הירוק והחסכן .

₪ 1488

סדנא מזון בריא ומקיים -בישול חווייתי עם המשתתפים והרצאה על מזון בריא ומקיים (כ₪ 7888 788 -
משתתפים)

הרצאה יהודית סביבתית \חרדים לסביבה ( כ 148 -משתתפים)

₪ 1488

גנרטור אנושי – 5עמדות דיווש שבאמצעותו ניתן להפעיל תאורה ,הטענת פלאפונים ועוד ₪ 2088
( כ 138 -משתתפים)
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 02פעילויות בנושא זהירות בדרכים

לקשישים בנושא חציה בטוחה  ,קולנועיות  ,תחבורה ציבורית ₪ 2488
ים).

שא בטיחות בדרכים  :חציה בטוחה ,חוקי תנועה ,חגורות בטיחות ,רכיבה ₪ 2488
וחצי (כ 988 -משתתפים)

מתהפך  7שעות  .תלמידים מתחלפים ( כ 248 -משתתפים)

₪ 7888

דרכים ( כ 488 -משתתפים)

₪ 1488

ל אופניים שעת רכיבה לכיתה ( כ 198 -משתתפים)

 ₪ 388לכיתה

חגורת בטיחות -תלמידים מתחלפים ( כ 248 -משתתפים)

₪ 2888

טיבי עם שלטים בנושאים נבחרים  54דקות  2סבבים ( כ 788 -משתתפים)

₪ 7888

שא אלכוהול בנהיגה ,אופניים חשמליים  54דקות ( כ 988 -משתתפים)

₪ 2488

גנטים עם מסרים בטיחותיים ( כ 748 -משתתפים)

₪ 4888

 2עמדות  7שעות תלמידים מתחלפים (כ 248 -משתתפים)

₪ 2888

 01מתקנים מתנפחים ומתקני מים

ענק ו/או מתקן "דולפין" ענק

₪ 1788

מ"א

₪ 1788

לי למים

₪ 1788

ף

₪ 1788
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תקן מתנפח ממונע ל –  5משתתפים בו זמנית – בו מחוג שנע במהירויות ₪ 1498
אקטיבית וקואורדינציה ,מאושר ע"י מכון התקנים

קי ענק מעץ – מבוכים ,סולמות וחבלים ,מגלשיים ,סודוקו ,משחק זיכרון ₪ 1798
י מדריך מוסמך ומיומן

נק מתנפחים מאויישים לתחרויות משחק על דשא -כל כדור מכיל בתוכו ₪ 1048 2
ים בחגורת בטיחות ורתמת ידיים ,רגליים ומרכז גוף – לכל כדור דופן
לים צמודים ,מאושר ע"י מכון התקנים

סלול הישרדות באורך  24מטר גובה 5 ,מטר רוחב ,מסלול מכשולים צבאי ₪ 2428
לול חבלים ,טיפוס וגלישה ,מאושר ע"י מכון התקנים

–  0מסלולי באולינג – דפנות מסלול מתנפחות ,פינים מסוגים שונים ₪ 1808
 28פרסים ,מאושר ע"י מכון התקנים

 – paאולם ירי מתנפח (  0מ'  7/מ') ,רשתות הגנה צידיות ,ירי כדורי ג'ל ₪ 1208
ר מטרות לעבר מטרות נייחות (בקבוקים וכו') מאושר ע"י מכון התקנים

וקי אוויר ענקי +כל העזרים 0 -משתתפים

₪ 408

סוג אתגרון – מסלול מכשולים והפתעות

₪ 1288

מקפצה עם הצללה ,מותאם לפעוטות/ילדים

₪ 1288

מסוג מגלשה מותאם לפעוטות/חנ"מ – עלייה וירידה משני הצדדים ,שני ₪ 1288
מאושר ע"י מכון התקנים

לחנ"מ/פעוטות -כולל בריכה וכדורי משחק צבעוניים 2 ,נדנדות זחל₪ 1988 2,
י משחק 4 ,צורות ספוג גדולות לבנייה ומשחק 4 ,כדורי פזיותרפיה ענקיים

תנפח  7/7כולל  288בלונים לחנ"מ/פעוטות

₪ 068

קטן כולל  4מזרוני פעילות 2 ,נדנדות ובריכת כדורים צבעוניים  +מקפצה  1288 4ש"ח
צללה במתנפח .מאושר ע"י מכון התקנים

ב מתנפח בסאונד מלא ( כולל זולות ישיבה)
(  7מפעילים)

ה  4מסלולים (  5מפעילים)

₪ 6888
₪ 2488
₪ 2888
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פול

₪ 2888

ד קרן" ו/או מתקן קפיצה "דולפינים"

₪ 688

ו/או שו"ע

₪ 688

משתתפים

₪ 688

י" ו/או שו"ע  5משתתפים

₪ 688

/או מגלשת "מיקי מאוס" ו/או מתקן קפיצה צב

₪ 688

 00פינות ומתחמי יצירה והפעלה חוויתיים ואתגריים

ללת :זוחלים ,בעלי כנף (תוכי ,ציפורי שיר ,אווזים ,ברווזים ,תרנגולות₪ 1648 ,
סמים (ארנבות ,שרקנים ,עכברים) ,זוחלים ועוד .כולל מתחם מתאים
ה או ליטוף פעיל

טי לוליינות ,להטוטי ג'אגלינג ,קוסם ,הצגות ילדים ,מופעים אקטיביים ₪ 2208
ד"ר מולקולה ועוד)

לל  4אמנים ויותר ,אמן ילדים אורח ,עזרי מבני לוליינות (טרייפוד)₪ 5588 ,
קטיביות

י צורות ,קריקטוריסט ,צייר פורטרטים ,קומיקס ,צייר גוף\ מאפר מקצועי₪ 1798 ,

אמן מפעיל ,מערכת הגברת שטח מקצועית 2 ,מיקרופונים ,מסך ענק ,מקרן

₪ 1288

וף ,קעקועי נצנצים ( 788קעקועים) ,צמות אפריקאיות (ללא הגבלה עד תם ₪ 428

– מפעיל מקצועי 58,תופי ג'מביי ,תופים שונים ומגוונים לחשיפה והכרות₪ 1088 ,
ת ,מערכת הגברה

כל הסוגים ובכל הגדלים – הכרות ,לימוד ,התנסות בתקיעה

₪ 1398

ת מודרכת :
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ציות ( 12קפציות)

₪ 1908

תית עם עזרים (כדורים ,צעיפים ,כלי נגינה וכו')

ם

דים/הורים וילדים בתוספת עזרים (מטפחות ,כדורים ,כלי נגינה ועוד) –
משתתפים בו זמנית.

קצועי להפקת בועות ענק בשלל צורות וגדלים– כולל  18גיגיות עם חומר ₪ 908
טטי לצורך בטיחות ומניעת החלקה ,מכונת בועות

לתלמידים :מצנח ענק ,כדור ענק מתנפח ועוד ...בהנחיית מדריך מוסמך

₪ 508

לף נייד –  18מסלולי גולף מעץ מלא שונים ומאתגרים ,מקלות גולף ₪ 2888
י גולף

ה למטרה בתוך סוכות מובנות ומקורות  +דוכן כרטוס  +חנות פרסים ₪ 2198

ן כרטוס  788 +פרסים  +חידון מונחה סביב נושא האירוע

₪ 628

שולחן –  0שולחנות (  58ס"מ 58/ס"מ) כל שולחן הוא טופ של משחק ₪ 1888
שש בש ,סולמות וחבלים ,ארבע בשורה ,איקס עיגול ועוד + .משחקי רצפה
מ')

מדיה קונסולות משחק  + sony +wii+X Boxשטיחי משחק ,מסכי פלזמה ₪ 1808
חוטי ויתר עזרים

ם –  28כלי רכיבה מסוגים –  9אופני יציבות 9 ,בינבה ג'וק 7 ,קארטינג₪ 1288 4 ,
ם מתנפח ( 18מ'  18 /מ') לצורך תיחום ושמירה על בטיחות המשתתפים

ם לבוגרים 9 -מכוניות פדלים מקצועיות בתוך מתחם מתנפח

₪ 4888

מתנפח 0 ,משתתפים מכניסים את ידיהם לתוך התא דרך גומות מובנות ₪ 398
כמה שיותר תלושי זכייה המתעופפים באוויר .אטרקציה נושאת פרסים
ות)

ים מכאניים מסוג  – ponycycleהמונעים ע"י משקלו של הרוכב ,ללא ₪ 1288
או סוללות 2 :סוסי רכיבה לילדים במשקל עד  68ק"ג 2 ,סוסי רכיבה
שקל  48ק"ג

ם –  788ערכות עפיפונים מוכנות ,צבעים מסוגים שונים ,עזרי הדבקה ₪ 1328

לות אקטיבית – ללא הגבלה

₪ 148
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כות לפחות )  +מתחמי יצירה הכוללים  4גזיבו 0-18 ,שולחנות הפעלה₪ 698 18 ,
 58כסאות לקטנטנים ,מחצלות ,משטחי דשא סינטטי:

ת לחגים/ימי ציון/נושא האירוע :שלטים ,תיקים ,חמסות ,כדים ,מקלות
אגלינג ,צביעה ,עבודה עם מדבקות ,עבודה עם עזרים מהטבע (זרעים,
טניות וכיו"ב) ,חרוזים ,חול צבעוני ועוד...

סבונים ,חימר ,עיסות נייר או נסורת ,חומרים מן הטבע ועוד...

וחלוקה בעת הפעילות ללא הגבלה כולל כיתוב ייחודי מתואם עם המנהלת ₪ 1288
ק  +דיסק הכולל את כל תמונות האירוע

לפארק ( 1מ'  1 /מ')  788 +מגנטים ( 18ס"מ  18 /ס"מ) לחלוקה לקהל הרחב ₪ 988
האירוע ומועדו ,בתיאום מלא עם המנהלת החברתית בפארק ,בהתאם
לבקשתה ,ובמועד של כחודש טרום קיום האירוע.

קיות לקבלת פנים ולצילום עם באי האירוע -דמויות מוכרות וחביבות על ₪ 628
קונג פו פנדה ,דובי  ,מיניון ,בובת כדורגל וכו') – לפחות  2בובות שונות



פינת זולה -על הזוכה במכרז להציב בהתאם לדרישת העירייה פינת זולה הכוללת 18
מחצלות 18 ,שולחנות נמוכים עם מפות ושרפרפים -ללא עלות נוספת 0



בכל הזמנת פעילויות יצירה וסדנאות יציב המזמין  7גזיבו 7 ,שולחנות יצירה גדולים18 ,
שולחנות לקטנטנים  58 +כיסאות מותאמים  18 +מחצלות ובהתאם לכמות הקהל
הצפויה – ללא עלות נוספת.



יובהר ,כי ההפעלות הינן נקודתיות ,כאשר כל הפעלה מתקיימת בפני עצמה ואינה בבחינת
פרויקט מתמשך.

קהל יעד:
כלל הקהילה – אירועים פתוחים לקהל הרחב
אוכלוסיות מיוחדות – אירועים מובחנים סגורים לקהל הרחב ומותאמים לקהל יעד מסוים.
לוחות זמנים אפשריים:
האירועים ו/או פעילויות חברתיות ייתכן ויתרחשו על כל השנה ומתקיימות בהתאם לימי חג,
חופש וימי ציון:
דגשים והבהרות:
 .1ההפעלות כולן או חלקן וכן המתקנים כולם או חלקם יוזמנו בהתאם לתקצוב האירוע
ואופיו ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
 .2בטרם הקמת ההפעלה ,יקבל המפעיל את אישור העירייה על העמדת התחנות והעמדות
ומיקומן  ,כמו כן ימציא המפעיל את כל האישורים הנדרשים לרבות אישורי תקן
בטיחות משטרה ועוד .
 .3על המפעיל להיות זמין להקמת הפעלה ולהיות בקשר רציף עם מנהל האירועים ,לתת
מענה טלפוני ולהיות זמין לפגישות ולהקמת אירוע בטווח של עד שבוע מראש.
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 .4משך זמן כל אירוע נטו לא יפחת מ –  7.4שעות לא כולל זמני הרכבה ופירוק המתקנים .
 .5המפעיל יגיע לאירוע לכל הפחות שעה לפני המועד שנקבע להתחלתו זאת לצורך הערכות,
העמדת המתקנים וקבלת אישורים מבעלי מקצוע נדרשים.
עם תום הפעילות באחריות המפעיל לפרק את מתקניו ולאסוף את ציודו.
 .6העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לדחות למועד אחר אירוע ו/או פעילויות
שהוזמנו מאחת הסיבות כדלקמן :כוח עליון ,מלחמה ,מצב חרום ,מחלה ,אבל לאומי או
מקומי ,חסימת כבישים ,חקיקה ,צווים ו/או הוראות רשות מרשויות המדינה ,מצב
כוננות ו/או כל פעולה או מעשה או מחדל שאינם תלויים ו/או שאינם בשליטת המפיקה,
שאינם מאפשרים קיום ההפעלות במועד .במקרה כזה לא יהיה לשום צד טענות כלפי
הצד השני.
 .7המפעיל מתחייב לנהל את האירוע ולהיות במקום בזמן האירוע.
 .8המפעיל מתחייב להעסיק את מספר העובדים הנדרש לשם ביצוע יעיל ,מדויק ומתוך
מקצועיות ומיומנות ,ולפחות מפעיל אחד מקצועי בכל תחנת הפעלה.
 .9על המפעיל לספק את כל האישורים המתאימים הנדרשים על פי החוק:
 פינת ליטוף :אישור וטרינרי /משרד הבריאות ואישור קיום אירועים תחת כיפת השמים
 מתנפחים ,איפור ,עזרי פעילות – תו תקן ממכון התקנים ,אישור מהנדס /יועץ בטיחות,
תעודת מפעיל למתקנים מתנפחים מאושר ע"י מי שהוסמך לכך בחוק.
 .11על המפעיל להעסיק בהפעלות רק עובדים שעומדים בתנאים הבאים:
 ניסיון עבודה עם קהל
 סבלנות ,סובלנות ואדיבות
 גיל  13לפחות
 לבוש הולם הכולל נעליים סגורות ,לא פרובוקטיבי ומכבד.
 לבוש אחיד  -כולל סימן מזהה כעובד (חולצה עם שם המפעיל ,תג זיהוי)
 ידע ויכולת להפעיל את המתקנים
 .11פיצוי מוסכם של  ₪ 3,///במקרה שהמפעיל הפר ההסכם ,תוך התייחסות לפרמטרים
הבאים:
 חוסר בתחנה/מתקן ,לכל מקרה.
 העדר מפעיל מקצועי ,עובד ,אמן מובטח ,לכל מקרה.
 מפעיל או עובד מטעמו שעזב במהלך האירוע ,ולפני שהסתיים ,לכל מקרה.
 איחור של  28דקות והלאה בהגעה לפעילות ,בהתאם למוסכם.
 כמות לא מספקת של עזרים ,אביזרים ,חמרי יצירה וכי"ב ,בהתאם למצוין במפרט
הטכני ,לכל מקרה.
 מפעיל לא מקצועי בתחנת ההפעלה ,לכל מקרה.
 חוסר בציוד – כסאות ,מחצלות ,שולחנות הפעלה ,שולחנות לטף ,שרפרפים ,גזיבו וכיו"ב,
בהתאם למצוין במפרט הטכני ,לכל מקרה.
 ציוד הגברה לא תקין ,לא מקצועי ,לא מספק ,לכל מקרה.
 התנהגות לא הולמת של עובד כלפי הקהל ,שותפיו לעבודה או בכלל ,לכל מקרה.
 סטייה או אי עמידה בתוכנית הפעילות המאושרת.
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מובהר בזאת כי במקרה של אי הגעה להפעלה -דבר המהווה הפרה בוטה של המכרז וההסכם
הנלווה לו ,גובה הפיצוי המוסכם יעמוד על סך  ₪ 0,///ו/או שווי עלות ההזמנה לפי הגבוה
מביניהם ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

ח0פ00ת0ז______________________:0
שם המציע_________________:
כתובת____________________________________________________ :
חתימת המציע __________________
תאריך______________:
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נספח ה'
כתב הצעה
מכרז פומבי מס' 3102/31
מתן שירותי פעילויות חברתיות ו0או הפעלות באירועים עירוניים
אני הח"מ ____________________________ מוסמך להצהיר להתחייב ולחתום על כתב
ההצעה למכרז __________ בשם המציע _________________  ,כדלקמן:
.1

.2
.7
.5
.4
.9

.3
.0

.6
.18
.11
.12
.17
.15
.14
.19

המציע או מי מטעמו קרא בעיון והבין את כל התנאים והדרישות במסמכי המכרז לרבות
החוזה ונספחיו ,פרסום המכרז ומסמכי פרוטוקולי ההבהרות ומסכים להם .עוד מצהיר ,כי
מכיר את מהות העבודות נשוא המכרז ,בדק ושקל כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחירי
הצעתי ,ובהתאם לכך קבע את מחירי הצעתי החתומה על ידי.
הנני בעל הידע ,הניסיון ,הכישורים ,כלי הרכב ,הרישיונות וההיתרים ,הדרושים לביצוע
העבודות נשוא המכרז בהתאם לכל הדרישות במסמכי המכרז מבחינה מקצועית ואפשרויות
המימון.
הנני מסוגל מכל בחינה שהיא ,לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראות
המכרז.
ברשותי או בכוחי להשיג את כל כח האדם כלי הרכב והציוד הדרוש לביצוע עבודות נשוא
המכרז.
קראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי העירייה בבחירת הזוכה במכרז ,לרבות
נושא ניקוד ההצעות.
קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי  ,וקיבלתי
מנציגי עיריית באר שבע את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש ההצעה והתחייבות
המציע ,ולא תהא לנו כל טענה כלפי עיריית באר שבע בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי
חסר  ,טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע העבודה וכי בהתאם לכך
נקבעה ההצעה ע"י המציע.
סכום התמורה ,כפי שנרשם על ידי בהצעתי ,כולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות
מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז על פי תנאי המכרז והחוזה ונספחיו
לרבות רווח קבלני וכל הוצאה אחרת.
אם המ ציע יזכה במכרז הנדון ,הנני מתחייב בשם המציע לבצע העבודות בהתאם לכל תנאי
המכרז והחוזה ונספחיו ,בכפוף לכל דין ועל פי כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא
ה3מכרז ,קיום דרישות בטיחות וגהות בעבודה ,תשלום שכר לעובדים על פי חוק שכר
מינימום התשמ"ז –  1603לפחות ,תשלום תנאים סוציאליים לעובדים עפ"י חוק והעסקת
עובדים בוגרים וכיו"ב.
ידוע לי ,כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במכרז ,לא תובא לדיון.
ידוע לי כי על המחירים המופיעים במפרט הטכני ובמחירון יתווסף מע"מ כחוק.
ידוע לי ,כי העדר הצעה בכלל ,או תוספת על המחירים הגלויים [לרבות בדרך של מתן הנחה
שלילית] ,יגרום לפסילת מסמכי ההצעה כולה.
ידוע לי ,כי עלי ליתן הנחה אחידה על כל המחירים על פי הפרקים המפורטים המופיעים
במפרט השירותים ו/או העבודות ( נספח ד') .
הנני מצהיר ,כי התמורה המוצעת על ידינו לא תשתנה בהתאם לכל היקף שירותים אשר
יוזמן מאתנו.
ידוע לי ,כי העירייה שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה ,לרבות ההצעה
הזולה ביותר ,ואף לדחות ההצעות כולן.
ידוע לי ,כי הצעתי תעמוד בתוקפה מעת הגשתה לתיבת המכרזים של העירייה ולמשך
שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות .ידוע לי כי אם אחזור בי מהצעתי  ,תהא
העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה לה.
ידוע לי ,כי העירייה אינה מוגבלת לשיעורי היקפי העבודה או היקפי הפרטים האמורים.
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.13
.10
.16
.28

ידוע לי כי עליי לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה ,ובכללן כל תשלום  -במידה
ויידרש כזה  -בגין דרישת רשויות מוסמכות.
ידוע לי כי על אף שמדובר בהסכם לתקופה של  12חודשים עם אופציה להארכה בעוד 25
חודשים ( סה"כ  79חודשים) ייתכן כי העירייה תזמין חלק מהפעילויות ו/או לא תזמין כלל,
הכל בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי.
ידוע לי כי הצעת המציע תהא בתוקף ממועד הגשתה לתיבת המכרזים של העירייה ולמשך
שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות ,וכי אם המציע יחזור בו מהצעתו תהא
העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה לה.
לאור כל האמור לעיל ובמסמכי המכרז ,הנני מציע ליתן לעירייה את כל השירותים על פי
מכרז זה בתמורה למחירים הנקובים במחירון (חלק ח') ,בניכוי שיעור הנחה אחיד כדלהלן:

שם הפרק במפרט השירותים ו0או העבודות
( נספח ד')

שיעור ההנחה האחיד המוצע על ידי למחירי
הפעילויות הנקובים במפרט השירותים ו0או העבודות
( נספח ד' )

פעילויות בנושא איכות הסביבה (נספח ד סעיף הנני מציע הנחה בסך של ________ %למחירים
המקסימליים בפרק זה.
)3
ובמילים -הנני מציע הנחה בסך_______________
אחוזים למחירים המקסימליים בפרק זה.
פעילויות בנושא זהירות בדרכים (נספח ד סעיף הנני מציע הנחה בסך של ________ %למחירים
המקסימליים בפרק זה.
)2
ובמילים -הנני מציע הנחה בסך_______________
אחוזים למחירים המקסימליים בפרק זה.
מתקנים מתנפחים ומתקני מים (נספח ד סעיף הנני מציע הנחה בסך של ________ %למחירים
המקסימליים בפרק זה.
)1
ובמילים -הנני מציע הנחה בסך_______________
אחוזים למחירים המקסימליים בפרק זה.
פינות ומתחמי יצירה והפעלה חוויתיים ו/או הנני מציע הנחה בסך של ________ %למחירים
המקסימליים בפרק זה.
אתגריים  .נספח ד סעיף )0
ובמילים -הנני מציע הנחה בסך_______________
אחוזים למחירים המקסימליים בפרק זה.



הצעת מציע אשר ינקוב באחוז הנחה שלילי (תוספת למחיר המינימום) תפסל0

חתימה ופרטי המציע:
שם המציע____________________:

ח0פ00ת0ז______________________:0

כתובת_________________________________________________________ :
תאריך______________:

חתימת וחותמת המציע ________________
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נספח ו'
תצהיר העסקת עובדים זרים ושכר מינימום כדין
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו .1639-
אני הח"מ _____________ נושא ת.ז _____________ ,נושא במשרת ________________
המציע במכרז  17/2810של עיריית דימונה ,ח.פ _______________ ( להלן" :החברה")  ,לאחר
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ועבורו מצהיר בזאת בכתב כדלקמן :
"בעל שליטה" :כמשמעו בסעיף  290לחוק החברות התשנ"ט – ( 1666להלן" :חוק החברות").
"בעל עניין" :כמשמעו בחוק החברות.
הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ,אנוכי וכל בעל עניין
למציע (הקף את התוכן המתאים)
-

לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
 71באוקטובר 2882 ,לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים ),התשנ"א  -1661ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז-1603

 הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  - 71באוקטובר 2882חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א
 1661ו/או לפי חוק שכר מינימום  ,התשמ"ז 1603 -,אך במועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז  ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
המציע מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום וכל התנאים הסוציאליים הנלווים והמתחייבים ע"פ
חוק ו/או הסכמים קיבוציים  /צווי הרחבה החלים ,במהלך כל תקופת ההתקשרות.
זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________
חתימה  +חותמת
אישור
אני ,עורך דין _____________ מאשר בזה כי ביום____________ הופיע בפני
מר/גב'______________ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה _____________
לאחר שהזהר תיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

__________________
חתימה

___________________
חותמת
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נספח ז'
לכבוד:
עיריית דימונה
הצהרה בדבר קירבה0העדר קרבה לעובד הרשות ו0או לחבר המועצה
.1

הנני מצהיר בזאת כי עיריית דימונה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

 .1.1סעיף(א) לפקודת העיריות בדבר איסור התקשרות בחוזה בו יש לחבר המועצה בטובת
הנאה.
 .1.2סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן" :חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו
או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או
שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה,
"קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 .1.7כלל (12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע" :חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין
זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות
"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1(1ב) ו()1(4-ב))".
 .1.5סעיף ( 135א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי" :פקיד או עובד של עירייה לא יהיה
נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום
חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
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בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:

 .2.1יש/אין (מחק את המיותר) למי מחברי מועצת העיר כל טובת הנאה מהתקשרות זו
לא בעצמו ולא ע"י קרובו או סוכנו לא במישרין ולא בעקיפין.
 .2.2בין חברי מועצת העירייה יש  /אין (מחק את המיותר) לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת,
ואף לא סוכן או שותף.
 .2.7יש  /אין (מחק את המיותר) חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד
מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 .2.5יש /אין לי (מחק את המיותר) בן – זוג ,שותף או סוכן העובד ברשות.
 .7ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה
כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
.5
אמת.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו

 .4אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א'( )7לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב  2/7מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות
לפי סעיף 122א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

שם המשתתף __________________ :חתימת המשתתף__________________ :
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נספח ח'
תצהיר המציע ואישור רו"ח בדבר עמידה בתנאי הסף
מכרז מס' 3102/31
מתן שירותי פעילויות חברתיות ו0או הפעלות באירועים עירוניים
לכבוד :עיריית דימונה

הנדון :היקף כספי להפעלת פעילויות חברתיות ו0או הפעלות באירועים עירוניים
בשנים 2/30-2/37
לבקשתכם וכרואה החשבון של המציע ____________________ [להלן" :החברה"] ,ביקרתי
את הצהרת המציע לעניין הניסיון הנדרש במסגרת מכרז  17/2810למתן שירותי פעילויות
חברתיות ו/או הפעלות באירועים עירוניים (להלן" :התצהיר") כאשר ההיקף הכספי של החברה
מביצוע פעילויות חינוכיות חברתיות המוצגות בתצהיר אינו נמוך מ[ ₪ 188,888-כולל מע"מ] לכל
שנה בין השנים . 2814-2813
התצהיר המצורף בזאת ומסומן על ידינו לשם זיהוי ,הינו באחריות הנהלת המציע .אחריותנו היא
לחוות דעה על תצהיר זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר
ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין
בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית .הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה .הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בתצהיר
בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,האמור בתצהיר בדבר נתוני ההיקף הכספי הכלולים בתצהיר ,משקף באופן נאות מכל
הבחינות המהותיות את המפורט בהם וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבסס התצהיר.

בברכה
______________________
רואה חשבון
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לכבוד :עיריית דימונה
תצהיר המציע להוכחת תנאי הסף
אני הח"מ ,_____________ ,נושא ת.ז .שמספרה____________ ,צפוי/ה לעונשים הקבועים
בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן:
 .1הנני משמש כ_________________ בחברת _________________ בע"מ,
ח.פ( __________.להלן" :המציע") המגיש הצעתו למכרז מס'  17/2810והנני מורשה
לחתום ,להצהיר ולהתחייב בשם המציע.
 .2אני מצהיר בזאת כי:
א.

למציע ניסיון בניהול וביצוע פעילויות חינוכיות חברתיות בשנים 2814-
 ,2813ובסך של ( ₪ 188,888כולל מע"מ) לכל שנה.

ב.

שנה

להלן פירוט הפעילויות ,פרטי המזמינים והיקפי הפעילויות ,התואמים את
ההצהרה דלעיל:

שם
המזמין

אנשי
קשר

תפקיד
איש
הקשר

טלפון

שם הפעילות לרבות היקף כספי
הפעילויות /בש"ח כולל
פירוט
מע"מ
הפעלות

שנת
2814

שנת
2819

שנת
2813

_____________________
חתימה וחותמת

__________________
שם המציע
אישור

אני ,עורך דין _____________ מאשר בזה כי ביום____________ הופיע בפני
מר/גב'______________ אשר זיהה את עצמו בפניי בתעודת זהות שמספרה _____________
לאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
כן ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
__________________
חתימה

___________________
חותמת
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נספח ט'
הסכם
מתן שירותי פעילויות חברתיות ו0או הפעלות באירועים עירוניים
שנערך ונחתם בדימונה ביום ________ לחודש _________ שנת 2810

בין :

עיריית דימונה
מרכז מסחרי ,ת.ד 1
דימונה
( להלן ":העירייה")

לבין:

_____________________
_____________________
ת.ז /ח.פ_______________
כתובת________________:
( להלן " :המפעיל")

מצד אחד

מצד שני
ובכוונת העירייה לקיים בשנים הקרובות מגוון רחב של פעילויות חברתיות
ואירועים עירוניים לכלל האוכלוסייה אשר יהיו פתוחים לקהל הרחב ו/או
אירועים מובחנים וסגורים לקבוצות מיוחדות.

הואיל:

והואיל:

והעירייה פרסמה מכרז פומבי שמספרו  17/2810למתן שירותי פעילויות
חברתיות ו/או הפעלות באירועים עירוניים ( להלן" :המכרז").

והואיל:

והמפעיל לאחר עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כלל
נספחיו ,הגיש לעירייה הצעה לבצע האמור במכרז ולספק שירותי פעילויות
חברתיות ו/או הפעלות.

והואיל:

והמציע זכה במכרז האמור.

והואיל:

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע
לקיום מתן שירותי הפעילויות החברתיות ו/או ההפעלות כמפורט במפרט
השירותים ו/או העבודות המצ"ב ומסומן כנספח ד'( .להלן ":עבודות ו0או
הפעלות")0
אי לכך ,הוצהר ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 .1מבוא:
המבוא להסכם זה ,מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מההסכם
ויש לקראם יחד הימנו.
 02הגדרות:
בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות כדלקמן:
"העירייה" ו/או "המזמין"  -עיריית דימונה באמצעות אגף הגזברות ו/או אגף התרבות.
"נציג העירייה ו/או המנהל"  -מנהל הרכש בעירייה או מי שהוסמך על ידו לצורך ההסכם.
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"המפעיל" -הזוכה במכרז לפי קביעת ועדת המכרזים של העירייה ,לרבות מנהל העבודה
מטעמו ,בעל כשירות לפי דין ולרבות עובדיו ,מועסקיו ,מנהליו ,קבלני המשנה
שיועסקו על ידו (אם יאושרו ע"י העירייה) ,יורשיו וכל הבא בשמו או מטעמו.
"הפעילויות ו/או הפעלות ו/או שירותים ו/או עבודות" -המתקנים והפעילויות החברתיות
ו/או הפעלות בהתאם לדרישת העירייה כמפורט על פי תנאי המכרז ונספחיו.
"התמורה"  -התמורה המגיעה לקבלן בעבור ביצוע כל התחייבויותיו מכח הסכם זה
ומסמכי הצעת המחיר כמפורט בסעיף  11להסכם.
"המדד" -

מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

"מדד הבסיס"  -המדד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
מובהר כי חוזה זה יחול בשינויים המחוייבים על כל הזמנת עבודה שתזמין העירייה מהמפעיל.
 .7מסמכי ההסכם:
א.

כלל מסמכי המכרז על כל צרופותיו חלים על הסכם זה בתוספת נוסח ערבות
בנקאית -ערבות ביצוע.

ב.

גילה המפעיל אי בהירות או סתירה בין הוראות ההסכם לרבות כל מסמך אחר
הנוגע לו ,יפנה מיד לנציג העירייה לשם קבלת הנחיות כיצד לנהוג ,הכרעת נציג
העירייה תהא סופית והמפעיל יהא מחויב לנהוג על פי הוראותיו.

 00מהות ההסכם:
העירייה מוסרת בזה למפעיל ,והמפעיל מקבל על עצמו את ביצוע העבודות למתן שירותי
פעילויות חברתיות ו/או הפעלות באירועים עירוניים שיתקיימו מעת לעת בהתאם
להזמנות שתזמין העירייה מזמן לזמן..
 00הצהרת והתחייבויות המפעיל:
א .המפעיל מצהיר כי הוא יכול ,מסוגל ומעוניין לבצע את העבודות לפי חוזה זה
ומסמכי המכרז ,כפי שיוזמנו ע"י העירייה מזמן לזמן ,וכי אין כל מניעה חוקית
או אחרת לביצוע ו/או קיום הפעילויות ו/או העבודות על ידו כנדרש בהסכם ,וכי
יש ברשותו כח אדם וציוד מתאים לקיום הפעילויות ומתן שירותי ההפעלות.
ב.

יש בידיו את כל הרישיונות ,ההיתרים ,הציוד והידע הדרושים לקיום מיטבי של
מלוא התחייבויותיו ל פי חוזה זה.

ג .המפעיל מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וחוזה זה,שיוזמנו ממנו ע"י
העיריה במועד ,בדייקנות ,ביעילות ובהתאם להנחיות המפורטות במסמכי
החוזה והמכרז בכלל ,בנאמנות ולשביעות רצון העירייה ,למלא הוראות כל
רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות הדין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור
לביצוען.
ד .המפעיל יעסיק בביצוע העבודה את מספר העובדים שיידרשו לשם ביצוע יעיל
ומדויק של העבודה ,והעובדים יהיו מיומנים היטב לביצוע תפקידיהם.
כן ידאג המפעיל להנהיג שיטות עבודה בטוחות ולבצוע העבודה לפי כללי
הבטיחות החלים או שיחולו ולפי הוראות כל דין.
32

ה .המפעיל יבטיח כי הציוד ,החומרים והכלים בהם ייעשה שימוש במסגרת
הפעילויות יהיו תקינים ובכמות מספקת.
ו .מובהר כי ביצוע התחייבויות המפעיל הינן כפופות למסירת הזמנת עבודה מידי
העירייה ,היקף ההזמנה יהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ובהתאם
לצרכיה מעת לעת .הובהר למפעיל ,כי ביצועו של האירוע והיקפו מותנים
בקיומו של תקציב מאושר בעירייה ,אין העירייה מתחייבת להזמין עבודות
בהיקף מסוים או בכלל0
ז .אין העירייה מחויבת להזמין ממנו ביצוען של עבודות ו/או הפעלות בהיקף
כלשהו או בכלל ,נוכח האמור מוותר המפעיל מראש על כל טענה בדבר פיצוי
ו/או שיפוי ו/או סעד אחר כלשהו ככל שכך יקרה.
הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם
 01הזמנת עבודה:
א .בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ,כהגדרתה בהסכם זה ,תהא העירייה זכאית
למסור למפעיל הזמנת עבודה לביצוען של פעילויות במיקום שיידרש על פי בחירתה.
חתומה על ידי מורשי החתימה של העירייה.
ב .תחילת עבודה מותנית בקבלת הזמנת עבודה חתומה על ידי מורשי החתימה של
העירייה כאמור לעיל  ,מובהר כי עבודה אשר תבוצע ללא הזמנת עבודה חתומה ולא
תשולם.
ג .היה ותחליט העירייה על קיום מספר אירועים במקביל ,ייערך המפעיל לביצוע
העבודות וקיום האירועים בו זמנית הן מבחינת מערך כח האדם וציוד הולם ומתאים
לאופי האירוע המוזמן.
 07העסקת כח אדם לטובת מתן השירותים:
א .המפעיל יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ,הסכם קיבוצי או הסדר כל נוהג
ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.
ב .המפעיל יעסיק עובדים בעלי הכישורים הדרושים לשם ביצוען של העבודות ובכמות
מספקת לביצוע המטלות והמשימות נשוא המכרז הכל בהתאם לתכנית העבודה
ובמסגרת הזמנת העבודה שנמסרה לידיו ,בלא כל תוספת מחיר.
כח האדם אשר יעסיק המפעיל יחויב בעמידה בתנאים המינימאליים הבאים:
ניסיון עבודה עם קהל.
•
סבלנות ,סובלנות ואדיבות.
•
גיל  13לפחות.
•
לבוש הולם הכולל נעליים סגורות ,לא פרובוקטיבי ומכבד.
•
לבוש אחיד  -כולל סימן מזהה כעובד (חולצה עם שם המפעיל ,תג זיהוי).
•
ידע ויכולת להפעיל את המתקנים.
•
ג.

המפעיל יספק לעובדיו את כל הציוד הדרוש לביצועם המיטבי של השירותים והעבודות
נשוא החוזה.
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ד .המפעיל יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם
כנדרש בחוק ,ובאין דרישה חוקית ,כפי שיידרש על ידי המנהל.
ה .היעדרות עובדי המפעיל כולם ו/או חלקם מכל סיבה שהיא ,תחייב את המפעיל לדאוג
להעמיד עובדים חלופיים העומדים בתנאי הכשירות הנדרשים במסמכי המכרז
והחוזה.
ו .ככל שלדעת המנהל תפקוד מי מעובדיו של המפעיל אינו מספק או שהתנהלותו אינה
ראויה  ,תדרוש העירייה מהמפעיל את החלפתו ,וככל שדרשה כן יחליף המפעיל את
אותו עובד ויעמיד אחר במקומו בתוך  25שעות ממועד קבלת דרישתה.
עובד אשר העירייה דרשה את החלפתו ,העסקתו בקשר לקיום חוזה זה תופסק ,ואותו
עובד לא יועסק עוד בקשר עם קיום חוזה זה בין במישרין ובין בעקיפין.
ז .עובדיו של המפעיל יהיו לבושים במהלך העבודה בלבוש הולם וצנוע.
ח .המפעיל ימציא אישורי משטרה לגבי כל עובדיו מדי חצי שנה ,לאורך כל תקופת החוזה,
וכי ככל שיתחלפו עובדיו ,במהלך תקופת ההסכם ,ימציא אישורי משטרה בהתאם ,גם
לגבי העובדים החדשים.
ט .מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של המפעיל ,מתחייב המפעיל להעסיק עובדים ,מקצועיים
ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובעבודה
שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר לפי כל דין ,חייב נותן השירותים להעסיק
רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור ,לפי העניין.
י .מוצהר בזאת כי המפעיל ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של העירייה ובשום מקרה לא
יווצרו ביניהם לבין העירייה כל יחסי עובד מעביד.
הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם
 .0כפיפות ופיקוח:
א .המפעיל יפעל בהתאם להוראותיו של המנהל.
ב .סבר המנהל כי עבודה לא בוצעה כלל או שבוצעה ברמה שאינה מספקת ,יורה למפעיל
לבצעה שוב ,והמפעיל יחויב לבצעה בהתאם להוראת המנהל עד לאישורו כי העבודה
בוצעה לשביעות רצונו ,בלא שהמפעיל יהא זכאי לכל תמורה נוספת בעבור ביצוע
חוזה זה.
ג .על המפעיל להעביר למנהל כל דיווח ולערוך כל דו"ח בקשר לביצוע הפעולות בהתאם
להסכם ,וכיו"ב דוח תכנון מול ביצוע וכן כל דו"ח אחר אשר יידרש על ידי המנהל.
 .6העדר יחסי עובד  -מעביד:
א.

המפעיל יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות המפורטות
במסמכי המכרז ובהסכם דנן.

ב.

המפעיל לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים ,לצורך ביצוע
התחייבויותיו במסגרת הסכם זה.

ג.

המפעיל מצהיר ,כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי אין
בהסכם או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו או מי שמועסק על ידו
לעירייה ,או מי מטעמה ,יחסי עובד ומעביד.
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ד.

כלל התשלומים בגין ביצוע העבודות לרבות לעובדי המפעיל ובין היתר שכר עבודה,
זכויות סוציאליות ,ניכויים ,תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי ,הוצאות נסיעה למקום
העבודה וממנו וכל תשלום חובה או סוציאלי אחר ,וכן כל יתר ההוצאות ,הסיכונים
והאחריות בקשר עם ההסכם יחולו על המפעיל בלבד וישולמו על-ידו במלואם ובמועדם ,
העירייה לא תהא אחראית לכך ,בכל אופן וצורה.

ה.

היה ותוגש תובענה כנגד העירייה או מי מטעמה בעילה אשר עיקרה יחסי עובד מעביד,
ישפה המפעיל את העירייה בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כל ,לרבות הוצאות
הכרוכות בהליכים משפטיים ושכ"ט עו"ד.
הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם

 .18ביצוע מיטבי ושמירת דינים:
א .המפעיל מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וחוזה זה ,במועד ,בדייקנות,
ביעילות ,בנאמנות ולשביעות רצון העירייה ובהתאם להנחיות המפורטות במסמכי
החוזה והמכרז ובכלל זה למלא הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות
הדין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען.
ב .המפעיל מתחייב להשתמש לשם ביצוע העבודות לסוגיהן בציוד או בחומרים
מתאימים שלגביהם קיימים אישורים ממכון התקנים הישראלי או מכל גורם מוסמך
אחר ,אם ניתנים אישורים כאלה לאותו סוג של חומרים.
ג .המפעיל מחויב לקיים את כל הוראות הדין והדרישות הסביבתיות הרלוונטיות לגבי
כל אחת מהפעולות שינקטו על ידו במסגרת העבודה ,ולגבי כל שלב משלבי העבודה.
בנושאים שלגביהם לא קיימת חקיקה או תקינה סביבתית ,על המפעיל לפנות לרשות
המוסמכת ולקבל הנחיות פרטניות לתנאים והדרישות הסביבתיות מראש ובכתב,
ולבצע את כל העבודות תוך עמידה בתנאים אלה .לא תשולם לספק כל תוספת עבור
עבודות ,פעולות ,חומרים ,עיכובים או כל דבר אחר שעליו לבצע או הנובע כתוצאה
מדרישות רשות מוסמכת.
 033תמורה ותנאי תשלום:
א .תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של המפעיל על פי ההסכם ובהתאם למסמכי המכרז,
וביצוע העבודה בשלמות ,תשלם העירייה למפעיל תמורה בגובה התעריפים הקבועים
המקסימליים המצוינים במפרט הטכני המצ"ב ומסומן כנספח ד' לחוברת המכרז.
בניכוי אחוז ההנחה שנקב המפעיל בכתב הצעתו ועפ"י הפעילויות אשר בוצעו על ידו
בפועל [להלן" :התמורה"].
לתמורה יתווסף מע"מ כדין.
בתום כל חודש קלנדארי יגיש המפעיל חשבון עבור הפעילויות אשר ביצע בפועל
בחודש החולף.
ב .חשבונותיו של המפעיל ייבדקו ע"י המנהל אשר יוכל עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לאשר
את כל החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.
ג .בדיקת החשבון שהוגש ע"י המפעיל כאמור לעיל והעברתו לאישור הגזברות ,יתבצעו
תוך  14יום ממועד הגשת החשבון ע"י המפעיל .המנהל יאשר תשלום למפעיל רק
עבור העבודות שבוצעו בפועל ,בהתאם לבדיקתו ,והעירייה תפחית מהחשבונות
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שיוגשו על ידי המפעיל את הסכומים המתאימים בגין אי-ביצוע ,לרבות אי-ביצוע
חלקי של העבודות נשוא הסכם זה .הסכומים שיופחתו ואופן החישוב של התמורה
יהיו כמפורט במסמכי המכרז ,ובהסכם זה.
ד .התמורה תשולם למפעיל עפ"י חשבון מאושר בתנאי שוטף  00 +ימים מתום חודש
החשבון.
ה .תנאי הצמדה:
התמורה המופיעה בכתב ההצעה ובחוזה ההתקשרות ,תהיה צמודים למדד המחירים
לצרכן ,לוח מס' .17
ו .התמורה הנזכרת לעיל היא תמורה מלאה ,הוגנת וסופית עבור ביצוע כל
התחייבויותיו של המפעיל לפי ההסכם ,לפי תנאי המכרז ולפי הדין והיא כוללת בין
היתר גם את חישוב הוצאותיו של המפעיל בגין שכר עבודה והעסקת כח אדם ,שימוש
בכלי הרכב ובציוד ,הוצאות רישיונות והיתרים ,תשלומים על פי דין וכן כל הוצאה
אחרת מכל סוג שהוא הדרושה לביצוע העבודות נשוא ההסכם ,בין אם באופן קבוע
ובין באופן ארעי .המפעיל לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהעירייה תוספות מחיר,
העלאות או שינויים בתמורה בין מחמת עליה בשכר העבודה ,שינויים בשער מטבע,
שינויים בעלויות החומרים ,הטלת או העלאת מסים ,היטלים או תשלומים אחרים
מכל מי ן וסוג שהוא או מחמת כל גורם נוסף ,ולרבות דרישות מכל גורם מוסמך או
רשות מוסמכת.
ז .העירייה תהא רשאית ,לפי ראות עיניה ושיקול דעתה ,לעכב או לדחות פירעון כל
חשבון אם המפעיל אינו ממלא אחר התחייבויותיו לפי ההסכם והמכרז ,או מתרשל
במילואם .במקרה שכזה ,תיתן העירייה הודעה בכתב למפעיל ,בה תצוין הסיבה
לעיכוב החשבון או דחיית הפירעון כאמור.
ח .העירייה תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה למפעיל ,כנגד הוצאות שנגרמו לה
עקב הפרת ההסכם על ידי המפעיל ,וכנגד כל סכום המגיע לה מאת המפעיל.
ט .כל מס ,היטל ,אגרה או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על ביצוע העבודות או
השירותים הניתנים על ידי המפעיל לעירייה לפי הסכם זה ,יחולו על המפעיל וישולמו
על ידו ,לרבות מע"מ הכלול בסכום התמורה ובהתאם יחול על המפעיל.
 .12תקופת ההסכם:
א.

תקופת ההתקשרות הינה ל 12 -חודשים ,ממועד חתימת שני הצדדים על חוזה
זה.

ב.

לעירייה נתונה האפשרות ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,להאריך את תקופת
ההתקשרות ,לתקופה של עד  12חודשים נוספים ורצופים ,או חלק מהן ,עד
פעמיים נוספות ונפרדות כך שבסך הכל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 11
חודשים .חולקו תקופות ההארכה לחלקי שנה [מספר חודשים בכל פעם] ,לא יהא
בכך כדי לקצר את משך תקופת ההארכה כולה .בחרה העירייה להאריך את
תקופת ההתקשרות – תמסור על כך הודעה למפעיל טרם סיום תקופת
ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה (לפי העניין).

ג.

בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה ,בכפוף לשינויים
שיתחייבו מעצם הארכת ההסכם .מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם
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ידאג המפעיל להארכה ו/או חידוש הערבויות הבנקאיות ,אישורי ביטוח פוליסות
הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש.
ד.

חרף האמור לעיל בסעיף זה ,נמסרה למפעיל הזמנת עבודה במהלכה של תקופת
ההתקשרות ,וביצועה לא הושלם עד לסיומה של תקופת ההתקשרות ,תהא
העירייה זכאית להאריך את תקופת ההתקשרות בה יחולו הוראותיו של חוזה זה
עד להשלמת ביצועה של הזמנת העבודה הנ"ל.
בחרה העירייה שלא לממש את זכותה ולהאריך את תקופת ההתקשרות כאמור
בס"ק זה ,לא יהא המפעיל זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי כלשהו.

ה.

חרף האמור לעיל ,עיריית דימונה תהא רשאית להביא ההתקשרות לידי סיום,
במהלך כל תקופת ההתקשרות ,בהודעה מראש ובכתב ,של  78ימים ,תהא הסיבה
לכך אשר תהא.

 .17איסור הפסקת עבודה וויתור על סעד מניעתי:
א.

המפעיל מתחייב לא לשבות ולא להשבית ו/או להפסיק את הפעילויות בכל עת
שיתבקש מכל סיבה שהיא ,ולבצע את העבודה למשך כל תקופת החוזה ,וזאת גם
במקרה של מחלוקת באשר לפרשנות חוזה זה ,ואפילו ככל שיתברר כי העירייה
כשלה בקיומו ולמעט מקרים בהם הורתה העירייה ו/או המנהל במפורש למפעיל
לחדול /להפסיק בביצוע העבודות.

ב.

ככל שתתגלע בין המפעיל ובין העירייה מחלוקת בדבר זכאותו או חובתו של המפעיל
מכוח חוזה זה ,ו/או כל מחלוקת אחרת ,זכאי המפעיל לברר את תביעותיו בפני
ערכאה מוסמכת ,ואולם מובהר בזה כי המפעיל מוותר בזה על כל סעד מניעתי,
וימצה את סעדיו במישור הכספי בלבד.

 030איסור הסבה או המחאה:
א.

המפעיל לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או למסור למפעיל אחר כל
עבודה נשוא הסכם זה ,כולו או מקצתו ו/או זכות מזכויותיו לפי הסכם זה ,כולן או
מקצתן ,בין במישרין ובין בעקיפין אלא אם ניתנה לכך הסכמת העירייה מראש ובכתב.

ב.

במידה והמפעיל הינו תאגיד או שותפות יראו בהעברת  24%או יותר מהשליטה בתאגיד
או מזכויות השותפות ,בין אם העברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים,
כהעברת זכות המנוגדת לסעיף זה.

ג.

המפעיל הזוכה לא יעביר /ימחה /ימסור כל עבודה נשואת הסכם זה כולה או חלקה
למפעיל משנה אלא אם יקבל לכך אישור בכתב מראש מאת המנהל .

ד.

אין ההסכמה האמורה פוטרת את המפעיל מאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי
החוזה ,והמפעיל ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של קבלן המשנה ,מבצעי
העבודה מטעם קבלן המשנה ,באי כוחו ועובדיו.
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 030פיצויים מוסכמים
א.

במקרים המפורטים להלן  ,יידרש המפעיל לשלם לעירייה פיצוי מוסכם וקבוע מראש
בסך של ( ₪ 3,///כולל מע"מ) וזאת מבלי לגרוע מכך שהדבר יהווה הפרה חמורה של
ההסכם.








אי הגעה להפעלה ,לכל מקרה.
חוסר בתחנה/מתקן ,לכל מקרה.
העדר מפעיל מקצועי ,עובד ,אמן מובטח ,לכל מקרה.
מפעיל או עובד מטעמו שעזב במהלך האירוע ,ולפני שהסתיים ,לכל מקרה.
איחור של  28דקות והלאה בהגעה לפעילות ,בהתאם למוסכם ,לכל יום.
כמות לא מספקת של עזרים ,אביזרים ,חמרי יצירה וכי"ב ,בהתאם למצויין במפרט
הטכני ,לכל מקרה.
מפעיל לא מקצועי בתחנת ההפעלה ,לכל מקרה.
חוסר בציוד – כסאות ,מחצלות ,שולחנות הפעלה ,שולחנות לטף ,שרפרפים ,גזיבו וכיו"ב,
בהתאם למצוין במפרט הטכני ,לכל מקרה.
ציוד הגברה לא תקין ,לא מקצועי ,לא מספק ,לכל מקרה.
התנהגות לא הולמת של עובד כלפי הקהל ,שותפיו לעבודה או בכלל ,לכל מקרה.
סטייה או אי עמידה בתוכנית הפעילות המאושרת.

ב.

העירייה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (א) מכל סכום
שיגיע למפעיל בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהמפעיל בכל דרך אחרת .תשלום
הפיצויים או ניכויים ,אין כשלעצמו משום שחרור המפעיל מהתחייבותו להשלים את
העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

ג.

הזכות הניתנת לעירייה לפיצויים לפי סעיף זה הוא בנוסף לכל זכות ,סעד ותרופה
שהעירייה זכאית להם לפי החוזה או לפי כל דין.







 031ערבות בנקאית:
להבטחת קיום כל התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ,ימציא המפעיל לעירייה את הערבות
הבנקאית כמפורט להלן:
במעמד חתימתו על הסכם זה ,ימציא המפעיל ערבות בנקאית אוטונומית בשיעור
א.
של ( ₪ 14,888חמישה עשר אלף שקלים בלבד  ,)₪ערוכה על פי הנוסח המצורף
לחוברת המכרז ולהסכם זה ומצוין כנספח י'.
ב.

ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות ועד  78ימים לאחר
סיומה ,הערבות תשמש גם כערבות לטיב ביצוע העבודות במהלך ההסכם.

ג.

סכום הערבות אותו ימסור המפעיל לידי העירייה כאמור לעיל ,יהיה צמוד למדד
המחירים הכללי לצרכן על בסיס המדד האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון
להגשת ההצעות במכרז.

ד.

הערבות תהא ניתנת למימוש מידי מיום דרישתה הראשונה ע"י העירייה ,בכל עת
ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן .הגזבר יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי אם יש
מקום לממש את הערבויות  ,כולן או מקצתן.

 037אחריות ושיפוי בנזיקין:
א.

המפעיל לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או
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הפסד העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו
ו/או למפעיל ו/או עובדי המפעיל ו/או לקבלני משנה מטעם המפעיל ו/או לעובדיהם ו/או
למי מטעמם בקשר ו/או כתוצאה מהעבודות ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של
המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו בקשר לעבודות.
ב.

המפעיל לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן ,נזק או קלקול  -לציוד מכל סוג ותאור
הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או לכל ציוד ו/או רכוש אשר במשמרתו
ו/או באחריותו שבבעלות העירייה ו/או המשמש לצורך העבודות נשוא ההסכם .המפעיל
פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים לרכוש וציוד
כאמור ו/או לכל אבדן תוצאתי אשר עלול להיגרם למפעיל בקשר לעבודות ו/או לרכוש
כאמור.

ג.

המפעיל פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור
ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך  3ימים על כל סכום
שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד .העירייה תודיע למפעיל
על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.

ד.

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר המפעיל 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 המפעיל כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת
מעשה או מחדל שהם באחריותו של המפעיל כאמור לעיל.

ה.

המפעיל מתחייב לתקן באופן מיידי כל נזק שייגרם לעירייה ו/או למתקניה ו/או למתקנים
המשמשים לצורך ביצוע העבודות.

 031ביטוח:
א.

מבלי לגרוע מהתחייבויות המפעיל על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא
יהיה אחראי על-פי כל דין .תנאי לחתימת הסכם זה הינו עריכת ביטוח כמפורט
בנספח אישור על קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח יא' ומהווה חלק
בלתי נפרד ממנו (להלן" :אישור על קיום ביטוחים") .עלות הביטוח
וההשתתפויות העצמיות יחלו על המפעיל בלבד .המצאת אישור קיום ביטוחים
או אי המצאתו או שינוי בתוכנו  ,אין בהם משום פטור למתכנן על פי הסכם זה
ועל פי הדין.

ב.

המפעיל יבטח את עצמו מפני הפסדים ונזקים תוצאתיים  .המפעיל מצהיר בזאת
כי לא תהיה לו כל טענה ודרישה כלפי העירייה בגין הפסד או נזק תוצאתי והוא
פוטר בזאת את העירייה מכל אחריות בגין הפסדים או נזקים תוצאתיים שיגרמו
לו למעט נזק שנגרם בזדון על ידי העירייה  .בכל ביטוח הקשור לנאמר בסעיף זה
 ,ירשם סעיף בדבר וויתור על תחלוף של חברת הביטוח כלפי העירייה  ,תאגידי
העירייה ,מוסדות חינוך וגופים הקשורים לעירייה.

ג.

הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על
קיום ביטוחים ,הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של העירייה או מי מטעמה
להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח .על המפעיל יהיה לקבוע ביטוח וסכומים
לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו  ,לעירייה ולצד שלישי
כלשהו.

ד.

בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך המפעיל ואשר קשורים לנשוא ההסכם ,
יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח המפעיל כלפי העירייה ,
תאגידי העירייה ,מוסדות חינוך וגופים הקשורים לעירייה והבאים מטעמם.
עם החתימה על הסכם זה ,ימציא המפעיל לעירייה את האישור על קיום
ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל
לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו.

ה.
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ו.

 15ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים,
ימציא המפעיל לעירייה שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי
מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת " אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך
לתקופה ,כדלקמן."...:

ז.

למרות הרשום באישור קיום ביטוחים ,המפעיל יכול שלא להסדיר ביטוח רכוש
ונזק תוצאתי .המפעיל מצהיר בזאת כי לא יבוא בטענה  ,דרישה או תביעה בגין
אבדן או נזק או הפסד או הוצאה שהיה ניתן לבטחה כלפי העירייה וכל מי
שקשור אליה.

ח.

האמור בסעיף זה ( סעיף ביטוח ) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של
המפעיל על פי הסכם זה ו0או הכנסת מתקנים ו0או פעילויות כלשהם לחצרי העירייה0
בחתימתו על ההסכם מאשר המפעיל כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי
הסכם זה 0

ט.

הפרה של סעיף זה ( סעיף ביטוח) ,תהווה הפרה של יסודית של ההסכם.

י.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום
מתן פטור כלשהו למפעיל מאחריותו על פי הסכם זה ,ו/או על פי דין ,בין אם
חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור
ביטוח לידי העירייה כאמור לעיל ,אין בה כדי להטיל על העירייה אחריות כלשהי
לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

יא .מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לבדוק את האישור על
קיום ביטוחים אך לא תהא חייבת לעשות כך .
יב .מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לבקש מהמפעיל לשנות או
לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי
ההסכם .הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום
ביטוחים ולא תחול עקב כך על העירייה אחריות כל שהיא.
יג.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי
המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש  ,יישא המפעיל בכל הוצאה או נזק שיגרם
עקב כך.

יד .המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת
לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.
טו .המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות
הנקובים בפוליסות.
טז .המפעיל מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה
ו/או הישובים בתחום העירייה ו/או הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי
עפ"י הביטוחים הנ"ל ,והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור .האמור
לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון.
יז.

הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות
העירייה ו/או הישובים בתחום העירייה ו/או הבאים מטעמם ,יהא המפעיל
אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות,
כספיות או אחרות ,כלפי העירייה  ,תאגידי העירייה ,מוסדות חינוך וגופים
הקשורים לעירייה ו/או הבאים מטעמם ,והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה
כאמור כלפי העירייה והבאים מטעמה.
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יח .לא עמד המפעיל בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,תהא
העירייה זכאית ,אך לא חייבת (וככל שתוכל) ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם
במקומו של המפעיל ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא ,וזאת מבלי
לגרוע מזכותה של העירייה לכל סעד אחר .הזכות לערוך ביטוח במקומו של
המפעיל תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם .
 039הפרות:
א.

הוראות סעיפים  19-10 ,12-15 ,6 ,3 ,4להסכם זה הינן תנאים עיקריים בהסכם
זה והפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם כמשמעותה בחוק החוזים (תרופות
בשל הפרת חוזה) ,התשל"א .1638 -

ב.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף מסעיפי חוזה זה ,אם לא ימלא המפעיל אחרי
התחייבויותיו לפי חוזה זה ,רשאית העירייה לבצע את העבודות האמורות על ידי
קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,ובמידה שההוצאות האמורות חלות על המפעיל
תהא העירייה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות ,בתוספת של 14%
שייחשבו כהוצאות תקורת העירייה ,מכל סכום שיגיע למפעיל בכל זמן שהוא וכן
תהא העירייה רשאית לגבותן מהמפעיל בכל דרך אחרת .זאת ,בלא לגרוע
מזכותה של העירייה לקנוס את המפעיל בהתאם להוראות חוזה זה ,וכן בלא
לגרוע מזכאותה לכל סעד אחר על פי דין.

ג.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל הרי אם הפר המפעיל את החוזה הפרה יסודית ,תהיה
העירייה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוק החוזים ( תרופות בשל הפרת חוזה )
תשל"א 1638 -ועל פי הדין ,ולרבות מימוש הערבות או חלק ממנה ,ומבלי לגרוע
מהזכויות האמורות ,תהיה העירייה זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים :לתבוע
את אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי
החוזה למפעיל אחר או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון.

ביטול החוזה
 .28בלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לעירייה על פי חוזה זה ו/או על פי דין ועל אף
כל הוראה אחרת בחוזה זה ,בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה העירייה רשאית
להביא חוזה זה לסיומו ע"י הודעה בכתב למפעיל .ניתנה הודעה כאמור ,יסתיים חוזה זה
בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום  69שעות לאחר שתימסר הודעת
ביטול למפעיל ,או  3ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר רשום למפעיל ,לפי כתובתו
הנקובה בחוזה זה ,הכל לפי המוקדם יותר.
ואלו הם המקרים:
()1
()2
()7

()5
()4
()9

המפעיל הפר את החוזה הפרה יסודית.
המפעיל הפר התחייבות כלשהי שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך
המועד שקבע המנהל או מי מטעמו ,או חזר על אותה הפרה.
המפעיל לא קיים ביצוע העבודות כדרישת העירייה נשוא החוזה ,למעט בשל
הסיבה הנובעת מכח עליון שלמפעיל אין שליטה עליה או לפי הוראות העירייה.
מובהר ,כי פעילות טרור ,סגירת מעברי גבול ,שינויי מזג אוויר או פעילות לוחמה
אחרת לא ייחשבו כ"כוח עליון".
המפעיל אינו ממלא את תפקידו ו/או התחייבויותיו לשביעות רצון העירייה.
הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי המפעיל או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה
לפועל לגבי נכסיו ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או
לא הוסרו לחלוטין תוך  78יום ממועד ביצועם.
הוגשה נגד המפעיל התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס לגבי נכסיו ,כולם או
חלקם או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה שהמפעיל הוא תאגיד
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()3
()0

()6

התקבלה על ידו החלטה על פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו
כולם או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו בבקשה למתן ארכה או פשרה לצורך הסדר
ענייניו.
הוכח ,להנחת דעתה הבלעדית של העירייה ,כי המפעיל או אדם אחר מטעמו נתן
או הציע שוחד ,מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר לביצוע עבודות נשוא החוזה
או בקשר עם ביצוע עבודות אחרות לפי התקשרות אחרת עם העירייה.
הוכח ,להנחת דעתה הבלעדית של העירייה כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה
בחוזה או במכרז או בקשר עם מסמכי החוזה והמכרז או בקשר עם התקשרות
אחרת שבין העירייה למפעיל ,אינה נכונה או שהמפעיל לא גילה עובדה מהותית
שהיה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
הוכח ,להנחת דעתה הבלעדית של העירייה ,כי אין ביכולתו של המפעיל לעמוד
במלוא ההתחייבויות הנדרשות על פי תנאי חוזה זה מכל סיבה שהיא.

 .21בוטל החוזה כאמור לעיל ,לא תהיה העירייה חייבת לשלם למפעיל כל תשלומים עקב
הבאת החוזה לקיצו מלבד התמורה שתגיע למפעיל בגין העבודות שביצע בפועל ,עד מועד
סיום החוזה.
 022שונות:
א .ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים למפעיל
ומועדיהם.
ב .השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי חוזה זה לא יראו את השימוש האמור
בזכויות העירייה כביטול החוזה על ידי העירייה אלא אם העירייה הודיעה על כך
במפורש ובכתב ,והמפעיל יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל
עוד לא ניתנה לו הודעת ביטול כאמור.
ג .כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי חוזה והמכרז לא יהיה להם כל
תו קף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים .הסכמה מצד העירייה או
המנהל לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו
ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
ד .לא השתמשה העירייה או המנהל בזכויות שניתנו להם לפי חוזה במקרה מסוים,
אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו
יותר כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

 021כתובות והודעות:
כתובות הצדדים הינם כמפורט בכותרת ההסכם ,מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח
בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור ,יראו אותו
כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך  4ימים מתאריך המשלוח.
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 .25תניית שיפוט
סמכות השיפוט המקומית לגבי הסכם זה נתונה לבית המשפט המוסמך בדימונה או
בבאר שבע לפי העניין .

ולראיה באו הצדדים על החתום:

________________
העירייה

__________________
המפעיל

.
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נספח י'
נוסח ערבות בנקאית
ערבות ביצוע להבטחת קיום ההסכם
לכבוד
עירית דימונה
( להלן ":העירייה")
ג.א.נ.

הנדון :ערבות בנקאית מספר _______________

 .1על-פי בקשת _____________ (להלן –הנערב) מס' ת.ז/.ח.פ/.ח.צ _______________ .מרחוב
___________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) ,אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר
למילוי כל מחויבויותיו של הנערב על פי חוזה נשוא מכרז פומבי מס'  17/2810למתן שירותי פעילויות
חברתיות ו/או הפעלות באירועים עירוניים לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד
לסכום כולל של ( ₪ 30,///במילים:חמשה עשר אלף שח  )₪בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד
המחירים לצרכן (כללי) (תוספת של מדד חיובי בלבד) ,כפי שמתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (להלן" :המדד") בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה
ידוע במועד חילוט הערבות (להלן" :סכום הערבות").
 .2אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  1דלעיל בפעם אחת או
במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא
יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
 .7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  1לעיל ,תוך שבעה ( )3ימים
מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על-ידי מנכ"ל העירייה ו/או גזבר העירייה,
וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או
באופן כלשהו ,מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב
כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.
 .5לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.
 .4ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ (כולל).
 .9ת וקף של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של העירייה באופן חד צדדי לבנק ,בלא צורך בקבלת
הסכמת הנערב ,לתקופות נוספות של שנים-עשר ( )12חודשים נוספים (כל אחת מהן) מהמועד הנקוב
בסעיף  4דלעיל.
 .3כל דרישה על פי ערבות זו ,צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף
 4לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת (באם הוארכה)
כאמור בסעיף  9דלעיל.
לאחר מועד זה ,תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 .0ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
________________
שם הבנק
טופס זה חייב בחתימה  +חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.
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נספח יא'
טופס אישור על קיום ביטוחים
לכבוד
עיריית דימונה ו0או תאגידים עירוניים ו0או עמותות קשורות ו0או מוסדות חינוך0
(להלן " -המזמינה" ו/או "העירייה" ו0או "המזמין")
הנדון :אישור על עריכת פוליסות ביטוח של ______________________ (להלן" :הספק"
ו0או "נותן השירותים") בקשר עם מתן שירותי פעילויות חברתיות ו0או הפעלות
באירועים עירוניים בדימונה ,כולל ,אך לא רק :פינת ליטוף ,מעגל מתופפים ,קרקס-
ג'אג לינג  +הליכה על קביים ,סדנאות יצירה ,קעקועי גוף ,פעילות גופנית ,פעילויות
ספורט ,לרבות ריקודים ,יוגה ,כושר ,מתקנים מתנפחים ,מתנפחים אתגרים באולינג
מתנפח ,סוסי רכיבה מכאניים ,מתחם על גלגלים לרבות קארטינג,Paint Ball ,
 , ponycycle , Zorb , o.d.t. , Wipe outמולטימדיה ומשחקי שולחן  ,מיני גולף,
ביתנים ,שולחנות משחק ומולטימדיה ,הופעות ,הגברה ומתן שירותים ו0או פעילויות
נלוות (להלן" :העבודות" ו0או "השירותים")0
אנו הח"מ _________________________ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת ,כדלהלן:
 .1אנו ערכנו לספק פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של
הספק ,כמפורט להלן:
פוליסה לביטוח רכוש ונזק תוצאתי  0הפוליסה מבטחת את רכושו של נותן השירותים וכל רכוש אחר
שבאחריותו או בשימושו וכן נזק תוצאתי  .אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמינה.
פוליסה לביטוח אחריות מעבידים  .הפוליסה מבטחת את חבות הספק על פי דין כלפי עובדיו .הפוליסה
מורחבת לשפות את העירייה באים תחשב כמעסיקה של עובדי נותן השירותים.
פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .הפוליסה מבטחת את חבות נותן השירותים על פי דין כלפי
צד שלישי כלשהו לרבות העירייה בגבולות אחריות של  ₪ 18,888,888לאירוע אחד ובמצטבר במשך
תקופת הביטוח .סייג אחריות מקצועית מבוטל לגבי פגיעות גוף .הפוליסה לא כפופה לכל הגבלה
בדבר תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .הפוליסה לא כפופה לכל הגבלה בדבר תביעות
הנובעות ממקרה שקשור במזון  .שם המבוטח מורחב לכלול את העירייה בקשר להסכם בלבד  .סייג
רשלנות רבתי מבוטל  .הפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת לפיה יראו את כל אחד מהמבוטחים
כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בלבד.

תקופת הביטוח היא החל מ __________ -ועד______________(כולל).
.5

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
א.
ב.
ג.

.4

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה ו/או הבאים מטעמה ,למעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.
היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט"  2819או נוסח
דומה לו.
הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהם
לרעה ,אלא לאחר שנמסור לספק ולמזמינה הודעה בכתב ,במכתב רשום 98 ,יום לפחות
לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות
הקבועות בהן.
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.9

כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר
קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה ,ולגבי המזמינה הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני",
המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיו מבלי שתהיה לנו
זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  46לחוק חוזה הביטוח
תשמ"א –  ,1601ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

.3

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים
ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה0
________________
חתימת חברת הביטוח

_____________
תאריך

פרטי סוכן הביטוח ________________ :טלפון _______________פקס_____________ :

אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:

מתאריך

רשימת הפוליסות:

עד תאריך

פוליסה מס'

צד שלישי
אחריות מעביד
רכוש ונזק תוצאתי

_____________
תאריך

________________
חתימת חברת הביטוח

46

