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  'אנספח 

    עיריית יבנה
  שד' דואני יבנה 

       08-9433440פקס': , 08-9433305טל': 

  

  14/2019מס'  פומבימכרז 
  חוגי טניס ה וניהול הפעלמתן הרשאה לעים לקבלת הצעות בענין פניה למצי

   עירייהה ניבמתק
  

   נוהל, תנאי המכרז ומידע כללי למציע

  
  

  טבלת מועדים

  שעה  יום  תאריך  

(יציאה  רשותישיבת הבהרות 
מעל  50מלשכת מנכ"ל רח' דואני 

  בנק הפועלים)

  15:00  א  14.4.19

  12:00  ג  16.4.19  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

  12:00  ד  1.5.19  הגשת הצעות

או מועד  12:00  ד  1.5.19  פתיחת מעטפות
אחר עליו 

  תודיע העירייה

 מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים 

  רשותישיבת הבהרות.  

  כללי .1

ממציעים הצעות בנוגע ), מודיעה בזאת על רצונה לקבל "העירייה(להלן: " עיריית יבנה
עות שב 50י בקופת העירייה במזומן ברח' דואנ רכוש את מסמכי המכרזניתן ל למכרז זה.

. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות (שלא יוחזרו)₪  200העבודה המקובלות, בעלות של 
העירייה ו/או באתר האינטרנט העירוני (חובה מעקב המעיין בנוסח הודעות במשרד 

  .באתר)ההבהרה ו/או שינוי גרסאות אשר יפורסמו 

  מטרות ההרשאה .2

 /וניהול של חוגי טניסתפעול תחזוקה, שיפוץ, כוללת ההרשאה, נשוא המכרז,  .2.1
ש ארעי ), תוך שימוחוגי הטניס -(להלן שימוש בתשלום במגרשים נשוא המכרז

 להלן( הטניס העירוניים ברח' השומרון ושכונת נאות שז"ר בעיר יבנהבמגרשי מוגבל 
התקנת מתקנים, אספקת שירותים, שיפוץ ו/או לרבות  )המגרשו/או  המתקן -

הצבת ציוד, אביזרים ומיטלטלין לצורך ביצוע ההרשאה כאמור כמפורט בתנאי 
 המכרז, החוזה והנספחים.
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בהתאם לתנאים ולדרישות ה, עירייחוגי הטניס יופעלו ע"י המציע הזוכה עבור ה .2.2
טב בהוראות מציעים מופנים לעיין היה - המפורטים בהסכם המכרז על נספחיו

 הסכם המכרז.

כוללת רק את האמור באופן  מפעיללמען הסר ספק, מובהר בזאת כי ההרשאה ל .2.3
מפורש בחוזה המכרז ובכלל מסמכי המכרז ונספחיו ולמציע הזוכה לא תהא כל 

 טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

דרש יעל המציע לקחת בחישוביו את העובדה כי המציע שהצעתו תזכה במכרז י .2.4
 הפעלת חוגי הטניס, בהתאם להוראות הסכם המכרז  תקופת ההרשאה בלהתחיל ב

 ה. עירייאו כל מועד סמוך שייקבע ע"י ה 9/2019חודש מכרז זה, החל מ

  סף להשתתפות במכרז דרישות  .3

  לעמוד בכל הדרישות והתנאים, כמפורט להלן: כדין,אחת , יישות משפטית על כל מציע

הפעלת חוגי טניס או בית אחזקת ולפחות ב ניםש 5סיון מוכח של יהמציע הינו בעל נ .3.1
 משתתפים לפחות.  50 -ספר לטניס ל

ו הן באחזקה והן בהפעלה של מובהר בזאת כי הניסיון צריך להיות של המציע עצמ
    מגרשי טניס לטובת הפעלת חוגים ושימוש בתשלום. 

 המלצותה - המציע יצרף להצעתו המלצות מאת מזמינים ביחס לניסיון כאמור
יכללו פירוט של תקופת הפעילות, מס' משתתפים בפעילות, חוות דעת בדבר אופן 

   מתן השירותים ע"י המציע, שם נותן ההמלצה, תפקיד ומס' טלפון. 

המועסקים ע"י , מדריכים מוסמכים להעברת חוגי טניס 3המציע מעסיק לפחות  .3.2
 . רזהגשת ההצעות במכהמועד לחודשים לפני  12לפחות המציע תקופה של 

   -להוכחת תנאי זה יצרף המציע להצעתו 

  העתק של תעודת הסמכה ביחס למדריך הרלבנטי.   -

   , כולל מועד מועסק ע"י המציעהמוצע אישור רו"ח של המציע כי המדריך   -
  .  תחילת העסקה              

לפי  להעסקתובעל אישור ממשטרת ישראל לפיו אין מניעה ריך/מאמן המוצע המד .3.3
 . 2001 -החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א הוראות 

על המציע לצרף להצעתו אישור משטרה ביחס לגורם המוצע, לחלופין, ניתן יהיה 
למסמכי המכרז, כאשר ככל שהמציע יקבע  4לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח ה'

מצעות המועמדים כזוכה במכרז תנאי לביצוע השירותים ע"י הזוכה (לרבות בא
מטעמו) יהיה מסירת אישור משטרה כנדרש ביחס למועמד/ת הרלבנטי שיבצע את 

  השירותים בפועל מטעם המציע. 

 :בנקאי  כנדרש להלןשיק ערבות בנקאית או  –ערבון  להצעההמציע צירף   .3.4

שיק ערבות בנקאית או להצעתו  כל משתתף במכרז יצרף -להבטחת ההצעה   ןערבו
ניתן לצרף  –ככל שתצורף ערבות  .₪ 10,000בסכום של  העירייה , לטובתבנקאי

ככל שיצורף שיק  .1.8.19תוקף לפחות עד ליום ערבות בכל נוסח, הערבות תהיה ב
. 1.5.19יום , קרי א יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעותל -מועד פירעון  -בנקאי 

 לא תובא לדיון. כנדרש  הצעה שלא יצורף לה ערבון

למכרז זה תהא שיעור ההנחה המוצע ע"י המציע למחירי חיר הצעת המ .3.5
המקסימאליים לתלמידים/ משתמשים כאמור במכרז זה. על  השימוש/החוגים

אחוז ההנחה(הנחה ולא תוספת או הנחה שלילית) להיות אחוז הנחה אחיד לכלל 
   .  המחירים המקסימאליים נשוא מכרז זה
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 . העירייהלחבר מליאת ו/או  העירייהלעובד  קרבההמציע נעדר  .3.6

  למכרז. 1זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח ו' תנאילהוכחת 

 

המציע יהיה רשאי לצרף גם מסמכים נוספים ככל שיש בהם כדי להראות על כושרו, 
   סיונו, יכולתו וכיו"ב.ינ

ספח הצעות ייבחנו ע"פ קריטריונים של איכות ומחיר. במסגרת נה - תשומת לב המציעים
כים יש לצרף מסמ -למסמכי המכרז קיימים קריטריונים לבחינת איכות ההצעות  1א'

וכן תוכנית להפעלת המגרשים ושעות פעילות  מתאימים להוכחת ניסיונו של המציע
  . לחוגים

  המסמכים הנוספים שעל המציע לצרף להצעתו .4

סמכי המכרז שעליו לעיל, על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למ 3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
  להגישם חתומים בחתימתו ולמסמכים אחרים שנדרש לצרף), את המסמכים הבאים:

 לעיל.  3כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת דרישות הסף כקבוע בסעיף  .4.1

 –כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. נדרש אישור עו"ד /רו"ח למסמך כלשהו  .4.2
 יאושר המסמך כנדרש.

ו מרואה חשבון, או מיועץ מס, המעיד שהוא מנהל פנקסי אישור מפקיד השומה, א .4.3
  חשבונות ורשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

  אישור לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. .4.4

  במידה והמציע הינו תאגיד: .4.5

  העתק של תעודת התאגדות של התאגיד. .4.5.1

  אישור עו"ד או רו"ח: .4.5.2

רות בחוזה זה לביצוען הינן, במסגרת כי ביצוע ההרשאה וההתקש .4.5.2.1
  סמכויות התאגיד.

  שמות המנהלים של התאגיד. .4.5.2.2

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד. .4.5.2.3

  :רשומה במידה והמציע הינו שותפות .4.6

  העתק של תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות. .4.6.1

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .4.6.2

  כללי - צרוף מסמכים .5

המזמין רשאי לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים, הן לענין בחינת עמידתו   .5.1
  של המציע בתנאים  המקדמיים והן לבחינת המציע באופן כללי.

נספחים לחוזה יצורפו אף כ -כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל  .5.2
לו כי הנתונים  מציע מצהיר כי ידועה -שיחתם בין המציע הזוכה ובין המזמין 

והמידע הכלולים במסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל 
  הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות.
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 רשאית לפוסלה. העירייהתהיה  -הצעה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים  .5.3

  מסמכים, דוגמאות והסברים .6

יכול לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד  המציע המשתתף במכרז, .6.1
מהמכרז, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז, במשרדי 

  .העירייהמזכירות 

המציע בהגישו את הצעתו ו/או בחותמו על מסמכי המכרז מצהיר בזאת, כי ראה  .6.2
ר בדיקת כל ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו כוללת את המחיר המוצע על ידו לאח

  הנתונים הרלבנטיים מבחינתו, לרבות כל הפרטים והדרישות המפורטים במכרז.

  סתירות ו/או אי התאמות .7

המציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות, שגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם,  .7.1
שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא, ובמקרה כזה, עליו 

  מנכ"ל העירייה, מר דוד שטרית ללפנות לקבלת הבהרות 
מועד הנקוב עד ל  4409433-08או פקס:  orlygo@yavne.muni.ilבאמצעות מייל: 

תקבל טענה לא ת 08-9433305: בטלפון בלבד קבלה יש לוודאבריישת מסמך זה. 
 לעניין קבלת פקס/מייל מפניה שלא יוודא קבלתה. 

מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות,  .7.2
לא  -שגיאות או אי התאמות וכיו"ב, וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל 

  תשמענה.

ואת כל  העירייהיחייבו את  בכתבמובהר בזאת כי רק הבהרות ו/או תיקונים  .7.3
  המציעים.

  זרבתנאי המכ -איסור לבצע שינויים  .8

רשאית,  העירייההיה ת -מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו 
  לפי שיקול דעתה, לפסול את הצעתו.

  איסור הסתייגות פיצול/חלקיות ההצעה .9

  כל הסתייגות של המציע בהצעתו, עלולה לפסול את הצעתו. .9.1

רשאי  על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא .9.2
  לפצלן ו/או לחלקן.

נחה ממחיר החוגים והשימוש ה- הצעת המחיר והוראות לעניין הגשת הצעות .10
      במגרשים

להגיש הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז שנמסרו לו ו/או יימסרו לו ע"י מציע על ה .10.1
למלא את הצעת המחיר בדיו ולחתום על כל דף מהמסמכים מציע . על ההעירייה

בשולי כל דף, לרבות במקום המיועד לכך, ככל שישנו, בכל מסמכי הנ"ל, וכן לחתום 
המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז, ולציין בכתב ברור את 

 שמו ואת כתובתו.

 1תשומת לב המשתתפים כי ההצעות ייבחנו ע"פ הפרמטרים הכלולים בנספח א' .10.2
 למסמכי המכרז. 

, מעבר ללא תשלום נוסףירותים נוספים, המציעים רשאים להתייחס בהצעתם לש
בתחום  עירייהלאלו הנדרשים בהסכם המכרז, אשר יינתנו ע"י המציע עבור ה

  הטניס ו/או פעילות שתתקיים במתקן הנוגעת לטניס. 
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ה, יציין את עיריימציע המבקש לספק שירותים נוספים מעבר לדרישות ה
  התחייבותו במסמך הצעת המציע. 

 הצעת המחיר

הינה  שימוש במגרש/בזאת כי עלות השתתפות בחוגים / דמי רישום עבור חוג מובהר .10.3
 . מע"מ כוללים 2ב'בנספח הסכומים  למסמכי המכרז. 2ב'נספח כמפורט ב

  .המציערישום המשתתפים לחוגים ייעשה ע"י 

המציע הזוכה לא יגבה מהמשתמשים השונים מעבר לסך המקסימלי שנקבע במכרז 
  . ההנחה המוצעת נשוא זכייתו במכרז זה –ן זה בניכוי  הצעת הקבל

להנחה ממחירי המקסימום נשוא מכרז זה (מחירי הצעת המחיר של המציע הינה 
זוכה משתמשים השונים לשישולמו ע"י הנים) והחוגים/ דמי שימוש למשתמשים הש

). כרזמלמשתמשים/ הנחה ממחירי הנחה  -(להלן שימוש במגרשים/עבור חוגים
לגבות מהמשתמשים השונים מעבר לתמורה הנקובה במכרז זה המציע לא יוכל 

  בניכוי ההנחה שהציע ו/או בגין רכיבים נוספים/ אחרים. ) 2(נספח ב' 
  
  

  ו/או שימוש. יהול נדמי העירייה לא תגבה מהמציע הזוכה 
  
  

כהנחה  המוצע על ידו % -עליו לנקוב ב ההנחה למשתמשיםבהצעת המציע בדבר  .10.4
 . ממחירי המכרז

  ירת ההצעה למכרזמס  .11

על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורה לתיבת  .11.1
בלבד,  ידנית. על המציע למסור את הצעתו במסירה העירייההמכרזים שבמזכירות 

 הנקוב בטבלה בריישת מסמך זה.  לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות

הצעה בחותמת "נתקבל" במזכירות טרם הגשת ההצעה, יש להחתים את מעטפת ה .11.2
  .  העירייה

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או  .11.3
 שהתקבלו לאחר המועד הנ"ל.

  שלבי בחינת ההצעות וקביעת ההצעה הטובה ביותר .12

 ההצעות ייבחנו ע"פ מספר שלבים, כמפורט להלן:

 .ל המכרזבחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף ש - שלב א' .12.1

  . תפסל ולא תובא לדיון, הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז

רשאית לדרוש מאת המציעים, בכל שלב, מסמכים ו/או כל  העירייהמובהר בזאת כי 
פרט הדרוש לועדת המכרזים על מנת לבחון את עמידת המציע בדרישות ותנאי הסף 

  שלך המכרז. 

 .חיר + איכות)שלב שקלול ודירוג ההצעות (מ -  שלב ב' .12.2

ישוקללו בהתאם לאמות ) ההצעות הכשרות (שיעמדו בדרישות הסף שנקבעו במכרז
 למסמכי המכרז.  1המידה והמשקלות, המפורטים בנספח א'
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) ושל מרכיבי מחיר ההצעה 60%בשלב זה, ייערך שקלול של מרכיבי איכות ההצעה (
 1נספח א') משקלול ההצעה הכוללת, בהתאם לפרמטרים ולנוסחאות ב40%(

  למסמכי המכרז. 

ההצעה הטובה ביותר תהא ההצעה הכשרה שעמדה במלוא דרישות המכרז, אשר 
כאשר יתר , קיבלה את הציון המשוקלל (מחיר+ איכות הצעה) הגבוה ביותר

  ההצעות הכשרות ידורגו בהתאמה.

תהא  העירייה, זההככל שיהיו שתי הצעות ו/או יותר כשרות שיקבלו ניקוד משוקלל 
אית לערוך התמחרות ביחס למחירים המוצעים בהצעה, עד לקבלת הצעת רש

המחיר הטובה ביותר או לפצל את העבודות בין מספר מציעים (עד שני מציעים), 
  . העירייהלשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של 

מציעים) הן  2שומרת על זכותה לפצל את הזכייה בין מספר מציעים (עד  העירייה
עות או יותר יקבלו ניקוד זהה והן ע"פ שיקול דעתה הבלעדי במקרה בו שתי הצ

 . העירייהוהמוחלט של 

שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה  העירייה .12.3
ע"י המציע וזאת ים חוגים בהם מופעלהמתוחזקים ע"י המציע ווכן לבקר באתרים 

  מהמציע.  העירייהלצורך השוואה והתרשמות 

פעולה במתן הפרטים שיידרשו,  העירייההמציע מחויב לשתף עם בזאת כי  מובהר
  .ככל שיידרשו

  שונות .13

  אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. .13.1

לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה  העירייההרשות בידי  .13.2
 לנכון.או חלק ממנה, גם בעצמה ו/או בכל דרך שתמצא 

בשיקולי המזמין יובאו בחשבון, בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת  .13.3
  סיונו בעבודות קודמות.יהכספית וטיב העבודה של המציע, וכן נ

תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם,  העירייה .13.4
דעת שכישוריהם אינם לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה ל

 העירייהבבדיקת ההצעות והמציעים יהיו  מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.
ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, 

ומי  העירייהכל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם 
  תבקש לערוך בדיקות.מטעמה בבדיקות כאמור, ככל ש

, טרם ביצוע ומהותם מובהר בזאת כי לנוכח מיקום ביצוע השירותים נשוא המכרז .13.5
אישור משטרת ישראל  העירייההשירותים יידרש המציע הזוכה למסור לידי 

ביחס לכל אחד מהעובדים שיועסקו על ידו, לפיו אין מניעה להעסקת אותו עובד 
 .  0012-עברייני מין במוסדות, תשס"א בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של

סיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של יתהיה רשאית להתחשב בנ העירייה .13.6
וכן בתוכנית ההפעלה  מוסדות ציבוריות רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע

  .המוצעת, איכות אנשי המקצוע מטעמו ועוד

הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת לקחו בחשבון בין היתר, יי העירייהבשיקולי  .13.7
סיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע יהכספית וטיב העבודה של המציע, לרבות נ

נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה 
 מטעם מזמינים.

רשאית, מטעם זה  העירייהלא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה  .13.8
 בלבד, לפסול את ההצעה.
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, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך העירייהעוד רשאית  .13.9
ו/או מי מטעמה,  העירייהו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת 

להוכחת להערכת ההצעות, לרבות פנה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו 
  תנאי סף במכרז זה.עמידת המציע ב

 חולנה על המציע.ת -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .13.10

 או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .13.11
 או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי על מהתחייבויותיו אחת יפר
 כגון במקרה זכאית  העירייה להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו במילוי יעמוד לא

 אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות דעתה שיקול פי זה לפעול על
 את לחלט רשאית  העירייה תהא לנכון. כן כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל במכרז, או

 זקיפה סדר פי מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים כולה ערבון/המכרז ערבות
 המכרז ערבותערבון /  וסכום  העירייה של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע

 תביעה כל תהיה לא המכרז ולמשתתפי העירייה של והמוחלט הגמור ייחשב לקניינה
כך.  בגין מטעמה מי או/ו  העירייה כנגד שהוא וסוג מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו

 הז מכרז פי על  העירייה של מזכויותיה לפגוע, בזכות או לגרוע לעיל, כדי באמור אין
 .דין כל פי על או/ו

 מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .13.12
בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם 

המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים ,  מהם
מהאמור  מבלי לגרוע בפני משתתפים אחרים.מבקשים שלא לחשוף  אותם הם

לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד 
בסמכות ועדת  מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהמסחרי או סוד עסקי. 

. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה
דאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של כסודיים מהווה הו

המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכון העיון בחלקים אלה של 
 הצעות המציעים האחרים.

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם העירייהכל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של  .13.13
  ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז. .13.14

 מסמכי המכרז  .14

  מסמכי המכרז הם, כדלקמן:

  ".אספח "נ -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע (מסמך זה)  .14.1

 ".1א'נספח " -פירוט אמות המידה והמשקלות  .14.2

 ".ב" -החוזה  .14.3

 ".1ב'" -מפרט טכני להפעלת חוגים   .14.4

 ".2ב'" - וג ויות רישום לחעל -לוח תעריפים מירבי  .14.5

 ".ג" –אישור עריכת ביטוח  .14.6

 ".ד" – ביצוע נוסח ערבות בנקאית ל .14.7

 "1ה'נספח " –הצהרה על היעדר זיקה  .14.8

 ."2ה"נספח  -העסקת עובדים זרים כדין ושכר מינימום תשלום נוסח תצהיר בדבר  .14.9

 "3נספח "ה' –התחייבות למניעת ניגוד עניינים  .14.10

 .4נספח ה' –עות עברייני מין הצהרת מציע לנושא העדר הרש .14.11
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 ."5ה'"נספח  - העסקת עובדים בעלי מוגבלויותנוסח תצהיר בדבר  .14.12

 ".6ה'" –עדר תביעות ינספח ה .14.13

  7'ה" -אישור רו"ח המציע בדבר מחזור כספי  .14.14

  ".'ו" –למכרז  מפעילכתב הצעה והתחייבות ה .14.15

  מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.

  

  בברכה

    צבי גוב ארי                                   
  עיריית יבנהראש       

  



  10

  1נספח א'

  אמות המידה והמשקלות לבחינת ההצעות

  ההצעות יבחנו ע"פ אמות המידה והמשקלות המפורטים בנספח זה. 

) משקלול 40%הצעה () ושל מרכיבי מחיר ה60%להצעות ייערך שקלול של מרכיבי איכות ההצעה (
  בהתאם לפרמטרים להלן:  ההצעה הכוללת,

   בשקלול ההצעה %06 -נקודות  06 -פרמטרים לבחינת איכות ההצעה 
  

  

רכיב איכות   מס'
  למדידה

תיעוד/מסמכים 
שישמשו לבחינת 

  העמידה

  ניקוד  פירוט

  
  
1  
  

  

מס' שנות 
ניסיון המציע 
בהפעלת חוגי 

טניס 
ואחזקת 

  מגרשי טניס
  

  
  

המלצות ומסמכים 
שיצורפו ע"י 

  תו המציע להצע

    שנות ניסיון  5
  נקודות   1

  
  שנים  5-10בין 

  
  נקודות  3

  
  שנים  10מעל 

  
  נקודות   5

  
2  

  

  
  

מס' עובדים 
מוסמכים 

(מורים 
לטניס) 

המועסקים 
ע"י המציע 
במתן שירותי 

  חוגי טניס
 12לפחות 

חודשים טרם 
הגשת 

ההצעות 
   במכרז

  
  

תעודות הכשרה 
של המורים + 
אישור רו"ח של 

יע לפיו המצ
העובדים מועסקים 

  ע"י המציע 
  

  
  עובדים מוסמכים  5 -3בין 

  

  
  נקודות  5

  
  עובדים  10 -עובדים ל 6בין 

  
  נקודות  10

  
  עובדים  10מעל 

  
  נקודות  15

  
3  

  

  
  

מס' 
משתתפים 

בחודש 
בחוגים 

המופעלים/ 
שהופעלו ע"י 

המציע  
ה במהלך שנ

  אחרונה 
 )9/17-9/18 (  
  
  
  
  
  
  

  
  

ות ומסמכים המלצ
שיצורפו ע"י 

  המציע להצעתו

  
  משתתפים  50עד 

  
  נקודות  5

  
  150 -ל 50בין 

  

  
  נקודות  10

  נקודות  15  משתתפים  150 -למעלה מ
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4  

  
מחזור כספי 
מצטבר של 

המציע 
בשלוש שנים 

אחרונות 
   ) 2015(משנת 

כתוצאה 
 -מחוגי טניס 

לא כולל 
  מע"מ 

  
אישור רו"ח של 
 המציע בנוסח
המצורף למסמכי 

  המכרז 

  
  ש"ח מליון עד 

  
  נקודות  1

  ₪ מעל מיליון  
  

  
  נקודות  5

5  

  ן ראיו

  
  

ייערך ראיון 
  למציע.

הועדה תהיה 
רשאית להמיר את 

הראיון 
בהתרשמות מחוג/ 
שיעור שיבוצע ע"י 

  המציע. 

  

  

  
הניקוד יינתן בהתאם להתרשמות 

, לפי שיקול דעתה המקצועי הועדה
ציע ביחס לרכיבים המוהבלעדי, מ

   -הבאים 

שנות ניסיון של המציע, כמות חוגים, 
כמות מדריכים בצוות, שנות ניסיון 
הצוות המוצע, הכשרות הצוות המוצע 
התרשמות מיכולות מוכחות ותחומי 
התמחות, התרשמות מיכולות אישיות, 
ניסיונם של המועמדים המוצעים, 

, תוכנית עיסקית, שביעות רצון
. ות,פעילות מתוכננתהשקעות מתוכננ

  ניסיון באחזקת מגרשי טניס, רמתם

15  

  

  

6  

שביעות רצון 
משירותי 

  המציע 

  

הועדה תבחר ע"פ 
שיקול דעתה 
הבלעדי והמוחלט 
גוף אחד לפחות 

גופים שהוצגו מ
בהצעת הספק 
לגביהם סיפק 
המציע שירותים 
ויתקיים סקר 
שביעות רצון  מול 

הממליצים 
  הרלבנטיים. 

 -למרות האמור 
ככל שהמציע סיפק 

 ם בעבר שירותי
 - העירייהעבור 

תבחן שביעות 
הרצון מפרויקט 
שבוצע עבור 

  . העירייה

  

במסגרת הסקר תבחן שביעות הרצון 
   -בהיבטים הבאים 

 מקצועיות הספק. -

רמת השירות והתנהלות  -
 בשטח.

 יכולת גיבוי במידת הצורך. -

 עמידה בלו"ז ובתקציב. -

 אמינות הספק.  -

  
זאת כי בכדי לשמור מובהר ומודגש ב

על צנעת הפרט ואובייקטיביות הסקר, 
מוותר בזה המציע מראש על קבלת 
מידע בדבר זהות לקוחותיו שדרגו את 
שביעות רצונם באשר לשאלות הנ"ל. 
המציע יהיה רשאי, אם יפנה, לקבל את 
הדרוג המפורט אך לא את שמות 
המדרגים, תפקידם והארגון בו הם 

  עובדים.

5  
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  בשקלול ההצעה %04 -ודות נק 40  -לבחינת מחיר ההצעה  פרמטרים

  

נים נחה אחידה למחירים המצויה -שיעור הנחה למחירי החוגים והשימוש המקסימאליים במגרשים
  . 2ב' נספח ב

  נקודות, שאר ההצעות  40ביותר תקבל  גבוההמעניקה לעירייה את ההנחה ההההצעה הכספית
  שקיבלה את הניקוד המירבי. יקבלו ניקוד יחסי בהתאמה לחלופה 

  נוסחת שקלול ההצעות:

  בשקלול 60%נקודות המהווה  60 -רכיב איכות 

  בשקלול  40%נקודות המהוות  40 -רכיב מחיר 

  הצעת כל מציע תנוקד ע"פ הקריטריונים והפרמטרים המפורטים לעיל. 

  

  הבאה: שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחה

  

A   = יחס לפרמטר איכותסך הנקודות שיקבל המציע ב  

B    = סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לפרמטר מחיר  

   a+bציון משוקלל =
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  ב'נספח  
  חוזה

  14/2019מס' כרז/חוזה מ

  בעיריית יבנהנערך ונחתם ש

  שנת ________ יום _________ לחודש _____________ ב

  -ב  י  ן      -

  

  

   עיריית יבנה
  יבנה 50שד' דואני 

  . 08-9433440פקס': , 08-9433305טל': 
  )"המזמין"" ו/או העירייה" להלן:( 

  

   -לבין-
      _______________    __________________  
  ח.פ. ______________    ת.ז. ___________      
  מרח' ______________   מרחוב _____________      
  על ידי מנהליה המוסמכים לחתום     מ________________      
  ולהתחייב בשמה כדין    ")מפעילה"(להלן:       

  ה"ה __________ ת.ז. _________
  ה"ה __________ ת.ז. _________

  ")מפעילה(להלן: "              

  

  הואיל:

  

טניס מגרשי בארבעה  "), הינה בעלת זכויות ביחס העירייה(להלן: " עיריית יבנהו
 ם שיפוטהשבתחו בשכונת נאות שז"ר,שניים ברח' השומרון ושניים בעיר יבנה: 

  . ")המגרשאו " "המתקן"(להלן: 

 העירייהלתושבי  ומתן רשות שימוש בהפעלת חוגי טניסמעוניינת  העירייהו  והואיל:
 "גיםהחו" -(להלן שיתוחזק ויתופעל ע"י מפעיל מקצועי בתחומו במגרש

), והכל כפי שיפורט להלן בחוזה בהתאמה "מטרת ההרשאה" ו/או "ההרשאה"ו
  זה;

") המכרזלביצוע ההרשאה (להלן: " 14/2019מס'  פומביערכה מכרז  ירייההעו  והואיל:
  זכתה במכרז;מפעיל והצעת ה

ואחזקת  והואיל והמפעיל הינו בעל ניסיון, הכשרה והסמכה בהפעלת חוגי טניס  והואיל:
  ; המגרש

זאת ו - , בכפוף להוראות כל דין, את ההרשאהמפעיללהעניק ל העירייהוברצון   והואיל:
ק זמן, לשימושים ולמטרות שיפורטו להלן, ובכפוף להצהרות ולהתחייבויות לפר

  כמפורט בחוזה זה ובמסמכי המכרז;מפעיל ה

בכל הקשור למתן ההרשאה, והכל מפעיל החליטה להתקשר עם ה העירייהו  והואיל:
למלא אחר כל ההוראות, התניות מפעיל בכפוף להצהרותיו ולהתחייבויותיו של ה

  טים בחוזה זה ובמסמכי המכרז;והתנאים המפור

, ולהתקשר עימה בחוזה העירייההביע את רצונו לקבל את ההרשאה ממפעיל וה  והואיל:
זה, מבלי שתוקנינה לו זכויות נוספות כלשהן בתחום ההרשאה או בחלק ממנו, 

 , וכל התקנות1972 - לרבות על פי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב
ן ו על פיו ו/או כל חוק אחר, שיבוא במקומו או בנוסף לו והדשהותקנו ו/או יותקנ

  בהגנת הדייר;
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  לפיכך הותנה הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

  המבוא .1

מהווים חלק בלתי נפרד ומסמכי המכרז, על כל האמור בהם, המבוא לחוזה זה ונספחיו 
לו נכללו בגוף החוזה, מהחוזה, לכל צורך ועניין, בין אם צורפו בפועל ובין אם לאו, כאי

  .ומהווים את הבסיס להתקשרות הצדדים

להסרת ספק מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב 
משמעות שיתגלה, בין האמור בחוזה זה לבין האמור בנספחים בכל הקשור להוראות שאינן 

  טכניות גרידא, הוראות החוזה גוברות.

מחייבים וברי תוקף גם אם בפועל לא צורפו כל מסמכי המכרז בהר כי למען הסר ספק מו
  לחוזה זה.

  בדיקת נספחים .2

מצהיר, כי בדק את כל הנספחים לחוזה (בין אם צורפו בפועל לחוזה ובין מפעיל ה .2.1
ההרשאה, לפני  יוכיוצ"ב וכן, כי ביקר ובדק את שטחמגרש אם לאו),  החוזה, ה

חייב להודיע על כך מפעיל ה כלשהי יהיה ההתחלת ההרשאה ובמקרה של אי התאמ
  לפני שיחתום על חוזה זה. עירייהבכתב ל

כי קרא, בדק והבין את כל האמור בחוזה מפעיל בחותמו על חוזה זה מצהיר ה .2.2
  המכרז, במסמכי המכרז ובנספחיו.

 כללי  .3

תנאי ההתקשרות עם המפעיל, זכויותיו וחובותיו יחד, יהיו כמפורט בהסכם בלבד,  .3.1
יה כל תוקף לכל הסדר, הסכם או הסכמה קודמים, ביחס או בקשר לאמור ולא יה

 בהסכם זה.

ו/או מי ראש העיר או מנכ"ל העירייהלעניין הסכם זה הינו  העירייההמפקח מטעם  .3.2
      . העירייהשימונה ע"י 

 

  שימוש במתקן/מטרת ההרשאה  ה מטרת .4

ומתן גי טניס הפעלתם של חואחזקתם ולצורך  אך ורק הינהשימוש במתקן מטרת ה .4.1
), במתכונת, בהיקף ובשעות החוגים - (להלןרשות שימוש כאמור במפרטי הסכם זה 

 מם ו/או פתיחתם., מראש ובכתב, בטרם פרסוהעירייהידי -שיאושרו על

, החורג ממטרת השימוש ןלמען הסר ספק, אסור בתכלית האיסור שימוש במתק
  המוסכמת כאמור.

שוטפת לרבות פעולות להבאתם לרמה תחזוקה על המפעיל יהא לבצע באתר 
מקצועית ואיכותית ראוייה ולשמור על תחזוקה הולמת וראויה במלוא תקופת 

  . (לרבות צביעה, ניקיון, בדיקת עמידה בתקן ועוד) ההתקשרות עם העירייה

שימוש מוגבלת וארעית במגרש  זכות למפעיל ניתנת, בכפוף להוראות ההסכם,  .4.2
ולא למטרה אחרת  ו/או שימוש של יחידים במגרשים אך ורק להפעלת החוגים בלבד

כלשהי. ההרשאה חלה אך ורק ביחס למגרש הטניס ואך ורק לימים ולשעות 
 המפורטים בימים ובשעות, כמוגדר בהסכם זה.   

המפעיל אינו רשאי להסב, להעביר או למסור או להשכיר (לרבות שכירות משנה) או  .4.3
תיו והתחייבויותיו לפי ההסכם, כולן או להחכיר או לשעבד או למשכן את זכויו
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מקצתן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת 
 ידי המפקח. -ולא על העירייהידי -. אישורים כאמור יינתנו עלהעירייה

שימוש יחידים  /המפעיל הינו האחראי הבלעדי והמוחלט לכלל פעילות החוגים .4.4
רק, למועדים, לטיב ולאיכות, לסידורים ולכל עניין הקשור , לרבות, אך לא במגרש

 או נוגע אליהם. 

ידי מדריכים -המפעיל מתחייב להפעיל את החוגים באופן מקצועי ונאות, על .4.5
פי -מוסמכים ומוכשרים לכך, בסטנדרטים המקובלים להפעלת חוגים דומים ועל

    הוראות כל דין. 
  

 שב הפרה יסודית של ההסכם.הוראה זו הינה מעיקרי ההסכם והפרתה תח

זכאית  העירייהף האמור ביחס לזכות השימוש המוגבלת שניתנת למפעיל, א-על .4.6
לעשות במתקן כראות עיניה, לרבות, למשכן, לשעבד, להסב, למכור, להשכיר, 
להחכיר או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו ואת הזכויות על פיו, לאחר או 

תמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא  העירייהלאחרים, בכל אופן כפי ש
 י הסכם זה.פ-צורך בהסכמת המפעיל, ובלבד שהדבר לא יפגע בזכויות המפעיל על

 הרשאה תקופת ה .5

 (להלן 30/8/2020ויסתיים ביום  1/9/2019ייכנס לתוקפו ביום הינו לשנה והסכם זה  .5.1
 ).תקופת ההרשאה -

מלא והמוחלט,  בכפוף לביצוע מלא ה ניתנת אופציה, לפי שיקול דעתה העירייל .5.2
בחוזה זה ובנספחיו, להאריך את תקופת מפעיל ומושלם של כל התחייבויות ה

 חודשים כל אחת.  12 עד תקופות נוספות, בנות 9 -עדלההרשאה בתנאי חוזה זה 

 הארכת ההסכם מעבר לחמש שנים נדרשת לאישור מועצת העיר ומשרד הפנים. 

 העירייהלהארכת תקופת ההרשאה, ו העירייהיבות של אין באמור לעיל משום התחי
תהיה רשאית שלא לעשות כן ו/או ליתן ההרשאה ו/או כל זכות אחרת לצד ג' 

למפעיל לא תהא כל טענה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה  לא יתנגד לכך.מפעיל וה
 -באם לא יתקבל אישור מועצת העיר ו/או משרד הפנים להארכת ההסכם מעבר ל

  ים כאמור לעיל. חמש שנ

הודעה על כך מפעיל על הארכת תקופת ההרשאה, היא תמסור ל העירייההחליטה  .5.3
יהיה מחויב לכך כחלק בלתי מפעיל ימים לפחות לפני תום תקופת ההרשאה, וה 60

נפרד מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועליו יהיה לקיים את כל התחייבויותיו לפי 
 ויים המחוייבים.חוזה זה גם בתקופת ההארכה, בשינ

על אף האמור בהסכם זה לרבות הסעיפים לעיל, לעירייה שמורה הזכות לסיים את  .5.4
יום, מכל סיבה שהיא ולשיקול  90תוקפו של הסכם זה בהודעה מראש ובכתב של 

דעתה המלא של העירייה. החליטה כן העירייה, לא תהא למפעיל כל טענה ו/או 
 ייה ו/או הפסקת ההתקשרות. תביעה ו/או זכות כתוצאה מהחלטת העיר

 מועדי שימוש במגרש  .6

במהלך  ןבמתק, המפעיל יהיה רשאי לקיים את החוגים הרשאהבמהלך תקופת ה .6.1
בימי בכל שנה, ספטמבר עד חודש אוגוסט בשנה קלנדרית לאחר מכן, החודשים 

 , כדלקמן:ובשעות הפעילות
  

  . 22:00ועד לשעה  6:00בין השעה  - 'ה-'ימים א

  .17:00ועד לשעה  0006:ין השעה ב - ימי ו'
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ופשית ושימוש במגרש ללא עלות לקהל הרחב, ביום חכניסה  22:00-6:00 :יום שבת

שבת לא יתקיימו חוגים, לפי כל הקודם זוכה. המפעיל יאפשר כניסה ושימוש לקהל 

  הרחב ללא עלות ביום שבת. 

  .)"ות הפעילותשע" – (להלן
  
  

תוכנית חוגים מסודרת להפעלת  העירייהר מוסכם בזאת כי המפעיל יגיש לאישו .6.2
 העירייההחוגים בשעות הפעילות כמפורט לעיל, תוכנית החוגים שתאושר ע"י 

חמש שעות תוכנית החוגים החודשית לא תפחת מלהסכם.  ג'נספח במסגרת תצורף 
חוגים ליום לכל מגרש ומגרש מהמגרשים נשוא ההתקשרות. ביתר שעות ההפעלה 

 ש במגרש תמורת תשלום דמי שימוש כאמור בהסכם זה. יאפשר המפעיל שימו

מובהר כי פרט למועדים ולחוגים המאושרים כאמור, לא יורשה המפעיל לבצע  .6.3
שימוש אחר/נוסף מעבר לכך ו/או מעבר לשעות הפעילות המאושרות, אלא באישור 

 . העירייהמראש ובכתב של 

 .העירייהתב, של שינוי במועדי הפעילויות טעון הסכמה מפורשת, מראש ובכ .6.4

מיד בתום תקופת השימוש או עם ביטולה, סיומו או פקיעתו של מתחייב כי המפעיל  .6.5
 ווימסור את החזקה המלאה ב ןהסכם זה, מכל סיבה שהיא, הוא יפנה את המתק

ביום תחילת  ו, כפי שקבלוראוי לשימוש נקי ומסודר ןכשהמתק, העירייהלידי 
 ההסכם.

 לחוגים רישום משתתפים קיום חוגים ו .7

תוכנית חוגים שתוכן ע"י המפעיל, באופן התואם את מועדי הפעילות כמפורט לעיל,  .7.1
 ותצורף כנספח להסכם זה.  העירייהתאושר ע"י 

   . משתתפים 4מקסימום משתתפים בכל חוג יהיה 

  . העירייהנתן עדיפות לתושבי יתושימוש במגרשים בהר בזאת כי ברישום לחוגים מו

  ורט במפרט הטכני. פות הסכם זה וכמאהמפעיל בהתאם להורהחוגים יופעלו ע"י 

 תנאי זה מהווה תנאי יסודי ומהותי בהסכם.

  ע"י המפעיל. רישום המשתתפים לחוגים, לרבות ביצוע הגביה יעשה  .7.2

מחירי החוגים/שימוש במגרשים ומשכם לא יעלו על האמור בנספח ד' בניכוי הנחת 
  הקבלן למכרז. 

שים/ הנרשמים לחוגים כל תמורה מעבר לאמור בנספח המפעיל לא יגבה מהמשתמ
  ד'. 

ימי עסקים, בהתאם לפניה של המפקח או גזברית  3המפעיל יעביר לעירייה בתוך 
משלמים בגין שימוש  /רשימה של כלל המשתתפים הרשומים בחוגיםהעירייה 

 . במתקנים והתמורה שקביל מהם

ילות של מי שאינו נכלל באחריות המפעיל שלא לאפשר במהלך השימוש כל פע .7.3
 .משתמשים  /ברשימת משתתפי החוגים

משתתפי החוגים בריאים המשתמשים/ באחריות המפעיל לבדוק ולוודא כי  .7.4
וכשירים לעסוק בפעילויות וכל האחריות ביחס לבריאותם, ביטחונם, בטיחותם 
וכיו"ב של משתתפי החוגים, חלה באופן בלעדי ומוחלט על המפעיל ובשום מקרה 
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המפעיל מחויב לקבל אישור רפואי מכל משתתף   או מי מטעמה. העירייהעל לא 
 .להשתמש במגרש /, בדבר כשירותו הבריאותית להשתתף בחוגמשתמש /בחוג

המפעיל יבצע את כל הפעולות הנדרשות, על חשבונו, להפעלה ואחזקה של מגרשי  .7.5
אחזקת ן כל התשלומים בגיהטניס נשוא הסכם זה ובמשך כל תקופת ההתקשרות. 

ו/או  ו/או ניקיונואספקת ו/או הקמת ציוד ייעודי ו/או אחזקתו ו/או ביטוחו ו/או 
וכן כל העלויות הכרוכות בהפעלת  שיפוץ במגרשים ו/או החזקתם ו/או ניקיונם

 יחולו על המפעיל לבדו.ו/או השימוש במגרשים החוגים 

 הצהרות והתחייבויות המפעיל .8

 לקמן: המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כד

 כללי 

) וכי AS ISכי הוא ראה ובדק את המתקן ומצאו מתאים למטרותיו מכל הבחינות ( .8.1
תקין ובטוח לצורך קיום הפעילויות ובכפוף לשיפוץ ולהתאמת המתקן במצב שלם, 

 .1ב' המתקן שיחול על המפעיל בהתאם לדו"ח העבודות הנדרשות כאמור בנספח 
פ תקן איגוד הטניס. המפעיל יתחזק על המפעיל ישפץ על חשבונו את המגרשים ע"

חשבונו את המגרשים לרבות ניקיון שוטף וביצוע כל הבדיקות והאישורים הנדרשים 
 להכשרה והפעלת המגרשים ע"פ תקן איגוד הטניס ובמהלך כל תקופת ההפעלה. 

וכן בהתאם לתקן הטניס  1שיפוץ ראשוני ורישוי בהתאם לנדרש בנספח ב' 
 יום ממועד החתימה על הסכם זה.  45המפעיל בתוך  הבינלאומי יעשו ע"י

כי הוא מוותר מראש על כל טענה בגין/בקשר למתקן, לרבות טענה של מום, פגם או  .8.2
 התאמה.-אי

ה, לא ייחשב בשום צורה כדמי ירייעידו ל-כי אף אחד מהסכומים שישולמו על .8.3
אינם חלים על מפתח, וכי חוקי הגנת הדייר השונים, לרבות כל חוק שיחוקק בעתיד, 

 התקשרות זו.

פי דין -כי הוא בעל תעודות הסמכה נדרשות ובידיו כל האישורים הנדרשים על .8.4
 לקיום החוגים.

כי בידיו אישור מהמשטרה לגבי כל מדריך בחוגים, כאמור בחוק למניעת העסקה  .8.5
תנאי מקדמי מחייב , וזאת כ2001-של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 ת כל מדריך ומדריך בחוגים.ומהותי לפעילו

כי בחוגים יועסקו על ידו מדריכים ומאמנים מוסמכים בלבד ובעלי יכולת מקצועית  .8.6
 ואישית גבוהה. 

זהות המדריכים אשר יעבירו את החוג מטעם המפעיל, תאושר מראש ובכתב ע"י 
. המפעיל מתחייב כי המדריכים אשר העירייהולא יוחלפו , אלא בהסכמת  העירייה

קו על ידו ו/או שעמם יתקשר לצורך העברת החוג, ואשר יעבירו את החוג, יועס
 לעיל.  8.5אישורים כאמור בסעיף  עירייהימציאו ל

יהיה רשאי לדרוש מהמפעיל החלפת מדריכים ו/או מאמנים  העירייההמפקח מטעם 
 המפעיל ולהפסיק פעילותם בחוגים, וזאת מהסיבות הבאות:ועסקו על ידי שי

ן ביצע או קיים חשש סביר לביצוע עבירה פלילית כלשהי על מאמהמדריך/ .8.6.1
 ידו בתחום המתקן. 

 המאמן לא מילא אחר הנחיות המפקח.המדריך/ .8.6.2

 מאמן.עבירה על החוק אותה יבצע המדריך/בעת  .8.6.3

 המאמן. הורים כנגד המדריך/ בעת תלונות חוזרות ונשנות של .8.6.4
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עסקת עובדים לפי חוק הו העסקת עובדים זרים כחוקהוא עומד בדרישות ביחס לכי  .8.7
וכי ימסור כל  1976-בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו שכר מינימום

 .הצהרה שיידרש בעניין זה

די מורשי החתימה י-ועלהמפעיל כי החתימה על ההסכם נעשית בהתאם לסמכויות  .8.8
באישורים תקפים על ניהול פנקסי השימוש חזיק לאורך תקופת וכי הוא י ,מטעמו

נות ורשימות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפה, ניהול חשבונות חשבו
 .1976-תשלום חובות מס הכנסה), התשל"ו

 היעדר יחסי עובד ומעביד

לבין המפעיל או מדריכי  העירייהכי אין בהסכם או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין  .8.9
שותפות  החוגים או כל גורם אחר מטעם המפעיל, יחסי עובד ומעביד או יחסי

שותפה או אחראית לגירעונות או הוצאות של המפעיל ו/או  העירייהכלשהם, ואין 
    של מדריכי החוגים ו/או של כל גורם אחר מטעמם בגין הפעילויות. 

  
בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה בגין  העירייההמפעיל מתחייב לשפות מיד את 

 העירייהדי גורם מטעמה כנגד י-לתובענה שעילתה ביחסי עובד ומעביד, אשר תוגש ע
 בקשר עם ביצוע הפעילויות. 

כי הוא לבדו ובעצמו אחראי על העסקת מורים ומדריכים וכן כל גורם נדרש אחר,  .8.10
לצורך הפעלת החוגים והוא לבדו יישא בכל העלויות בגין העסקתם, לרבות 

אך לא ההפרשות, הניכויים והתשלומים בגין העסקתם של מדריכי החוגים, לרבות 
רק, תשלומים לביטוח לאומי, מס בריאות, מס ארגון, מס מקביל ויתר הזכויות 

 שא בכל תשלום או הטבה כאמור.ילא ת העירייההסוציאליות, ו

או  פי דין, הסכם-כי אין הוא או מי מטעמו זכאים לכל תשלום או זכות כלשהי על .8.11
או כלפי מי מטעמו /אחראית כלפיו ו העירייהנוהג המגיעים לעובד ממעבידו, ואין 

 באחריות מכל סוג שהוא.

 ןביצוע הפעילויות ושימוש במתק

 קיום חוגי טניס. אחזקה של מגרשי טניס ולכי הוא יקיים את הוראות הדין ביחס ל .8.12

כי הוא יבצע את הפעילויות כדין, תוך שמירה על המתקנים וציודם, הסדר והניקיון  .8.13
תייה בתחום המתקן (למעט מי וכי הוא יודע שחל איסור אכילה, עישון או ש

    שתייה).
 בנוסף, המפעיל יוודא כי הוא ומשתתפי החוגים יקפידו על הנהלים הנהוגים במתקן.

כי הוא וכל מדריך שיועסק מטעמו לצורך החוגים, הינם בעלי הידע והכישורים  .8.14
 המתאימים להעברת החוגים וכי החוגים יהיו ברמה איכותית ומקצועית גבוהה.

חות המתחייבים בפעילויות בחוגים, ובהתאם פי כללי הבטי-ל עלכי הוא יפע .8.15
 .העירייהלהוראות נציגי 

כי באחריותו הבלעדית והמוחלטת לספק למשתתפי החוגים, את כל הציוד ואביזרי  .8.16
העזר הנדרשים לצורך הפעלת החוגים וכי הוא ישתמש בציוד ואביזרים תקניים, 

 איכותיים ובטיחותיים.

הוא יהא אחראי מיידי כל תקלה המתגלה במתקנים, כפי שיהיו.  באופןתקן כי הוא י .8.17
לתקחוזה שוטפת לרבות ניקיון, רישוי ותיקון כל המתקנים והנלווים להם והנדרש 

 לצורך ביצוע הסכם זה. 

כי באחריותו הבלעדית לכבות את האורות, לנעול את שערי המתקן ולהחזיר לנציג  .8.18
 , מיד בתום מועדי הפעילות במתקנים.ןעל בסיס יומי את מפתחות המתק העירייה
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כי לא יאפשר כניסה למתקן של גורם שאינו מבין משתתפי החוגים אולם, אין בכך  .8.19
כדי לגרוע מאחריות המפעיל ביחס לכל גורם המצוי במתקן, גם אם אינו נמנה על 

 משתתפי החוגים.

ספת, שיפוץ כי לא יבצע או ירשה לבצע כל שינוי פנימי או חיצוני במתקן, לרבות תו .8.20
  לכך מראש ובכתב.  ירייההע), ללא קבלת אישור שינוי -או הריסה (להלן 

רשאית להסכים או לסרב לבקשת המפעיל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא  העירייה
להחזיר את המצב  העירייהנימוק. פעל המפעיל שלא לפי הוראות אלו, רשאית 

ך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לקדמותו, תוך חיוב המפעיל בכל הוצאה הכרוכה בכ
    .פי הוראות כל דין-על עירייהאחר העומד ל

  
למפעיל לבצע שינוי כלשהו, חובת התשלום והאחריות  העירייהבכל מקרה בו תאשר 

 בגין שינוי זה תחול על המפעיל בלבד והמפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי או החזר על
תקן למטרות החוגים ולמפעיל ו/או השקעות שביצע בגין השינוי או בגין התאמת המ

  בעניין זה. העירייהלמי מטעמו לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כנגד 

ה, כפי עיירייל וויחזיר ולקדמות ן, ישיב את מצב המתקןכי בסיום כל פעילות במתק .8.21
ידי -לשימוש מיידי ופנויי מחפצים שהובאו לשם על ן, נקי, מוכןתקי ואשקיבל, כשה
חשבון -לבצע זאת על העירייהך הפעילות. לא עשה כן המפעיל, רשאית המפעיל לצור

 המפעיל ולחייב את המפעיל בגין כל הוצאה.

 פרסום, שיווק 

 כי הוא ישתמש במתקנים למטרה ובמועדים המתוארים בהסכם זה בלבד. .8.22

באופן ראוי, באמצעות  והשימוש במגרשים המפעיל מתחייב לפרסם את החוגים .8.23
כל דרך אחרת שיהיה בה כדי ליצור ביקוש מספק לחוגים אלו פרסום חוברות, וב

 .העירייהמצד תושבי 

לכל פרסום לחוגים שבכוונת המפעיל לבצע,  העירייהכי עליו לקבל רשות מוקדמת מ .8.24
 עיריית יבנה.לות בחוגים נעשית בשיתוף ולציין בכל הפרסומים, כי הפעי

 התחייבויות נוספות

לרבות ריקון פחים, איסוף פסולת מפריעה , כי ידאג לניקיון שוטף של המגרש .8.25
  על תקלות בטיחות ומפגעים אחרים.ה עירייבמגרשים, דיווח ל

כי ישמור על מגרש הטניס והאביזרים המצויים בהם מפני כל נזק נגרם שהוא. היה  .8.26
וייגרם נזק כלשהו למגרש, ו/או לאביזריהם על ידי המפעיל ו/או מי ממדריכיו ו/או 

מתחייב המפעיל לתקן את הנזק על חשבונו ו/או  –מי מלקוחותיו  מי מעובדיו ו/או
 ה כל הוצאה שתוציא לתיקון הנזק הנ"ל. עיריילהשיב ל

כי ידוע לו ומוסכם עליו שהמפעיל או מי מטעמו אינו מייצג בכל דרך שהיא את  .8.27
ולא יפעל בשמה ולא יציג עצמו בשום אופן כמי שפועל מטעמה. המפעיל לא  העירייה
ה ולא יציע מבצעים ו/או פרסומים ו/או הסכמים עירייעצמו בשום דרך ליקשור 

 . העירייהשיחייבו את 

כי יקיים את חוקי העזר העירוניים והוראות כל דין כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת,  .8.28
בכל הנוגע לשימוש והפעלת מגרשי הטניס למטרותיו לפי חוזה זה, על חשבונו 

 והוצאותיו בלבד. 

ה, מייד עם בקשתה, כל אישור שיידרש לצורך אימות הצהרות עירייכי הוא יעביר ל .8.29
  המפעיל בהסכם.

לתת לו  העירייהמך הצהרות והתחייבויות אלה, הסכימה ס-כי הוא יודע שרק על .8.30
 .ןזכות שימוש במתק
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  העירייההתחייבויות  .9

 מתחייבת בזאת, כדלקמן:  העירייה

להסכם, היא תתיר לו  כי בכפוף לעמידת המפעיל בכלל התחייבויותיו בהתאם .9.1
 , כפוף להוראות הסכם זה.העירייהלעשות שימוש מוגבל וארעי במתקן 

, אולם אין בהוראה זו כדי לגרוע יההעיריידי -המתקן תבוצע עלתשתיות תחזוקת  .9.2
מחובת המפעיל להקפיד שלא לגרום נזק למתקנן וכן להחזיר את מצב המתקן 

למען הסר ספק, ניקיון שוטף  ודר.לקדמותו בתום כל פעילות, כשהמתקן נקי ומס
 של המתקן יבוצע ע"י המפעיל.

וכל תשלום המוטל על פי דין על הוצאות חשמל ומים מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .9.3
ידאג להעברה של מוני המים  המפעיל.  המפעילידי -ישולמו על מחזיק במקרקעין 

 בהתאם להנחיית העירייה. והחשמל 

קת זאחשא על חשבונו בכל העלויות בגין יימפעיל ה למען הסר ספק מובהר בזאת כי .9.4
, כאמור בחוזה זה ונספחיו, לרבות בהם החוגיםהמגרשים ו/או  הפעלתו/או הפעלת 

קיון, ינשיפוץ, עמידה בתקנים, מניעת בלאי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
 טלטלין וכיו"בירכישת ו/או הצבת המתקנים, הציוד, האביזרים, בכלים והמ

 . השקעות שתידרשנה לקיום הוראות חוזה זה

המפעיל יעמיד איש אחזקה/ נציג מטעמו שיהא נוכח במשך כל שעות הפעלת/  .9.5
המגרשים נשוא הסכם זה ובמשך כל הפעילות בהם. איש האחזקה/ נציג המפעיל 

 ברח' השומרות ובשכונת נאות שז"ר.  –יוצב בכל אחד משני האתרים 

לה של המגרשים בהתאם להוראות הסכם זה ולרבות המפעיל מצהיר כי העדר הפע .9.6
בהיקף פעילות הנמוך מהאמור בהסכם זה ו/או אחזקה לא ראויה ו/או לא מספקת, 

 יהוו הפרה יסודית של ההסכם ויהוו עילה לביטולו. 

  שיונותיר .10

שיון העסק יעל המפעיל מוטלת החובה והאחריות לקבל מהרשויות המוסמכות את ר .10.1
שים לניהול עסקים בתחום ההרשאה, במסגרת מטרות ו/או וההיתרים הנדר

שיונות האמורים, יההרשאה, והוא מתחייב לנהלם בהתאם למטרות ההרשאה, לר
  לדרישות החוק ולדרישות כל רשות מוסמכת.

שיונות עסק למטרות ההרשאה יבכל צורה שהיא לקבלת ר תאחראי העירייהאין  .10.2
  ל בכל ויהיה אחראי לכך.ו/או השימוש בתחום ההרשאה, והמפעיל לבדו יטפ

המפעיל מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים וגם/או אלה  .10.3
שיחולו במשך תקופת ההרשאה על תחום ההרשאה, על השימוש בו, ועל העסקים 

בגין כל  העירייהשיתבצעו בו. יפר המפעיל חובה שהוטלה עליו כאמור יפצה הוא את 
  עקב ההפרה. ירייהענזק ו/או הוצאה שיגרמו ל

המפעיל מתחייב לפעול עפ"י הוראות כל דין על מנת למנוע היווצרות מטרדים  .10.4
  ליישובים הקיימים בסמוך לתחום ההרשאה.

 אחריות המפעיל וביטוח .11

 המותקן ולציוד לתכולתם, המתקן, שטחי תקןלמ נזק או אובדן לכל אחראי מפעילה .11.1
 חשבונו על כאמור נזק או אבדן לכ לתקן אחראי ויהיה שהיא סיבה מכל שיגרם בהם
 .התרחשותו לאחר מיד

הנמצא או אחראי לכל אובדן או נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור  מפעילה .11.2
או לרכושו חוזה נשוא ההתקשרות לצורך ה ואו על ידי מי מטעמ ושהובא על יד
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מכל נזק שיגרם לציוד ו/או לרכוש  עירייהוהוא פוטר את ה המשמש להתקשרות
 .ורכאמ

 מפעילאחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של ה מפעילה .11.3
, טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו ו/או מי מטעמו

 או/במוצרים ו פגם או/ו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים
 הנדרשים לתקנים התאמתם חוסר או/ו העירייה לדרישות התאמתם חוסר

תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום  מפעילאחריותו של ה .מהמוצרים
בגין האמור בסעיף זה  מפעיל. אחריותו של הזה חוזהההתקשרות על פי תקופת 

 על ידי מי מטעמו או בשליחותו. בוצעוששירותים תחול גם בגין 

 ולכל לעובדיה ,עירייהל גרמושיי ו/או הפסד נזק אוו/ אבדן אחראי לכל מפעילה .11.4
כלשהו ו/או למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו  שלישי לצדה ו/או מטעמ הפועל

ו/או לכל אובדן ו/או נזק המתקן ושטחי  המתקן הפעלת כדי ו/או בקשר עם תוך
 הפועל וכל משנה וקבלני קבלנים או עובדיו או מפעילה של מחדל או מעשה בשל

 . שור להפעלת מרכז הטניס ו/או השירותיםומטעמו בכל הק בשמו

 לגבי מאחריות מטעמן הבא וכל עובדיהן, ו/או העירייה עירייהה פוטר את מפעילה .11.5
ן או לפצותן במלוא הסכומים שחויבו מתחייב לשפותו לעיל בסעיפים כאמור נזקים

 עירייההלרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. על פי דין  מפעיללשלם בגין נזק לו אחראי ה
להתגונן מפניה על  וכנ"ל ותאפשר ל העל כל תביעה שתוגש נגד מפעיללדיע ות

 . וחשבונ

המפעיל לבדו האחראי הבלעדי והמוחלט לכלל הפעילות בחוגים, לרבות, אך לא רק,  .11.6
לתכנים, למועדים, לטיב ולאיכות, לסידורים ולכל עניין הקשור או נוגע אליהם, 

   במישרין או בעקיפין. 

לא תהא אחראית בשום מקרה ובשום דרך על פעילות זו ו/או  ייההעירלהסרת ספק, 
 על השלכותיה.

לא תהיה כל אחריות או חובה בגין כל תאונה, פגיעה או נזק, אשר ייגרמו  עירייהל .11.7
לצורך הפעילות בחוגים, והמפעיל מוותר בזאת במפורש  ןכתוצאה מהשימוש במתק

ובשם כל משתתפי החוגים  ומראש, בשמו, בשם מי מטעמו, בשם מדריכי החוגים
או מי מטעמה.  העירייהובשם מי מטעמם, על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד 

כנגד כל חיוב בדמי נזק או שיפוי או הוצאות  העירייההמפעיל מתחייב לשפות את 
 תאלץ לשלם עקב או בקשר לאמור לעיל. העירייהש

 העירייהו כנגד הוגשה תביעה כלשהיא הקשורה לחוזה זה ו/או הנובעת ממנ .11.8
והמפעיל ביחד או לחוד, הרי שהמפעיל לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או 

 .העירייהלשלם תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב של 
 

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המפעיל  .11.9
י שיקול דעתו הבלעדי לערוך ולקיים ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו על פ

ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים כאמור והמפורט בטופסי האישור 
 על קיום ביטוחים וכאמור להלן: 

 ככל ויבוצעו -ביטוחים בתקופת עבודות התאמה ו/או השיפוץ במתקן .11.9.1
 עבודות כאמור:

 

טרם ביצוע עבודות התאמה וכתנאי לביצוען, ללא צורך בכל דרישה מצד   
עירייה, מתחייב המפעיל להמציא לידי העירייה לא יאוחר מהמועד הקבוע ה

לתחילת ביצוע העבודות בנכס, את טופס האישור על קיום ביטוחי עבודות 
, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "טופס  נספח ג'התאמה,  

האישור על קיום ביטוחי עבודות התאמה"), כשהוא חתום על ידי מבטח 
  מטעם המפעיל ו/או הקבלן מטעמו.  ישראלי
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  ביטוחים שוטפים בתקופת הרשות/ההרשאה: .11.9.2

ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב המפעיל להמציא לידי 
העירייה לא יאוחר מיום החתימה על ההסכם ו/או תחילת השימוש  במתקן 
ו/או ממועד קבלת המתקן לצורך ביצוע עבודות ו/או ממועד הכנסת חפצים 

את טופס האישור על עריכת ביטוחי  –הם, המוקדם מבין המועדים כלש
ל עריכת עהמהווה חלק בלתי (להלן: "טופס האישור  2-נספח גהמפעיל, 

ביטוחי המפעיל"),  כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו המורשה בישראל. 
המפעיל ישוב וימציא, מידי תום תקופת ביטוח, במשך כל זמן שהותו 

 –חלותו של הסכם זה ו/או תקופת הארכה (ככול ותהיה)   במתקן ו/או משך
לפי המאוחר, את טופס האישור על קיום ביטוחי המפעיל כשהוא חתום על 
ידי מבטח ישראלי מטעם המורשה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 

יהיה  מפעילף האמור בטופס האישור על קיום ביטוחים, הא-עלמהעירייה. 
טוח אבדן הכנסות, אולם מובהר, כי בכל מקרה רשאי שלא לערוך בי

או העירייה מאחריות לכל אובדן תוצאתי, בין  עירייהפוטר את ה מפעילה
  אם ערך ביטוח ובין אם לאו.  

 
רשאי במקום "אישור עריכת ביטוח מפעיל לעיל, ה 12.9.1על אף האמור בסעיפים  .11.10

 "2-גח כאמור בנספח "אישור עריכת ביטו עירייה", להמציא לידי המפעילעבודות ה
") להלן, ובלבד שבסופו תתווסף סיפא כדלקמן: מפעיל("אישור עריכת ביטוחי ה

למען הסר ספק מובהר כי הביטוחים כאמור לעיל כוללים גם כיסוי לעבודות "
במשך תקופת הביטוח, ע"י  מתקןכלשהן, ולרבות בהקשר אליהן, המתבצעות ב

הקמה, התאמה, השבחה, שיפוץ, פירוק ו/או מי מטעמה, בכללן עבודות  מפעילה
  "; וכדומה. כן מובהר כי המשכירה וחברת הניהול תתווספנה כמבוטחים נוספים

מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם או בשינויים  .11.11
או על  עירייהכדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות כלשהי על ה

 על פי חוזה זה או על פי כל דין. מפעילם את אחריותו של ההעירייה, ולא תצמצ

כמו כן מוסכם, כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועדים כאמור לעיל, אינה  .11.12
מהתחייבות כלשהי על פי חוזה זה, ומבלי לגרוע מכלליות  מפעילפוטרת את ה

ישור מתחייב להציג את הא מפעילהאמור, לרבות התחייבות בדבר לוחות זמנים. ה
יום  14 -הנ"ל באופן זה מידי שנה בכל תקופת תוקפו של החוזה, אולם לא יאוחר מ

  לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי כל אישור.

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי  מפעילה .11.13
כללות לפגוע בכלליות האמור לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנ

  בפוליסות הביטוח.

או את  עירייהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה מפעילהפר ה .11.14
אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי,  מפעילזכויות העירייה על פי הפוליסות, יהיה ה

או כלפי העירייה על כל נזק כספי או  עירייהמבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי ה
  .אחר שיגרם לו עקב זאת

יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות  מפעילמובהר, כי ה .11.15
עליהם מוטלת עליו, מכוח סעיפי חוזה זה, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 

  ההשתתפות העצמית.

או על ידי העירייה  עירייהדי הי-אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל או בבדיקתם על .11.16
 מפעילאו לעירייה כנגד ה עירייהכדי לגרוע מכל זכות או סעד או תרופה המוקנים ל

מהתחייבויותיו לפי  מפעילעל פי החוזה ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את ה
  חוזה זה. 

  המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור מהווה תנאי יסודי בחוזה זה. .11.17
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  וצאותהגבלת ה .12

או עבורה ואינו רשאי  העירייהאין המפעיל רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום, או חיוב בשם 
  לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע התחייבויותיו, כאמור בחוזה זה.

  ביקורת .13

 –שבתחום ההרשאה  ניםלמתקכנס בכל עת יהל ו/או באי כוחםפקח ו/או למ עירייההזכות ל
לבקר ולפקח את ביצוע התחייבויותיו של המפעיל שעפ"י חוזה זה, בהתאם  על מנת לבדוק,

למטרות ההרשאה, ועפ"י הוראות כל דין, והמפעיל מתחייב לסייע ככל שידרש לשם ביצוע 
  האמור לעיל.

  טחונותיב .14

לשם הבטחת מילוי מלא ומושלם של כל התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה, לרבות  .14.1
בנקאית ערבות ה, עיריי, ימסור המפעיל להרשאה/ניהולי ותשלום דמ פינוי במועד

בנוסח המצורף למכרז, בסך של  העירייהאוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת 
ש"ח, כשהיא  צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי לענין  100,000
 .)ערבות הביצוע -(להלן המדד הידוע במועד החתימה על הסכם זהזה יהיה 

יהיה, לכל תקופת  הה במעמד חתימת החוזה ותוקפעיריימסר לירבות הביצוע תע .14.2
  ימים. 60ההרשאה בתוספת 

, יוארך תוקף ערבות הביצוע על ידי העירייהככל שתמומש תקופת האופציה על ידי  .14.3
  ימים. 30המפעיל לתקופות האופציה בתוספת 

ה תנאי מקדמי הארכת תוקף ערבות הביצוע על ידי המפעיל הינמובהר בזאת כי  .14.4
  . העירייהלמימוש תקופת האופציה על ידי 

תחליט על מימוש תקופות האופציה הנוספות יחולו ההוראות  דלעיל   העירייהככל ש .14.5
  בשינויים המחוייבים.

הינה תנאי הכרחי ומוקדם  עירייהמסירת ערבות הביצוע המפורטת לעיל ל .14.6
  להתקשרות הצדדים על פי חוזה זה.

תעשה שימוש בערבות הביצוע כאמור, מתחייב המפעיל  העירייהבכל מקרה ש .14.7
ימים מיום עשיית השמוש בערבות הביצוע, ערבוות ביצוע  7תוך  עירייהלהמציא ל

  לערבות הביצוע בה נעשה שימוש. הובסכומ הבמהות החדשות, הזה

ימים מראש על כוונתה לממש ו/או להפעיל את  7תיתן למפעיל הודעה של  העירייה .14.8
להפעיל ו/או לממש  העירייהימים מיום ההודעה רשאית  7. בחלוף ערבות הביצוע

  את ערבות הביצוע מבלי ליתן למפעיל כל הודעה נוספת על כך.

ימים  לאחר סיום תקופת ההרשאה ו/או תקופות האופציה,   45לא יאוחר מתוך  .14.9
למפעיל את ערבות הביצוע, וזאת בכפוף לכך  העירייהככל שתהיינה, תחזיר 

תנאי להחזר ערבות הביצוע  ילא אחר כל התחייבויותיו שעפ"י חוזה זה.שהמפעיל מ
 להסכם זה. היא חתימת המפעיל על מסמך העדר תביעות, המצורף כנספח 

כאמור מכוח הערבות הבנקאית באות בנוסף לכל זכות ו/או סעד  העירייהזכויות  .14.10
  אחרים העומדים לה כלפי המפעיל מכוח חוזה זה ו/או כל דין.

סעיף זה מהוות תנאים עיקריים בחוזה זה והפרתן תחשב כהפרה יסודית  הוראות .14.11
 של החוזה.
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 איסור תחרות  .15

במהלך תקופת ההסכם, המפעיל לא ינהל ו/או יפעיל ו/או יבצע בתחום שיפוט  .15.1
חוגי טניס ו/או פעילות טניס, זולת ככל שיקבל הפעלת מגרשי טניס ו/או  העירייה

 תב. מראש ובכ העירייהאת הסכמתה של 

המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהתחייבותו כאמור הינה יסודית והפרתה תגרור לביטול  .15.2
 מיידי של ההסכם.   

 מפעיל מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף לכך ומבלי שיש בכך משום היתר ל .15.3
בגין כל  העירייהלשפות את המפעיל , מתחייב העירייהיבויותיו כלפי ילהפר את התח

או מי מטעמו המפעיל באם יפר  עירייהאה, מכל מין וסוג, אשר יגרמו לנזק ו/או הוצ
 על כל סעיפיו הקטנים.זה אחת ההתחייבויות המפורטות בסעיף 

מסכים ומצהיר בזה, כי כל מידע שיגיע לידיעתו בזמן התקשרותה עם פעיל המ .15.4
 קשורה במי מהם ו/או מסונף למי העירייהו/או מאיזה אדם ו/או תאגיד ש העירייה

 מהם, והנוגע לשיטות העבודה, להליכים, להוראות פנימיות, לידע מקצועי, טכנולוגי,
שימת הלקוחות, סוכנים, ובכלל זאת ר -מסחרי ולרבות בכל הקשור ללקוחות 

וכיו"ב,  העירייהספקים, מימון, שיווק, שהגיעו אליו במסגרת ההתקשרות עם 
השקיעה בו ממון ואמצעים  העירייה(להלן: "המידע הסודי"), הוא מידע סודי ש

, ונמצא בבעלותה הבלעדית העירייהברכישתו ו/או בפיתוחו והחיוני לפעילותו של 
. בסעיף זה מידע סודי הוא לרבות מידע הנוגע למשתתפים בחוג ו/או העירייהשל 

, התוספות וכל הטבה מכל סוג פעיללעובדי העמותה ו/או לתמורה המשולמת למ
  . עירייהים בשמשתלמים לנותני השירות

מסכים ומצהיר בזה שלא להעביר, לגלות, או לעשות שימוש כלשהו, בין פעיל המ .15.5
בעצמו ובין באמצעות אחרים, בין לבדו ובין יחד עם אחרים, במידע הסודי אלא 

  . העירייהובהתאם להוראות שתקבל מ העירייהלמטרות 

שכיר ובין מצהיר ומסכים כי לא יעבוד, בין כפעיל מבלי לגרוע מהאמור, המ .15.6
חודשים ממועד סיום  12ובמשך  העירייהכעצמאי, בכל תקופת ההתקשרות עם 

ההתקשרות בין הצדדים, בעסק אשר פעילותו מהווה תחרות, ישירה או עקיפה, 
כי לא יעבוד, בין כשכיר המפעיל . בנוסף מתחייב טניסבתחום ה העירייהבפעילות 

ל דרך שהיא, לעשות שימוש ובין כעצמאי, בכל עסק במסגרתו הוא מתבקש, בכ
עיריית יבנה במידע הסודי. למען הסר ספק, הגבלת פעילות זו מתייחסת לתחומי 

  בלבד.

מצהיר ומסכים בזה, כי אם יפר את התחייבותו כאמור לעיל, יהיה חייב פעיל המ .15.7
ה כתוצאה עירייבגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו ל העירייהלפצות את 

 עירייהמור, וזאת מבלי לגרוע מכל יתר התרופות העומדות למהפרת התחייבותה כא
  עקב הפרת התחייבותו כאמור.פעיל נגד המ

  הפסקת ההסכם .16

כפוף , בכל עת, וללא נימוק, בהמפעילהמזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם  .16.1
לא תהא כל מפעיל ל .ימים 30של  ,מראש ובכתבלנותן השירות, למסירת הודעה 

שהוזמנו השירותים תשלומים שיגיעו לו בגין ביחס ללמעט , טענה/תביעה בגין כך
 .בפועלידו -עלובוצעו 

לעיל, הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית, אשר תאפשר בנוסף לאמור  .16.2
 :לאלתר לקיצו זה הסכםלהביא למזמין, בין השאר, 

ולא תיקנן תוך הזמן שנקבע מהוראות ההסכם המפעיל הפר את אחת  .16.2.1
  ; העירייהידי -כתב עלבהתראה שנשלחה ב

  ;סכםהטוח אינו עונה על דרישות היאו שהבהמפעיל טוח של יפקע הב .16.2.2
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  ;נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטיתהמפעיל  .16.2.3

או צו פירוק, או  ,נכסיםכינוס צו נגדו פשט את הרגל או הוצא המפעיל  .16.2.4
  ימים; 30הוגשה ביחס אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 השירותים בניגוד להוראות הדין;את בצע מהמפעיל כי  העירייה לדעתיוכח  .16.2.5

 המפעיל מבצע את הפעילויות באופן שיש בו כדי לגרום סיכון למשתתפים; .16.2.6

 קיימת מניעות עלפי דין לבצע את הפעילויות באמצעות המפעיל; .16.2.7

ו/או בהיקף שאינו עולה עם  החוגים אינה ברמה ראויהו/או היקף רמת  .16.2.8
ת הפעילויות ובין בשל היעדר ביקוש , בין בשל רמההיקף שנקבע בהסכם

 בעניין. העירייהלחוגים והדבר לא השתפר לאחר התראות של 

 העדר אחזקה/ אחזקה לקויה במתקן אחד או יותר.  .16.2.9

יפסיק המפעיל לגבות הופסקה ההתקשרות כאמור, עקב הפרה של המפעיל,  .16.3
מהמשתמשים סכומים, וישיב להם סכומים שגבה בגין תקופה לאחר הפסקת 

סכם. המפעיל לא יהא זכאי לתשלום ו/או תמורה ו/או החזר הוצאות ו/או הה
 כספים בגין הפסקת ההסכם ותוצאותיה. 

  שונות .17

כל תיקון, שינוי או תוספת להסכם לא יהיה להם תוקף, אלא אם נעשו בכתב  .17.1
 ידי שני הצדדים.-ונחתמו על

 אין בהסכם זה כדי להקנות בלעדיות כלשהי למפעיל.  .17.2

אות וכן הור 1973-חולו הוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"געל הסכם זה י .17.3
 . 1970-חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התש"ל

אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מכל סמכות, חובה שלטונית או  ציבורית של  .17.4
 .העירייה

כתובות הצדדים הן כמופיעות במבוא להסכם זה, וכל הודעה אשר תימסר ידנית או  .17.5
משנהו בדואר רשום, תחשב כאילו התקבלה אצל הצד ידי צד אחד ל-שלח עלתי

 שעות לאחר מסירתה בדואר רשום. 72השני 
  

  

  

  :על החתום באו הצדדיםראיה ול

  

  

_______________________        ________________________  
  המפעיל                         העירייה
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  1'בנספח 
  
  

   הרשאת שימוש במגרשים/חוגי טניס מפרט טכני להפעלת

  

 המפעיל במתקנים השונים נשוא מכרז זה.הרישום לחוגים ייעשה במשרדי  -

תשלום המחירים נשוא נספח ד' בניכוי תותנה ב שימוש במגרש/השתתפות משתתף בחוג -
הצעת המפעיל במכרז. המפיעל לא יהא זכאי לגבות תמורה נוספת ו/או אחרת מעבר 

 לכך. 

  –ת שעות הפעילו -

 
  . 22:00ועד לשעה  6:00ין השעה ב - ה'-ימים א'

  .17:00ועד לשעה  06:00השעה  בין - ימי ו'

ופשית ושימוש במגרש ללא עלות לקהל הרחב, ביום חכניסה  22:00-6:00 :יום שבת

שבת לא יתקיימו חוגים, לפי כל הקודם זוכה. המפעיל יאפשר כניסה ושימוש לקהל 

   הרחב ללא עלות ביום שבת.

  .)"שעות הפעילות" – (להלן
  

מוסכם בזאת כי המפעיל יגיש לאישור העירייה תוכנית חוגים מסודרת להפעלת החוגים  -
בשעות הפעילות כמפורט לעיל, תוכנית החוגים שתאושר ע"י העירייה תצורף במסגרת 

תוכנית החוגים החודשית לא תפחת מחמש שעות חוגים ליום לכל נספח ג' להסכם. 
מהמגרשים נשוא ההתקשרות. ביתר שעות ההפעלה יאפשר המפעיל  מגרש ומגרש

 שימוש במגרש תמורת תשלום דמי שימוש כאמור בהסכם זה. 

מובהר כי פרט למועדים ולחוגים המאושרים כאמור, לא יורשה המפעיל לבצע שימוש  -
אחר/נוסף מעבר לכך ו/או מעבר לשעות הפעילות המאושרות, אלא באישור מראש 

 עירייה. ובכתב של ה

 יתאפשרו חוגים בני שני מפגשים בשבוע וחוגים בני מפגש אחד בשבוע.        -

 . העירייהכל פעילות מעבר למועדים כאמור, תתואם ותאושר מראש ע"י  -

, תצורף כחלק בלתי נפרד מנספח זה וחייב העירייהתוכנית חוגים, שתאושר מראש ע"י        -
 את המפעיל. 

. למען העירייהובשעות שיוסכמו עם  העירייהמו רק באישור יתקיי - שיעורים פרטניים -
  הסר ספק, לא יותרו שיעורים פרטיים בשעות פעילות החוגים. 

  שירותים אופציונליים נוספים
מחירי מחנה האימונים לא יעלו על מחירי  אופציה לקיום מחנה אימונים בחופשת הקיץ.

  יטנות המקצועיות שמפעילה העירייה. יהק
  
  

יום ממועד מסירת  45לא יאוחר מתום לצורך הפעלה תקינה וראויה שיפוץ ביצוע 
  .המגרשים
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  2ב'נספח 

  

שימוש /ת השתתפות בחוגי טניס עלויו -לוח תעריפים מירבי 
  במגרשים

  

(התעריפים . 6/2020ועד לחודש   9/2019להלן עלויות השתתפות בחוגי טניס ביחס לתקופה שבין החודשים 
יולי  –במהלך חודשי חופשת הקיץ, ככל שיוחלט להפעיל חוגים בחודשי חופשת הקיץ כאמור יחולו גם 

  אוגוסט) 

  העלות הינה בש"ח למשתתף לחודש וכוללת מע"מ. 

ועד אורך/מ/עלויות שינוי/עדכוןלא יהיו שינויים באופן ובעלויות של החוגים כפי שיפורט להלן, אולם 
ובכפוף  העירייהשל הבלעדי והמוחלט ול דעתה יעשה בתיאום עם המפעיל, ע"פ שיקביחס  חוג

  .בלבד העירייהלאישור 

  העירייהש"ח לחודש לתושב  190  -    דק' כל פעם  45 -פעם בשבוע, כ –עבור חוג לילדים 

  ש"ח לחודש לתושב חוץ 200  -    עםדק' כל פ 45 -פעם  בשבוע, כ –עבור חוג לילדים 

  העירייהלתושב  ש"ח לחודש 280  -  כל פעם ק' ד 45 -פעמיים בשבוע, כ -עבור חוג לילדים 

  תושב חוץש"ח לחודש ל 300  -  דק' כל פעם 45 -עמיים בשבוע, כפ -עבור חוג לילדים 

  העיריהלתושב  ש"ח לחודש 280  -  דק' כל פעם  60 -עם בשבוע, כפ -עבור חוג למבוגרים 

  לתושב חוץ ש"ח לחודש  300  -  דק' כל פעם  60 -עם בשבוע, כפ -עבור חוג למבוגרים 

  לחודש.  360 -דקות כל פעם 45כ  –לוש פעמים בשבוע ש -עבור חוג לילדים/למבוגרים

  לחודש.  460 -דקות כל פעם 45כ  –בשבוע  פעמים 4עבור חוג לילדים/מבוגרים 

התעריף המקסימלי א יותרו שיעורים פרטיים בשעות פעילות החוגים. ל-שיעורים פרטניים   -
  דקות.  45לשיעור של ₪  400-בות בגינם לשיעור הינו שהמפעיל יהא זכאי לג

המחירים יוצמדו למדד המחירים הידוע במועד החתימה על ההסכם . עדכון הצמדה תעשה ע"י 
המפעיל אחת לשנה ובסמוך למועד תחילת הרישום השנתי לחוגים. הצמדה שתבוצע אחת לשנה 

  בר עד אוגוסט). במועד זה תשקף את המחיר לגביה באותה שנת לימוד (ספטמ
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 נספח ג' 

  עבודות  -אישור על קיום ביטוח 
  לכבוד:

  עיריית יבנה
  , יבנה 51 ישד' דואנ

  (להלן : "העירייה")
  

) ו/או מפעיל"ה(להלן: " ______________________הנדון: אישור על קיום ביטוחים על שם 
לביצוע  להסכםן ו/או בקשר בגי"הקבלן") (להלן יקראו יחד וחוד  ____________הקבלן מטעמו

עבודות ו/או שירותים ו/או שיפוץ והפעלת המתקן לצורך הפעלת מגרשי הטניס בעיר יבנה עבודות 
  (להלן: "העבודות" ו/או "השירותים")נלווים 

  
  חברה לביטוח בע"מ, מצהירים בזאת כדלקמן:  _________________אנו החתומים מטה 

  
  :לביטוח בקשר עם  העבודות כמפורט להלן אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות .1

  
(פוליסה מספר ₪ בגין העבודות בערך כולל של ________________  ביטוח עבודות קבלניות  א.

  :____________________ ) כלהלן
  

  .₪ 100,000ה על סך שלא תעל,  בכפוף להשתתפות עצמית ביטוח רכוש -פרק א' 
אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי  כולל גם כיסוי לרעידתהכיסוי בפוליסה 

  , והרחבות כיסוי על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח עבור:סיכונים אלה
  גבול אחריות/פירוט ההרחבה  הרחבת הכיסוי

ום ביטוח העבודות,  אך מסכ 20% -בסכום השווה ל  רכוש סמוך  )1(
  ₪  300,000לא פחות מסך 

ום ביטוח העבודות,  אך מסכ 20% -בסכום השווה ל  עובדים רכוש שעליו  )2(
  ₪ 300,000לא פחות מסך 

ום ביטוח העבודות, אך מסכ 20% -בסכום השווה ל  פינוי הריסות  )3(
  ₪ 300,000לא פחות מסך 

) נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה 4(
  לקויה, חומרים לקויים

  סכום ביטוח מלא

תכנון לקוי, )  נזק ישיר כתוצאה מ5(
  עבודה לקויה וחומרים לקויים

ום ביטוח העבודות,  אך מסכ 20% -בסכום השווה ל
  ₪  300,000לא פחות מסך 

  
המכסה אחריות בגין  יטוח אחריות חוקית כלפי הציבור ("בטוח צד שלישי") על פי דיןב -פרק ב' 

בלני משנה ועובדיהם וכל מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות ק
הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, בגין העבודות ו/או בקשר עם העבודות, בגבול אחריות בסך  

לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה ₪   2,000,000
  לכל מקרה ביטוח. הבטוח מורחב לכסות גם:₪  60,000על סך 

  
  ל אחריות/פירוט ההרחבהגבו  הרחבת הכיסוי

אשר   עירייההאחריות לנזקים לרכוש 
הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש 

למעט רכוש המבוטח   עירייההאחר של 
  בפרק א' לעיל 

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של 
רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, כמפורט לעיל, 

בגין  אולם גבול האחריות הכולל של המבטחת
נזקים כאמור לא יעלה על גבול האחריות על פי 

  פרק ב'.
אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים במישרין או 
בעקיפין על ידי שימוש בציוד מכני הנדסי 

  בביטוח חובה שאין חובה חוקית לבטחו

  .₪  2,000,000של  גבול האחריותב

  חריות) גבול הא100%במלוא (  תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי
  מגבול האחריות הכולל בפוליסה  20%עד   אחריות בגין רעד, ויברציה, הסרת תמיכות

אחריות בגין נזק לכבלים, צינורות ומתקנים 
  רקעיים, ונזקים עקיפים כתוצאה מכךק-תת

  ) גבול האחריות 100%במלוא ( –נזק ישיר 
  ₪  500,000 –לגבי נזקים עקיפים 

    
צוע העבודות, לרבות יעובדים המועסקים ע"י הקבלן בבבגין כל ה יםביטוח חבות מעביד -פרק ג' 

  לתובע למקרה ולתקופת הביטוח.₪  20,000,000קבלני משנה ועובדיהם בגבולות אחריות בסך 
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היה ותיחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי  עירייההביטוח מורחב לכסות את אחריות ה
  לות מקצוע..ין תאונות עבודה ו/או מחיהקבלן וזאת לענ

  לתאונת עבודה ולמחלת מקצוע.₪   40,000הביטוח כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך 
  

הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי  הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד  .2
.חריג רשלנות  התחלת הביטוח ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים באישור זה

חודשים ממועד  12. הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לתקופת תחזוקה בת בוטלמי בפוליסות רבת
 .עירייהמסירת העבודות ל

_______עד __תקופה מתאריך _____ל תיערך קבלניות עבודות לביטוח הפוליסה .3
   .חודשים 12____(שני התאריכים נכללים) (___ חודשים) וכן לתקופת התחזוקה בת ________

שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו  עירייההשרים כי על פי דרישת הקבלן ו/או הננו מא .4
הביטוחים לתקופות נוספות כפי שיצוין בדרישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח 

  הנוספות הנובעות מהארכות אלה.

בנות, עובדי , חברות  עירייההבפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד  .5
  . ויתור על תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון.  עירייההומנהלי 

  אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים: .6
ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או קבלני  עירייההיהיה הקבלן ו/או בפוליסות  "המבוטח"   )א(

  משנה ועובדים של הנ"ל.
חברות בנות ו/או תאגידים עירוניים ו/או ו/או  יבנהית עירי" לעניין אישור זה,  עירייהה"    

  עובדים ו/או מנהלים  של הנ"ל.
כלפי  עירייההסעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות   )ב(

  הקבלן.
נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול ולא לשינוי לרעה במהלך תקופת   )ג(

ו/או  הארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלןהביטוח ותקופות ה
. במקרה כזה תימסר מרמה בקבלת תגמולי ביטוח שחובת הוכחתם חלה על חברת הביטוח 

יום מראש. אולם תשלום לפני שהביטול יכנס  60 הודעת ביטול בכתב  עירייהוללקבלן 
  וקף הודעת הביטול. יבטל את ת עירייההלתוקף על ידי הקבלן ו/או על ידי 

  תורה בכתב לשלם.   עירייהשהאו למי   עירייהלתגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו   )ד(
הביטוחים ימשיכו להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל   )ה(

. ולגבי חלקים אשר ימסרו מבניהןאו תום תקופת הביטוח, המוקדם   עירייהלחלקיהן 
עד מוקדם יחל ביטוח מלא בהתאם לתקופת התחזוקה בפוליסה וימשיך להיות במו עירייהל

  .MR116ובכפוף לנסך  עירייהלבתוקף עד השלמת מסירת העבודות 
  

הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית  .7
  במקרה נזק.

, עירייההים לכל ביטוח שנערך על ידי הננו מאשרים כי הביטוחים המפורטים באישור זה קודמ .8
וכל סעיף (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים 

א הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הו עירייהה, ולגבי ומבטחיה עירייההביטוח אחר לא יופעל כלפי 
תנאיו מבלי שתהיה לנו זכות במלוא השיפוי המגיע לפי  עירייהה"ביטוח ראשוני" המזכה  את 

לשאת בנטל  עירייהה, ומבלי שתהיה לנו זכות לדרוש ממבטחי עירייההטוחי יהשתתפות בב
, וכן אנו מוותרים על טענה של 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59החיוב על פי סעיף 
  וכלפי מבטחיה.  עירייהה"ביטוח כפל" כלפי 

התאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו הביטוחים המפורטים באישור זה הינם ב .9
  הפוליסות המקוריות. מהיקף לצמצם באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי 

 
  ולראיה באנו על החתום

  
  ____________________   _____________________  _____________________  
  חתימה וחותמת המבטח        שם החותם          תאריך    

  :______________ טלפון: ________________פקס: _________________הביטוחסוכן 
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 נספח ג-2' 
 

 אישור לקיום ביטוחים
 

 לכבוד:
  עיריית יבנה

  , יבנה 51שד' דואני 
 ")העירייה(להלן: " 
 
 

") בגין ניהול מפעילהנדון: אישור על קיום ביטוחים של ________________ (להלן :"ה
קת שירותים, הצבת ציוד, התקנת מתקנים, אספשיפוץ ו/או לרבות ס מגרשי טניוהפעלת 
) בקשר עם מכרז מס' "ו/או השירותים "המתקן(להלן: וכדומה   ןמיטלטלי, אביזרים

________  
  

  בזאת כדלהלן:מאשרים אנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ 
             

כמפורט  , מפעילהבפוליסות קיימות של  השירותיםפוליסות ו/או כללנו את  מפעיללאנו ערכנו  .1
  להלן:

  
א. ביטוח אחריות חוקית 
כלפי הציבור ("ביטוח 
צד שלישי") פוליסה 

  מספר __________

המכסה את  מפעיללכיסוי אחריות על פי כל דין ישראלי של ה
 לכלמי מטעמו עובדיו ו/או אחריותו בגין ו/או  מפעילאחריות ה

ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או אבדן ו/או נזק לגוף 
ו/או בקשר מתקן בגין ו/או בקשר לכל פעילות המתבצעת ב עירייהל

  עם השירותים. 
  

  גבולות אחריות:
  

  למקרה ולתקופת ביטוח.₪   4,000,000סך 
  

ו/או  במתקן בקשר עם השימוש עירייההפוליסה כוללת את ה .1  תנאים מיוחדים:
 השירותים.

  .אומילביטוח לוסד תביעות תחלוף של המ הביטוח מכסה .2

ייחשב כנזק לרכוש צד שלישי למעט פריט  עירייהנזק לרכוש ה .3
 הרכוש עליו פעלו במישרין.

כיסוי בגין הרעלה מכל סוג שהיא עקב קיומו  הפוליסה כוללת .4
 .של חומר זר או מזיק במאכל או במשקה

  חריג אחריות מקצועית לא יחול על נזקי גוף. .5
  חבות מעבידים ב. ביטוח 

  פוליסה מס' ________    
על פי פקודת הנזיקין ו/או החוק למוצרים  מפעילכיסוי אחריות ה

כלפי כל העובדים המועסקים על ידו בנכס ו/או בקשר עם פגומים 
  השימוש בנכס בגין תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע .

  
  לתקופה.₪   20,000,000 -למקרה       ו ₪      6,000,000  גבולות אחריות:     

  
היה ותיחשב כמעביד של מי עירייה את ה לולהביטוח מורחב לכ  הרחבות ותנאים מיוחדים:

ין תאונות עבודה ו/או מחלות יוזאת לענ מפעילמהמועסקים על ידי ה
  . מקצוע

ביטוח רכוש "אש . ג

מורחב" ואובדן תוצאתי 

פוליסה מספר 

__________  

 ותוספות שיפורים, שינויים וכן מלאי, תכולה, מתקנים ציוד
 על), העירייה ידי-על שלא( מפעילה עבור או/ו ידי על שנעשו למושכר

  .כינון ערך בסיס
ומבלי לגרוע מכלליות  "אש מורחב"הסיכונים המקובלים בביטוח 

האמור לרבות אש,  התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות ונזק 
, פגיעה ע"י כלי טיס, נזקי בזדון, נזקי מים, פגיעה ע"י כלי רכב

  .חודשים 12אובדן הכנסות לתקופת שיפוי בת פריצה, אבדן 
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 ביטוח כולל סעיף בדבר ויתור על זכות השיבוב (תחלוף) כלפי ה  תנאים מיוחדים:  

  .למעט כלפי מי שדרם לנזק בזדון  עירייהה
  

  
  __(כולל)._______ועד________ ________________ -תקופת הביטוח היא החל מ .2
  
  בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .3

  ו חברות בת ו/או עובדיה ו/או מנהליה של כל הנ"ל.ת יבנה ו/אעיריי -"עירייה"ה  .א

  .צולבת אחריות סעיף  .ב

  .זדון, למעט כלפי מי שגרם לנזק בעירייההביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי   .ג

 לרעה, םנוי תנאיהיו/או ביזמתנו ו/או לש מפעילהת הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמ  .ד
לפני מועד הביטול יום  60הודעה בכתב, במכתב רשום,  עירייהול מפעיללאלא לאחר שנמסור 

 ו/או השינוי המבוקש.
לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  היקף הכיסוי בפוליסות  .ה

אולם אין בביטול הסעיף  ריג רשלנות רבתי מבוטלהתקפות במועד התחלת הביטוח, ח ביטוח
 .כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דין

  
טוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות ילתשלום דמי הב אחראי ולבד מפעילה .4

 הקבועות בהן.
 
שהי את אחריותנו כאשר כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כל .5

ות הביטוח על פי הפוליס עירייהה, ולגבי הוכלפי מבטחי עירייההקיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות  ותםהנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה א

יוב כאמור בסעיף להשתתף בנטל הח עירייההמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי   הטוחייבב

, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59
  .ומבטחיה עירייהה כלפי

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .6

  .הפוליסות המקוריותובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף  באישור זהבמפורש 
  
  
  
  

       _____________   ___________________           _________________  
חתימת חברת הביטוח                   שמות החותמים          תאריך 

    

  
  

  ______________ פקס_______________ טלפון__ ______________ :פרטי סוכן הביטוח
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  'דנספח 

  לביצועקאית נוסח ערבות בנ
  

  בנק: ________________                לכבוד
  סניף: _______________               עיריית יבנה

  מיקוד: ______________      ___________________________________
  תאריך: ______________                

  ,ג.א.נ

  ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:      

) להבטחת קיום התחייבויות המבקשים, "המבקשים"הלן על פי בקשת _________ (ל .1
הפעלה וניהול חוגי טניס אחזקה מתן הרשאה ללבנוגע לחתימת  חוזה מיום ______ 

ש"ח ______, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של העירייה ניבמתק
נ"ל ש"ח) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך ה  _____________(

  )."הפרשי הצמדה"למדד המפורט להלן (להלן 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד  .2
עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

קשים דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המב
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

  לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר  .3
לא  דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם

  יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

  במכתבנו זה : .4

מחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משמעו מדד ה -"מדד" 
  ולמחקר כלכלי.

  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן : .5

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן 
החתימה המדד הידוע במועד הגשת עלה לעומת המדד בגין ) כי המדד החדש"המדד החדש"

) יהיו "המדד היסודי"שפורסם ביום  _______, היינו _____ נקודות (להלן  ,על ההסכם
הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם 

  הנ"ל מחולק במדד היסודי.

  לויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ת

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ועד בכלל.

  דרישה שתגיע אלינו אחרי לא תענה.

  לאחר יום ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

  ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

  בכבוד רב,                        

  בנק : _____________________                        
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  1'הנספח 

  
  צהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצהה

  לכבוד 
  ) העירייה -(להלן עיריית יבנה 

  ג.א. נ.,
  

) במסגרת מציעה -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן
ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי  העירייהשפורסם ע"י    14/2019מספר הצעתי במכרז 

  במכרז.  
 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: העירייהר בזאת כי הנני מצהי .1
  א'(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:122סעיף  .1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 
צד  עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה

ה, בן או בת, אח או בן זוג, הור -לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 
  אחות."

(א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .1.2
  המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר  
ו קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות חבר מועצה א -ועצה" מ

  )(ב))."1(2-)(ב) ו1(1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
  (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי: 174סעיף  .1.3

מו "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצ
ו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה זוגו או שותפ-על ידי בןאו 

  המבוצעת למענה."
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2

אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי  העירייהבין חברי מליאת   .2.1
 שאני לו  סוכן או שותף.

נו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אין חבר מועצה, קרובו, סוכ  .2.2
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

  מנהל או עובד אחראי בו.

  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.  .2.3
עיל, או אם תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור ל העירייהידוע לי כי  .3

  מסרתי הצהרה לא נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4

  אמת.
) לפקודת 3א'( 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף       .5

שר הפנים רשאית להתיר  מחבריה ובאישור 2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 
  א'(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

  

  תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

  אישור עו"ד

  אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
  אישור עו"ד : _________________
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  '2ה' נספח

  תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
   1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת 
    וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

    
 מפעיל________________________________________ אצל ה_-אני משמש כ .1

סכם בה עיריית יבנה) שהתקשר עם מפעילה - ____________________________ (להלן
 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.מתן הרשאה להפעלה וניהול חוגי טניס ל

 

  בתצהיר זה: .2

  גם בעל   –הוא חבר בני אדם  פעילמ. אם המפעילמי שנשלט על ידי ה - "בעל זיקה"
  , או תאגיד  מפעילהשליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל ה 
  , או מי מאחראי מפעילהדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של ה 
    על תשלום שכר העבודה. מפעילמטעם ה 

  .1981-התשמ"א ,הגדרתה בחוק הבנקאות (רישוי)כ      -    "שליטה"

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה  .3
 במשבצת המתאימה ]: X[יש לסמן  מפעילל

 
  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג- 

והבטחת תנאים , לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין 2002באוקטובר  31
 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים), התשנ"א

 
  2002 באוקטובר 31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

 1991-לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א
עד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   ,אך במו 1987-תשמ"זו/או לפי חוק שכר מינימום, ה

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
 

  זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

__________  
    חתימה   

  אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה 
חר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ____________, ת.ז.__________, ולא

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן 
  התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

  

_______________  
  חתימה וחותמת עו"ד
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  3ה' פחנס

 עניינים ניגוד העדר על הצהרההתחייבות /  

 

 ה. עיריידוע לי על ניגוד עניינים אם אספק שירותים לאני מצהיר כי לא י .1

למתן  בקשר עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני .2
אותי  שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע זה א הפניה, ובכללונש השירותים

להודיע  מתחייב אני .העירייה כלפי עניינים יגודנ של חשש לקיומו או עניינים ניגוד של במצב
דע היוו עם כאמור, מיד עניינים בניגוד עלול להימצא אני שבשלם מצב או נתון כל על מיידי באופן

 .העירייה עם ההתקשרות משלבי שלב בכל עליהם, וזאת לי

 פעילותי, או בין עסקי או אישי עניין כל על מיידי ובאופן בכתב העירייל להודיע מתחייב אני .3
 במצב אותי להעמיד עלול אשרבעקיפין,  או קשור, במישרין אני עימו או שבו צד כל של פעילותו
 .הלעירייהשירותים  למתן בקשר עניינים של ניגוד

במצב  אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע בלי .4
 פרטי פירוט , תוךהעירייה לנציגי מיידי באופן כך על אודיע, העירייה כלפי עניינים ניגוד של

  הייעוץ. תדירותוהרלוונטיים  הייעוץ, המועדים

מתן  לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב אני האמור,  מכלליות לגרוע בלי .5
 רמיםגו או גופים מלייצג הימנעות לעניין שהוא, לרבות שלב בכל זו, פנייה נושא השירותים

 ושעלולים העירייה את אלווה שבהם לשירותים בעקיפין, או במישרין הנוגעים, שונים בעניינים
  .כאמור השירותים למתן בקשר עניינים ניגוד של במצב אותי להעמיד

  

  

_________________      __________  

 תאריך       המציע וחתימת שם
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  4נספח ה'

  

  מניעת העסקה שלהצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק ל
  0012 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

  

הנני הח"מ, ________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של  .1
ן החוק), חל עלי כנות –והתקנות לפיו (להלן  2001 –עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

  פעלת חוגי טניס ירותי הלמתן ש - 14/2019השירותים במסגרת מכרז מס' 
   במתקני עירייה בעיר יבנה.  

הנני הח"מ,_____________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על  .2
העסקת בגיר בין בתמורה ובין בהתנדבות בין ישירות על ידי, ובין באמצעות קבלני משנה, 

תרת לפי החוק. אישור ללא קבלת אישור מראש  ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מו
כאמור יכול להתקבל מהמשטרה על פי בקשתו של בגיר המועמד לעבודה או על פי בקשתו 
של המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם 

 לחוק. 

הנני הח"מ,_________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה  .3
אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את לקבל את 

  האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש. 

  

  :חתימת המציע

  
   

_____    ________________  __________  ____    ____________________________   

               מורשה' זהות/עוסק מס              חתימה/חותמת                          תאריך    שם           

  

  הריני לאשר בזאת כי:  

    _______________________     _______________________  

הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה 
  בדרישותיה.

  

  :חתימת עו"ד

   

_____    _________________________  _  ____    ___________  

                            חתימה/חותמת                          תאריך      שם        עו"ד   
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  5נספח ה'
  תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

  9761 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

וזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שה

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

") המבקש להתקשר עם המציע"  הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן:

י מוסמך/ת לתת תצהיר זה . אני מצהיר/ה כי הננעיריית יבנהעבור  חוגי טניס 14/2019עורך התקשרות מספר 

  בשם המציע. 

  במשבצת המתאימה): X(סמן 

      לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף  

      ל המציע והוא מקיים אותן.חלות ע 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף    

נדרש לסמן  חלות על המציע 9981 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9שהוראות סעיף  (במקרה

x (במשבצת המתאימה: 

     עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

      עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

  :במשבצת המתאימה) X עובדים או יותר נדרש לסמן  100(במקרה שהמציע מעסיק 

    מציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ה
 ובמקרה ,1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך

    ל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת המציע התחייב בעבר לפנות למנה
ה כאמור ואם קיבל , הוא פנ1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9סעיף  לפי חובותיו יישום

(במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות  פעל ליישומןהנחיות ליישום חובותיו 
 ה נתן התחייבות זו).שלגבי

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

  ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

  אישור עורך הדין

ר אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אש
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 
  ל. צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעי

  

____________________              ____________________         _____________  

 חתימה                           ישיוןחותמת ומספר ר                                   תאריך
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  6ה'נספח 

  

                  

  לכבוד
  עיריית יבנה

  ,ג.א.נ

  

  עדר תביעותיה

  

"), מיום עירייהה"-(להלן  עיריית יבנהכי בהתייחס לחוזה שביני לבין אני הח"מ מצהיר ומתחייב 
 ניהפעלה וניהול חוגי טניס במתקאחזקה מתן הרשאה ל"),  בנוגע להחוזה_________ (להלן: "

, בהתאם למטרות ההרשאה וכמפורט בחוזה,  אין לי כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או העירייה
  תחייבות כלפי.המשוחררת מכל חובה ו/או  העירייהוכי  - העירייההן מכל דרישות ו/או טענות  כלש

  

  

  

  תאריך: ___________

  

  בכבוד רב,                        

  

                  ____________  
  המפעיל                          
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 7'הנספח 

  

  נדרש במסגרת מבחני איכות  – הצהרת המשתתף ואישור רו"ח

  ויצורף להצעה במכרז)  המציע ידי על וייחתם ימולא זה [טופס 

  

  שם המשתתף: ______________________________________ תאריך:______________

  הרינו להצהיר כדלקמן:

   –הרינו להצהיר כי 

מחזור ההכנסות של המשתתף  כתוצאה מהפעלת חוגי טניס היתה בסך של  2015בשנת 
  לא כולל מע"מ).(_______________________________________________ ₪ 

מחזור ההכנסות של המשתתף  כתוצאה מהפעלת חוגי טניס היתה בסך של  2016בשנת 
  (לא כולל מע"מ)._______________________________________________ ₪ 

מחזור ההכנסות של המשתתף  כתוצאה מהפעלת חוגי טניס היתה בסך של  2017בשנת 
  (לא כולל מע"מ).______________ ₪ _________________________________

מחזור ההכנסות של המשתתף  כתוצאה מהפעלת חוגי טניס היתה בסך של  2018בשנת 
  (לא כולל מע"מ)._______________________________________________ ₪ 

  

  

חתימת המשתתף:                           

____________________  

       ======================================================  

  אישור רואה חשבון

לבקשת _______________________ (להלן: "המשתתף") וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את 
הצהרת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת 

  תבסס על ביקורתנו. המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בה

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

  מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

בסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת לדעתנו בהת
  . 2015-2018ים המשתתף בדבר מחזור הכנסות של המשתתף בשנ

  

      תאריך: __________

                                     _________________  

  בכבוד רב,                                                 
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  חשבון רואי                                                
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  'ונספח 
  

  תאריך: _________
  לכבוד

  עיריית יבנה

  ,ג.א.נ

  חוגי טניס  – 14/2019מס'  פומבימכרז  –כתב הצעה והתחייבות הנדון: 

  

היא אני/אנו הח"מ _________________________ מס' חברה/זהות __________ שכתובתנו 
_________________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, 

  כדלקמן:

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל  .1
  ).מסמכי המכרז"נספחיו (להלן: "

 עיםמציעל פרטיהם, השתתפנו בסיור ההננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז  .2
ובחנו את כל התנאים והנסיבות מגרש בו אמורים להתקיים חוגי הטניס ביקרנו ב ,שנערך

הקשורים בביצוע בתפעול ובתחזוקה ו/או הנובעים מהם, לרבות בדיקה ובחינה מיוחדים 
של סביבתם, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום כל 

  התחייבויותינו.

אמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי בהתאם לכל ה .3
תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה והמכרז וההסכם האמורים, 

לתפעל ולתחזק את תחום ההרשאה נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר 
"התמורה מסמך זה (להלן: התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים בסייפת 

  ).ותנאי התשלום"

תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע  העירייהאנו מסכימים כי  .4
קבלת הרשאה לבעלי הצעה אחרת כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 

של  כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור
  .העירייה

ידוע והובהר לנו כי ההצעות במכרז ייבחנו בהתאם לקריטריונים של איכות ומחיר, כמפורט  .5
רשאית לפצל את השירותים נשוא המכרז בין  העירייהבתנאי המכרז , ידוע ומוסכם עלינו כי 

מספר מציעים ובמידה ויהיו שתי הצעות כשרות בעלות ניקוד משוקלל זהה או בהתאם 
רשאית לנקוט בהליך התמחרות עד לקבלת ההצעה  העירייהסמכי המכרז, תהיה לאמור במ

  הזולה ביותר.  

  במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .6

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך  7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .6.1
 ידכם.-פרק זמן אחר, כפי שיקבע על

ץ/ הכשרת המגרשים לצורך הפעלה ואחזקה במהירות לבצע את פעולות השיפו .6.2
 ימים ממועד שימסרו אלינו.  45האפשר ותוך 

  9/2019חודש לא יאוחר מדכם, י-הכל כפי שיקבע על -ביצוע חוגים להתחיל ב .6.3
ובכפוף לקבלת הודעה מכם על כך, ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז 

  והחוזה.

תפעול לפי המוקדם ההחוזה או במועד התחלת במועד חתימת  -להפקיד בידיכם  .6.4
ז רהעתקי כל האישורים והמסמכים האחרים כנדרש במסמכי המכ -שביניהם 
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להבטחת ביצוע ההתחייבויות, כמפורט  ,והחוזה, לרבות הערבויות הבנקאיות
 במכרז זה.

כל הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על  .7
ם לא נחתום על החוזה בכלל, ידינו, וגם א-המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

לבינינו, מבלי  העירייהבכתב, כחוזה מחייב בין  עירייההידי -תיחשב הצעתנו וקבלתה על
 כמפורט במסמכי המכרז. העירייהשהדבר יגרע מזכויותיה של 

נמסור לכם, במועד חתימת החוזה, ערבות  להבטחת קיום הצעתנו, במידה ונזכה במכרז, אנו .8
לפקודתכם כנדרש במכרז, שתעמוד בתוקפה לכל תקופת ההרשאה  תבנקאית אוטונומי

  ואתם תהיו רשאים לחלטן במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם, כולן או מקצתן.

אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך שלושה חודשים  .9
. העירייהדי י-עד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע עלמהמו

ת כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה ידכם לקיים א-במידה ובמהלך תקופה זו נידרש על
  זאת ללא כל דיחוי.

בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות  אנו מצהירים -(במקרה של תאגיד) 
  י מסמכי היסוד של התאגיד המציע.פ-נו עלוהמטרות של

מוצהר ומוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל  .10
טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו 

  מוותרים מראש על כל טענות אלה.

סיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ינהננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע ו .11
תפעול ותחזוקת התחום ההרשאה, נשוא החוזה, וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה 

א סיון בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוימנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי נ
 המכרז ובמספר מתאים ומספיק.

  צות ואישורים מהגופים הבאים: כמו כן מצורפות בזה המל .12

12.1. ____________________    11.4 _____________________  

12.2. ____________________    11.5 _____________________  

12.3. ____________________    11.6 _____________________  

  מצורפים בזאת אישורים ומסמכים נוספים כנדרש במכרז: .13

  ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

  

  

 



  43

  אותנו לכל דבר ועניין, ככל שנזכה במכרז.ידוע לנו כי הצעתנו להלן תחייב   .14

    - עירייה, שינתנו ללא תשלום נוסף ללהלן הצעתנו לשירותים נוספים

(ניתן גם לצרף מסמך מלווה המתאר את השירותים הנוספים שיסופקו ע"י המציע ללא 
  תשלום). 

  ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

הפחתה של ___% הצעתנו הכספית ל , להלןלכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזהבהתאם  .15
למכרז (נספח המחירים לחוגים ו/או שימוש במגרשים)  2ממחירי המקסימום בנספח ב' 

  הערה: יש ליתן אחוז הנחה אחיד למלוא המחירים נשוא נספח ב' למכרז. 

 

  

  שם המציע ____________________
  _________כתובת ______________

  תאריך _______________________
  טלפון________________________

  
              __________________________  
  חתימת המציע                              

  (חתימה וחותמת במקרה של תאגיד)            
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  טבלת ריכוז מסמכים

יגבר  –למסמכי המכרז מצורפת טבלה לשם הנוחות, בכל מקרה של סתירה בין האמור בטבלה זו 
  האמור במסמכי המכרז  

  

יש /  – העירייהלשימוש   מסמך נדרש   דרישה  
  אין 

באחזקת לפחות  שנים 5סיון מוכח של ינ
בהפעלת חוגי טניס או בית מגרשי טניס ו
  משתתפים לפחות. 50 -ספר לטניס ל

המלצות מאת מזמינים 
 -ביחס לניסיון כאמור 

ההמלצות יכללו פירוט של 
ופת הפעילות, מס' תק

משתתפים בפעילות, חוות 
דעת בדבר אופן מתן 
השירותים ע"י המציע, שם 
נותן ההמלצה, תפקיד ומס' 

  טלפון.  

  

מדריכים מוסמכים  3מעסיק לפחות 
להעברת חוגי טניס, המועסקים ע"י 

חודשים  12המציע תקופה של לפחות 
  לפני המועד להגשת ההצעות במכרז.

ה העתק של תעודת הסמכ
ביחס למדריך הרלבנטי. 
אישור רו"ח של המציע כי 
המדריך המוצע מועסק ע"י 
המציע, כולל מועד תחילת 

  העסקה.  

  

מחזור כספי של המציע מניהול חוגי 
ה, בכל לשנ₪  מיליון  -פחת מיטניס לא 

  אחת משלוש השנים האחרונות.

הצהרת מציע ואישור רו"ח 
בנוסח המצורף למסמכי 

    7ה'  – המכרז

  

המדריך/מאמן המוצע בעל אישור 
ממשטרת ישראל לפיו אין מניעה 

לפי הוראות החוק למניעת  להעסקתו
העסקה של עברייני מין במוסדות 

  .2001 -מסוימים, תשס"א 

    4ה'ח פהצהרה בנוסח נס

ש"ח  10,000ס שיק בנקאי או ערבות ע"
, לפחות 1.8.19(ערבות בתוקף עד ליום 

מהמועד  שיק בנקאי מימוש לא יאוחר
  האחרון להגשת הצעות) 

    

הצעת המחיר לא תחרוג מטווח 
אחוז הנחה  -המקסימלי המחירים

אחיד לכלל מחירי השיעורים/ חוגים/ 
  שימוש במגרשים למשתמשים השונים

נספח  –טופס הצעת המחיר 
   ו'

  

טופס בהתאם להוראות   העדר ניגוד עניינים 
  חוזר מנכ"ל 

  

ו/או  רייההעילעובד  קרבההמציע נעדר 
  העירייה ועצתלחבר מ

     1נספח ה'

כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. 
נדרש אישור עו"ד /רו"ח למסמך כלשהו 

  יאושר המסמך כנדרש. –

    ובפרט, נספחים ה' ו'. 

אישור מפקיד השומה, או מרואה 
חשבון, או מיועץ מס, המעיד שהוא 

    אישור כנדרש 
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מנהל פנקסי חשבונות ורשימות שעליו 
פקודת מס הכנסה וחוק מס לנהל על פי 
  ערך מוסף.

  

אישור לפי חוק עסקאות עם גופים 
  ציבוריים.

    אישור כנדרש

העתק של תעודת התאגדות   במידה והמציע הינו תאגיד
  של התאגיד.

  אישור עו"ד או רו"ח:

כי ביצוע ההרשאה 
וההתקשרות 

בחוזה זה לביצוען 
הינן, במסגרת 

  סמכויות התאגיד.

המנהלים  שמות
  של התאגיד.

שמות האנשים 
אשר חתימתם 
מחייבת את 

 התאגיד.

  

  

  במידה והמציע הינו שותפות
העתק של תעודת רישום 
השותפות אצל רשם 

  השותפויות.

אישור עו"ד או רו"ח בדבר 
זכויות החתימה בשם 

  השותפות

  

 


