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 החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ

 מזרני ג'ודואספקת 

   6/2019 מכרז פומבי מס'

 

כזי הספורט למר מזרני ג'ודו 600לאספקת  בזה הצעות המזמינ( "החברה"החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ )להלן: 

 על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.וזאת מזרנים לכל מרכז,  200 –קרית שרת, קציר ושרון בחולון 

 

בשעות העבודה )מתחם ימית( חולון, , 66מפרץ שלמה  , ברחובחברהנהלת ההניתן לרכוש במשרדי את חוברת המכרז 

 . בכל מקרה שלא יוחזרו, ₪ 300של בסך הרגילות תמורת תשלום 

 

 או במשרדי הנהלת החברה.  www.reh.co.ilבאתר החברה: ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, 

 

 , חולון.66במשרדי הנהלת החברה, רח' מפרץ שלמה  14:00 בשעה 15.4.2019 ביום םיתקיי כנס מציעים

 

ולהפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בלבד,  6/2019' מס נושאת ציון מכרז פומבי ,את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה

 .)מתחם ימית( , חולון66שלמה רח' מפרץ בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, , 14:00עד שעה  6.5.2019יום לבדואר( עד 

 הצעות שתגענה מאוחר ממועד הנ"ל, תוחזרנה למציע כפי שהן ללא כל התייחסות.

 

 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

 03-5582050לפרטים נוספים יש לפנות למשרדי החברה בטל': 

 

 

 חן, מנכ"ל משוןש            

 

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ           

 

 

  

http://www.reh.co.il/
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 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

 אספקת מזרני ג'ודו

  6/2019 פומבימכרז 

 

 התנאים הכלליים של המכרז  .1

 הצהרת המציע על היקף הכנסות ואישור רואה חשבון. .2

 תצהיר המציע. .3

 הצעת מחיר.  .4

 נוסח כתב ערבות בנקאית.  .5

 חוזה ההתקשרות ונספחיו. .6
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 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

 מזרני ג'ודואספקת 

  6/2019 מכרז פומבי

 תנאים כללים

 כללי .1

 600"( מזמינה בזה הצעות מחירים לאספקת החברההחברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן: " .1.1

בתיאום , שיסופקו ויחולקו למרכזים האמורים, למרכזי הספורט קרית שרת, קציר ושרון מזרני ג'ודו

 . עם החברה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז

מילוי המזרון: ריבאונד ק"ג.  8.5 -זרון כמהמשקל ס"מ,  4עובי , 1*1 בגודל של: הג'ודו מזרנימפרט  .1.2

, הציפוי יעמוד בתקן PVCק"ג לקו"ב, ציפוי המזרונים  170-180(  (density)פתיתי ספוג(, רמת צפיפות 

. הציפוי יכלול חומר מעכב בעירה, תחתית המזרון תהיה בעלת חומר נגד IJFאיגוד הג'ודו הבינלאומי 

 יהיו בהתאם להחלטת החברה. צבעיםהחלקה. ה

 תנאי ההתקשרות עם הזוכה יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות, על נספחיו, שבמסמכי המכרז. .1.3

  תנאים להשתתפות במכרז .2

 , במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים המפורטים להלן:מי שעומדרשאים להשתתף במכרז זה 

 לעיל. 1.2בסעיף יעמדו במפרט, שפורט מזרני הג'ודו המוצעים  .2.1

. IJF מזרני הג'ודו בתקן איגוד הג'ודו הבינלאומיציפוי על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידת 

 על המציע לצרף להצעתו מזרון כדוגמא העומד בדרישות המפרט. 

 .  ו/או ציוד ספורט דומה שנים לפחות באספקת מזרני ג'ודו 3ון מוכח של בעל ניסי .2.2

שנות הניסיון, שמות לקוחות, לצרף להצעתו אסמכתאות בדבר ניסיונו, כאמור, תוך פירוט  מציעעל ה

 .כיו"בו ממליצים, , שמות המזמיניםמועדי אספקה

)לא ₪  600,000)במצטבר(, הינו לפחות  2018, 2017, 2016בשנים  ציוד ספורטהיקף הכנסותיו מאספקת  .2.3

 כולל מע"מ(.

חוק  תצהיר המציע חתום על ידו ומאומת על ידי עו"ד, לרבות לעניין עמידתו בדרישותה צורף להצע .2.4

 (."החוק")להלן:  1976-תשל"ועסקאות גופים ציבוריים, 

 שהוצאה על ידי בנק בישראל, לפקודת ,₪ 0020,0על סך של ז צורפה ערבות, אוטונומית, להצעה במכר .2.5

לפי נוסח הערבות המצ"ב, וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי , לפחות 6.8.2019ליום עד  , בתוקףהחברה

  המכרז.
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לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי  מציעיה כל אימת שהירשאית להגיש את הערבות לגב היתההחברה 

וחוזה ההתקשרות ולגבות את סכומה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי  תנאי המכרז

 . לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין

 במכרז רכש את מסמכי המכרז. מציעה .2.6

 להצעה יש לצרף קבלה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע.

וכל המסמכים והאישורים הנדרשים לרבות הערבות  ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד .2.7

 מכרז.ב מציעל שם ההבנקאית הינם ע

 ההצעה .3

של מסמכי  יםעותקשני הצעת המחיר תעשה בשקלים חדשים על גבי מסמך הצעת מחיר, וזאת ב .3.1

המרכזים,  3 -הובלה, ופריקה להמכרז. המחיר המוצע יהיה סופי וקבוע. הצעת המחיר תכלול אספקה, 

חודשים וכן ביצוע מלא ומושלם של כל  12אחריות לתקופה של לרבות , בהתאם לדרישות החברה

 .המכרז מכיהפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מס

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של  .3.2

 יש לחתום על כל מסמכי המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.  .3.3

 ליד כל תיקון על המציע לחתום בחתימה וחותמת.  .3.4

 אישורים ומסמכים .4

 המציע יצרף להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים:

 .מזרני הג'ודומפרט טכני מפורט צילומים והדמיות של  .4.1

 .IJF איגוד הג'ודו הבינלאומיבתקן מזרני הג'ודו ציפוי על עמידת אישור  .4.2

 תצהיר המציע על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז, חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך דין. .4.3

 לפי החוק.אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  .4.4

 . על פי החוק אישור תקף על ניכוי מס במקור .4.5

אישור על רישום, כדין, של המציע וכן אישור עורך דין בדבר זכויות החתימה  -תאגידככל שהמציע הינו  .4.6

 של המציע המוסמכים לחייב את המציע בחתימתם.

 מסמך/י ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם המכרז, חתומים על ידי המציע. .4.7

 הוצאות ושמירת זכויות .5

 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות תחולנה על המציע.  .5.1
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 המציעים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. .5.2

 הבהרות ושינויים-כנס מציעים .6

 , חולון.66רח' מפרץ שלמה במשרדי הנהלת החברה,  14:00 בשעה 15.4.2019 ביום םתקייי כנס מציעים .6.1

לידי הגב' יפעת לביא. יש לוודא הגעת  ifatl@reh.co.ilשאלות יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני  .6.2

 בשעות העבודה המקובלות. 03-9680401הדואר האלקטרוני בטלפון : 

הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת  .6.3

במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק 

בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של המציעים בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני לפי 

 מסמך/י ההבהרות חתום/ים על ידו.הכתובות שימסרו על ידם. על המציע לצרף להצעתו את 

 הגשת ההצעה .7

במסירה , בלבד מזרני ג'ודואספקת ל 6/2019 מס' פומביאת ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז 

בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, רח' הר  14:00, עד לשעה 6.5.2019)לא לשלוח בדואר( עד יום  אישית

 הצעות שתגענה מאוחר ממועד הנ"ל, תוחזרנה למציע כפי שהן ללא כל התייחסות. הצופים, קרית שרת, חולון.

 בחינת ההצעות .8

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר  .8.1

התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים 

 פסילת ההצעה.עלולים לגרום ל

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי  .8.2

המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או 

 בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה.

פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה החברה רשאית לדרוש מהמציעים  .8.3

 המלא גם לאחר פתיחת ההצעות.

 החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.  .8.4

המציע מסכים כי כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בגוף  .8.5

 בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא נכתב. המסמכים,

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל תוספת או הסתייגות ביחס למסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף  .8.6

 המסמכים ובין אם במכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 הודעה על תוצאות המכרז .9

או בדואר אלקטרוני, ועליו להמציא לחברה כתב  לזוכה במכרז תימסר על כך הודעה בפקסימיליה .9.1

 יום מיום ההודעה על הזכייה במכרז.  14הארכה לערבות הבנקאית תוך 

mailto:ifatl@reh.co.il
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מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות שהומצאה על  .9.2

 ידו עם הצעתו במכרז.

מוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, הכול כקבוע כל מציע רשאי לעיין בהחלטה/ות ועדת המכרזים, בני .9.3

בהוראת כל דין. מציע אינו רשאי לעיין בחלק ההצעה של הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת 

 המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. 

במקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, רשאית החברה לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב  .9.4

בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה, וזאת לאחר שניתנה לזוכה הודעה בה נדרש לתקן לזוכה, החל 

 את המעוות, והזוכה לא תיקן המעוות בהתאם להודעה תוך הזמן שנקבע בהודעה. 

לעיל, תהיה החברה  9.4בוטלה הזכייה במכרז בשל הפרת הזוכה את התחייבויותיו, כאמור בסעיף  .9.5

הבנקאית, שהוגשה על ידי הזוכה במכרז במצורף להצעתו, כפיצויים  זכאית לחלט את סכום הערבות

מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לחברה על פי מסמכי 

 המכרז ועל פי כל דין, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה.

                  

 

 בכבוד רב,

 

 לבילוי )חולון( בע"מהחברה לבידור ו
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 חברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מה

 אספקת מזרני ג'ודו

  6/2019מס'  ימכרז פומב

 הצהרת המציע בדבר הכנסות ואישור רו"ח

 הצהרת המציע

 שם המציע : __________________________

לא כולל מע"מ, , ₪ 600,000הינו לפחות במצטבר(, ) 2018 -ו 2017, 2016 בשניםהיקף הכנסותינו הרינו להצהיר כי 

 מאספקת ציוד ספורט.

 

 תאריך: _____________   חתימת המציע __________________

 

__________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון

ביקרנו את הצהרת המציע בדבר  לבקשת _____________________ )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלו

לא כולל מע"מ, , ₪ 600,000ולפיה הינן לפחות מאספקת ציוד ספורט )במצטבר(,  2018-, ו2017 ,2016 בשנים יו,הכנסות

אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו  .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע כמפורט בהצהרת המציע לעיל.

 בהתבסס על ביקורתנו. 

 

ת ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע ערכנו א

שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 

, כאמור משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות המציע לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו

 לעיל.

 

 

 בכבוד רב ,       תאריך: ___________ 

 רואי חשבון              
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 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

 מזרני ג'ודו אספקת

  6/2019מס'  פומבימכרז 

 תצהיר המציע

 לכבוד

 בע"מהחברה לבידור ובילוי )חולון( 

 עיריית חולוןו

 ה: שם: ____________ ת.ז ________________ מרח' ____________________,  המשמש מורשי הח"מאנ

ומוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם השתתפותו במכרז  , ___________________,מציעחתימה של ה

היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אכי עלי לומר את האמת וכי  תילאחר שהוזהר)להלן: "המכרז"(,  6/2019פומבי מס' 

 עשה כך, מצהיר בזאת כדלקמן:אאם לא 

 כללי

הבנו לפרטיהם את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים ובין שאינם מצורפים, ואנו מקבלים על עצמו לבצע  .1

שבמסמכי המכרז. כל הפרטים, שאנו מוסרים בכל מסמכי המכרז, לרבות בכל  תאת כל הפעולות וההתחייבויו

 הנספחים והתצהירים, הינם נכונים, מלאים, מדויקים ואמת לאמיתה.

ההצעה במכרז מוגשת לאחר שערכנו את הבדיקות הדרושות, להנחת דעתנו, בכל הנוגע לכלל הגורמים וההוצאות  .2

המכרז, וכי לא בססנו הצעתנו על מצגים ו/או הבטחות ו/או אמירות שנעשו הכרוכות בביצוע התחייבויותינו על פי 

בעל פה על ידי החברה ו/או מי מגורמיה, וכי לא נציג דרישות ו/או תביעות המבוססות על אי הבנה ו/או אי ידיעה, 

 ואנו מוותרים, מראש, על כל טענות, כאמור.

מהמציעים על פי מסמכי המכרז. למציע הידע,  המציע עומד בכל תנאי הסף והדרישות האחרות הנדרשות .3

המומחיות, האיתנות הכספית, האמצעים הטכניים, הציוד, כוח האדם המקצועי, הרישיונות וההיתרים וכל 

 הנדרש לביצוע התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.

 מציעשל ההתאגדות  המטרות, התקנות, הנהלים והסמכויות, הקבועים במסמכי בתחוםהינה מציע הצעת ה .4

על פי כל וכל מניעה כל ההחלטות והאישורים הדרושים  מציע(, וכי נתקבלו אצל התאגיד הינו מציעשהבמקרה )

לכל דבר  מציעוכי חתימותינו מחייבות את ה מציעה תעל הצעלחתימותינו על כל מסמכי מכרז זה וו/או חוזה דין 

 .ועניין

  אחרים. יעיםמצאו תיאום עם ו/מוגשת ללא כל קשר  מציעהצעת ה .5

וכן לא מתנהלים כנגדו הליכים משפטיים  פירוק או/ו רגל פשיטת בהליכי נמצא אינו מציעה  זה תצהיר ליום נכון .6

 .יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואם ובמועדםב לפגוע עלוליםה

החברה תדרוש להאריך את תוקף יום, אלא אם  90הצעת המציע הינה בלתי חוזרת ותהיה בתוקף לתקופה של  .7

 יום. 120יום נוספים, שאז תעמוד ההצעה בתוקף לתקופה של  30 -ההצעה ל
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 חוק עסקאות גופים ציבוריים

 ועמידה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות דיני עבודהקיום 

ב)א( 2"תושב ישראל" משמעותם כהגדרתם בסעיף  -זה, המונחים "בעל זיקה" "עבירה", "הורשע" ו יבתצהיר .8

. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 הנני מצהיר כי המציע הינו "תושב ישראל". מבינ/ה אותם.

ו/או לפי חוק שכר  1991-רשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"אהמציע ו"בעל הזיקה" לא הו .9

באוקטובר ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, או אם  31, אשר נעברו אחרי יום 1987-מינימום, התשמ"ז

הרשעה הורשעו ביותר משתי עבירות הרי במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז חלפה לפחות שנה אחת ממועד ה

 האחרונה.

)להלן: "חוק שוויון זכויות"( לא חלות על  1998-הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח .10

 המציע

 או

 הוראות חוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן דהינו:

הל הכללי של עובדים לפחות, ואני מצהיר בשם המציע על התחייבותו לפנות למנ 100המציע מעסיק  .10.1

לחוק שוויון זכויות ,  9משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת חובותיו לפי סעיף 

לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומו; ואולם לא תינתן הנחיה שיש בה כדי להטיל נטל  –ובמידת הצורך 

 )ה( לחוק שוויון זכויות; 8כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

 או

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי  .10.2

הוא  –לעיל ונעשתה איתו התקשרות שלגביה התחייב, כאמור, באותו  סעיף משנה  10.1הוראות סעיף 

וא גם לחוק שוויון זכויות, ה 9הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 פעל ליישומו;

אני מצהיר על התחייבותו של המציע להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 

 יום ממועד ההתקשרות 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 אי קיום קירבה ו/או קשר עסקי ו/או ניגוד עניינים

 ולנו. מציעהמפורטים להלן, ידועות ונהירות ל הסעיפים בפקודת העיריות, כי הוראות בזאת, יםמצהיר והננ .11

 (חדש נוסח) העיריות לפקודת( א)א 122 סעיף

 או בהונו אחוזים עשרה של העולה חלק האמורים לאחד שיש תאגיד או, שותפו או סוכנו, קרובו, עירייה "חבר

 -" קרוב, "זה לעניין; ההעיריי עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא, בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או ברווחיו

 .אחות" או אח, בת או בן, זוג בן

 (חדש נוסח) העיריות לפקודת( א) 174 סעיף

 שותפו או זוגו-בן ידי על או עצמו ידי על, בעקיפין או במישרין, מעוניין או נוגע יהיה לא העיריי של עובד או "פקיד

 .למענה" המבוצעת עבודה ובשום ההעיריי עם שנעשה חוזה בשום, סוכנו או
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 המקומיות ברשויות הציבור נבחרי של עניינים ניגוד למניעת כללים בדבר בהודעה (א) 12 סעיף

 או עירייה חבר –" עירייה חבר; "זה לעניין; המקומית הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא העירייה "חבר

 (."(ב()1)5 -ו( ב()1)1 בסעיף" קרוב"ו" שליטה בעל" הגדרות ראה) בו שליטה בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו

 בהון או ברווחים של גוף. 10%מנהל או עובד אחראי בגוף, או מי שיש לו חלק העולה על  - "שליטה בעל" 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, סוכן או שותף. - "קרוב" 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין העירייה ו/או ראש  מציעהכי לא קיימים בין  בזאת, ים ומתחייביםמצהיר והננ

העירייה ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, קירבה משפחתית ו/או חברות 

ו/או נגיעה ו/או הכרות אישית )להלן: "קירבה"( כל ניגוד עניינים ו/או עניין ו/או נגיעה ו/או בקשר עסקי/משפחתי 

קשר אחר כלשהו קבוע או זמני, כאמור לעיל, ואם כן הננו מתחייבים לצרף להצעתנו למכרז זה מכתב בו נפרט או 

 קירבה ו/או קשר, ומאיזה סוג. מציעעם מי יש ל

מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בינו לבין העירייה  עמתחייב להימנ מציעהכי  בזאת, ומתחייבים יםמצהיר והננ

ו/או לסגניו ו/או לחברי מועצת העירייה ו/או לעובד/ת מעובדי העירייה, במישרין ו/או  ו/או ראש העירייה

 בעקיפין, ומתחייב בזאת להודיע לעירייה על כל חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור.

על פי המכרז והחוזה לבין כל  מציעהכי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התחייבויות  בזאת, יםמצהיר והננ

 ת ו/או התחייבות אחרת שלו.פעילו

אני והמציע לא הינו מעורבים באירוע הנמצא תחת חקירה פלילית מתחום טוהר המידות בענין/נושא/תחום שהיה  .12

באחריותו ו/או באחריות מי מטעמו. כמו כן, המציע לא הציע, במסגרת הצעתו במכרז, כל עובד ו/או מנהל ו/או 

 אמור.קבלן משנה, אשר היו מעורבים באירוע, כ

 לצרכי סעיף זה "אירוע" ייחשב כאירוע בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:

אירוע אשר המעשה הפלילי בו מתקשר ו/או עוסק, במישרין ו/או בעקיפין, בסוג השירותים ו/או במתן  .12.1

 השירותים נשוא המכרז ובעניין עבירה שמתחום טוהר המידות;

 תחת חקירה פלילית; האירוע נמצא תחת חקירה פלילית או היה .12.2

אין מסמך רשמי המעיד על כך שהתיק עומד להיסגר ללא המלצה להעמיד לדין את המציע ו/או העובד  .12.3

 ו/או המנהל ו/או קבלן המשנה;

לא נקבע לגבי אירוע, כאמור, על ידי בית משפט מוסמך כי המציע ו/או העובד ו/או המנהל ו/או קבלן  .12.4

היו נוקטים בכל האמצעים המתחייבים על פי דין, הסכם ונוהג המשנה לא יכולים היו למונעו גם אם 

 המקובל בתחום.

_____________________       ________________ 

 חתימת המצהיר          תאריך

 אישור עורך דין

אני הח"מ ______________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום ___________ הופיעו בפני ה"ה שם: _______________ 

צפוי  היהי להצהיר את האמת וכי וכי עלי ואות ולאחר שהזהרתי ,מורשה חתימה של המציע_____________  ת.ז:

 .בפני עליו םתצהירו זה, וחתאת נכונות  בפני כן, אישר העשילעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 חתימה וחותמת עו"ד _________________           
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 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

  מזרני ג'ודואספקת 

  6/2019מס'  פומבימכרז 

 הצעת מחיר

 לכבוד

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

ביצוע מלא ומושלם של , לרבות למרכזי ספורט בקרית שרת, קציר ושרון בחולוןמזרני ג'ודו  600תמורת אספקת  .1

לרבות הובלה ופריקה לשלושת כל העבודות, המטלות, הפעולות וההתחייבויות שעלינו לבצע על פי החוזה 

 בקשים לקבל את התמורה כדלקמן:אנו מהמרכזים, בהתאם לדרישת החברה, 

 בתוספת מע"מ כדין )להלן : "התמורה"(.__________ ₪, 

הרינו לציין כי מזרני הג'ודו המוצעים ושיסופקו על ידינו מיוצרים במדינת: ________________________,  .2

 ______________.שם היצרן: 

 כתוצאה מהתייקרויות כלשהןלא ולא יחולו בה שינויים כלשהם לרבות  התמורה הינה קבועה וסופיתידוע לנו כי  .3

 . ו/או שינויים בשערי מטבע וכיו"ב

המכרז, כי הצעתנו מבוססת על בדיקתנו העצמאית וכי לא נבוא בכל את מסמכי  בדקנוקראנו ואנו מאשרים כי  .4

של אי הבנה כלשהי של האמור במסמכי שות ו/או תביעות, מכל מין וסוג שהוא, כלפי החברה בטענות ו/או דרי

 .המכרז

 יהיו בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות. של התמורה תנאי התשלום  .5

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית כנדרש בהתאם לתנאי המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד  .6

בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים 

 סמכי המכרז. מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכותכם על פי כל דין ועל פי מ

______________________     _______________________ 

 המציעכתובת         המציעשם  

______________________     ________________________ 

 המציעחתימת         תאריך 

 אישור עו"ד

 "( מאשר בזה כי ביום המציע)להלן: "     , עו"ד של     אני הח"מ 

נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים  המציע, כי אצל המציעבשם    ל הצהרה זו ה"ה חתמו בפני ע 

על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים  המציעועל פי כל דין לחתימת  המציעהדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של 

 .המציעלעיל מחייבת את 

 ,עו"ד               
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 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

 מזרני ג'ודואספקת 

  6/2019מס'  פומבימכרז 

 נוסח ערבות בנקאית

 לכבוד

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ )להלן: "החברה"(

 , חולון 66מפרץ שלמה רחוב מ

 ג.א.נ.,

 כתב ערבותהנדון: 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "המבקש" -ת.ז/ח.פ. _____________ )להלן    על פי בקשת __________

וזאת בקשר עם השתתפות המבקש במכרז  )להלן: "סכום הערבות"(,  ₪(, עשרים אלף)במילים: ₪  20,000עד לסך של 

 ולהבטחת מילוי תנאי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.מזרני ג'ודו  600לאספקת  6/2019מס'  פומבי

יום ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב  14סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל 

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום 

ולה לעמוד תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכ

 למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת 

 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת ל

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד _______ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _______ לא תענה.

 לאחר יום _______ ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בות זה.דרישה בפקסימיליה או במברק או באמצעי אלקטרוני אחר לא תחשב כדרישה לעניין כתב ער

 

 ______________ בנק:     ___________                                        תאריך:
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 חוזה התקשרות

 

 2019שנערך ונחתם בחולון ביום ______ לחודש __________ שנת 

 -בין  -

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ

 חולון, 66מפרץ שלמה מרחוב 

 "החברה" ( -) להלן 

 אחד;מצד 

 -לבין  -

________________________ 

________________________ 

 "(ספק"ה -)להלן 

 מצד שני;

מזרני ג'ודו למרכזי ספורט קרית  600לאספקת לקבלת הצעות  6/2019 מס'  פומביוהחברה פרסמה מכרז  הואיל:

 הגיש הצעה במכרז; ספק(, וה"המכרז")להלן: שרת, קציר ושרון בחולון 

 כהצעה הזוכה; ספקוועדת המכרזים של החברה קבעה את הצעתו של ה והואיל:

מצהיר כי הינו בעל הידע המקצועי, האמצעים הכספים, הטכניים והארגוניים והמומחיות לביצוע  ספקוה :והואיל

 העבודות במומחיות רבה;

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 ם ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. המבוא לחוזה זה, הצהרות הצדדי .1.1

כותרות הסעיפים בחוזה זה נעשו אך ורק לנוחיות ולא יהיה בכך כדי לפגוע בדרך הפרשנות הרגילה  .1.2

 ובכללי הפרשנות אשר יחולו על החוזה כולו.

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי  .1.3

 ן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:דלהל

 החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ. "החברה"

 מי שימונה על ידי החברה כנציגה לעניין חוזה זה. "המנהל"

, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות ספקלרבות נציגיו של ה             "ספק"ה

 משנה הפועל בשמו או מטעמו בביצוע העבודות. ספקכל 

פירושו חוזה זה, על כל נספחיו, וכל מסמך, מכל מין וסוג, שהוא                 "החוזה"

 שיצורף לחוזה בעתיד.
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ק"ג.  8.5 -זרון כממשקל הס"מ,  4עובי , 1*1מזרני הג'ודו בגודל של  "מזרני הג'ודו"

-170(  (densityן: ריבאונד )פתיתי ספוג(, רמת צפיפות ומילוי המזר

, הציפוי יעמוד בתקן איגוד PVCק"ג לקו"ב, ציפוי המזרונים  180

. הציפוי יכלול חומר מעכב בעירה, תחתית IJFהג'ודו הבינלאומי 

המזרון תהיה בעלת חומר נגד החלקה. הצבעים יהיו בהתאם 

 להחלטת החברה.

לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי  -הקיימים ואשר יובאו בעתיד  -השונים חוזה זה, על נספחיו  .1.4

משמעות כנגד מנסחיו אלא לפי הכוונה העולה ממנו וללא כל הזדקקות לכותרות, -וודאות, או דו

 לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

 ה חלק בלתי נפרד מחוזה זה:המפורט להלן מהוו ךהמסמ .1.5

 אישור על קיום ביטוחים.  א' נספח

הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש קרא את החוזה על נספחיו, כי מצהיר בזאת  ספקה .1.6

וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או  בחוזה על נספחיו,האמור פי הוא מתחייב לספק את מזרני הג'ודו על ו

 .הבנה ו/או אי כדאיות כלכלית וכיו"ב טענות תביעות, כספיות או אחרות כלפי החברה בשל טענה של אי

מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים המקצועיים  ספקה .1.7

הוראות חוזה זה ועל פי כל דין תחייבויותיו על פי והטכניים וכוח העבודה המיומן הדרושים לביצוע ה

ו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימת

 משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

. מזרני הג'ודומצהיר כי הוא מורשה מטעם היצרן או נציגו בארץ לשווק, לתחזק, ולתת שרות ל ספקה .1.8

ידי היצרן  אישורים המאשרים כי הינו מוסמך על ספקהחברה תהייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מה

 מתחייב להציגם לחברה מיד עם דרישתה הראשונה. ספקאו נציגו בארץ, וה

איגוד  בתקן ים, מטיב מעולה ועומדיםחדשו על ידו, הינם שיסופקמצהיר בזאת כי מזרני הג'ודו  ספקה .1.9

 הג'ודו הבינלאומי.

 מהות ההתקשרות .2

מזרני הג'ודו  יום ממועד ההודעה על הזכייה במכרז. 60תוך מזרני הג'ודו מתחייב לספק את  ספקה .2.1

במועד האספקה, כאמור, ימסור הספק לחברה אישור  יסופקו למרכזי החברה בהתאם לדרישת החברה.

מכון התקנים כי מזרני הג'ודו שסופקו על ידו עומדים בדרישות מכון התקנים לרבות לעניין בעירה, 

 התקנים. חומרים רעילים וכיו"ב דרישות של מכון

הינו תנאי לקבלת מזרני הג'ודו הישראלי למען הסר ספק מובהר בזאת כי אישור מכון התקנים 

 ולתשלום התמורה לספק.

מזרני הג'ודו כל ליקוי שיתגלה ב .את המנהל לבדיקה ואישור ספקזמן העם סיום אספקת מזרני הג'ודו י .2.2

 .נהלידי המ ועל חשבונו בתוך התקופה שתקבע לכך על ספקיתוקן על ידי ה
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(. מתן אישור "אישור קבלה"אישור קבלה )להלן:  ספקימציא למזרני הג'ודו את קבלת  נהלאישר המ .2.3

 מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה. ספקקבלה אינו משחרר את ה

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל אלא אמצעי מעקב אחר למען הסר ספק מובהר בזאת כי  .2.4

, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות הן במידה ספקל ידי הביצוע החוזה ע

לאופן ביצוע  ספקוהמדובר הוא באחריות החברה לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות ה

מהתחייבויותיו כלפי  ספקהפיקוח הנ"ל לא ישחרר את ה התחייבויותיו כלפי החברה ולתוצאות הביצוע.

 למילוי תנאי החוזה.החברה 

ממועד קבלת אישור קבלה למזרני הג'ודו. למען  חודשים 12הספק יהיה אחראי לתקופת האחריות של  .2.5

הסר כל ספק מובהר בזאת כי תקופת האחריות כלולה במסגרת הצעת המחיר של הספק למכרז, והוא 

 לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין שירותי תקופת האחריות.

ריות במזרני הג'ודו ואשר לדעת ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האח נזקים, פגמים, .2.6

החליפם לקוי, יהיה הספק חייב לתקנם או ל יצורתוצאה משימוש בחומרים פגומים או מהם  נהלהמ

 יום 30 -ובלבד שדרישה כאמור תימסר לספק לא יאוחר מיום מיום דרישת המנהל,  14בתוך , בחדשים

תוך תקופת במזרני הג'ודו באחריות. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שאירע או נתגלה מתום תקופת ה

לקוי או שימוש בחומרים יצור כתוצאה מ מנהלהאחריות בכל תיקון שבוצע, ואשר נגרם, לדעת ה

 פגומים.

 כי הדרישה לתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופת האחריות תהיה סופית ומכרעת. מנהלהכרעת ה .2.7

, תהיה החברה רשאית לבצע את תיקון אחר התחייבויותיו לעניין תקופת האחריות הספק לא ימלא .2.8

והספק ישפה אותה שיפוי מלא וישלם לה את כל ההוצאות, לרבות הוצאות  ,הליקויים על חשבון הספק

 משפטיות ושכר טרחת עו"ד, אם יהיו כאלה.

 הסבת החוזה .3

או להעביר את החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין /הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו .3.1

 הוא רשאי להעביר או להסב או לשעבד או להמחות לאחר כל זכות לפי החוזה.

הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, ואולם העסקת  .3.2

לפי שיעור העבודה, אין בה,  עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם

 כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.

הספק מתחייב לקבל את הסכמתו של המפקח, מראש ובכתב, להעסקתו של ספק משנה, והסכמת  .3.3

המנהל תוכל להינתן בסייגים שהספק יתחייב במפורש למלא אותם. הסכמת המנהל להעסקת ספק 

דתו כאמור בסעיף זה להלן, לא תפטור את הספק ולא תגרע מאחריותו המלאה משנה או הפסקת עבו

 של הספק לבצוע מלוא התחייבויותיו על פי כל תנאי חוזה זה.   

הספק מתחייב בזאת להפסיק את העסקת ספק המשנה מיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי המנהל, 

יות או אחרות, מכל עילה שהיא כלפי החברה והספק לא יהיה רשאי לבוא בכל טענות ו/או תביעות, כספ

 כתוצאה מכל נזק או הוצאה שנגרמו לו בקשר להפסקת עבודתו של ספק המשנה. 
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 ושיפוי בנזיקיןאחריות  .4

אחראי בלעדית כלפי החברה לכל נזק או אובדן, מכל סוג שהוא,  ספקבנוסף לאמור בכל דין יהיה ה .4.1

, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו, ןאו בקשר עמ חוזה זההתחייבויותיו על פי שייגרמו תוך כדי ביצוע 

בגובה הסכומים  ספקרשאית לעכב תשלומים ל יהוהוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. החברה תה

בגין נזק או אובדן, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן  ספקאשר יהיו נושא לתביעה כנגד ה

 סופי ומוחלט לשביעות רצונה.

על פי סעיף  ספקאת החברה על כל סכום שתחויב לשלם, בגין נזק או אובדן להם אחראי ה ישפה ספקה .4.2

שא בהן בקשר לדרישה, ילעיל ו/או על פי כל דין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שת 4.1

גין נזק בבגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה  ספקרשאית לעכב תשלומים ל יההחברה תה .כאמור

תימסר  ספקדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה. לאו אוב

 הודעה על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.

ו/או הזנחה  ספקישפה ו/או יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם להן עקב שגיאה מקצועית של ה ספקה .4.3

תחול גם  ספקקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים. אחריותו של הבמילוי חובתו המ

 לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

 אחריות לעובדים ולשלוחים .5

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו  ספקה .5.1

, והוא פוטר התחייבויותיו על פי חוזה זהונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע כתוצאה מתא ספקשל ה

בזאת את החברה מאחריות כלפי עובדים המועסקים על ידו, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק 

והן של  ספקשירותים, חומרים או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של ה

בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה  ספקרשאית לעכב תשלומים ל יהקבלני המשנה. החברה תה

 בגין נזק או תאונה, כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונה.

 5.1קיום התחייבותו שבסעיף -לשלם כתוצאה מאי ה את החברה בגין כל תשלום שתחויבישפ ספקה .5.2

ו/או מי מטעמו במסגרת  ספקכלשהו עקב מעשה או מחדל של הלעיל. נדרשה החברה לשלם סכום 

בגין  בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה ספקה ה, ישפה אותתחייבויותיו על פי חוזה זהביצוע ה

 ספק. תימסר להנזק או אבדן, כאמור, עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצונ

 ישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.הודעה על תביעה ו/או על דר

 ביטוחים  .6

, הספק ןהספק לערוך ולקיים, על חשבו עלזה או על פי כל דין, חוזה לגרוע מאחריות הספק על פי  מבלי .6.1

באישור עריכת  המפורטים, את הביטוחים קיימת הספק אחריות עוד וכלחוזה התקופת  כללמשך 

העניין(, אצל חברת ביטוח  לפיעריכת הביטוח",  אישור"והספק"  ביטוחי)להלן: " 'נספח א, הביטוח

 מורשית כדין בישראל. 
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השירותים  מתן, לפני תחילת חברהלהמציא לידי ה הספק על, חברהצורך בכל דרישה מצד ה ללא .6.2

או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא  התקשרותוכתנאי מוקדם ל

אישור  החברה ידיל להמציאהספק  עלבתום תקופת הביטוח,  מידמבטח הספק. כמו כן,  חתום בידי

נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל  ביטוחעריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת 

 יודיע הספק שמבטח פעם כלב לעיל. 6.1זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  חוזה עוד

 לאישור בסיפא כאמור, לרעה שינוי בו לחול עומד או מבוטל להיות עומד הספק מביטוחי מי כי, חברהל

 לפני, חדש ביטוח עריכת אישור ולהמציא מחדש הביטוח אותו את לערוך הספק על, הביטוח עריכת

 .כאמור בביטוח לרעה השינוי או הביטול מועד

פק הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הס מובהר .6.3

 לשחרר כדי בה ואין, דין כל פי על או/ו חוזהה לפי הספק של התחייבות מכל לגרועהספק, שאין בה כדי 

או מי  החברהתהיה כל טענה כלפי  לאספק ול דין פי על או/ו זה חוזה פי על החבות ממלוא הספק את

 האחריות כאמור. לגבולות, בכל הקשור חברהמטעם ה

כאמור  הספקהביטוח, שיומצא על ידי  עריכתתהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור  חברהל .6.4

ביטוחי  אתעל מנת להתאים  ולבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרש הספק ועללעיל, 

 זה. חוזההספק להתחייבויות הספק על פי 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על  חברההומוסכם כי זכויות  מוצהר .6.5

, טיבם, היקפם, הספק ביטוחיכל אחריות שהיא לגבי  אוכל חובה  החברהמי מטעם  עלאו  החברה

 על אוזה  חוזהעל פי  הספקותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על 

בדק  אישור עריכת נעריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם  נדרשהם , וזאת בין אדין כל פי

 הביטוח ובין אם לאו.

או ציוד כלשהו,  לרכושאובדן או נזק  לכלמאחריות  החברההבאים מטעם  ואת החברהפוטר את  הספק .6.6

רבות ו/או המשמש לצורך מתן השירותים )ל החברההמובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי 

לעיל בגין אובדן ו/או נזק  הנזכריםכל טענה, דרישה או תביעה כלפי  ספק"ה(, ולא תהיה לוצמכלי רכב 

 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי יחול לא כאמור שהפטור ובלבדכאמור, 

: ביטוח חובה מטעמו הבאים באמצעות או בעצמו, על הספק לערוך את הביטוחים הבאים, בנוסף .6.7

כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי 

ביטוח במתכונת ו הרכב לכלי"מקיף"  ביטוחבגין נזק אחד, ₪  400,000עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 

 "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.

, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח אחריות צד שלישי( ותהזכספק לעל אף האמור לעיל,  .6.8

 כולעיל יחול, כאילו נער 6.6 סעיףהמפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב

 . םבמלוא האמורים יםהביטוח

על ידי הספק, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות  שייערךכל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .6.9

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת  הוויתור; החברההבאים מטעם  וכלפי החברהתחלוף כלפי ה

 אדם שגרם לנזק בזדון. 
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 םאו חלק מה השירותים, ובמקרה בו חוזההסבת ה לענייןזה  חוזהלגרוע מכל הוראה מהוראות  מבלי .6.10

 נאותותהמשנה פוליסות ביטוח  קבלניהספק לדאוג כי בידי  עלמשנה מטעם הספק,  קבלניעל ידי  ינתנוי

 זה.  חוזהולסכומים הנדרשים על פי  לתנאיםבהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם/ בהתאם 

 שירותיםבמלואם, לרבות  שירותיםביחס ל החברהאחריות כלפי ה מוטלתהספק  עלמובהר בזאת, כי  .6.11

 משנה . קבלני ידי על להינתן היו אמורים או שניתנו

אף האמור לעיל, אי המצאת  על. חוזהה של הפרה מהווה והפרתו ההסכם מעיקרי הינו הביטוח נספח .6.12

 החברהימים ממועד בקשת  10אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

 וערבותתשלומים  .7

יבויותיו על פי חוזה זה, אספקת מזרני הג'ודו במרכזי מוסכם בין הצדדים כי בתמורה לביצוע כל התחי .7.1

חודשים, יהיה הספק זכאי לתמורה על  12ושרון, לרבות תקופת אחריות של  הספורט, קרית שרת, קציר

 בתוספת מע"מ כדין )להלן: "התמורה"(.₪, פי הצעתו במכרז בסך של __________ 

החשבון המאושר, ישולם לספק בתנאי התמורה תשולם לספק לאחר שהספק יקבל אישור קבלה.  .7.2

 יום מיום אישור החשבון. 45שוטף+ 

כל תשלום לספק יעשה כנגד חשבונית מס כדין. לכל תשלום שישולם לספק יתווסף מע"מ, כפי שיהיה  .7.3

 ביום ביצוע התשלום.

ו התמורה המפורטת לעיל הינה תמורה כוללת וסופית והיא כוללת תשלום מלא וסופי בגין מזרני הג'וד .7.4

לרבות יצור, יבוא, מיסוי,  לבצע בהתאם לחוזה ספקכל העבודות, הפעולות וההתחייבויות שעל הוביצוע 

 .ספקרווחי ההובלה, אספקה ו

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה לעכב, לחלט, לקזז ולהפחית מהכספים  .7.5

 .המגיעים לספק על פי חוזה זה, כל סכום המגיע לה ממנו

יעשה כנגד חשבונית מס כדין. לכל תשלום שישולם לספק יתווסף מע"מ, כפי שיהיה  ספקכל תשלום ל .7.6

 ביום ביצוע התשלום.

 .הג'ודו ות אחזקה של מזרניאמפרט והור -תיעוד מלא ספקיעביר ה אספקת מזרני הג'ודו  במועד .7.7

החתימה על חוזה זה כתב לחברה, במעמד  ספקלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא ה .7.8

( "ערבות הביצוע"הארכה לערבות הבנקאית שהומצאה על ידו יחד עם הצעתו במכרז )להלן בסעיף זה: 

 .אספקת מזרני הג'ודויום לאחר  90 -אשר תהיה בתוקף עד ל

הערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  .7.9

 הערבות להבטחת ולכיסוי של:תשמש 

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי  .7.9.1

 כלשהו מתנאי חוזה זה.



- 20 - 

שהחברה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב  ספקכל ההוצאות והתשלומים הקשורים ל .7.9.2

 בהם בקשר עם חוזה זה.

סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם בכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות את  .7.9.3

אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים 

 כאמור.

 הפרות ותרופות .8

לחברה הינו אספקת מזרני הג'ודו לעיל להשלמת  2.1מוסכם בין הצדדים כי המועד המפורט בסעיף  .8.1

רת הלוח יחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואיחור במועד מסי

 ש"ח לכל יום של איחור.  1,000החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש שיעור בסך של 

הינם תנאים  7.8-ו 3.1, 2.6, 2.5לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  8.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .8.2

עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את החברה בפיצויים 

 ₪. 10,000מוסכמים וקבועים מראש בסך 

 לעיל מערבות 8.2-ו 8.1החברה תהיה זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים  .8.3

 בכל דרך חוקית אחרת. ספקו לגבותם מהא ספקאו לנכותם מכל תשלום המגיע ל הביצוע

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה  8.2 -ו 8.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .8.4

 יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין:

, ספקשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ההוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כל .8.4.1

יום  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצועם.

 , כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.ספקמונה לנכסי ה .8.4.2

פירוק או שהוצא נגדו צו קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה ל ספקה .8.4.3

הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פנה לנושיו  ספקפירוק או שה

לפקודת החברות )נוסח  233למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .1983יפע-חדש(, התשמ"ג

ה לחברה לפני חתימת אינה נכונה או כי לא גיל ספקאם יתברר כי הצהרה כלשהי של ה .8.4.4

 חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על חוזה זה.

 הסתלק מביצוע החוזה. ספקהוכח להנחת דעתה של החברה כי ה .8.4.5

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק,  ספקהוכח להנחת דעתה של החברה כי ה .8.4.6

 או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.
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החברה זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים  יהחוזה זה תה ספקה הפר .8.5

תהיה החברה זכאית  , ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

ם פיצויי ספקאחר, לתבוע מה ספקבאמצעות  אספקת מזרני הג'ודולהשלים את ביצוע  לבטל את החוזה,

 .ערבות הביצועעל הפרת החוזה ולחלט את 

  "(.הודעת ביטולהודעה על כך בכתב )להלן: " ספקהחליטה החברה לבטל את החוזה תיתן החברה ל .8.6

ימים בתשלום כלשהו החל על החברה לא יהווה הפרה, והחשבון לא יהיה צמוד  15מוסכם, כי פיגור של  .8.7

 ולא תשלום בגינו ריבית כלשהי.

 באות להוסיף על זכויות החברה לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן.הוראות סעיף זה  .8.8

 תקופת החוזה .9

 על פי חוזה זה. ספקחוזה זה יהיה בתוקף עד לסיום כל התחייבויות ה .9.1

לעיל, תהיה החברה רשאית, לפי שיקול  8לעיל ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  9.1על אף האמור בסעיף  .9.2

יום מראש ובכתב. נתנה  30של  ספקרות בחוזה זה, בהודעה לדעתה, להפסיק בכל עת, את ההתקש

כל תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא, כספיות או  ספקהודעה, כאמור, לא תהיינה ל ספקל

על ידו בפועל עד לאותה עת, בכפוף לזכויות החברה מזרני הג'ודו שסופקו אחרות, למעט לתשלום בגין 

 על פי חוזה זה.

 שונות .10

ים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו, וכל מידע מסכ ספקה .10.1

אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה, ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו 

 אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.

כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, על פי חוזה זה,  ספקהחברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ל .10.2

המגיע לה ממנו. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך 

 אחרת.

לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע מלבצע  ספקכל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על ה .10.3

ציית להן על אף שהתחייב לכך בחוזה זה, תהיה אותם, והוראות אשר קיבל מאת המפקח ואשר נמנע מל

במקרים  ספקהחברה תהיה רשאית לחייב את ה החברה רשאית לבצען, בעצמה או באמצעות אחרים.

שייחשבו  17%כאמור בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

פני , כאמור, לע ההתחייבויות או ההוראותכהוצאות כלליות, מימון ותקורה. החברה לא תתחיל בביצו

 .ספקימים ל 7מתן התראה של 

על פי החוזה או מזכות החברה לגבות את הסכומים  ספקאין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות ה .10.4

 בכל דרך אחרת. ספקהאמורים מן ה
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אין בה  -לל הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות להן על פי החוזה במקרה מסוים או בכ .10.5

ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור 

 כלשהו על זכויותיהן לפי חוזה זה.

הסכמה מצד החברה ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו  .10.6

 ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

ה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה לא יפגעו בזכויותיה של כל ויתור וארכ .10.7

, ולא ייחשבו כוויתור ספקצידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד ה ספקהחברה ולא ישמשו ל

 מצדה על זכות מזכויותיה.

 ספקני הצדדים והכל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהיה לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת ש .10.8

 יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי  .10.9

החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או 

 נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.בעל פה, שאינם 

הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי  .10.10

 שעות ממסירתה למשרד הדואר. 72הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 

 

___________________  ___________________ 

  לבידור ולבילוי )חולון( בע"מהחברה 

 

 ספקה
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 __________: תאריך                 אישור עריכת הביטוח -אספח נ                                               
שאין וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור זה, ובלבד המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח

 .בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מקבל האישור מעמדו המבוטח / בעל הפוליסה מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☐

 קבלן☐

  ______אחר: ☐

  שם: 
___________________ 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 עבודות /מזמין שירותים ☐

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐

 ובילוי לבידור החברה שם:
ו/או חברת  "מבע)חולון( 

האם ו/או חברות בנות ו/או 
 חברות קשורות

 כתובת: 
      

, 66מפרץ שלמה מרחוב  :כתובת

 חולון

  הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח רתיאו
 מזרני ג'ודו 600אספקת 

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☐הסכם   ☐   -בקשר ל
                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים לטובת 
 מקבל האישור

 תקופת הביטוח
/  גבול האחריות
 סכום ביטוח

 ☒    ₪☐ $  
  סוג מספר פוליסה

 נוסף מבוטח☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 סעיף שיעבוד ☐
 ויתור על תחלוף ☒

   
 

 רכוש

 רכוש ☐

 א. תוצאתי ☐

1.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

למקרה  ₪  2,000,000 
 ולתקופת ביטוח

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 
לעובד, ₪  20,000,000

 ולתקופהלמקרה 

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 
ביטול חריג   

 אחריות מקצועית
 לעניין נזקי גוף 

4.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☐

 
 

                  ת.רטרו: 

אחריות   
 מקצועית

5.  

 מבוטח נוסף ☐
 הרחב שיפוי ☒
 אחריות צולבת ☒

 
 

                   ת.רטרו: 

למקרה  ₪  2,000,000
 ולתקופת ביטוח

 אחריות המוצר 
ביטול חריג  /

 חבות המוצר
 

6.  

 מבוטח נוסף ☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 הרחב שיפוי ☐
 אחריות צולבת ☐
 ויתור על תחלוף ☐

  .7  לחץ כאן  -אחר    

 מבוטח נוסף ☐
 מוטב לתגמולי ביטוח ☐
 הרחב שיפוי ☐
 אחריות צולבת ☐
 ויתור על תחלוף ☐

  .8  לחץ כאן  -אחר    

 בכתב ובדואר רשום למקבל האישור. יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת 

  סעיף  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו
 השתתפות / כפל ביטוח.

  המבטח     חתימת האישור: 

_______________________ 

 


