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 'אמסמך 

 צורן צה המקומית קדימה ועהמ
 

   ממונה בטיחותלמתן שירותי  2021/02 מס'פומבי מכרז 
 צורן קדימה ת מיועצה המקו בור המע

 

 ותהזמנה להציע הצע 
 

ר  עבו  חותבטינה  ממו  רותימתן שילעות  את הצה בזני "( מזממועצהה")להלן:    ה צורןימ קדמית  המועצה המקו
 המכרז. י מסמכפורט בכמל , הכמועצהה

:  )להלן li.zoran.muni-www.kadima  :בכתובת  מועצהשל ה   נטרנטר האיבאת  זרהמכ  יכ מסמב  ןיילע  תןני

 . כרזהמ יכמסוש את מיש לרכ, זלמכר ההצעהגשת   לצורךרזים".  כמ" תוני של חת ת ,"(צההמועאתר 

  , למכרזהנוגעים  ועדכונים    יםינו שי   ות,רבהה  ,בותתשופרסום  אחר    המועצהבאתר    לעקובעים  יצהמחריות  אב
שיפורסמו  עדכון  שינוי ו/או  ו  ו/א   בהרההתשובה ו/או  כל    .למכרז  להגשת ההצעות  ןמועד האחרווזאת עד ל

 . את המציעיםם יב מחייצה עהמו אתר ב

  , מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקרה  כולל  ₪,  300של  סך  רת  תמו  י המכרזסמכוש את מכרעל המציעים ל
שלרב במקרה  ביטו ות  המכל  הל  ההגנה  תשלום  רז.  ברחוב  המועצה,  של  הגבייה  במחלקת  קדימה  1יעשה   ,
  ת שירכ  גיןבאת הקבלה  .  16:00-19:00עות  הש  ביןגם  וביום ג'    08:00-13:00ה' בין השעות  -ן, בימים א'צור

 . יםעל ידי המציעוגשו שי הי ההצעלמסמכ לצרףיש  המכרז מסמכי

ות כל  רז לרבי המכמסמכ  ס מאתר המועצה את, יש להדפיכי המכרזעבור רכישת מסמ  לאחר ביצוע התשלום
 מכרז. המועצה, ולהגישם בהתאם להוראות המסמך ו/או נספח הקשור למכרז, שיפורסם באתר 

ימצה  כל במכרז  להשתתף  מסא  יאמעוניין  כל  המכת  כליבצ  רז,מכי  עינדרשה  םי המסמכ  רוף  פם  תנאי  ל  י 
:  צויןיליה  ע  ,כשהיא סגורה  ,במעטפת המכרזמקור,  אחד מהם ב   כאשר לפחותים,  המכרז, בשני עותקים זה 

  ידרשמבש  מכרזיםתיבת הידנית בבאמצעות הפקדה    ", אך ורק במסירה ידנית02/2021מכרז פומבי מס'  "
בר  מנכ"ל המועצה,  בלשכת  צוימ, קד1צל  רה  חובהמועצה,  )ה  "להלרן  יאוחר  עד    ,("משרדי המועצהן:  לא 

  מועד זהלאחר  תוגש  לא תידון הצעה ש  למען הסר ספק, יובהר כיבלבד.    12:00השעה  עד    04.202118.  וםמי
 . או שלא באמצעות הפקדה ידנית בתיבת המכרזיםו/

 משודכות.  ת אווככשהן כרוהצעות יש להגיש את ה

 .לכמפורט לעי ת, ידניה ר יסמבעט מלת ך אחררדאין לשלוח הצעות בכל 

 המועצה.  במשרדי  0013: בשעה 18.04.2021יום תקיים בהצעות תפתיחת ה

   ז.רככי המת במסמצויומביחס למכרז ות ספ נו  מפורטותהוראות 

 

   _____ ________ _ 

 ין קרן גרגב'        
 מועצהראש ה      
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 'ב ךמסמ

 צורן המקומית קדימה  ה צעהמו
 

   ממונה בטיחותותי שיר תןלמ  0212/02 מס'פומבי מכרז 
 ןורצ קדימה ת מיהמקו ועצה בור המע

 

 אי המכרז  נת
  

 שרות תקהה יקרעי .1

ממונה  למתן שירותי  ת  ו הצע  בזאת  "( מזמינהמועצהה")להלן:    צורן  קדימהמועצה המקומית  ה .א
 .  המכרז יכ מסמפורט בהכל כמ, בור המועצהע חות בטי

ל .ב האמור  מכלליות  לגרוע  השאר,כולליםתים  השירו,  עילמבלי  בין  ,  בטיחותממונה    שירותי  , 
ייעוץ  לרבות   הבטשירותי  המונייםיחות  בתחום  לרבות  באירועים  בטיחות  עריכת  ,  סקרי 

פח  סכנ, המצורף  השירותים  במפרטמפורטים  ה, ולרבות כל השירותים  במוסדות חינוך עירוניים
 ."(השירותים: "הלןל) לחוזה  'א

ש .ג י  המציעככל  קבועהמועצה    לרשותבעצמו    דמולע  ייבמתח   הזוכה  –ד  יחהינו  אשר  כרפרנט   ,
וע  יהווה את איש הקשר הקבו  רכז את מתן השירותים למועצהימש כממונה על הבטיחות,  יש

,  קבוע  מתחייב להעמיד לרשות המועצה רפרנטהזוכה    –גיד  . ככל שהמציע הינו תאעצהעם המו
המציעהי  ראש מבעלי  אחד  מ  נו  מ   עהמצילי  ה מנאו  המעובדאו  המי  המציעוע ציע  ידי  על  ,  סק 

יו הקשר  אשר  איש  את  ויהווה  למועצה  השירותים  מתן  את  ירכז  הבטיחות,  על  כממונה  שמש 
   .אושר מראש ובכתב על ידי המועצהעם המועצה, לאחר שיהקבוע  

  ל ע  הזוכה והמועצה ימת  תח  ממועד   ,(1)  אחת   ה נלש  ההינ   מכרזהמכוח  שרות  תקההה  וז ח  ת קופת .ד

"  ה זחוה לעיל,  וע  לגר  מבלי  .("החוזהת  ופתק)להלן:  הזכות   דלבב  מועצהלמהאמור    שמורה 
בת  ,נוספות  תקופות   בארבעהחוזה    ופת תק  אתיך  להאר אחת  חשנה    כל  מאו  ן:  )להל  מנהלק 

   .יםשנ( 5)  חמשלא תעלה על ההארכה קופת  תוחוזה ה ופת קת  לכ  סך. "(ופת ההארכהקת"

כד .ה לעיל  באמור  שלכזבוע  לפג   יאין  ההתקא  טל לב  מועצהה  ותה  ע   שרותת  עת  מתן  בכל  ידי  ל 
   ה.בחוז טרהבלעדי, כמפו היום מראש, הכל לפי שיקול דעת  30 ,הכוז בכתב להודעה 

י  םחלקאת  או    ותיםהשיר  את  לבצערשאית    מועצה ה  ,ןכ   כמו .ו רדהעל  לפי  לי  בומ  הינ י ע  אות , 
או    ביעהנה או תטע   כל  עצהו מה  פיכליה  תה  אללזוכה  ו  ,הזוכה  אתמ   יםרותהיזקק להזמנת שיל

 לביצוע על ידו.   רותיםיששל ה םקו/או מסירת חלת ירי מס ין א פיצוי בג  ותזכ

לבצ  ה כהזו .ז לבהת   תיםשירו הע  מתחייב  האם  ובא  מועצהדרישות  ובמחירים  דרנהופן  במועד  ש 

 .ועת הצ  גרתבמסיב הם התחיל

   .וזהאות החרוה בשעת חירום, בהתאם ל גם הועצ מל  שירותיםמתחייב לספק את ה  הזוכה .ח

 . תההתקשרוזה ו ח בם יטרות מפור שקלהת ביחס ותוראים והה התנאיתר  .ט
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 ם במכרז  ריכוז התאריכי .2

 יכים התאר לותהפעי

 12:00עה בש 04.04.2021 שאלות הבהרה  גשתן להור אחהמועד ה

 12:00ה בשע  18.04.2021 רז כמלות הצעה ת שחרון להגד האעומה

 13:00ה שע ב 18.04.2021 ת ההצעות חית פ מועד

 
 רזכבמת השתתפוים לאים מוקדמנת .3

 להלן:  המפורטים המצטברים  איםנת הכל ד בומעהע  צימתתף במכרז להש רשאי .א

  במתן שירותי  ,2016-2020, בין השנים ( שנים לפחות3ניסיון קודם של שלוש ) המציע בעל  (1
 . ותיות לפח רשויות מקומ ( 2) ור שתי , עב ממונה בטיחות

ניסיון קודם (2 יחות  בתחום הבט   ייעוץ  שירותימתן  , ב2016-2020, בין השנים  המציע בעל 
 בעריכת, וכן  ותחפ שתתפים למ  10,000בהיקף של    אירועים המוניים(  3)בשלושה  לפחות  
 .( סקרי בטיחות במוסדות חינוך עירוניים3) שלושה  לפחות 

יקוח על העבודה )ממונים  פהן  ות ארגולתקנ   2תקנה  ר כשירות תקף לפי  המציע בעל אישו (3
 .1996-התשנ"ו  על הבטיחות(,

 . ינוךך מטעם משרד הח מבדקי בטיחות במוסדות חינו  לעריכתוסמך הינו מהמציע  (4

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו)א( ל1ב2-ב)ב( ו2  יףעס המציע עומד בתנאי  (5

 הנדרשיםשורים  יהא כל  בעל  וכן  ,  "מע מלצרכי    קףבתושה  ורמאישור עוסק    למציע בעה (6
 . 1976-ול"תש, הייםבוריצופים חוק עסקאות גלפי 

 את מסמכי המכרז. המציע רכש (7

מי   ותיו, בהעילבתנאי הסף המפורטים לבעצמו  לעמוד  על המציע    –  המציע הינו יחידשככל  
 .בפועל למועצה שירותיםק את השיספ

או    אשר הינו אחד מבעלי המציע,  עמומט   המציע להציג רפרנטעל    –  שהמציע הינו תאגיד ככל  
על הרפרנט לעמוד בעצמו בתנאי  ו,  ידי המציעל  ע  ועסקע המהמצי  בדיועאו מ  מנהלי המציעמ

  .ועל למועצה בפ םיהשירות , בהיותו מי שיספק אתלעיל 4א. .3 – 1.א.3 בסעיפים הסף

או באמצעות הרפרנט  מוד  לע  ת ש ת, הנדראח  טיתמשפ  תול ישא שהת  הצעת המציע בעצמה 

אותה  שם    על  והיי  ז רכמבדרשים  נהל המסמכים  וכל,  עיל  קוביםסף הנ ה  תנאי כל  ב  ,מטעמה
שהגישהיש למכרז.    ות  ההצעה  ריע  המצאת  מעאשאינו  להיות  בעבמ  ורבי  או    קיפין ישרין 

זו,    נה עמב  אחת   הצעמה  ביותר באמצעובלפניה  בואמצעותו,  השליטה  בעל  באמצ  ת  ות עאו 
 יע. צהמת של  בברת ח

 שיש לצרף להצעה םמכיסמ .4

 : כים הבאיםהמסמ ד מןחא כל לש ר,קומד ב אחת לפחו,  י עותקיםשנ  ות עצבהכלול יכל מציע   .א

 למכרז, כשהיא חתומה על ידי המציע.  כמסמך ג'ף , בנוסח המצור המחירהצעת  (1
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 .למכרז כמסמך ד'ר פרטי המציע, בנוסח המצורף בבד"ד ר עואישו (2

ניסיון  (3 בדבר  המצורף   תצהיר  בנוסח  ה'   המציע,  ידי  למכרז,    כמסמך  על  חתום  כשהוא 
ידי על  ומאומת  הניסיון    –יחיד    נוהיציע  המש  כלכ)  עו"ד  המציע  לעל   ,מציעלהתייחס 

 . מציע(רפרנט מטעם ההניסיון להתייחס לעל   –יד שהמציע הינו תאגככל 

 1כמסמך ה'הרפרנט מטעם המציע, בנוסח המצורף  יר  תצה  –מציע הינו תאגיד  שה  לככ (4
 על ידי עו"ד.  המציע ומאומת למכרז, כשהוא חתום על ידי הרפרנט מטעם

ממונה  מקומיות  תו רשוי  משתי  ההמלצי  תבמכ (5 שירותי  המציע  סיפק  בין  בטיחות  להן   ,
מכתב  נב   ,2020-2016השנים   שהמציע )כ  למכרז  ו'כמסמך    המצורףהמלצה,  הוסח  כל 

 ות ההמלצעל    –יד  שהמציע הינו תאגככל    ,מציעלהתייחס ל  ותההמלצ  לע  –הינו יחיד  
 . רפרנט מטעם המציע(להתייחס ל

ע (6 חוק  לפי  גופיתצהיר  ציסקאות  התשלבורייםם  המ1976-"ו,  בנוסח  ז'צורף  ,   כמסמך 
 עו"ד. רז, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי מכל

סמך כמ ף  בר המועצה, בנוסח המצורירבה לעובד המועצה ו/או לחדבר העדר קר בתצהי (7
 תום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.למכרז, כשהוא ח 'ח

תום  למכרז, כשהוא ח   'טכמסמך  ף  צורמה  נוסחקודמות, ב  תצהיר בדבר העדר הרשעות  (8
 ד."עו  ידי ת עלאומעל ידי המציע ומ

תיאום מכרז (9 בנוס תצהיר בדבר אי  ירף  ח המצו,  ידי    'כמסמך  על  למכרז, כשהוא חתום 
 המציע ומאומת על ידי עו"ד. 

בנוסח המצורף   (10 י"אישור בדבר הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז,   א כמסמך 
 ציע. מדי הי ם עלחתוכשהוא   למכרז,

עני  (11 לניגוד  בנוסח המצוריניםשאלון לאיתור חשש  למכרז, כשהוא חתום    ב"יך  מסמ כף  , 
 יספק את השירותים בפועל למועצה.  ע ועל ידי הגורם מטעם המציע אשרעל ידי המצי 

לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על    2תקנה  העתק אישור כשירות תקף לפי   (12
 ,שם המציעהאישור להיות על  על    –ע הינו יחיד  מצישה  לככ )  1996-התשנ"ו  הבטיחות(,

 . רפרנט מטעם המציע(ה  שםהאישור להיות על על   –יד הינו תאג עימצשהככל 

כל )כ מטעם משרד החינוך  העתק תעודת הסמכה לעריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך (13
 על   –יד  גאנו תשהמציע הי   ככל  ,שם המציעהתעודה להיות על  על    –שהמציע הינו יחיד  

 . שם הרפרנט מטעם המציע( התעודה להיות על

ו"ח מוסמך או מפקיד שומה  ק מורשה מאת שלטונות מע"מ, אישור מרסוע ת  ודהעתק תע (14
 פרים כחוק ואישור מפקיד שומה על ניכוי מס במקור. על ניהול ס

 בר רכישת מסמכי המכרז. העתק קבלה בד (15

 ינו תאגיד(.יע ה שהמצ ל)ככ מטעם המציע ע או הרפרנט קורות חיים של המצי  (16

תאגיד  ש  ככל (17 הינו  ההצע  דועלמעדכני  פלט    –המציע  הרלוומספרי    ההגשת  נטי,  הרשם 
 עודת התאגדות.ק ת ציע, וכן העתמשפטית של המלאישיות ה בהתאם

עלמשל    העתק (18 שהוצאו  ההבהרות  המועצ  סמכי  שאכידי  ככל  ה ה,  כשהם כאל צאו  ון  ו, 
 חתומים על ידי המציע. 

 כשהם חתומים על ידי המציע., זרכמי הסמכמ כלתק של עה (19

  . למכרז  גי"  מךמסכ פת  רצוהמ  המסמכיםת  ברשימ  ורטת גםמפ  זרכמב  יםהנדרשם  המסמכירשימת  
  .הנדרשים במכרז מכיםהמס שימתבר יהם את מספר ושי המסמכים שיוגבגעל  לסמן עיעל המצ

ו/א מכ מסהצירוף    אי  כי  ,יובהר .ב האיים  ת  ילפסל  ס יבס  שמשל  ולל ע,  לי עלטים  המפור  םיורשו 
 ם.המכרזי ועדת  ל ידיע  ההצעה
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  קף תו  ליעב   םהינ  לי עדל  רטיםהמפום  והאישורי   כיםממסה  ו ב  מקרה  ל כב  יכ ,  במפורש  מובהר .ג
ל  םיתקפ  ו יהי  אלו   כי   רשדנ,  מוגבל למכרז  מועדנכון  ההצעות  להגשת  על  האחרון  כי  יובהר,   .

לד לח אוהזוכה  של  ידושג  הארכתם  ו/או  בתוקיש   ךכ  רכאמואישורים  הומסמכים  הם    ף היו 
   .יןני הע  לפי, כהארהה /ה וזחה  תקופת לכ ךשמל

השמו  העצומל .ד עלתלפנו   ותכ זרה  פרטים  ע  מהמצי דרוש  לור  ולחק   י,לעדב הה  דעתול  יקש   פי  , 
ב הצוהבהרות  לישמסמך  ו/או    דעמיכל  להציג  וו  עתדבר    סיונו ינירותו,  כשהוכחת  ידרש 

לבתמאתוה   ית סננהפיותו  איתנ   מומחיותו,  , עיוצקהמ נשוא  י שה  עצוי ו  "ב  וכיו  זר המכרותים 
  א ו ת מלא  העצ מוללמסור  ב  ייח  הי ע יההמצי .  עהו להצ יד  עלו  פרצו  אם לא , אף  המלצות(  רבות)ל
מסור  המציע יסרב לקרה בו  מבתה.  להנחת דע  וש רדות שנרטים וההבהר מסמכים, הפה   ע,דימה

ה ואף  י ניע   ותרא  ילפ ות  נקמס  יקלהס  מועצהית הרשא   ,כאמור  ושהכליתוח  נ  וא  הסבר  ,ךמסמ
   ההצעה. אתלפסול 

 עיצהמרות והצה ת ההצעה הגשפן וא .5

למכרז,   ג'מסמך    –לרבות הצעת המחיר    ,מותהת המכרז כולה ובשלרחובלהגיש את  על המציע   .א
מכרז פומבי מס' : "ויןיצה  , במעטפה סגורה עלי לרבות המסמכים שעל המציע לצרף להצעתוו

יבת המכרזים  ית באמצעות הפקדה לת דנ י  הסיר ק במהגיש אך וראת המעטפה יש ל  ".02/2021
,  רןה צו, קדימ1הרצל  ועצה, ברחוב  , בלשכת מנכ"ל המדימה צורןק  תי מובמשרדי המועצה המק

צא  . למען הסר ספק, יובהר כי הצעה שלא תימ12:00עד השעה    1.20218.04מיום  יאוחר  עד לא  
 ידון. ת לא  ור,כאמ סירה ידניתו/או שלא תוגש במ בתיבת המכרזים במועד האמור

 . היפסלל  תולולל עיע למכרז כאמור הכנסו למעטפת יושלא ות הצע

   -בהצעת המחיר    השירותים, כמפורטקשת על ידו עבור מתן  לציין את התמורה המבועל המציע   .ב
ג' תמורה  ,  למכרז  מסמך  הצעת  של  השירו  חודשיתבאופן  מתן  תעלה    תים,עבור  לא  על  אשר 

 . כרזלמ ג'מסמך  –יר  המח   עתהצבבה הנקוהמקסימלית התמורה החודשית 

ונספ  ל ע  המחתיעות  באמצ,  תוגשצעה  הה .ג המכרז  לרבות  הםחימסמכי  ההתקש,    רות חוזה 
של  את הצעתו    ע, יצתימה של המהחשה  מורידי  על    שימולאו וייחתמו  יו, המהווים לאחרחפ סנו

 "(.הההצע לן: "לה ל ו)לעי עהמצי

הצעות  זמנההה .ד הוף  ריצב,  תרוקשההת  חוזהו   זהמכר  יתנא  ,להציע  הנלוי חנספ כל  וים  ם 
הנדרשות  הו )להשלמות  פיהם  המחיהנוס  הינם  "(,זהמכר  מסמכי "  ד:יחב   ,ןלהעל  ת  א  ביח 

 . ציעהמ

  ך מהגורם המוסעות  צדף באמ  בשולי כלצרופותיו,    לע   מכרזה  ל מסמכיל כע  םהמציע לחתו  לע .ה
של  מה  יחת  שתרנדש   לע(. ככיצמהעם  מטתימה  הח  ורשהנו, מיי )דהייבו  ע ולחמצישם הלחתום ב

ה  החתימורשי  כל מידי    מו עלחתיי ם  כימ סמהציע, הרי ש המ  מנת לחייב את  חד עלמגורם א  ותרי

 ם.מכיסמלתוקף מחייב  מתןר לכאמום ישהנדר

 

 

הצעתו   .ו וה  לש הגשת  בהמציע  כמשתתפותו  כוהמכרז  וא ם  המושיהצהרה  פרטי  שכל    כרז ר 
כל    בחן את  רש,דנע ה מיד ה  א ומל  תא  בל קיהמציע    י וכ  יע למצ  םיריונה  דועיםי  כרזכי המומסמ

ונתונה הפרטים  וים,  ו  , םיתושירה ת  הומאת    זה  לל כבהעובדות  כלא יודע  מבין  ם  איתנה  ת 
   .ם להם בהתאם להצעתויסכוה  יםתשירווע הביצם לדרשיהנ

ההצעכ .ז הגשת  כן,  כמוה  מו  ככהצהרה  יה  למי  כל  יצש  את    ולות סגוה  ם שוריהכי  ,עותהידי ע 
הוהאח  יותעוהמקצ עומד  ,  רזהמכ  א ושנ  יםת והשיר  ןתמל  םיושרדרות  הוא  התנאים  כי  בכל 
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מכא  הו  יכו  ל,דלעי   םמוריהא  םיי מקדמה שבחינ  למסוגל  להיה  נשירותיהאת    ספקא    שואם 

    ז.רכמפורט במסמכי המל ככ ה - המכרז 

ה  חוזת  רבול   ,יומסמכ   על  ז,כרמאי הש לכל תנאר הסכמה מ  הוע מהו עם המציהגשת ההצעה מט  .ח
 . פתוסת  אונוי ו/ יש א כל לל ב, והכרותקשהתה

מחוק  ו/או לש(  שנדר  כל כ  עט מ)ל  ף ימכרז, להוסהכי  ממס   לשנות אתהמציע אינו רשאי  כי    ר הביו .ט
והסתיל  ו/או  הםמ עלילה   או/יג  ותנות  עמוד מהמסמ  וא /הם  המסמכייכלהוציא  בגוף  בין  ם  ם, 

ו/או    הטמהש  וו/א  ותתייגהס   וו/א  ינו שי  רה שלכל מק. באחרתבכל דרך    ולוואי ו/א  כתבבמ  ןובי
ת  שאירז, רמכ ב  יעהמצ   יד שנעשו על י  "(ת ויו"הסתייג:  או צורה כלשהי )להלן/וך  דר  לכ בפת  תוס

 : המועצה

 ;  מציעעת הצאת ה לפסול  (1

 כלל ולהתעלם מהן;  וא נכתב כאילו לנ"ל הות  בהסתייגוית אורל (2

 ד;י בלבכנן מהוות פגם טהכאילו  הנ"ל ויות  תייגסראות בה ל (3

יר  י לשנות את המחאין בכדור  אמכ  יקוןשבת   , ובלבדיותוגתיי סהת ה ן אתקיע לצהממ  שרולד (4
 עה.  צ ההותי ב רט מפו/או    עצומה

 

ביןלטחהה הנ"רויוהאפש  ה  נתות  לשיל  לפי    הצמועה חליט  תאם    .צהעמוה דעת  קול  נה  לנהוג 

המנ  אחת בהאפשרויות  )ויות  והמציע  (  4)-(2ס"ק  לסילעיל,  להסכים  רשאהחלטת ה רב  ת  י , 

   .יעדי המצשה על יגוהעה שההצ תול אלפס המועצה

הטפ  העצהה .י גבי  על  ורק  אך  על  רפיםוצהמ  סיםתוגש  כמפורט    הצעתוא  למל  המציע   למכרז. 
ו  ב   סףמקום נו  וכן כל  (,רזלמכ  ג'  )מסמך  המחירהצעת  ,  ותחוזה ההתקשרבי  ם על גולחתולעיל  ד

נדרש,   העתקים שבהדבר  תברא  סמןל   ןכו,  (וםצילו  ורק)מ  ני   של   ףדכל    תוימחת של  יבות  שי 
   ה.ע ההצ תל יפסל א יב להה לולמכי המכרז ע רשם בגוף מסישת . הערה זמכרהי מכסמ

בתוק .יא תעמוד  שתוגש  הצעה  מרכיביה,ע   פהכל  פרטיה,  כל  למשך    ל  וצרופותיה  יום    90נספחיה 
ה ההצעות מהמועד  להגשת  הקבוע  הלמכרז  אחרון  מהבלדרו  רשאית תהיה    עצהמו.  או  נש  ק 

לפמה בחירתהמציע  למשך  ברעה ף  קות  תאריך  להא   ,י  שיו  90ות  ובמידה  נוספים  ינקטו  ים 
יום או עד תום    30תוספת  ובה  ן המכרז, עד לתום הליכים משפטיים אל נייעב  םימשפטי הליכים  

ההימי  180 להגשת  האחרון  המועד  לאחר  כי  למכרז  צעותם  יובהר,  מביניהם.  המאוחר  לפי   ,
תהא ערכת  משרבות  וקף  כהארהמכרז  תוקףמעה  להארכת  סיש  יעצמ.  עיהמצ  הצעת  כת  רב 

הערבו מ תוקף  בו  שחזר  כמציע  ייחשב  ערבותו,    עצהומוה   הצעתו ת,  את  לחלט  רשאית  תהיה 
אחרהלב  להמשיך מציע  בהצעת  ולבחור  המכרז  תוק  יך  להארכת  לבקשתה  הסכים  ף  אשר 

 . ה עדיפהייתה הצע ור, הה כאמהוארכהצעה שערבותה לא הערבות כאמור, וזאת אף אם ה

  כל   ותורשן ב , וכהתקשרות זו  יין לענ פי דין  -המתנהל על  מרשםל  כב  וםשרא  וה י  כ   רהיצמע  המצי .יב
 רות. קשתההביצוע  י דין לפ-ל עם הנדרשייונות הריש

 הבהרה שאלות .6

תאמה  גיאה ו/או אי הכל סתירה, שבדבר  ה  דע רז וכן הולמכר  להבהרות בקש  שאלות ובקשות .א
מסמ הסתייג א /ו  כרזהמ  כיבין  כל  פניה  ו  או  גילה,   ד"עו  ידלי  עבירהליש    רת אחות    מוריה 

החיצוניים  המשפטיים  היועצים  יאוח,  הצ עומהשל    ממשרד  לא  עד    12.2040.40מיום  ר  עד 
אלקטרוני    ,2:001  השעה דואר  לa@fsrlaw.co.ilmoriבאמצעות  י.  טלפוניות  ת  יו פנתקבלו  א 

ו  גשהו  אשר  תיב על שאלו , להשהבלעדי  הל דעת שיקו  , לפיהמועצה רשאיתאו אחרות. יובהר כי  
 . הנקוב הנ"ל דעומ ה רחאל
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  יות הפנ.  מכרזה  םשו  פרמס  ,עמו  קשר  צירתיל   ןופ טל,  אהמל  שמו  את  ונהפ ה  יציין  בפנייתו .ב

 :לןלה  כמפורט הלטב של  הבנבמ, בלבד Word קובץ של  טובפורמ  תבבכ חנהשלית

 

 ההרהבת/בקשה לוגייהסת/שאלה רזהמככי ממסב ינטוולרההסעיף  ד"מס

1.    

 

הרות או  בה ,  ירושיםפל  כ  פית. תהא סו ו   מועצהנט של הרטנהאי   ראתב  תפורסם  צה מועהבת  תשו .ג
  תן מלה  ל ידמך ע שהוסמי    וא/ ו  ועצההמ  דבלר מאח   י גורםל יד ע  וא ו/  ל פהבע  נויתנש  םירבהס

יח  רז,למכ  ביחסת  שובות רד  נפ  לק בלתיה ח ווהת"ל  נה  צהעומה  תשובת  .מועצהה  ייבו אתלא 
המכר וזמתנאי  על תצו,  המ  רף  להידי  ידיח  יאשהכ  ם, צעתצעים  על  החתי  תומה  מה  מורשה 

 עמם.מט

ב .ד מט   אוו/  ועצההמ  דצמ  שובההת  קבלתאיחור  קבל  ה עממי  אי  יז  ,תהאו  המכלא  את  ציע  ו 
יה  יהו  עתודין הצ  מצד ועדת המכרזים  א ת כלשהיוב חשלהתו או  תעצ ה  שתלהגעד  מורכת ה בהא
 .יןועני כל דברלהצעה אחרת   כלכדין 

בלפ  מבלי .ה מיוזות  כזה  צהמועלשמורה  יל,  מור לעאגוע  ו/או   רמולא   הבהרות  המתליתן    במכרז 
  ל הא כ לא תציעים  ולמגשת ההצעות  עד למועד השינויים,  בו  וך  לער  וא /וו  ב  לופ נש  ת עויוט  ןלתק

בכתדעוה.  כךגין  ב   נהעט ו/או    ב ה  שינוי  כאמבהבדבר  באתתפורס  ר,והרה  של רנהאינטר  ם    ט 
 .  מועצהה

ח  יתבקשו בנוס לשינויים ש   לדחות בקשות   ו א  כיםלהס  עדי דעת בל   ה שיקול הי י  המועצלכן,  כמו   .ו
לאישור  בכפוף    ,לחוזה  'בבנספח  ם  המפורטי   הביטוחי  הכיסוי  ודרישות  םיח וטהבינספח  

  הביטוחים   נספח בנוסח  נוי  וככל שהבקשה לשי   מועצהה  הביטוח של  ץיוע  ל ידישינויים אלה ע
עלתידח בלאהלהגיש    המציעים  ה,  זנ מים  נויי ש  אוו/ת  יו ייגו הסת  צעתם  המציעים    . הוסח 

העבירו כי  דרישות  מצהירים  המפורטוטיב ה  את  יעת  ידל  הביטוחים  נספח  בנוסחת  וח 
דרישות    ל פיים עחו יסות ביטוח ואישור קיום ביטפקת פול ורם להמבטחיהם, וקיבלו את איש 

כ  בנוסח הביטוח המפורטות   ה  כ הזו  דמע   אאם לשדוע להם  י ים כי יע מצרים המצהי  מו כןזה. 
  על כל המשתמע   ,נסוג מהצעתו  וליאהמועצה רשאית לראות את הזוכה כ  הי תהזו,  ותו  בהתחייב

    .חוזה ההתקשרותצעות ותנאי  נה להציע הזמי ההתנא  ל פימכך ע

זהבס  וראמכ   תנושניים  נ קותי  הבהרות,תשובות,   .ז חלק יה   עיף  המכרזכ ממסמ  וו  :  )להלן  י 
  מכי המכרז ס מין  ב ות  רו הבכי ההבמסמ  רומן האיב   הרשל סתירה  בכל מק  ."(תרומכי הבהסמ"

רות לבין  ההבהכי  מסמין  ב  רהמקרה של סתי   בהרות, ובכלסמכי הה במ   רומ א, יגבר הםיהמקורי 
 תר. אוחר יומסמך ההבהרות המהאמור ב עצמם, יגבר

הם כלש  רטיםלפהו או  שלט כרר לפשקידיעה ב  רוסח  ה ו/אוהבנאו אי  ו/  ותטעדבר  נה בל טעכ .ח
המכמפר ו טי  נספחי  הזוחה או  /רז  מופיעאשבר  ד  אוו/  ועל  ל המכרז  במסמכי  ינו  בל  קתת  א, 

המצלאח הצעת  הגשת  לאחר   ע יר  מ  גשתלה   ועד המ   ום ת  ו/או  המוקדם  לפי  ביניהם,  הצעות, 
הצעת  הגשת  מסכיםובעצם  הלכ  עציהמ  ו    על ,  התקשרותה   חוזהוב  במכרז  מורהאו   תנאיםל 

   .כהזוכתו צעה  רחברה שבו תיקמב צהמועה םע  ותושר תקולהחיו  פסנ

 רהומתה .7

לבי  ,םית רוהשי  מתן  מורתת .א כצ ובכפוף  והחוזהייבוי חהת   לוע  הזוכה  ,  ותיו מכוח המכרז  יקבל 
המחיר  בהתאם  ודשית  חמורה  ת הצעת  במסגרת  ידו  על  שהוגשה  המחיר   ג' מסמך    –להצעת 

  "מ לחודש, לא כולל מע  ₪  )ששת אלפים(   000,6  של  מחיר מקסימלי  ל, אשר לא תעלה עלמכרז
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על   בהיצוין  שהצעה    ."(התמורה "ן:  להל) העולה  המקסימלי  ה  מחיר    ל ע  פסלית  הנ"למחיר 

 .ףסה

ככל   .ב כי  יסופקו בחלק מחודש קלנדרייובהר,  יהיה  שהשירותים  חסית  יזכאי לתמורה  , הזוכה 
 . מתוך אותו החודש תיםבהתאם לחלק היחסי של הימים בהם ביצע את השירו

למכרז  כי  ,הריובעוד   .ג הצעה  של  הגשת  התחייבות  לבציהמ  מהווה  ה את    עצע  תים  ורשיכל 
לא  ו  צעתורי הבמחין מלא,  באופ   םצעלב  מתחייבה  כוזהו   במכרז ובחוזה ההתקשרות,הכלולים  

     .במכרז ובחוזה ההתקשרות ליםהכלו  רותיםשי בגין ביצוע נוספת   ל תמורהאי לכהיה זכי

מלותשל  הוו המ  ההתמור   יכ  בזאת,  הרמוב .ד ב  אם  ל  כאת    תלל כו ו  שירותיםה  עביצוין  גוסופי 
נאיו  פי ת ל  ע  חוזהה בביצוע    ת וכוכרה  ,וא השוסוג  ן  מכל מי  ן כלליות,יב ת וחדו ומי בין  ,  ותאצוהה

, כלי  ציודם,  ח אד וכ   בותלר  ,זהא החושוהמציע נ ייבויות  וי מלא לכל התח כיס ם  הווית ומ ומשלב
  ין ד  ל פייעורו עע"מ בשמורה מלתף  , יתווסעילל  ורמ האאף    לעו"ב.  י כו   אישורים  ,יםב, ביטוחרכ

 . עצהומ הידי ל ע  שולםשר יא

ם  י נתשמ  םי פק כרז בהיח הממכו  את השירותיםן  י מזלהת  אירש  עצהו מה  כי  ,תבזא  מובהר כן   .ה
מאוחר    דים למוע רותהשי  הזמנתיית  ל דח להחליט ע או  /בד ורותים בלמין חלק מהשילהזאו  /ו

וליכלצרה,  תעד  ל ולשיק  םאתבהל  הכ  ,תריו כן  בה. תקציה  את לבצ  מועצהה  תרשאי,  כמו    ע 
  תהא   לא   וכהלזו  יהני עת  אולפי ר   ם,ריאח   ספקים ובדיה ו/או  ת עועצ מאב   םחלקאו  ים  רות ישה
 . כך ןטענה בגי ל כ

 מועצהה י דת על ית ההצעויקבד .8

ה ת תצעויון בההד  תבע .א ריל קש הפע ל   איתרש  צהמועהיה  ציע  המת  חירלבלים  יקו ש  שלה  חבת 
ביבורלה  וכהז הת,  נירתין  כושרו,  של  והמקציכולתו    ,וסיונ,  ת  ני ו רגהאו  תיכול  מציע,העית 

שברשה  ,ליתהכלכו כו  ותציוד  שיקוכן  שנימו  או  ולל  כפי  אחר  לנכוןתק    ה נ אי  אהיו  מצא 

 . יאצעה שהל הו כ תר אויה בלה הזולקבל את ההצע מתחייבת

הצעות אל  של ה   הערכהוה  היקלך הבדמה ב   הדעת  ולשיק   לפי  נות לפ  ה זכותעל    תמרשו  צה מועה .ב
או  )כועים  מציה על מנתלחלם  אי    י כדב  הם או י תלהצעו  ות הבהרלקבל    קם(  ות  ירובהילהסיר 

  לצות מהאו  ע חסר ו/מיד ם  או להשלי/יון ולראנם  ן לזמוכ  ,תעוההצ  דיקת ברר בעות הלשעשויות  
 ז. המכרשל   הסףאי נם בת מידתר עבירולבקשר   ות רברים לישואו א ו/

 

ו/או  עונית  עתה הינה הצעה גיר דר לה אשפסול הצע אית לים רשדת המכרזעו  פק,הסר ס ן  למע .ג
  ם זה ובהתא  י מכרזנאתי  לפ  ובדי עו  יפל כ  הספק   יותו יבתחי אי מילוי הלש  חשמעלה    ר עה אשצה

 ה.  דועבת דיני  להוראו

 

זה כמל .ד אומדן  כ הו  רז  ששן  " )להל רות  שקהתה  ווי ל  ותה  כ ז  עלת  שומר  העצמו ה  "(.האומדןן: 
  ה עצרז הלמכ  שהי הסף, ואף אם הוגאבתנ ות  דמאם הן עו  מדן, גםוא מהת  החורגו  תעוצהל  וסלפ

בשל  ה  הצע  פסולל  מועצהה  ייד   לעלט  וחי ש  . ככלוןדי ל  בדאחת בל  ותרה הצעהנ ש  ולבד אבאחת  
מהאומחורג היותה   ת  ,ןדת  ו   ןיבחלא  תלההצעה  כלנוקא  אף  ,לד  מ   וראמ ה  על  ר  אח  קוםבכל 

ם המכרז, את  ושריבדכך שהצעתו עומדת    עליע  של מצ  ודימצ   נהעט   שמע כללא תי.  כרז זהמב
 .אמורכאומדן המורגת חה תהיושל ה בנפסלהיא 

ל  ת ישאר  מועצה ה .ה חוס ב  העצהב   ללכ  התחשבלא  מהתייח  רשל  וסעיפי  י  נאלת  פורטתסות 
 ראוי. עה כההצ הערכת  מונע מועצההשלדעת  ןופ ז, בארכמה
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רתכן   .ו מיבולק  תוק יבד  רוךלע  מועצההת  שאיהא  דעת  חוות  ומגל  שורמיועצים  לגב נו ם  י  ים 

הצעותייהמציע ו/או  כולם  א הם,  לקםלח ו  ם  לטיב  י ב   תורב ,  ו/אוהשירחס  ו/או    לניסיונם   ות 
   .גבוהים תואיכ ות ובנ מוזה במי הוחוזמכרז  נשוא  יםרותהשי תןלמם תל וכיל  סחבי

לילית  דעת ש  ת וחוו  ביגלקיימת  אשר    ע צי מ  הסף  לע  סוללפ  זכותאת ה  הלעצמ  תמרוש   מועצהה .ז
וטדתבול טיב עע ידו, לשירותים  תן ה מ   יבו  לגו  מועצהעל  על    כתמוס   עצהומ שר הא  אחר  ףאו 
בדעתווות  ח תינתים  מקר .  ו/בכת  וןע יט   תוכ ז  עילמצ   ן אלה  בעלא ב  לפ  ו  מפה  הני    ה ט לח התן 

 .ה עצמוה  הבלעדי של  התעדול לשיק   פוףת בכאוז ,פיתהסו

הז  הצמעל  תשומר  מועצה ה .ח לפוכאת  הואא  עמצי   לסות  מבעליו, או    שר  פלילים  ב  הורשעו  מי 
)ב הש7שבע  האחרונות  ני(  להרחהא  דעומ למו  שקדם  ה שגון    נגד   בירותבע,  למכרז  ותהצעת 
של    ושורכ  ד נגו  ו/א  םאד  לש  פווג  כנגד,  1977-"זתשלה,  ונשיןי חוק הע פ   או על/ו  הניד מטחון היב
וא  השירותים נש  גומס   םישירות  ןתציע במהמ  של  וום עיסוקתחת לגעוהנו  עבירותם ו/או ב דא

זה  מכר לז  האשר  א  תיישנוא  נגדו/או  מתנהלים  ה שר  שו  ה ריב ע  ןי גבים  ליכו  כן  ת  מרכאמור. 
ו/כנגד  עומדות   רשאמציע    לסופל  ת וכהזאת    מועצההצמה  לע מי    ואו  תי לעמב כנגד    ת יעו בו, 

  .םסינכס ו נאו לכיו/ גל ר ו לפשיטתא /ק וור ילפ הנוגעיםמשפטיים  םליכיהו ו/א   תומשפטי

 

 , תרהין  , בייםל ועדת המכרזהבלעדי ש  קול דעתהיהתאם לש ב  יעשה"ל תלטת הפסילה הנחה
לבצע    כולתוע ו/או ייות המצ נמיהמו  תו על אמינ  כיםליהות/העההרשבהשלכות של    בשתחבה

  נדרש.כרז  מכא הושנ ים ירותאת הש

 קודואופן הני ההצעות בחינתב ביםלש .9

 :  הסף יאצעה בתנהה דת עמיבדיקת  - א'ב של .א

 .  סףה  איתנב דתעומ  הצעהה ציע על מנת לוודא של מי כידעל  וגשועה שהההצ  ימסמכ ובדקיי  הזבשלב 

יי  ומכ בשלבכן,  זדק  צירופםב  הנסמכמה  לש  ה  להשירד ים  ציכ  יובהר,  צעה. ם  אי  וף  רי 
עשדרנכים  מסמכה לפסייבלה   ללו ,  ורק  .  ההצעה  תלא  ית  הצעואך  בתנאיאשר  הסף    עמדו 

 .עותשל בחינת ההצ א לב הבו לשבריעכאמור, 

  : ללהכומהניקוד  %40 -ה ההצע איכות  יקתבד -שלב ב'  .ב

 .סף נאי הים בתציעהמ תדיעמ  בדיקת אחררק ל ק דבתי הההצעאיכות י כ  תזאר בהבומ

)להלן:   לבדיקה וות נציג לבדיקה או צים דת המכרזעל ידי וע  הנ ההצעות ימו ת איכו ד ניקו  לצורך
 :רט להלןמפו בהתאם ל ,תונקוד   40 עד  ,ודניקעה ניק לכל הצהבדיקה יע  ות צו. "(צוות הבדיקה"

 קל מש הניקוד ןאופ המידה ת אמ "דסמ

  ל ש שנות ניסיון   1
או  המציע  

ע  מוצהט  הרפרנ
)בהתאם להיות  
המציע יחיד או  

ן  במת  תאגיד(
ממונה   שירותי 
עבור   בטיחות 

ת  רשויו
 מיות מקו

ש ניסיון  שנות  המציעעבור  ש  ל  עבור  במתן  בטיחות  ממונה  ירותי 
ף  יהסף בסע  , כנדרש בתנאי שנים  (3שלוש )ל  ת, מעבררשויות מקומיו

עד  ,  2020  -2014בשנים    ,לעיל  1.א.3 של  ניקוד    , תדונקו  10יינתן 
 כמפורט להלן: 

 .נקודות 5 - שנים 4 עד שלון ניסי  •

 .נקודות 7 - שנים 5עד  של ןוניסי  •

 .נקודות 8 - שנים 7עד  שלון ניסי  •

 . נקודות 10 -  ומעלה שנים 8 שלון ניסי  •

 דות נקו 10

יות  רשומספר ה 2
להן  קמה ומיות 

העבור   להן  הרשויות  מספר  שי   סיפקמקומיות  ממונה  תרוהמציע  י 
השנים   בין  ל2016-2020בטיחות  מעבר  )תש,  מקומיות,    (2י  רשויות 

נקודות,    10  תן ניקוד של עד יינ  יל, לע   1.א.3הסף בסעיף    נאיבת  כנדרש

 ת נקודו 10
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  ע המצי   סיפק
הרפרנט   או 

צע  ומה
ת  והי ל  )בהתאם

מציע יחיד או  ה
שירותי   (תאגיד

בטיחות    ממונה 
השנים   בין 

2016-2020   

 פורט להלן: מכ

 . נקודות 2 - ותרשויות מקומי 3עם ון  י סני •

 . נקודות 4 - רשויות מקומיות 4עם ון  ניסי  •

 . תונקוד 6 - רשויות מקומיות 5עם ון  ניסי  •

 . נקודות 8 - רשויות מקומיות 6עם ון  ניסי  •

 . נקודות 10 - עלהומ רשויות מקומיות 7עם ון  סי ינ •

מכתבי   3
  י שת מ  המלצהה

רשויות  
להן  וי ממקו ת 

ע  צי מה  סיפק
הרפרנט   או 

המוצע  
)בהתאם להיות  
המציע יחיד או  

שירותי   תאגיד(
בט ממ יחות  ונה 

השנים  ב ין 
2016-2020 

מהה מכתבי    שני  עבור המציע    סיפקלהן    מקומיותרשויות  מלצה 
  10עד  של  ניקוד  יינתן  ,  2016-2020ים  בין השנ  ,ה בטיחותנושירותי ממ 

   ן:, כמפורט להלנקודות

הה יינלמ מכתבי  מסנו בתנו  צה  ההמלצהח    ו' כמסמך  המצורף  ,  כתב 
הממליצי ,  למכרז יידרשו  את  בו  לדרג  של  ביע  המצם  ל  בכ   1-10ציון 

 ם הבאים:מטריאחד מחמשת הפר

 . תושירותי -
 זמינות.  -
 מקצועיות.  -
 מנים. חות זה בלו מיד ע -
 .כלליתשביעות רצון  -

כל  לו  משק יהיה  טפרמשל  )ר  אחת  לציון  (1נקודה  שיינתן    בהתאם 
כל  בגין    נקודות  5עד  של  בציון  ינוקד המציע  סה"כ  ב.  מטררפ  באותו
 . המלצהמכתב 

מקומיתהמלצה    מכתב  :אמלדוג הציוננתנו  ישי   מרשות  ים  בה 
 : יםהבא

 .5  -שירותיות 
 . 6 -זמינות 

 . 8 -מקצועיות 
 .9  -ם ינמ וחות זעמידה בל

 . 7 -ת  ללירצון כביעות ש
   .3.5 -  לצה זוגין הממשוקלל ב ציון 

(3.5=0.5+0.6+0.8+0.9+0.7.)   
ייחשב  פרמטר* הממליץ,  ידי  על  ינוקד  שנוקד  שלא  בציון    כפרמטר 
 . הנמוך ביותר  - "1"

מ  יצורפו אם   המל  שנייותר  יבחר  הצמכתבי  הב,  אילו  דיקה  צוות 
  עתו ל דלפי שיקו,  ההצעד ה לצורך ניקויובאו בחשבון    ההמלצמכתבי  

 זה.  ן יכל טענה בעני, ולמציע לא תהא בלעדיה

 ת דונקו 10

התרשמות   4
 ראיון  –ית איש

יתקיים זה  המציע    בשלב  עם  מטעאו  ראיון  המציעהרפרנט  )ככל    ם 
הינו  ש יס  , תאגיד(המציע  השירותפק  אשר  בפועל את  ה  מועצל  ים 

,  יבחן  אשר  ,בדיקה צוות ה  אישית שלוהניקוד יינתן על פי התרשמות  
הי החייםקו  תא  ,תרבין  ההמלצורות  שנות  ,  הרשויות  ,  ןו ניסית, 

ל מיוומקה סו ת  השירותים,  הן  השירותים  פקו  ומהות  ,  שסופקוסוג 
ובקיאות   השירותיםידע  כלליתו   רעיונות  ,בתחום  והערכה    . פתרונות 

לראיו להזמין  חייבת  תהא  לא  המועצה  האמור  יותר  למרות  ן 
יה רשאי לקבוע  כמו כן המכון יהדעתה.    מחמישה מציעים לפי שיקול 

הוא  כ חלקמזמין  י  לשלמהמצי  רק  פיראיהב  עים  על  וזאת  י  ונ צי   ון 

 נקודות  10



 

 

13 
 ___ ______ __ ______  :עת המציחתימ

 

)ללא שלב הראיון(האיכות של המציעי ובכמות שהמועצה  ם  , בהיקף 
 הבלעדי.  קול דעתהיי ש פ ל עתחליט עליה 

 

, בהיותו  צמוחס למציע עתיבחנה בי  המפורטות לעילמידה  ת האמו  –  המציע הינו יחידשככל  
 .בפועל למועצה שירותיםק את ה מי שיספ

שהמציע   תנהיככל  ה  –  אגידו  לעילמידה  אמות  ל  המפורטות  ביחס  ם עמט  רפרנטתיבחנה 
על ידי   עובדי המציע המועסקאו מ  מנהלי המציעאו מ  י המציעלאשר הינו אחד מבע,  המציע
  .ם בפועל למועצהרותישיספק את השי, בהיותו מי המציע

 : לכולמהניקוד ה %60 - ההצעהמחיר   קתבדי - 'גשלב  .ג

תמורה החודשית המבוקשת על ידו עבור  ב  ,זלמכר  ג'    מסמך  –חיר  מ הת  בהצעוב  לנק   ע יעל המצ
השירותים תעל  ,מתן  לא  התמורה    האשר  בעל  הנקובה  המקסימלית  הצעת  מסמך  החודשית 

 . למכרז מסמך ג'  – המחיר

הנמו  שינקובהמציע   החודשית  ביותר בתמורה  א  כה  הניקבל  הצעת  בגין    רבי המיד  יקות  רכיב 
 . נקודות 60  – רחיהמ

 שלהלן: התאם לנוסחה ב , ניקוד יחסי בגין מחיר ההצעהיקבלו   םעיהמצי יתר 

A/B*60=C 

 :הסבר

A –  השירותים עבור מתןהצעות הכשירות מבין ה  תרביו הנמוכה ת החודשיהתמורה . 

B –   םותיהשיר מתן עבור  של המציע נתהנבח החודשיתהתמורה . 

C – עהמחיר ההצין בג קודהני.  

 : קלל הסופימשוה ןהציות יעבק .ד

שניתן   עם הציון  האיכות ההצע בגין יתןשנ ןוי צה יבורהיה חי של ההצעה הסופי לל שוק מהן וציה
    .המחיר ההצעבגין 

של   פי  מועצהת הרשאיהיה  תעות,  צהל   יינתןשי  הסופ קלל  המשון  יוצה  ןבי   שוויוןבמקרה  על   ,
ברי  חי  יד  על   ההצבעשל    רךדב  "ל,הנ  תו זהת הוהצערב המקכה  וזר בי, לבחוד בלעדעתה היקול  ש
אהמ   תצעבה  ,םזיהמכר  תדוע לציע  השיל  יותר  יםמתאהנו  הי  םתדעשר    ם עמימט  רותים מתן 

או  ר ו/בכוש  וו/א  סיתת הפיננתנובאי  ו ו/א   נותבאמי  ו/או  ןו יס ו/או בניתו  עהצתנאי  ם בהקשורי
  ל קבאשר תת  פיהסו   ה ההצער  כאש,  תו הזה  ההצעות  יעל מי מב  רות שלביצוע ההתקש  לת ביכו

    .ישהטת א בשלידפת עסק הע בדבר להלן, לאמור ףבכפו ,חרתיב הע בהצב תול הקו רביאת מ

 ישה טת אסק בשלית עהעדפ .10

העונה   מציע  צו  עעל  של  הדרישות  ה עצו המול  מס  מיותמקות  )תיקון  התשע"ו2'  )א(  לעני 2016-(,    ין , 
בע נש  ידודע במהגל   סקים,ים  ותצההצעה,    ועד הגשתיש  לפיו  אישור  ההיר  אייטבשל  או העסק  שה  ת 
הוק  לח  ב2עיף  ס לם  תאהב התשנ"במכרזיםחובת  לסעיף  1992-,  בהתאם  הרביעית  1)ה22.  לתוספת   )
כי    ת המכרזיםעדו מצאה    ההצעותשקלול    , במקרה בו לאחר1950-י"אתשה   ,מקומיותות ה מועצה  צול

להמליץ השת  על  דה מיתה  באו  יש  ואי  ההצ  חת צעות  היאמן  בש  עות  עסק  אישהשל  תיבחליטת    ר , 
 . אמוראישור ותצהיר כ בעת הגשתהלה   ובלבד שצורף ,זמכרבה כוזכ אמורהההצעה ה
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 העדפת מציע מקומי  .11

תו  אשר מקום מושבו ו/או עסקיו נשוא הצע  מציע במכרז  –  י"מ"מציע מקו  ין סעיף זה:  י לענ .א
האחרו מבלמכרז,   הועד  להגשת  נמצא למכר  הצעותן  המקומה  ומיבתח  ז,  קדימ עצה  ה  ומית 

שילהו ,  צורן ארנונ   ובגינ  םוא  המלה  מיסי  קמועצה  צורןקומית  בדימה  החודשים    12  ך שמ, 
 . למכרז צעותהלהגשת ההאחרון למועד  שקדמו

אם עמד בכל    ,מקומימציע  של    ולהצעת  נקודות  5של עד  יתן עדיפות  אית לשרועדת המכרזים   .ב
  ד ובלב   ,םעמים אחרי את הצעתו מט  לפסולהמכרזים לא החליטה  עדת  סף של המכרז וותנאי ה

 .יותר בהזולה  רה יהכש הצעה ביחס ל  5%-יותר מב ננה יקרה יא ו המחיר מטעמ צעתהש

בס"ק   .ג באמור  של  כדי  יללע  ב'אין  מזכותה  יתר ו  לגרוע  פי  על  החלטה  לקבל  המכרזים    עדת 
 י המכרז. תנאט בכמפור ,הזוכהההצעה  השיקולים לבחירת  

על    לע .ד העונה  ההדרישומציע  של  מת  מציע  ההצעה,הג  דבמועיש  להג ,  קומיגדרת  את    שת 
 להלן: ש םכיממסה

  – מציע שהינו תאגידכתובתו של המציע. זהות בו מצויינת צילום תעודת  – יחידשהינו  מציע ( 1
מ עדכני  )נתדפיס  הרלוונטי  התאגידים  האינטרנטרשם  מאתר  תדפיס  לצרף  ן  וימצ  בו  (יתן 

 ו של המציע.יק סשבו / עמקום מו

  12, במשך  צורן   מית קדימהמקוהה  מיסי ארנונה למועצ  ע שילםיכי המצים  אישורים המעיד  (  2
ש למ החודשים  שצירףקדמו  למסמכים  בהתאמה  למכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון   ועד 

 .( לעיל1)המציע כנדרש בסעיף 

 יניםניגוד עניהעדר  .12

להצעתו   .א לצרף  המציע  חשש  ון  שאלעל  ענייניםלניגולאיתור  בנוסח  ד  ,  למכרז  בי"   מסמך , 
יד  א חתוםשהוכ בפועל  פק את השירותים  יס ם המציע אשר  מטע  םורהמציע ועל ידי הג   יעל 

 למועצה. 

לבדיק .ב הנוהל  הוראות  יחולו  זה  מכרז  יועצים  ל  שחשמניעת  לו  העל  בהעסקת  עניינים  ניגוד 
  5.4.11מיום    2/2011פנים  זר מנכ"ל משרד הכפי שפורסם בחו  ,מקומיותהחיצוניים ברשויות  

שיהי תיקון  ו/או  וכל  לו  נוהל ה  בה  כל  במקומו.  ההתקשרולכ  םתאשיבוא    הזוכהעם  ת  ך, 
במילו  השאלון  מותנית  ענייניםי  לניגוד  חשש  )  ,לאיתור  האמור  לנוהל  יממס המצורף    ב"ך 

ידי למכרז על  שיידרשו  ככל  בו,  פירוט לאמור  או  נימוק  כל הסבר,  ולמתן  בחינת    (  המועצה. 
ניגוד הע חניינים  סוגיית  גם  שיידרש  הזוככל  ע למ   ר הסד  על  וכהתימת  ניגוד  כפי    ניםי ניניעת 
 . מועצה, הינם תנאי מתלה להתקשרות עם הזוכהשיידרש על ידי ה

כי  המציע   .ג הקשומצהיר  גוף  וכל  מספק    רהוא  אינו  וסוג  למועצה  אליו,  מין  מכל  שירותים 
 (.ה)למעט השירותים נשוא מכרז ז

כל .ד כי  שיתקש   מובהר  המועצהגורם  עם  השירותים  ר  מכרז  לביצוע  וכן   נשוא  ובדים  הע  זה 
ועצה  עבור המועצה, לא יוכל לעסוק בשום סוג של עבודה לטובת המ  השירותים  אתשיבצעו  

, לרבות  ההתקשרות שוא מכרז זה(, וזאת עד לסיום תקופת  נו/או תאגידיה )למעט השירותים  
הע  ,ההארכה  תקופות  ובמשך  י נ לפי  לאחריה  18ין,  החודשים  בהגשת  למכרז  .    מצהיר הצעה 

ם לתנאי זה ולא יהיו  השירותים, כי הוא מסכי  צועילבהמוצעים מטעמו    םדיהעוב  ע וכן המצי
 . עצה בגין כךלו טענות ו/או דרישות כלפי המו
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ומתחייב, כי באם יזכה במכרז יביא לידיעת כל אחד מהעובדים שיועסקו על  יר  המצהמציע   .ה

הו  שלכם מסוג  ספק שירותילהם ללא יתאפשר    מכרז זה, כיתים נשוא  רושילצורך מתן הו  יד
 . ידיה, למעט השירותים נשוא מכרז זה, בכל התקופה האמורה לעילתאג לו צה ו/א למוע

 " שני"כשיר  .13

הועדא.   תהיה  מכרת  שהצעיםשני  או  דאח ע  צימב  ור לבח  יתשאר זים  בדירוג    ות בא ה  ןהינ   יהם תו , 
ש.  שי"ישל  כשירכ"ו  כ"כשיר שני"  ,הזוכה  ההצעה  לאחר ר  הכשי  אוו/ ני  ר הש ישהכו  רביסככל 

ככיישלשה לשמש  לבח אירשא  תה  מועצהה  ,ישליש  ר שיכ  וא/ו   ישנ  שיר,    ים מציעב  ר ות 
 . הלאהוכך הם לאחרי ש מות במקו וג ורד םיהתועהצש

חודש  ן בתוקפ  ויעמד   השלישי   ר שיהכאו  ו/  י השנ   יר כשה  של  ם תצעהב.   תום  מת יים  עד  צו    ןמיום 
חרון להגשת  אה מועד כ בענקש עד מוהמת  אחה  שנ עד  תריוולכל ה וריכה המק לזו  ת עבודהחלהת

מוקד המ   לפי  כרז,למ  תועצהה היד  על  ותבקשי  םאורך,  ת הצבמיד .  ביניהםם    כו יארי  ,המועצ י 

   נוספת.  הפולתק םיהת והצע  תוקףאת   ישילש כשיר הו/או ה יר השנ יהכש

  בו   המקרבכל    זר כה במוכ כזהשלישי  יר  הכשו/או    ניש ההכשיר  ל  יז ערם רשאית להכועדת המכרזיג.  
מהצעת  זורחי   יר והמק  ההזוכ של  ובו  אחוז  ו מע  תםיח יא  או  ,  מוע  שנחתם  וזההח ל  טושיב   וה 

כן תהא רשאית ועדת המכרזים להתנות    .עתה הבלעדיד   ולק תאם לשי, זאת בהאישה מכל סיבה  
, בפוף  כזוכה במכרז)בהתאם לאמור לעיל(  שלאחריו  לישי או אלה  , של כשיר שניאת ההכרזה ע

וכה הראשון במכרז או  הז   דיעל י  השהוצע  ורהמתותים בכשיר כאמור לספק את השיר מת  להסכ
השירותים   את  לספק  הסכמתו  במכרז    השהוצע  התמורבעל  הראשון  הזוכה  ידי  הפחתה  בעל 

 . עור אחוז מסויים והכל לפי שיקול דעת הועדהבשעי

שליש ככ  ו/או  ניש   ירשככ  יעמצשל    ורתי בחעל  מה  מתאי  הודעהד.   למציית  ישיר  שידורג שלח    ע 
 .  ו כאלוגרדול שיככ, אםבהת

ו/אהש  רשילכה.   מו  קשר עלא תת  םא  מועצהי הכלפ  תביעה  לתעיכל    התהי  אל  שילישהלכשיר  ו  ני 
תונה  נהשלישי  הכשיר  ו/או  ר השני  יהכשקשרות עם  התה.  יההארכותות  לרב   ו, ז  פהתקוהלך  מב

  לישי, שהכשיר  ל  ו/או  השני  רישלכ  לא לפנותית ששאר  האא ת והי  בדלב   העצומ ת הדעל  יקולש
 דש/נוסף. רז חמכם ספראו ל   המכרז את  לטאלא לב

 דעה על זכייה וה .14

 .  כרזבמ הייזכה על הב לזוככתע בי ודת  צהעמוה .א

ל צורמה  קשרותהתה  זהחועל  תום  חל  שרדייכה  הזו .ב לרבותזמכרף  ו  ר יולהחז  ,נספחיועל    , 
  מכרז.יתו בזכי בר דב לזוכה   מועצההעת  הוד יךתאר ם מימי  7 תוך  דין,כ םותהוא חכש  מועצהל

ה  מדעמלד  ע  מועצהלציא  מי   ההזוכ .ג את  ביו   יםאהב ים  כמהמסאת    ,כאמור  חוזהחתימת  צע 

 : ת הבאותהפעולו

י  ל פ ע  שרות, ההתק  ה וזחבש  דרכנ ם  חיטוהבי עריכת  על    וחביט  חברתת  תום מאאישור ח (1
 . זהוחל 'בפח סנ כהמצורף  הביטוחים, נספחבנוסח  המפורטים  םהתנאי

ביצ   חתומה  ת בנקאי  ותרבע (2 וע  יצוב   זה החו  תופ בתק  וכה זה  ת ויבו ייהתח וע  להבטחת 
אלף)  ₪  18,000  של  ךבס  זה ההתקשרות,חו ו   מכרזהנשוא  ותים  השיר  , (₪  שמונה עשר 

 . לחוזה 'גנספח כהמצורף  ,ערבות הביצוע  בנוסח
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ם  ימי  7  בתוך  ,להנ"  םיכ מהמס  ירוףצב  וולא החזיר ,  ההתקשרות  זהחול  ום ע תחדרש ל שנ  כהזו .ד

לפגוע  בלי  את מזו  , וכייתל זט בל  רשאית  האת  המועצה  , לעיל  מורו כאתיכי על ז  דע לו הו  ם בוומי
 .  המועצ הזכות וד לעמ שיאחר סעד כל ב

ה  וכמ .ה תהא  ל  אית,רש  מועצהכן,  התראודה  כלת  תמבלי  או  בהתקל  ה,עה  מצחושר  עם  יע  זה 
  וי פיצל ת  כוז ו/או    התביעאו  /וטענה    לכ  הי תה  א ל. לזוכה  ידדעתה הבלע  ל קוי י שלפ   ת אזו  ,אחר
 קומו.   מב ע אחרמצי עם העצ מוהה של  שרותתקה עקב

שלם  היה הזוכה חייב לי   ה,זוכה  תוייבויי התח מילו ל אי  שבאחר  ציע  עם מ  מועצהה  ההתקשר
ידי    הנבחרצעה שבין הה  הכספי  הפרשה   תא  מועצהל כל   א,הוו  הצעת   ןלבי  מועצההעל  למשך 

לע   ןי א  .הטת בחוז ר והמפות  רשההתקת  פותק דו  מעיש  סעדאו  ות  כ ז  כלב  ע ולפג  ידכ  יל באמור 
   ז.רכמו להצעת שת עם הג ומעל עצשנטל  ויותההתחייב פרת  הה עקב כוהז ד גנכ  מועצהת הושלר

 

ה  מ תו תקציבית ח  הזמנה  קבלתאם לובהת  רק לאחר  יםות את השיר  קפסיידרש ל  כרזבמ  הזוכה .ו
יד ע  רתושומא לאתבהשים  רהנדם  תיהשירו  עו צלבי  דרשיי  וכהזה  . מועצהה  יל  ת  וחיהנם 

 המכרז.   יבמסמכ  כמפורטל  הכ  ,הצעומצון ה ר יעותבשל ו  ,מטעמההמועצה ו/או מי 

והת הצעת אי קבלל  ע  ,לה קב לא התצעתו  הע שמצי  תב לכליע בכתוד   ה עצומה .ז לא יהא    מציעו 
ים  ור פרטייבת למס תחמ  הננאי   מועצה. כמו כן, ה מועצהמהאו שיפוי כלשהם  וי  יצל פ בקל  איזכ

ל יק מוינ או   ל  שהיכל  הצעהת  לב ק  אים  על  פרטי  ור מסאו    ל כ כ  אלא  קבלה, נתש  עההצהם 
 ים.דיני המכרז אותה יביםיחשמ

 ם ינוספם ותנאי שירותיםה תמנזה .15

 בצרכים,  מועצהה  דיי  לע  רשמאו  קיומו של תקציבב  תנים, מווכה והיקפהשרות עם הז תקהה .א
ה  ים המשתנ ב  מועצהשל  וה התקציביי  האישורים  לכת  בלקוכן  מאפ תהשתם  י  ד שרמת  ות 

.  ם נים, ככל שישירותשה  וןמימבף  להשתת  ממן אול ם  ירומשאם  ריח ים אופג  מאת  אוה  לממשה
בלו כל האישורים  תקא יל  השירותים ו/אור לרכישת  אושמב  ציתק  מועצהיהיה ללא    וה ברבמק

  זוכה ו/או ה  ל ידים עית רושיה  יינתנו  רט לעיל, לא פו כמ  שתםת לרכירשאואו ההו/ים  י בתקציה
  עים למצי  ה הית  בית ולאיתקצ  האשרינם הג לה בקבנתא  ר לאש  יםת ושיר ל הש  םו חלקנתנ יילא  

 ב כך.  ה עקיעב תאו  /ו  הנלזוכה כל טע או  /ו

  רותים ישו  ועיצבלביר  או להע  כלשהםתים  רושייצוע הזוכה  ב ל  ירלהעב  ל לאכל  תיאשר  מועצה ה .ב
לא    ולזוכה  ,מועצהה  י כרעל פי צלעת ו ת  מע,  תיםור שיזמין חלק מן ההל   אוו/  בהיקפים משתנים

 . כך גיןת בתביעואו ו/  ישותרד וא /ת וענו ט כל היו י

לב יארש  מועצהה .ג ל טל את  ת  ו/או  אותירשיה  ה אתמצעבצע  לבליט  חההמכרז  ח ם    ו/או   םלקו 
או  /ו  עצהומ של ה  יל דעתה הבלעדם לשיקוהתא, בםירותישת חלק מן השרכי  יתיח יט על דלהחל 

  עצה ומה  . םייט נלוום רוריירגולטים  נוישי   עקבאו  ו/  מועצהה  ב שיעמוד לרשותיצקבת  שבתחבה

  יל דלע  רוכאמ  זרכהמ  טוליביטה על  לחו ה ב  הרמקם בי/חדש  ז/יםמכר  םסרעל זכותה לפ רת  מוש
     עליה. לחן ה לדי  כפוףהכל ב  מכרז, אקם לללחאו  יםהשירותוש את  רכו/או ל

המכרז   .ד הבוטל  ה וקט או  אוי ן  היוגה   קפו  ביצ א   ופ קדל  נדחה  ו/אוו  מכוממנ   חלק  ועו  ס,  ה  ב יל 
יגרם לו  י  אם   אף  יוציפ   כלעה בגין  תבי  ותאו זכ/ ביעה ול תכ  הלזוכ  או/ו  יעצלמ  אהא ת, לשהיא
כ להו  ו/א  עיוהמצ   , ראמונזק  זא  זוכה  לפיהיה  מיצ כאי  ולומין    ל כוי  ייערסוג  כלא  וי  שינ   ך 

שתב בנסי מורה  לו.  בובתשולם  שלמול  יטות  תשמכ ה  חלט  המלזכ  מועצהה ל  וקרז  את  ציע  ות 
 . זרכהממסמכי   שתכיר  ר ובע העצ מול  ידועל   לםששור זר המחי חבה  הזוכה  ו/או
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ה  .ה השירות  חלק  ע צבל  ה עצמוהחליטה  לד  לבדב   םימן  או חו/או  ב ת  חלק צית  הש  וע    ירותים מן 

יומ  מועד ל ייחתתאוחר  ער,  הם  חוכוז ם  ע ה  בסיזה  בשינל  הצעתו,  ת  בנסיבו  ם נדרשיה  ויים ס 
  םרותייהשחלק    וע ביצם לי/פ ים ונוס/פרדז/ים נ מכר  לפרסםל זכותה  שומרת ע  העצו מניין. ההע
 לעיל.  פורטכמ ה תחדנבוטלה/  םתהזמנש

השומר,  כןכמו   .ו מו  וכה, מהז  ןמי להז  התזכו על    מועצהת  יותמאו  דעבכל    קי לחאת  ר,  חר 
אשר  ת השירו בתחמ זהו  לאים  וביצובי  ילתנו  השירותים  ב אכנדחה    םצועע  כזה  רמקמור.  ה 

 . הזבחו  םירדהמוג םיא בתנו ותחיר הצעמב ים שנדחורותשי םותצע את אכה לבהזו יב יחמת

רשא  העצמוה .ז מתן    ךרוצל ועסקו  י  שראם  ובדיהעי  פרטבר  דב  אישורע  מהמצי  דרושל  יתתהא 
ו   א מכרזשונ  יםהשירות  מציע המספק את  ד העובלדרוש החלפת    רשאית  הצ מועתהא ה  ןכזה, 

 המלא. ל דעתה ם לשיקואהתב ובד אחר,בע  מועצההור עב יםת שירוה

 נותוש .16

בז .א מצמובהר  כי  בוב ל  רשאי  אל   כה,וז  לרבות  יע,ה,  בטעעותביא  י  כלפ  ישותבדר   או  תנות, 
בגהעצמוה כל,  ע ח בוב  כעי  ין  ,  השירותיםת  קסהפ  ו/או  םותירשיהת  הזמנ   או /ו  הזוח   לתימה 
י  ו, על ידטק ני יטו, אם  נקייט ש משפ יכימהל רמו, כתוצאה  יגי , אם מורגי יאשר  ,או קבועהת מניז

 ם.ישיים כלשהים שלו צדד מציע א

מ .ב לזה  ב  ריצהמ   כה,וז ה  תו לרב  , עיצכל  זה  וח ה  תימת חבבים  עיכושל    ותשרפאן  חשבו בקח  כי 
קנמז   ,יםרותישהת  קהפסו/או   או  והבועית  מוותו,  עא  כר  תביא דרישה    טענה,   לל  כלפי  ו  עה 

 כך.  עקב  מועצהה

לתקנה  בהת .ג המכ)ה(  21אם  חובת  התלתקנות  ו 1993-ג" נשרזים,  לצ22לתקנה  ,  המועצות  )ט(  ו 
 כי  רסבו  ר שא  מציע  .הוכ זה  הצעבה  לעיין  קשבל  םאישר  םיעמצי  ,1950-י"אתשהת,  מיומקוה

  ם יעיצמל  להתיר  מתנגד   ואהו  מקצועי  ד סו  או   י רחמס   סוד  יםוו מה  ו תבהצע   םימ ויס מ  סעיפים
במסגרת   ,ם ייו סח  לטענתו  אשר  ועתהצ  קיל ח  את  אשמר  יציין,  בהם   ןיי לע  במכרז  וזכ  שלא

  . עי מקצוסוד  או    ריחסמ  סודל   שביחלה  יכול  אינו  צעההה   ירחמ  כי  ,הריוב  .כרזלמ  אי"  מסמך
  מסמכי   כל  פת לחשי  מתו הסכ  שנתן   י מ כ  זקיוח  ,צעתוהב  ויים סח   יםחלק  יציין  אלש  יעצמ

  כל   ,במכרז  זכו  שלא  םעימצי  בפני   יגלהצ  רשאית   םהמכרזי  ת ועד,  ילעל   האמור   אף  ל ע.  הצעתו
  יין בענ תיהסופ טה חלהה  . עיוצ מקסוד  או  ירמסח דסו מהווים אינם  לשיטתה ר שא ומידע מסמך

 . בלבד המכרזים  ועדת תדע לויק לש  מסורה םבה ןיו עה

חד  א   משרה בכלבו או נושא    ןבעל עניי  הינו  יעצ המגוף שכל  או  ו/  יעצ ן במיי ל ענבע   וא ו/  ציעמה .ד
ל לא    מהם היפעלו  אחרע  צי המצעת  תיאום  מציע  הצעת  הזכות    מועצהלו   הוכלש  עם  שמורה 

  ות י לכלמ  וע לגר. מבלי  שתןהג  ך לצור  ו/או  גשתן הם ב תיאו  רךענ   כי  יימצא   רשות אע לפסול הצ
 : ללכו  ת הצעו ם ותיאמור לעיל,  אה

א   ל ש  ת מפורש  הכרית . 1 אד  ה מכל בנהו  חוזה  עם  ג   םסוג  כלשאו  או    למעט   -הו  וף    גוף אדם 
ענישהינו   עלויות  -  יעצבמ  ןיבעל  שיתובעניין  פ,  נכלעוף  העברת  מחירים,  מימון,  ים, סה, 

 יו"ב. ה וכ עלהצנוגע ב  להכ ,תטגיורטסא

ף  לגו  ם אודאיו לול או גי  עדימ  רסוםפ   ,חרתדע בצורה אימ  פתלחה   וא  רואמכ  של מידע  בלהק . 2
ידואשכ ,  כלשהו כיר  למציע  הגו  ע  או  בעל האדם  הוא  א   ף  נעניין  או שלושא משרו    או   ח וה 

 של מציע אחר.  בדעו

  , ת רוקשהתה החוז   י ולפה זו  מנז ה  יפלתיו  ויו בתחייהשאי להמחות את זכויותיו או  רו  יננ מציע א .ה
חלכו או  ללן  ויש של  צדקן,  להעבי  ונ נאי   אוהי,  א רשאי  ,  ו חלקםאלם  וכ  תים,ירושה  יצועב  תר 

אישבמ שלישי  יפין,עקבו  רין  ה  , לצד  קבלת  הללא  וצהמועסכמת  ובכתב,  מראש  בהתאם  , 
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הסכמה  חוה  ותרא הול ניתנה  א ומ כאזה.  מהתחר,  לגרוע  כדי  בכך    י פ ל   המציע  של   וייבויותי ין 
 בכל מקרה.  עיצמה של  ישארת  הזחויצוע היות לב רח האו ה, וז החי  פלזו ו  ההזמנ

עת  מטרת הצל   םימסרים למציעוהם ני  ד לענה הבוקניי  מועצהשל ה  הרכוש   הינם  כרזמה  יכמסמ .ו
תיק  רז לא יעהמכ  כיסמטרה אחרת. מקבל ממ  וםלשולא  רז זה,  מור במכ, כאעצהו מהצעות ל

 .ות ת הצעשגהלמטרת  א לאתמש בהם אותם ולא יש

ו  או ד  מההתא   י א  , השל סתיר  ה רקמ  בכל   ה.את ז  הז   םיכמשלימ   רזהמככי  מת מסא אות  ריש ל .ז
ההתקשרות  תאולהורהמכרז    איתנן  בית  עוממש תנספחיםה/חוזה  הוראועכר ,    ה חוז ת  נה 

 .   העצ ומהעת ד וליקם לשובהתא  ,ןם, לפי העניייפחנס ה/ההתקשרות 

 

 

_________ _______________ 

  יןקרן גר' גב
 ה מועצהראש 
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 'ג מךמס
 רן וצ ה דיממקומית ק ה עצה והמ

 
   נה בטיחותממוי רותיש למתן  2021/02 מס'פומבי מכרז 

 ןורצ קדימה ת מיהמקו  צהועהמר בוע
 

 הצעת המחיר 
 לכבוד

 זים המכר תדוע
 ת קדימה צורן ימקומה מועצהה

 
ת  ון אעיב  תי ראק  כי   מצהיר   ,________ ___ ____ ____________ _____  ,(.זות.  )שם מלא   "מהח   אני  .1

ם המציע, )תאגיד  לציין את ש_______________________ )  הצעת  תאבזש  מגי   רז והנניכממכי הסכל מ

פרטי אדם  שירותי  תמל  ("המציע")להלן:    (או  בטיחותן  המובוע  ממונה  הר  צורןמימקועצה  קדימה  , ת 
   ."(שירותיםה" לן:)להוהחוזה המצורף אליו  כרזהמ כי מסמלאם  בהתכל ה

 . המציע  םשב ך זההינני מוסמך לחתום על מסמ .2

 מכרז. לצורף  אשר  קשרותת חוזה ההאי  בהתאם לתנתים את השירו צהמועל   לספק עוניין מ יעצמה/ינ נה .3

מצהיר .4 והבנת  ,הנני  קראתי  אתכי  ל   פרטי  לכ  י  למ  םופרס  ותרבהמכרז,  בעעי צ ההודעה  כל נוות יים    ת, 
וכהמי  מכסמ האחרוקשים  במהים  ת שירוההמכרז,    תנאיי  כרז  הגורמים  ל  ע  יםעיפמשה  יםוכל 

  דע את ויני  נ ה.  העצהה קבע המציע אתלכך  להם ובהתאם    מסכים  המציע  ם לי,ריכוומ ם  עיו יד,  יםת וירהש
  והתנאים   תויו תחייב כל הה  את  ועצמ  על  בללק  המציע מסכים  ו  יםהשירותלאספקת  טים הנוגעים  פרכל ה

  ם אהתב  םהמחלק    לכ  ו/אוהשירותים    תאלספק    זהלל  בכ , וגותתיי סהא כל  ל מכרז בסמכי ה מבהכלולים  
    .הצעבה ית שציינהחודשית   ולתמורה  הצעלה

ר  רט אחפ  כל וים  סיכונגבלות, העלויות, הם, המהתנאי שות,  ירדה  ועי את כלצמאי ומקצ פן עבאו  תיבדק .5

פ  י ותייוב ייום התחימכרז ולקהם נשוא  ותילביצוע השיר   רוקשה   תי רר , בילואןמ ן ובד עמוב   ,זהמכרי  על 
  ז רעל פי המכ  יות ובי יתח הה  כל  ת אם  יילק   המציע  כולתבי  היהי   כי  תיאידו וך  לכ   שרבק  יפרט הדרוש ל   לכ

 .תנו תיבחרעהצ אם

 : *בזאת כי ייבמתחו יםכ מס ,אני  מצהיר .6

הידע,הנני   .א הומהמ  ,וןסיי הנ  בעל  כחתריםיההת,  הרישיונו  ת,כשירוחיות,  ההאד  ,    ד ו יצם, 
ת,  ועימקצ  נהי חמב גם  ומבחינת המימון    ם ג  ,זרכנשוא המ  תיםורהשי  מתןל  םידרושה  יםישורוהכ

 . רזכמה  יכסמאם לכל מ תהב

ורט במסמך תנאי  , כמפלמכרז  העצהה  לצורך הגשת  דמיים הנדרשיםקמ הכל התנאים  בד  מוע  ינ נה .ב
  דועי. 4עיף בסם  דרשים הניכמסאת כל המ   צרף ני מנ ה  ראיה, ול3סעיף ב (, רזמכל ב'מך סמ)המכרז 

  את   לוס לפ  עלולה  זיםרכמה  ועדת  ,ילעל  יםורטהמפ  מן  ר שויא  ו א/ו  מסמך  אצרף  אלו  הדימב   כי  לי

 . יהצעת

  סף ונ   מסמך/מידע   כל  להציג  ינ ממ  ושולדר  רלחקו  הזכות   השמור  כרזיםמה  עדתלו  כי  יל  ידוע  דעו .ג

  השירותים   עו יצלב   י התאמת  ,סיתנני פ  נותתיא   ,ימחיות ומ  , יניו ניס ,  יכשירות   חתלהוכ   שרידשי
  חת להנ  םיכסממה/ עהמיד  וא למ  תא  דה ועל   ר סולמ  בחיי  הי אה  ני וא   ,המלצות  ת ובלר  ,המכרז  ואשנ

  להסיק   המועצה  איתשר,  ורכאמ  הואכלש  ניתוח  או  הסבר,  מסמך  רלמסו  רבאס  אם  .התדע
 . ההצעה תא לפסול ואף   עיניה  ראות לפי   מסקנות
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ת  יובו וההתחייות רישדהכל את  עצלבא המכרז ו ו שים נותת השיר ק אלספ ,שהיא הינמכל בח ,לוגמס ינ נה .ד
את  מנת לספק על ים נדרש ים האמצע ל הוכ ן יומדם המאה חו ת כבאמצעו ,כיוומסמ  זכרמה  תאוהורפי  על

בצהשירותי הזמניםעמיד   תלרבו  עית,מקצו  ורהם  בלוח  כמפורט   ם,שירותיה  ועלביצ  קבעייש  ה    הכל 
וכמה  כיבמסמ שימ   ותראוהלתאם  ה בן  כרז  עלמי  ה  ונה  למ מטעאי  חר כא  מועצהידי  )רכמה  זה  :  להלןז 

 המכרז.    ות נשואתקשרי בה קרי ועייסוד אינת נוהי אי זהנת  יכלי ידוע  .לעת  מעת  ליו נתנ ייש  ,"(להנמה"

 ן.  די ה יפ תיי להתחייבויו  ואלמ יום ך ק תו הצעתי חירוביכולתי לעמוד במ תי וראפשש ביי  היר כמצהנני  .ה

כ יי תחמ  יהננ  .ו וה מבואזכה  במידה  י  ב,  את  זוחב   יאית שר  תק ת  מועצה כרז  אבצע    ח כמ  ותיי יויב התחיה, 
או הנחייה ו/או  /וזר וחו/או    תקן ן ו/או  ל די כ  פיל  וע,  הזוח הוז  המכר  יכמסמם ל בהתא  , למותןבשרז  כהמ

   . הצעמושל ה אוו/ ל ה נהמשל  אה המל  ונםות רצביע לש  המכרז יותיי נשואחייבו הת  קיום ךלצור  הוראה

  י יד מי  קשר  על  רומשא  ,חוזהב  עימי  רשקת ת  מועצהוה  זכרבמ  כהואז  הידבמ   כי  מתחייב  ינ הנ  כן .ז
 (.  ב"יוכו ןפו טל, פוןפלא) קשר יבאמצע  שמושי תוך ההתקשרות פתוק ת ךהל במ נהלמה  עם ףצורו

של .ח מתחייב  הת   ייותזכוי  אתחות  להמ  אהנני  או  ן  לוכ  ,ההחוזלפי  ו  זה  מכרזי  לפ י  יותחייבוי או 

ואיננ יששלי  דצל  ,לקןח בא  עבירהלאי  רש  י,  השירותיצו ת  חלקם,  לםכו ,  יםע    ו א   ןרישימב  או 
ליןיפ בעק הכמסה  לתקב  אלל,  יש ילש  צד,  מ מועצהת  להוראותהתובתב,  ובכ  ראש,    החוזה.   אם 
ת  ריווהאח  ,ההחוז   ולפי  מכרז זה  לפי  יויותיתחייב המ  ע ורגל   מה כאמור, אין בכך כדיה הסכ ניתנ 
 ה. מקר בכל ילששאר יה תוז הח  ועלביצ

לעוי  ננ אי   יכ יר  צהמ  ניהנ .ט קרבה  עחתמת  כךל  יהכראו  העצומ ה  חברלאו  ו/  הצעומ ה  בדבעל    ל י 
 ז.כרמל 'חמסמך  כ ףרמצור ה יהצתה

לידו .י התחייב  י כ  י,ע  בפיעמוה  ותכל  הוזכר  מסמכיה  לא  אם  גם  בפ במ  ההמכרז,  זה,    מסמךורש 
   אותי.חייבת מ

שההצעה   * ככל  כי  תאגידמובהר  ידי  על  מטעמימוגשת  הנ"ל  ההצהרות  אזי  התאגידבש ו  ,  גם    ם  מיוחסות 
 . לתנאי המכרזאם ת בהטעמנו רפרנט המוצע מ ל

 
 . ןהלשל ה עבהצרט פוכמ ו ינה ,כרזמה  ואנש  יםותיר שה מתןעבור  המציע די י  על  עצומהיר  המח .7

 

תשלום  מהווים    ,רז זהכמנשוא    םישירות ה  מתןעבור  ,  מחירהת  הצעבם  לילוהכ   ים ירח מה  י כ  ,רהנני מצהי .8
וסו ביצוע מלא  בגין  ורוהשי   פי  כל ההו ים  כוללתים  ביןצאותאת  מין   ליות, כל   יןבו  תוד וחימ   ,  וג  וס   מכל 

שאהוצתר  הין  ביו  , המועצל   תיםרושיה  פקת באס   ותהכרוכ  ,אשהו עות  ביטוחיםבודהכר  ים  תנא  ,, 
  ים ת רושי  מתן  תלתחרך ה לצו  ת יבותחי מהת  ומתאההרים,  והית  ישוי ה, ר דובע וכלי  אביזרים  ,  וציאלייםס

 ז. כר הממכח   תו יוחיב ת ההלביצוע וש הדר ר אחר וכל דב ,וכיו"בתים  רוישהמבין  םהכלש

 
  ך כל הכרוז, על  א המכרשונ  יםרות השי  ןמת ן  גינוספת ב  רהתמוכל    מציעלם  תשול  לא  יכ   ,תבזא  יל   מובהר

ל  עשולם  ר יאש  דין,י  ל פע  רועויש במ,  "למעט מע  ,מוראכהמציע    יד יעל    המוצעים  םריחי, מעבר למכךב
  . מועצהידי ה

  
אשר    לים או חה  ,או ה ש  גו ס  כלמ,  חובה  יטל, תשלוםה  ,סמ  כי כל  מים  הובהר לנו ואנו מסכיבהר  כן מו
עלו בעתייחול  זה  פיל  ע ם  וביצוע  ותים ירהשאספקת    ד  יחחוזה  על וישו  המציע   עלולו  ,    . המציע  ידי   למו 

  מים סכות  העברן, ודיי כל  פל   תוכ עליה לנש  וםכס  כל מציע  לו  גיעיים שומסכמה  מועצהתנכה ה  ,ךכ  לצורך
   .עימצל   שלוםתהווה ו לזכאי תאל

  ים רותהשי  ךלצור  יועסקו   רשא  דיםהעובשל  תם  ו זה  תאלאשר    ושלדר  תירשא  תהא  העצ מוה  כי  יל   ידוע .9
  תה דע   קוללשי  בהתאם,  ראח  בעובד  עובד   פתהחל   לדרוש  יתא רש  המועצה   אתה  וכן,  זה  מכרז   נשוא

 .  יעדבלה
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בה צמי  אנ .10 יד  ,אתזיר  או/  ומהצעת  ובור  חז יהמציע    שאם  יל  עוכי  ולות  עהפ  תא  דועמב   עבצנ  לאם  או 
לעילמנויה את  אבנ  , מכרזה  במסמכי ה  הכלולחרת  א   הילש כ  ת וב התחיי  ל כ  או   ,צתןמק   וא לן  וכ,  ות  ד 

  עקב   העד שיעמדו לרשותאו ס  ותזכ  כל  יל פ עול  לפעשאית  רא  תה  המועצהו  צהעמום הלהתקשר ע  נוכותיז
 . למכרז ההצעה  שתגהעם   נוצמי ע על  יםלנוטו  שאנ בויותתחייהה פרתה

  עם מציע   ה עצומה  ת וקשרי עקב התולפיצ  תוו/או זכ  ו/או תביעה ל טענה  כ  נו ל ה  תהי  כי לא  מצהיר   ינ נה .11
  יהיה דלעיל,  כאמור    חר ע אמצי  עם  ה מועצה  תתקשר  בו   במקרה   כי   , יםיבמתחיאנו  כן  .  נומוק מבאחר  

 . נותי עצן הלבידה  יל ע  רהנבחצעה ש הה  יןלשלם לה את ההפרש ב נויעל

 : ןקמלדכי וסכם עלמע וידו .12

ת  גזברו  דיי  על  רש מאו  תקציב קיומו של  ב  יםמותנ ה  קפכן הי ורות עשקהתה   ,נןד   במכרז  כה נזוה  ידבמ .א
המיכבצר,  מועצהה הי נ שתם  של  בק  עצה ומ ם  של    תפותתוההשם  בייקציתה  האישורים   לכת  בלוכן 

הממשרד האמשי  והגופים  בהשתתל  אולממן    וריםאמ  שרא  יםחרלה  החוזהף    ים ינו י ש  אוו/   מימון 
 .  יוה שי לככ וריים, טלגור

לי  אל  ו בקרה  מב .ב השירותירל  אושרמ   יבתקצ  מועצההיה  כלקית   אל  ו/או  םכישת  האישורים    בלו 
  נתןא ייו/או ל  הכזו ה  יל ידת ע רוישהן  נת לא יי,  לעילט  פורכמ  םלרכישתההרשאות    אוו/יים  ביצהתק

 כך. בקע  תביעה או/ו  הנכל טע נוה לתהי לא  , יביתקצת אהרשה ו נ בגיה בלקנת  לא  קו אשרחל

ו/או    המכרז    תא  בטל והיא רשאית ל  ,לקהחו  כולה א   שהיא,הצעה  כל    לקבל  תיבי חאיננה מתה  מועצה .ג
הזמ על  ם  יב צילתקאם  תה וב י  עד הבל  עתהד  ל שיקולבהתאם  בלבד,    שירותיםהמ חלק    ת נלהחליט 

לריש ב עברווי   שותהעמדו  אליה  ה  .לפוע ו  מכרלפרס  תיכאז  העצמוכן  נפרדם    ים / פוסונ ים  /ז/ים 
   ה.ים לרשד הנ  תיםרור השיתית לרכיש

ר עם  שקאו ב/ובכל הנוגע  תביעה או /ה ושירד ואו/  טענהכל   נותהיה ל אלשות, כי מפור תיר בזאהני מצנה .13
סיבה    לכמ,  מועצהדי ה ל יים עבוקש ותים המריהש   ףבהיקלשהו  כ  נוייו שא  ועו ציית בי דחרז,  טול המכבי
אף  כך    יןגבוי  פיצ  לכ ת  לקבל   םזכאי  היהנל, לא  י עדל האמור    ותי ללכ וע מלגרמבלי    ל.עידלרט  וכמפ יא,  הש

 סוים. ף מהיקרז בכמה  מכוח םהשירותין ביצוע ה בגיע בית ל כ נוהא ל נזק. כמו כן, לא ת  וניגרם לי אם

  

  למת בהשיכוב  ין כל ע ג ב,  מועצהכלפי ה  תודרישאו בבטענות    ,ותע יתבב  וא בנ  א כי ל  ת,בזא  ם יהירצ מ  נונ הנ .14
איםרותהשי   פסקתה  וא  יםת ירוהש זמנית  אשועבקו  ,  י,  אם  וגרמיר  ט  פשמ  יהליכ מכתוצאה    ,וגרמיי , 

 כלשהם.ים שלישיים דד צאו  עיצמ  י יד על אם יינקטו, שיינקטו, 

   ז.במכר םריאחעים יצעם מ ם תיאו  ו/או שרא כל קגשת ללומ  זו העהצ .15

למכרז  ת ההצעות  להגש רון  חא ה  עד ם מהמוימי  90ך תקופה של  שזו תהיה בתוקף ותחייב אותי במ  ההצע .16
ריך  להא  ה,תראו ממני, על פי בחיק  ש מהבנוררשאית לד  ועצהמ הכי    נוידוע ל  דר בתנאי המכרז.שהוג כפי  

ה וכי באם  כת תוקף ההצעראמעה ההערבות, משקף  הארכת תובמכרז, וכי  את תוקף הערבות כמפורט  
הערבות,  נ תוקף  להארכת  מהצעתו  כמציע    יחשבנסרב  בו  את  רשה  הי ת  צהועמוהשחזר  לחלט  אית 

אשר הסכים לבקשתה  ציע אחר  צעת מהב ולבחור    זולהמשיך בהליך המכר  נו, לפסול את הצעתי ונערבותי 

תוארהל אכת  אף  וזאת  כאמור,  הערבות  שערקף  ההצעה  לא  ם  כאמור,הואבותה  הצעה  היית   רכה  ה 
 . עדיפה

ניתנזו    נויעתהצ .17 ובלתי  חוזרת  בלתי  לשיוט ילבת  היא  וה וןקית לאו  וי  נל,  ומ בת  דתומע   יא,  חייבת  וקפה 
 . ילעל ד ורכאמ ותי א

וב .18 כל הוצכפוף לביתמורת מתן השירותים,  וה  ייותי תחייבוע  תמורה    המציע מבקש,  זהוח מכוח המכרז 
י ודשית  ח על  שהוגשה  המחיר  להצעת  אשרלהלןט  פורמכהמציע    ידבהתאם  ת  ,  עללא    סכום   עלה 

 "(.התמורה)להלן: " מ"עמ   לל, לא כולחודש ₪  אלפים()ששת    000,6של מקסימלי 
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לדי .19 ומוסכם  וע  ומציע  ככל  בפו כי  יסופקו  רק  השירותים  מחודלח בעל  כלשהו  שק  התמורה  ,  קלנדרי 
 דש. וחה  והשירותים מתוך אות וצעו ימים בהם בלחלק היחסי של האם שתשולם למציע תהיה יחסית בהת

 

ל די .20 למכרז    כי  נווע  הצעה  התחייבות  הגשת  השירו  לבצעמהווה  כל  ובחוזה  לים  לו הכם  תיאת  במכרז 
  ל תמורה אי לכזכהמציע לא יהיה  ו  הצעהי ה ן מלא, במחירבאופ   םצעלבייב  מתח המציע  וה  שרות,קתהה

 . םוהנלווה לה תקשרותההזה ובחבמכרז ו רותים הכלוליםבגין ביצוע שישו או תשלום נוסף כלה   נוספת
 

,  ותאאת כל ההוצ  תל לכוו  םותישירה  ביצועין  גב  וסופי  א מל  םתשלו  ה ווה מ  ההתמור   י כנו ומוסכם  ידוע ל .21
וחדו מיובין   מי  ות,ליכל  ןי בת  הנובעות    צועבבי  וכותרכה  ,ואה שוסוג  ן  מכל  וההתחייבויות  השירותים 

ת ל  ע   חוזההמ בפי  ומ ומ שלנאיו  לכיסם  הווית  לרזהוהח א  שונ  יותבוייהתחה  ל כ וי מלא  אד  בות ,  ם,  כוח 
ין  ד ל פי ו עמ בשיעורמורה מע" לתף וסיתו   ,עילור למ הא ף א לע ו"ב. יכו  , אישורים, כלי רכב, ביטוחיםציוד

 . עצהומ על ידי ה שר ישולםא
 

היקפים משתנים ו/או להזמין חלק  כוח המכרז בכי המועצה רשאית להזמין את השירותים מ  נול   ידוע .22
תים למועד מאוחר יותר, הכל בהתאם לשיקול  ית הזמנת השירו ל דחיאו להחליט עו/בלבד    םיות מהשיר

ולתדעתה, לצ כן,  כמ  .קציבהרכיה  עובדיה  מהרשאית  ו  ועצה לבצע את השירותים או חלקם באמצעות 
 . כך טענה בגין ל כלי לא תהא  ואחרים, לפי ראות עיניה  םקיפס  ו/או

 

נש  .23 השירותים  את  לבצע  מציע  חודשי  , המכרז  ואהנני  תשלום  של  תמורת    בסך 
   . מ", לא כולל מע(ש"ח_ ______________________)במילים: _ש"ח  ______

, ש ודלח  ₪  )ששת אלפים(  000,6קסימלי של  מ  סכום  עלתעלה    צעה לאההבכל מקרה,    ***
   מע"מ. וללא כל

מע .24 יתווסף  הנ"ל  בלתמורה  כשיעורו  כדין  ה"מ  הוצאת  תשו עת  לא  תוסחשבונית.    בגין   ורהלתמ ת  פלם 
 . יםתולבין מועד מתן השיר שת ההצעה  בין מועד הג עי מטביים בשער שינו 

 

 .תשרו ההתקה  מפורט בחוזכ יותנאי התשלום יה .25
 

בין   .26 לבין הבמקרה של העדר התאמה  אית  שצויין בספרות, המועצה רהסכום המ  סכום המוצע במילים 
פסול את ההצעה והכל לפי שיקול  או ל ליםבמיצע מועל הסכום ה הסכום המוצע בספרות או   ללהסתמך ע

 . דעתה הבלעדי

עולה על התמורה  ודשית התמורה חשיציין  או  /ידו ו  על   תוצע המ  יתהחודש  התמורהאת    יןלא יצי מציע ש .27
לפסול את הצעתו על הסף, לפי שיקול דעתה  רשאית    המועצה   האת   ,כאמור לעיל,  החודשית המקסימלית

   הבלעדי והמוחלט.
 

 _ _____ _____ ________ _ __ _:______..פח/ז.ת.    ________ ________ _____ __ ____ :__ יעהמצ שם
 _________ _ _________ __ __________ __ ___ רט:נא לפ ( חראו א פותתוש  ה,ברח  דם,)א המציע  תיאור

 ____________ _____ _____________ ______________ _ ____________ _______ _____ כתובת:
 

 __ _______ _______ __ _________________ _ _____ _______ _____ ___________ :ל"א דות ובכת
 ____ ______ _______________ ______________________ _ _____________ ___: ןו פא לפ/ןטלפו 
 : יעצהמשם ם בוחתל יםכ המוסמל האנשים שוי הזי ה רפס מת ושמו

__________ _________________________ __________ ______ __ _________ _______ _____ _ 
 __ __ ___ __ _ _______________ ________________ ___________ _ ___________ ___ _ ות:ימחת

 

 _______ ______ ______ ___ ך:תארי
 ( כיוב'ו פותשות חברה,  -  הינו תאגידככל שהמציע )  ימה:ר חתאישו

 "י:עתם חנ  לי דלעמך המסי ת כבזא שרמא ,ו"חרעו"ד/___, __________________________מ  י הח"נא
 _ _________________  ת.ז. ____ ___ _______   ה"ה  ___ ______ ת.ז. ____  ______________ __ה "ה

 ני.ך זה בפמסעל מחתמו  יכותאגיד,  ה ב אתחיי___ ול _ ___ ____  :ם התאגידשתום ב לח םוסמכיוכי אלה מ
 

 ______ _______ _       _______ _____ ___ _ 
 מה יחת                  תאריך            
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 'מסמך ד
 צורן דימה המועצה המקומית ק 

 
   ונה בטיחותממ י שירותלמתן  2021/02 מס'פומבי מכרז 

 ןורצ קדימה  ת מיועצה המקו המ רבוע
 

 י המציע טר דבר פאישור עו"ד ב
 

 לכבוד
 דימה צורן מקומית קהעצה ומה
 

 __________  _______   כתובת:: ____________________ שם המציע
 טל: ____________________ דוא"ל: _________________________ 

 

הח"מ,   _______________   "ד עו  _____________________אני  )לשל   ________" מאשר "המציעהלן:   ,) 
 : דלקמןבזאת כ

 
 :  עה מוגשת על ידי יחידשההצ רהבמק

אישור  נו  הי  עהמצי .1 בעל  עש מור  עוסקיחיד  שה  עוסקת  א מ מו  ל  הינו  המיסים,  רישומופעיל    רשות    :ומס' 
 ___ ________.___ 

לרבות   .2 נלוותיה,  כל  על  להציע הצעות,  ונההזמנה  ידי  חתמו  נ  יו,ספח החוזה  את    םיב והם מחיי  המציע  על 
 ן. המציע לכל דבר ועניי

 .  המציעז. של .מורשה וצילום ת סקעו אישור ף בזה העתק של ורמצ .3
 

   :תאגידידי במקרה שההצעה מוגשת על 
 __________. ________ :שראל כדין, פעיל ומס' רישומואוגד ורשום בימיד האג המציע הינו ת .1

מו .2 החתשמות  של רשי  ב  ימה  הינם,  __________המציע  היתר:  ___________ ין   ,______ ,_______  
 ___________ ,_______________.___________    

/  ליעב .3 במצי  המניות  _השותפים  היתר:  בין  הינם,  __ ע   ,_______________ __ ____ _ _____  ,___
 ________ ._________________ ,_____________ 

 _____. _ __________  ,______ _____ ______, ______________ __בין היתר:  יע הינם,מנהלי המצ .4

באמצעות חוזה    ורן קדימה צ  המקומית  המועצהר עם  ולהתקשע להגיש את ההצעה  טה במציהתקבלה החל .5
 יע.ל המצ שדות גהתאי ה ן ובהתאם למסמכזה, על פי כל די

כל נלוותיה, לרבות החוזה ונספח ציע הצעותההזמנה לה .6 ידייו, נחתמ, על  החתימה של המציע  י  רשמו  ו על 
 את המציע לכל דבר ועניין.  ם והם מחייבי

 ל המציע.  גדות שת ההתאעתק של תעודה ה ף בזמצור .7

 
 

 

 ________ ______        ____________________ _ 
 חתימת עו"ד                                                     תאריך           
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 ___ ______ __ ______  :עת המציחתימ

 

 ה'מסמך 
 רן וצ  קדימה המקומית המועצה 

   ממונה בטיחותירותי ן ש למת 2021/02 מס'י פומבמכרז 
 ןורצ קדימה ת מיצה המקו עוהמר בוע

 

 המציע  סיוןתצהיר בדבר ני
  ההצעה איכות ד וניק ךרוולצ 2א..3  – 1.א.3 פיםבתנאי הסף בסעי הלצורך הוכחת עמיד

 

 לכבוד
 מקומית קדימה צורן הצה מועה

י לומר את האמת  ל עי כי  __________, לאחר שהוזהרת____מס'    ת.ז.נושא  ____,  __אני הח"מ, ________

 , מצהיר בזאת כדלקמן: הקבועים בחוק ונשיםה צפוי לעאהי ה כןת בלבד, וכי אם לא אעשהאמ כולה ואת 

 : (תאםיש לסמן בה) המציע הינו

 תאגיד   __
   .י המציעיד  על  ע המועסקהמצי  בדיוע או מ מנהלי המציע או מ אשר הינו אחד מבעלי המציע דייח __

 
 . , ומוסמך להצהיר בשם המציע"(המציע___ )"_____עם ____________ מט________  הנני משמש כ

, במתן  2020-2016  שניםהבין    ,שנים לפחות  (3שלוש )דם של  המציע בעל ניסיון קו  –  ו יחידציע הינככל שהמ .1

 . תמיות לפחושויות מקור (2שתי ), עבור שירותי ממונה בטיחות

"(  הרפרנט")  _____ ת.ז. ______  ____________הינו  ע  מטעם המציהרפרנט    –  תאגידיע הינו  ככל שהמצ

שתי   ר , עבות, במתן שירותי ממונה בטיחו2016-2020שנים לפחות, בין השנים  (3) שלוש של בעל ניסיון קודם 

 . יות מקומיות לפחותוש( ר2)

 :במתן שירותי ממונה בטיחות ד(גיו תאככל שהמציע הינ)הרפרנט   /  הלן פירוט ניסיון המציעל

הרשות  דמס"

 המקומית

 ם  השירותי רותיא

 

 ותיםתן השירתקופת מ

ועד   חודש ושנהמ)
 ( שנהו חודש

 רשות המקומיתבאיש הקשר 

 תפקיד וטלפון( )שם,

1.     

2.     

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 

 

    

6. 

 

    

7. 
 

    

 .סמך זהמ וסחידי עו"ד בהתאם לנ ציע ויאושר על חתם על ידי המיאשר י  נוסף דףף וסייתן לה הן להמחשה בלבד. נבטבלה לעיל   השורות •

הינו   .2 שהמציע  ייעו   המציע  –  יחידככל  שירותי  הבטיסיפק  בתחום  )ץ  בשלושה  לפחות  אירועים  3חות   )

 .2016-2020ם , בין השני תוחלפ משתתפים  10,000ל  בהיקף ש מונייםה

הינו   שהמציע  שיסיפ  נטהרפר   –  תאגיד ככל  ייעק  הבטיורותי  בתחום  לפחץ  בשלוחות  )ות  אירועים  3שה   )

 .2016-2020ם , בין השני חותמשתתפים לפ  10,000ף של  היקהמוניים ב
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המציע ל ניסיון  פירוט  הינ הרפרנט  /  הלן  שהמציע  תאגי)ככל  שירותי    ,(דו    טיחות הב  חום בת  ייעוץ במתן 

 : משתתפים לפחות 10,000באירועים המוניים בהיקף של 

  ניהאירוע ההמו מס"ד
 והלקוח

 ם  תיהשירוור תיא
 

 ותיםתן השירתקופת מ
ועד   הושנ חודשמ)

 ( שנהחודש ו

משתתפים  ת הכמו
 ההמוני  באירוע

1.     

2.     

3. 
 

    

 .סמך זהוסח מד בהתאם לנאושר על ידי עו"יוחתם על ידי המציע  יאשר י  נוסף דףף . ניתן להוסיבדלבמחשה הן להבטבלה לעיל   השורות •

ם  נין הש, ביסדות חינוך עירוניים( סקרי בטיחות במו3ת שלושה )לפחוערך    המציע  –  יחיד   ל שהמציע הינוככ .3

2016-2020. 

הינו   שהמציע  )  הרפרנט  –  תאגידככל  שלושה  לפחות  סקרי  3ערך  עירו   במוסדות  בטיחות(  בין  נייםחינוך   ,

 . 2016-2020ם השני

המציעלהל ניסיון  פירוט  שהמציעהרפרנט  /  ן  תאגיד(הינ  )ככל  בטיחות  ,ו  סקרי  חינוך במוס  בעריכת    דות 

 : עירוניים

 ם  השירותיור תיא רוני ימוסד החינוך הע מס"ד
 

 ותיםתן השירת מתקופ
ועד   חודש ושנהמ)

 ( שנהחודש ו

1.    

2. 
 

   

3. 

 

   

 .סמך זהוסח מידי עו"ד בהתאם לנ ם על ידי המציע ויאושר על תחיאשר י  נוסף דףף הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיבטבלה לעיל   השורות •

ת(,  ממונים על הבטיחויקוח על העבודה ) ות ארגון הפלתקנ  2תקנה  פי  ר כשירות תקף לבעל אישו  -המציע _  _ .4

 . 1996-התשנ"ו 

הרפרנט אישו  -__  לפי  בעל  תקף  כשירות  הפלתקנ  2תקנה  ר  ארגון  על  ות  )ממונים  העבודה  על  יקוח 

 .1996-הבטיחות(, התשנ"ו

 . ינוךהח ך מטעם משרדת במוסדות חינובטיחו מבדקי לעריכתהינו מוסמך    -פרנטהר __ המציע __  .5

 יל אמת. לעד וכן תצהיריי ותחתימת   זוי, שמ זה .6

  ______________       ______ _______                           
 ה חתימ                            תאריך                       
                  

 רשויא
הח ____   וםת אני  עור_ ______מטה  דין_  ביוך  כי  בזה  מאשר/ת   , ___ בפני  הופיע/   ________ם  ה 

אי__ המוכר/ _______ _____ לי  תעודת  שית/שזית  פי  על  הינ זהות  היתיו/ה  ואשר    ה /ומס' ____________ 
ולאחר שהמה מטעם המצמורשה החתי כו יע,  עליו/ה לומר את האמת  כי  ואת האמת בלבד  זהרתיו/ה  י  וכלה 

הקב  היתה /היה י לעונשים  יעצפוי/ה  לא  אם  בחוק  כן, ועים  הצה/ רישא  שה/תעשה  נכונות  ל  דלעי  רתו/ה ה 
         בפני. מה עליה /וחתם

        __________ ______    ______ 
 ימת וחותמת עורך דיןתח                             
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 1ה'מסמך 
 רן וצ קדימה  המועצה המקומית 

 
   ממונה בטיחותשירותי  תןמ ל 2021/20 מס'י פומבמכרז 

 ןורצ קדימה ת מיהמקו  ועצההמר בוע
 

 המציע  הרפרנט מטעםתצהיר 
 

 לכבוד
 מקומית קדימה צורן הצה מועה

 

י לומר את האמת  ל ע__________, לאחר שהוזהרתי כי  ____מס'    ת.ז.נושא  ____,  __________  אני הח"מ,

 דלקמן: בזאת כ , מצהירהקבועים בחוק שיםנעווי לצפ ה אהי ה כןת בלבד, וכי אם לא אעשכולה ואת האמ 

 

 שבכותרת. רותים נשוא המכרז כרפרנט במתן השי נתתי הסכמתי לשמש

)להלן: "הפרטים שנמסרו   יסיוני, , ביחס לנ במסגרת מסמך ה' למכרז"(,  המציעעל ידי _________________ 

 ינם נכונים ומדויקים. ה

 

  ______________       ______ _______                           
 ה חתימ                            תאריך                       

                     
 רשויא

 
החתום ____   אני  ביו_ ______מטה  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך   _ ___ בפהופיע/   ________ם  ני  ה 

אי_______ _____ לי  זהות  שית/שזי__ המוכר/ת  תעודת  פי  על  הינ __ ______   מס'היתיו/ה  ואשר    ה /ו____ 
ולאחר שהמה מטעם המצהחתימורשה   כו   יו/הזהרת יע,  עליו/ה לומר את האמת  ואת האמת כי  וכ  לה  י  בלבד 

כן,   היתה /היה י יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  הצה/ אישר  צפוי/ה  נכונות  ל  דלעי  ו/ה ת רה 
         מה עליה בפני. /וחתם

          
 __________________ __    __ 

 ימת וחותמת עורך דיןתח                             
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 'ומסמך 
 רן וצ מה קומית קדיהמועצה המ

 
   ה בטיחותממונותי שיר למתן 2021/02 מס'פומבי  מכרז

 ןרוצ קדימה ת ימועצה המקו המ רבוע
 

 צה מלהה נוסח מכתב 
   ההצעה ת כויא קוד ינ ולצורך  1.א. 3בתנאי הסף בסעיף  הלצורך הוכחת עמיד 

 

 לכבוד

  ימה צורןקד קומיתמהמועצה ה
 

 _____ _ תאריך:____

 _______ _____ _ _______:הניתנת ההמלצ  עבורו עשם המצי

 ______________ __ _:את השירותים קשם הרפרנט מטעם המציע אשר סיפ  – תאגיד ונככל שהמציע הי

 _____ ______ _____ :השירותים סופקו  לה הממליצה הרשות המקומית  םש

 __________ _________:קומיתברשות המותפקידו  ליץ שם הממ

 _ ____שנת _____חודש עד_ ____שנת __ ___חודשמ: השירותיםמתן  תקופת

 _ __________________ _ ____________________________________ שסופקו: השירותים  ורתיא

 ( 1-10) וןצי רמטהפר מס"ד

 הגבוה ביותר( 10ביותר,  הנמוך 1)

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ת ותי רויש 1

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זמינות  2

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מקצועיות  3

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 וחות זמנים בל העמיד 4

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ת ירצון כלל תועשבי 5

          

 

  -  " 1"  ציוןב  נוקדש  רמטפריחשב כי   ,נוקדישלא  טר  פרמ.  בטבלה לעיל  הפרמטרים ל אחד מ כחס ליב   לנקדיש    *

   .ביותרהנמוך 
 

"ד  קיש לנ  * יובם  או ציונית  . הערוה לעילבל טבהציון    ן סימו  ידי   ל ע  , בלבד  "10עד "  " 1בציון של  או  בכתב לא 

  ה.מלצהניקוד הלצורך   שבוןבח

 ________ _____________ __ 

   יץלמ המת מחתי

 'זמך סמ
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 ___ ______ __ ______  :עת המציחתימ

 

 צורן ה המועצה המקומית קדימ
 

   ממונה בטיחותתי למתן שירו 2021/02 מס'י פומבמכרז 
 ןורצ קדימה ת מיו ועצה המקהמר בוע

 

 1976-ל"ו, התשורייםבית גופים צ אועסקי חוק ר לפתצהי
 5.א.3ף סעיף בבתנאי הס לצורך הוכחת עמידת המציע
 

 לכבוד

  ימה צורןקד קומיתמהה עצמוה

 
שהוזהרתי     מס' זהות      "מ  ח ה י  אנ  לומר   לאחר  עלי  כולה  ה   ת א   כי  ואת  אמת 

 ר: ו מ בזאת לא   ר י מצה   ים בחוק, נשים הקבוע ה צפוי לעו כן אהי   אעשה   א ל אם    וכי   ד, אמת בלב ה 

 ידי יחיד:  ה מוגשת על  ע צבמקרה שהה

  .(וק""הח לן:)לה 1976-של"ותה, רייםעסקאות גופים ציבו קלקבוע בחו םאניתן בהת תצהירי זה .1

 הגדרתו בחוק. מצהיר כי אני תושב ישראל כ ינ הנ .2

כי  נינה .3 חקיימ  מצהיר  את  שמי בעניייוביי  תי  זכויותרן  על  לעובדי  ה  העבודה,ם  דיני  ההרחבה    יצוו  פי 

 מכרז. שוא ההשירותים נן שירותים מסוג ם החלים בקשר למתיי הקיבוצמים סכההו

   למחוק את המיותר: אנ .4

ענה 4.1 כי  מצהיר  היום  ני  ב כואני  ד  ל  לעל  בחוק,  כהגדרתו  אליי  בי זיקה  הורשענו  עבירומ  רתו א  ת  שתי 

בח כהג דהדרתן  זר  עבירהיינו  וק,  עובדים  חוק  שלפי  העסקה  )איסור  כדלים  ם  אינתוהבטחת    ן יא 

 . 1987-תשמ"זמום, המינישכר  חוקאו עבירה לפי   1991-שנ"א תהגנים( הו

  כהגדרתן בחוקורשענו ביותר משתי עבירות  ה  , חוקב  דרתוליי כהג כל בעל זיקה א  וא   אני  הנני מצהיר כי   4.2

 .האחרונה שעהעד ההרה לפחות ממו נלפה שכרז חעות למהגשת הצרון לבמועד האחי כו

כ  ינ הנ,  בנוסף .5 מא  הגשת ל  וןהאחר ועד  במ  י מצהיר  אחד  מתקיים  למכרז  )ההצעות  במשבצת    Xסמן  לה 

 (: המיהמתא

  'א של  9סעיף    אותהור  -  חלופה  התשנ"חעם  ם  ישלאנ  תיוכוז  וויוןחוק  "  1998-מוגבלות,  חוק  )להלן: 

 י.לחלות ע( לא "זכויות ןיוווש

  אותןם יי ואני מק  יל ות עחל  וויון זכויות ק שלחו  9סעיף הוראות   - ב' חלופה  . 

 ונטיות(: הרלו הלופות המשנך ולסמן בחיש להמשי –ימן את חלופה ב' יר שסהצ)למ

 יםדבוע  001-חות מהנני מעסיק פ  – (1)פה חלו . 

 ( 2חלופה) –   יותר. עובדים או  001הנני מעסיק 

 : טיות( המשנה הרלוונסמן בחלופות  שיך וליש להמ –(  2לופה )את ח ןמר שסי)למצהי

 ים חה והשירותעבודה והרוו יפנה למנהל הכללי של משרד ה  מכרז בכה  שיז   ככל   כי   ב יר מתחייהצהמ  

 לשם   –הצורך  ובמקרה  ,זכויות ון וי ושלחוק   9 סעיף לפי חובותיו םשויי ת בחינ רתיים לשםחבה

 .ליישומן שרקב קבלת הנחיות

 ההמצה בעבתחי יר  לפניב  למר  הכלנ ות  משרד  הל  של  והרולי  והשהעבודה    ם החברתיי   םי ירותוחה 

בחלש יים  לפי םושינת  שוויו 9 סעיף חובותיו  פנה  זכויות,   ןלחוק  הנחיות    רוכאמהוא  קיבל  ואם 

ליחובותיו  ום  לייש פנייה  התחי  ירה צמשה  הבמקר)  ישומןפעל  לבצע  בעבר  עמ יב  ונעשתה    ו זו 

 (. בות זון התחיייה נתהתקשרות שלגב

מצההמ .6 העתקתחייב  יר  שמ  להעביר  לפי  מהתצהיר  למ  5  סעיףסר  מהכללל  הנ לעיל  של  העבודה,  רשי  ד 

גופים    זה בחוק עסקאותנח  מות  דרד ההתקשרות, כהגעוים ממימ  30  , בתוךתייםהחברוהשירותים    הרווחה

 . 1976-של"ותה ם,יי רציבו
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   :ידי תאגיד  לעמוגשת במקרה שההצעה 

   יב בשמו.חיך להת____ ומוסמ _____ כ ___ שהנני משמש בו_______עם המציע _מט יתן נ זה  תצהירי .1

 י המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.  כר צהיני מנה .2

כי  י  הננ  .3 עוב  ניין שמירה בעו  ת חיובים אציע קיימהמצהיר  זכויות  ה נדיי  פ לדים  על  צווי ההרחבה  ובעי  דה, 

 תים נשוא המכרז.  רו ם מסוג השישירותילמתן בקשר  קיבוציים החליםם הכמיוההס

 המיותר:  וק את נא למח .4

עבירות    יותר משתי ב   וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו  עציהמ   היום   דע  מצהיר כיי  הננ    4.1

בחוהגדכ עבירד  ק, רתן  לפי  היינו  זה  עובדים  )איר חוק  והבטחת  עהסור  ים  כדין  שלא  ים  תנאסקה 

 . 1987-מום, התשמ"זנימיחוק שכר י  ירה לפאו עב 1991-הוגנים( התשנ"א 

זיכ   יע אוהנני מצהיר כי המצ 4.2 ביותר משתי עבירות כהגדרתן  ו בחוקת דרכהגאליו  קה  ל בעל  , הורשעו 

 . הנ חרואה   עהשרד ההחות ממועשנה לפמכרז חלפה ל  ותגשת הצעלה  האחרון דעק וכי במוחוב

כ .5 מצהיר  הנני  בבנוסף,  להגשת מועי  האחרון  למכההצעו   ד  מתק ת  אחרז  מאיים  במשבצת    Xסמן  )  להד 

 : (המתאימה

  'א שלחו  9יף  סעראות  הו  -  חלופה  התשנ"חויוזכ  ויוןוק  מוגבלות,  עם  לאנשים  "  1998-ת    ק וח)להלן: 

 ע. ציהמלות על  "( לא חיותוכשוויון ז

   א מקיים אותן.  והויע  ן זכויות חלות על המצוי שוו קלחו  9 הוראות סעיף  - ה ב'חלופ 

 יות(: ופות המשנה הרלוונטיש להמשיך ולסמן בחל – 'ב ן את חלופהמע שסי)למצי     

 ( 1חלופה) – עובדים.  100-ק פחות מי סמעיע המצ 

 ( 2חלופה) –   תר. יו דים אובוע  100מעסיק המציע 

 (: ופות המשנה הרלוונטיותלחב ןמולס ךייש להמש –(  2)חלופה שסימן את  ריהצ)למ

 רותים  חה והשיה והרוו י של משרד העבודללהכפנה למנהל  רז יכמזכה בככל שיע מתחייב כי  ציהמ

שוויון  9 סעיף  יפ ל ו ית בוחו םושיי בחינת  ם לשתיים  החבר   ם לש   –  הצורך ובמקרה  ,זכויות לחוק 

 .ןמ ליישו  רבקש נחיותהת קבל

  ם החברתיים לשם ותייררד העבודה והרווחה והש שמ  של   הכללי  נות למנהל ר לפ יב בעבהמציע התחי  

  שום חיות לייהנ קיבל  כאמור ואם  וא פנה  זכויות, ה  לחוק שוויון  9 יףסע לפי תיו  חובו ם יישו בחינת 

פנ   ליישומן  ל פע  יות חובו לבצע  בעבר  התחייב  שהמציע  ונע)במקרה  זו  התקשה  שת ייה  רות  עמו 

 . ות זו(נתן התחייבה  יבשלג

, הרווחה  בודהעהמשרד  לי של  לעיל למנהל הכל  5  יףק מהתצהיר שמסר לפי סעת ער הילהעב   בהמציע מתחיי .6

בתוך    ותיםיר השו מ  30החברתיים,  ההתקשימים  מונכהרות,  מועד  זגדרת  בחוח  גופים  ואסקע  קה  ת 

 . 1976-תשל"והציבוריים, 

                                                                                                    

____________   _____     _______________ __           

 ה חתימ              תאריך 

 רשויא

__________ מטה  החתום  עורך  _ אני  מאיד _  ביון,  כי  בזה  ___ שר/ת  הופיע/ __ם  בפני    ה______ 
ל______ _ _____ אי__ המוכר/ת  ז שית/שזיי  תעודת  פי  על  הינ _____  'מס הות  היתיו/ה  ואשר    ה /ו_______ 

ולאחר שהטעם המצמ  מה מורשה החתי כ יע,  ל זהרתיו/ה  עליו/ה  כו י  ואת האמת בלבד  ומר את האמת  י  וכלה 
הקבועתהיה  /היה י לעונשים  יעשה/ת  םיצפוי/ה  לא  אם  כן, בחוק  ה/ אישר  עשה  נכונות  דלעיצהה  ל  רתו/ה 

         י. מה עליה בפנ/וחתם
          

 ___________ _______  ____   
 ימת וחותמת עורך דיןתח                             
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 'חמסמך 
 צורן מית קדימה צה המקוועהמ

 
   נה בטיחותממולמתן שירותי  2021/20 'סמ פומבי מכרז 

 ןורצ קדימה ת מיועצה המקו המר בוע
 

 לחבר המועצה  המועצה ו/או בה לעובד רהעדר קיתצהיר בדבר 
 

 בודכל
 ן ורצ ית קדימה מקומה מועצהה
 

 _ ___________ :יךארת
 ג.א.נ.,

ידוגשת  מ זו    ההרהצ .1 ___על  )להלן____________________י  במס"המציע"  :___  מכרז  לעתי  צהגרת  ( 

בטיחותשירותי  ן  מתל   02/2021'  סמ  פומבי המועצ  ממונה  המקומיעבור  קדימה  ה  ן:  לה)ל  ורןצת 

 ז. מכרלעתי נפרד מהצ חלק בלתי וההוומ  "(המועצה"

 ים: ם הבאיפיעהסהוראות י את  דיעת הביאה לי  צהועמה  הנני מצהיר בזאת כי .2

 : כדלקמןהקובע  ,"(קומיותהמ ועצותצו המ)להלן: " 1950-תשי"אה, תוהמקומי צו המועצותל  103ס'  .2.1

ידי    על  סוכנו או שותפו או  ידי קרובו,  או עלבעצמו  פין,  ישרין או בעקיבמ  חבר מועצה שיש לו,   )א("
ין  בכל ענה, או  או בשמ נה צה, למע ם המועשה עק שנעעס  ו אוזה ח לטובת הנאה בכ קרוביהם, כל חלק או 

ל במוהעומד  בועדהעדיון  או  למועדותיה,    צה  שירות בחוזה  פרט  קבלת  ששירמה דבר  המועצה  ותים 
 –מספקת לתושבים 

ורים  י החוזה, העסק או הענין האמחר שנודע לו כד לא, מי בעל פה  וכתב אועצה, בך למ יודיע על כ     ( 1)
 ל; רוטוקו ם בפדעה תירשוהון וה יד עומדים ל

ישתת    ( 2) בדיונלא  על ף  הע  ים  הע החוזה,  או  אסק  במועצה  ולא  נין  בועדה  בהיצביו  כל  בצע  על  עה 
 ר להם; שאלה בקש

 .1963-תשכ"גמקרקעין,  חבמס ש תו בחוקשמעוב" לאדם פלוני כמלענין סעיף זה, "קרו    ( 3)

  וף משפטי ו חבר בגאיות  ל מנהיותו בע  ה מחמתצעמו  לות על חבר)א( אינן חהוראות סעיף קטן     )ב(
משמש  אותו חבר  אם היה    א , אלקטן  ר באותו סעיף מו או בעסק כאבחוזה  ה  נאה -ו טובתשיש לו חלק א 

 אחוזים.  5של הגוף עולה על   וי ו או ברווחבהונ ויה חלקבגוף משפטי, או אם ה מנהל או פקיד אחראי 

או שני    ות לירותס חמש מאאו קנשים  דשלושה ח  רמאס  -  וקטן )א(, דינ   על הוראות סעיף העובר      )ג(
 . "דהענשים כאח

 קמן: דל ע כהקובהמקומיות, ת צו המועצולא)א(  103 'ס .2.2

אחוזים    הרחלק העולה על עש  יםוראממה   יש לאחדשותפו, או תאגיד שאו  קרובו, סוכנו    חבר מועצה,"
צה;  עמום ה קה עס זה או לעוצד לח  ה בו, לא יהי  יא הל או עובד אחרמהם מנשאחד    ו וחיו אבהונו או ברו 

 ."ת ו בת, אח או אחון אורה, בבן זוג, ה -רוב" "ק ין זה, לענ

כלליב  עהודההשל  )א(  12  כלל .2.3 למנידבר  עניינם  ניגוד  הציבורים  עת  נבחרי    , יותמוהמקיות  וש רב  של 

   :כדלקמן קובעה

המועצה בח" לחוז  יה יהלא    ר  הע   סקהלע  ו אה  צד  הרשות  "נעל  ;ת מימקום  זה,  חבר    -  " העצומ  ר חבין 
יף  סעב  ו"קרוב"  ה"טשלי על  "ב  הגדרות )ראה  בו יטה  לשעלי  בו ברוא או קשהואגיד  תו או  רובאו ק   הצעומ
 . "()ב((5) 1-ו  ()ב(1)1

  

 

 :  כיהצהיר לני מבקש להודיע ו ך הנם לכבהתא .3
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ואף    ותאח   אח או  ,תב  זוג, הורה, בן או  ןב  (רותימה  קיש למחו)  ילאין לי/יש  ה  צערי מליאת המו ן חבבי .3.1

 ו שותף.סוכן א לו  מי שאני אל

למחוקי)  יש/אין .3.2 סוכ קרובו,  העצמו   ר( חבר יותהמ  ש  שות שו  א  ו נ,  לאחפו,  הע  םה מד  יש  על  חלק  ולה 

  ל אוה הם מנמ  דשאח ו  ת הצעתי אא  ישת גה  ותו באמצע   ה מועצו של הברווחי או    הונו אחוזים ב  עשרה

 בו.  ובד אחראיע

 . מועצהבד בוכן העוס  ואף תוש  וג,זבן  (רתויק המ מחויש ל) ליש  י/ין ליא .3.3

או    עילר ל אמוה כרביקיש לי  ם  י אאת הצעת   ללפסו  תאי רש  ההית  מועצהל הם שרזיכהמועדת    יכ  יוע ל די .4

 נה.נכו   אם מסרתי הצהרה לא

 .מתא נוזו הי  הור בהצהר אים, והאמ לומ  םכונים ניניל הלע  תירמסם שהפרטי את כיהיר בזאני מצ .5

כדי  אין .6 לעיל  מה גל  באמור  דין  ות ורארוע  ובפ  כל  סעיףוראוה מרט  בכלל  המועצות  ל  (3א)ב()103  ת  צו 

לפי  רות  התקשר הפנים רשאית להתיר  אישור שבריה ומחב  2/3  ב שלברומועצת המועצה    יהןלפ   ,תהמקומיו

 .רסמו ברשומותור ותנאיו פושישהא  ובלבד  יותקומ המ  ועצותצו המל )א(א103סעיף 

 

____________   _____     _______________ _ _           

 ה מחתי               תאריך 

 
 רשויא

 
______ מטה  החתום  ביו_ ____אני  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך  הופיע/ _____   ם_  בפני  ______  ה 

אי_______ _____ לי  זהות  שית/שזי__ המוכר/ת  תעודת  פי  על  הינ   'מס היתיו/ה  ואשר    ה /ו____________ 
ולאחר שהמה מטעם המצמורשה החתי כו   כי ה  זהרתיו/ יע,  העליו/ה לומר את האמת  ואת  י  וכ  אמת בלבד לה 

לעונתהיה  /היה י יעשה/תעשה צפוי/ה  לא  אם  בחוק  הקבועים  הצה/ רישא  כן,   שים  נכונות  דלעיל  ה  רתו/ה 
         מה עליה בפני. /וחתם

          
 __________________    ____ 

 ימת וחותמת עורך דיןתח                             
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 'טמסמך 
 צורן המועצה המקומית קדימה 

   בטיחות ממונה רותי למתן שי 2021/02 מס'י מבפוכרז מ
 ןורצ מה קדי ת מיועצה המקו המר ובע

 

 הרשעות קודמותהעדר  תצהיר בדבר 
 

                   לכבוד
  צורןקדימה מקומית הועצה מה
 
שהוזהרנא לאחר  הח"מ  עי  כי  האמאמר  לו  ליתי  כו ת  צפוי    כן  אעשהלא    אם  כיו  ,דלבבהאמת    ואת  להת   אהיה 

 ר: ומלאת  חוק, מצהיר בזאב  םועיהקב לעונשים 
 :ם יחידשת מטעגומ הצעהשה מקרהב

 גיש. י מ שהננ להצעת המחירבמצורף  ניתןרי זה יהתצ .1

,  למכרז  ותעההצשת  להג  אחרוןועד הת שקדמו למנורוחהא  ניםהש   7-ב בפלילים    תיעשהור  י לאהיר כצמ  ינ הרי .2
  כוש ו/או ר  דכנגו/או    פו של אדםגו  נגד, כ1977-תשל"זה ן,  ק העונשיחופי    ו עלו/א  ה ניד מטחון היב  דנג  ותעבירב

  א כי ל  ןכ יישנו, ות ה  אלאשר    ,זהרז  א מכושנ  העבודות  דות מסוגובביצוע עב  יקעיסו  לתחוםוגעות  הנ   תרוביבע
 . עבירה כאמור ין ם בגיכילה  יד גמתנהלים נ

רגל    תטפשיו/או ל ק  עים לפירוטיים הנוגמשפ  יכיםהלאו  ו/  תו משפטי  תותביעי  כנגדמדות  וא על  יצהיר כי מהננ  .3
 ם. יסלכינוס נכו/או  

את ציע לפרט מה ל עעיל, ל 3או  ו/ 2 ף עייכים כמפורט בסהל  לים נגדונהמת או ש/רשע ויע הוצמהש ככל  ין,לחילופ
ך עור י  נפבומאומת    ידו  עלתום  היר חצבת  ם,ונכון להי  את הסטטוס בגינםו"ל  ם הניכי להה  וארשעות ו/הה  סוג
 .פו להצעתוולצרדין 

 טעם תאגיד:מ   תוגשההצעה מבמקרה ש

 להלן: "המציע"(. ) ______________יע ___ עם המצמט _____ _______ כ __ שמהנני מש .1

   בשמו למכרז זה. חייב להת  ך סממו י ננמציע ושההשמגיש  ת המחיר צעה ל ףרבמצו יתןה נ רי ז יהתצ .2

מצ .3 מבמ  או  המציע  כי  הירהנני  האחרו  7-ב  םילילבפ  ועש הורלא  ו,  י לעי  שקדמוהשנים  רון  חא העד  למו  נות 
של    ופ גוכנגד  ,  1977-של"זת הוק העונשין,  על פי חאו  ו/  נהידמה חון  טיב  רות נגדביע ב  ,למכרז  עותלהגשת ההצ

ז  מכר   אשונת  וג העבודוע העבודות מסביצוע בהמצישל  קו  וסילתחום ע   ת הנוגעותו בעבירו א/ו  שואו רכו/  אדם
 . ראמוכ  גין עבירההליכים ב  ים נגדו נהלמת אלכי  כןו  ,ושניהתי אר לאש ,זה

או  ו/  טיותפשמ  המציע, תביעותלי  ה ממנ  ו/או מי  המציע  עליב מי מ  או/ו  יעהמצכנגד    דותמוע   צהיר כי לאהנני מ .4
 נכסים. ינוס  ו לכו/א  רגל  תטיש פאו ל/ק ועים לפירום הנוגטייפמש ם הליכי

יל, על לע  4ו  ו/א  3  עיףכמפורט בסהליכים    ו/אות  ועהרשימות  יק  ,עליומבמי    אוע ו/המצי   דכנגל שין, ככלחילופ
לפרט  ה ה  הנ"ל ליכים  הה  וו/א  עותההרשסוג    תאמציע  בגינם  טסואת  להיום,  נטוס  ע תחר  בתצהיכון  יום  די ל 

 המציע. הצעת פו לולצרין ד ךרועבפני מת מטעם המציע ומאומה יהחת מורשה
  ___________ ___      _________ ____    

  ה חתימ                            יך ראת
 רשויא

 
 __ מטה  החתום  ביו  __ ________אני  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  __עורך  הופיע/____ ___ ם  בפני  __  ה 

אי_______ _____ לי  המוכר/ת  זהות  שית/שזי__  תעודת  פי  על  __ היתיו/ה  הינ_מס'  ואשר   ה /ו _________ 
החתי המצמורשה  מטעם  שהמה  ולאחר  כ יע,  כועי  זהרתיו/ה  האמת  את  לומר  האמת  לה  ליו/ה  וכואת  י בלבד 

מה  /רתו/ה דלעיל וחתםה נכונות הצה/ אישר  ,הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן  ה לעונשים /צפויתהיה  /היה י
   עליה בפני.  

 ________________    ______ 
 ימת וחותמת עורך דיןתח                             
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 ' ימסמך                
 צורן המקומית קדימה  צה ועהמ

   חותמונה בטימ למתן שירותי  2021/02 'מספומבי רז מכ
 ןורצ קדימה ת מיועצה המקו המר בוע

 

 אי תיאום מכרז בר ר בדתצהי
             לכבוד

  צורןקדימה מקומית ה ועצהמה
        ________:תאריך             ,ג.א.נ.

מר את האמת כולה  לו  עליהרתי כי  ר שהוזאח__________, ל_ ___'  מס  ת.ז.נושא  _,  אני הח"מ, ______________
 בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: בועים שים הקעונ עשה כן אהיה צפוי לד, וכי אם לא אהאמת בלבואת 

 ומנהליו.  המציע"(, ומוסמך להצהיר בשם המציע "________ )_________ ____________ מטעם   משמש כ הנני .1

צה בור המועע  ממונה בטיחותירותי  ן שלמת  02/2021ס'  מ  מכרז פומביל  עהמציעת  הצבקשר עם    יתןתצהירי זה נ  .2
 . "(כרזהמהלן: ")ל המקומית קדימה צורן

 למכרז.   מציעלהצעה המוגשת מטעם ה  מציעשא המשרה אשר אחראי בנוי אנ .3

שר עם ו קא הסדר באופן עצמאי, ללא התייעצות, מציעלמכרז הוחלטו על ידי ה מציעת העופיעים בהצ המחירים המ  .4
 לי אחר. פוטנציא עצימאחר או עם  מציע

בהצעת   .5 גורםלמכ  מציעההמחירים  כל  בפני  הוצגו  לא  מצי  רז  לאשר  הצעות  את   מכרזע  לו  יש  אשר  תאגיד  או 
 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 ה אחר מלהגיש הצעה למכרז. ניא מתחר ה סיון ליבנ לא הייתי מעורב .6

 למכרז.   מציעה מהצעתיותר ה נמוכגבוהה או  ר להגיש הצעה  אח  יעמצלסיון לגרום יהייתי מעורב בנ לא .7

 מכל סוג שהוא. חרותית עה בלתי תיש הצסיון לגרום למתחרה להגירב בנעוייתי מ לא ה .8

בעקבות הסדר  מציעהצעת ה .9 נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת  דין  למכרז  כלש  או  או מתחרה ודברים  עם מתחרה  הו 
 אלי אחר במכרז. פוטנצי 

 התשובה(.   אתעיגול )יש לסמן ב / לא נכון וןנכ –ז ם מכרשד לתיאוע תחת חקירה בחכרגא מצהמשתתף לא נ .10

 רט:  אם לא נכון, נא פ

_________________________ ______ _________________________________________________ 

על חוק ההגשנים האחרונות בעבירה  הורשע בארבע   אהמשתתף ל .11 ות של תיאומי  ביר ע  ים העסקיים, לרבותבל ות 
  . בה(התשוש לסמן בעיגול את )י  כוןנכון / לא נ –מכרזים 

 אם לא נכון, נא פרט: 

_________________ ______________________________________ __________________ _______ 

 נש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. ו הע כיאני מודע לכך  .12

 

 _________________          ______________ ___            

 ה חתימ                          תאריך       

 רשויא
 

מ החתום  ______אני  ביו_ ____טה  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  עורך   _ ___ הופיע/__ם  בפני  ______  ה 
המוכ_______ _____ אי/ ר__  לי  זהות  שית/שזית  תעודת  פי  על  הינהיתיו/ה  ואשר   ____________  ה /ו מס' 

החתימ המצורשה  מטעם  שהיעמה  ולאחר  לומר  הז ,  עליו/ה  כי  האמת  רתיו/ה  וככואת  בלבד  האמת  ואת  י לה 
מה  /רתו/ה דלעיל וחתםה נכונות הצה/ אישר  עונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,צפוי/ה ל  תהיה/היה י

 בפני.   העלי
   

 ________________    ______ 
 וחותמת עורך דין ימתתח                             
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 א "ימסמך           
 צורן  דימההמועצה המקומית ק 

 
   טיחותממונה ב תי למתן שירו 2021/02 מס'מבי פוכרז מ

 ןורצ קדימה ת מיועצה המקו המר בוע
 

 המכרז מה לחשיפת מסמכי הסכדבר הסכמה/אי אישור ב 
 ( עציוי עמדת המ לביט טיהרלוונ  קלחה את א )נא למל

 
כל חלקיה על  וא  ה  ות עות הצלרב ז,  המכר  ימכמסשיפת  רה לחעתי  ותוגש בקשה א  רה בובמקש  דיע בזאתומ ע  ציהמ

   הינה:  דתועמ וכה,בחירת הז ן אחרי י י ובלפנ  ין ב רז,למכ אולב שה ובכל ש

  זו: ר הסכמה תו לאישומ ומצרף חתיעמו מט זמכי המכרסמל שיפת כם לחכימס .1
 

  ( יעצמהת חתימ) __ ___ ______ סמכי המכרז:מכל מסכים לחשיפת 

 או

ים  מעט יסוד ה  רוט ועליים, לפי הפמכ סהמ ת יתר  תשיפלח סכים מ  נוהמכרז ואיממסמכי  לקשיפת ח ם לחמסכי .2
  ים:  הבא

   סכמת: מו מכים שחשיפתםמס    
__ _ ____ _______________ _ ___ _____ _____ ___ _____ ___ _________________________
_____ _ ________________ _______________ _____ ___ _________________________ __

_____ ________________ ______________ ______ ____________________ __________ _
_____ _______ ____________________ ____ ____________ ___ ___________ _ ____ _____ 

    תם:לחשיפכמה סן הי ם שאכימסמ 
___________________________________ _________________ __________________ __
__ _____ ___________________________________________ _ ____ _______________ _ _

__ _______ _________________________________ ____________________________ __
_____________________________ _____ __ __________________________ __________ 

  "ל:  הנ  סמכיםסכים לחשיפת הממ  וינ אהטעמים בגינם המציע   
____ _____ _________ __________ ________ _____________________ __ ________ _ ___ _

_______ ____________________________ _________ _______________________ _____
____ ______ _______ _____ _____________ _____ ____ _______________ _____________

 ____________ ________________________________ _____ _________ __________ ____ 
 
 

 דון. תילא  -יפה החש  ילא קי המציע ימויפורטו בה נ אר לם אשלשהם כיכמי חשיפת מסובהר כי בקשה לאי
 

 הצעת המחיר.  ת פחשילא ניתן להתנגד ל  ט,משפהלעמדת בתי  םהתאכי ב כן יובהר
 
 
 

__ _____________ ___ 
  ימת המציע חותמת וחת                        
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 בי"מסמך 
 צורן דימה ק המקומית המועצה 

 
   ממונה בטיחותירותי מתן ש ל 2021/02 מס'פומבי מכרז 

 ןורצ קדימה ת מיצה המקו ועהמר ובע
 

 נייניםעלאיתור חשש לניגוד שאלון 
 

 _______ הרשות המקומית ______________________________ 

 ______ _______________________________ קידתפמועמד/ת ל

 

  וכהונות תפקידים –חלק א '

 פרטים אישים:    .1

 ___________ ___________ : ___משפחה שם

 ______________ __שם פרטי: ___________

 ____ ה _ליד   תנש ______________   זהות:מס' 

 : _____________ קודמי  __________ __עיר/ישוב: _ ____________________ : רח'כתובת: 

 __________ _______   מס' טלפון נייד: _____ ________פון: מס' טל

 
  תפקידים ועיסוקים:  .2

 
תפ של  פירוט  לתקופה  קודמים  ועיסוקים  ותפקידים  נוכחיים  ועיסוקים  ( ארבע)   4קידים 

ית, כיועץ/ת  / לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן)  ה שנים אחור
 .('וכד

   וכיו"ב.  סוג חברה ,שותפות, עמותה בתאגיד מכל א להתייחס גם לתפקידים  נ

   לציין גם תפקידים בהתנדבות. בהתנדבות ישנא להתייחס לתפקידים בשכר או 

התפקיד ותחומי     תאריכי העסקה
 האחריות 

לות של  יהפע תחומי   
 המעסיק 

 שם המעסיק וכתובתו  
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   ריים:תפקידים ציבו  .3
 

 .  לעיל 2ה שלא צוינו בשאלכהונות ציבוריות ציבורי ופירוט תפקידים בשירות ה     

 .  השנים אחור (ארבע) 4נא להתייחס גם לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

  

   הגוף   התפקיד   תאריכי מילוי התפקיד

      

      

   

      

      

 

  קבילים:ו בגופים מ חברות בדירקטוריונים א   .4
 

בגופים מקבילים של תאגידירקטוריו פירוט חברות בד גופים אחרים, בין  ים, רשויות  נים או  או 
 אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים. 

  ורה. אח שנים  (ארבע) 4ת נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של ולהתייחס לכהונ נא 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  דתפעילות מיוח
, כגון  ירקטוריוןבד

  בוועדות או חברות 
 תפקידים אחרים 

ה  ג הכהונ סו
צוני או  ור חי)דירקט

יות.  מנ מטעם בעלי 
ככל שמדובר  

בדירקטור מהסוג  
לפרט גם  נא   –השני 

  מניותהשמות בעלי 

   אותך(  שמינו

תאריך התחלת  
הונה ותאריך  כה

 סיומה 

שם התאגיד/רשות/גוף  
 ותחום עיסוקו 
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  מקומית:הרשות ה קשר לפעילות   .5

 

לך, א היו  או  יש,  לגוף שאתההאם  ענ   ו  ,יבעל  או קשר  זיקה  בו,  שירותין  כאזרח המקבל  ,  שלא 
שבה המקומית  הרשות  זה    לפעילות  (ובכלל  אליו  הקשורים  לגופים  או  לעבוד,  מועמד/ת  את/ה 

שבה את/ה מועמ/ת לעבוד,    ות המקומית סטטוטוריים שבשליטת הרשים  ידלתאג   זיקה או קשר 
 ם אחרים שהוא קשור אליהם)?  או לגופי

 שנים אחורה.   (ארבע( 4קות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של להתייחס לזי נא 

 באופן מפורט.   נא לציין כל זיקה או קשר

בגוף   עניין"  בגוף    –"בעל  אחזקות  לו  שיש  מי  כל  בגופים  הן  מכ ו/או  לרבות  או  כדירקטור, 
ו מק בו  א/בילים  מייצג  ו/או  בו  עובד  ו/אואו  לו    ותו  חיצוני  לפרט)יועץ  צורך  שלא    אין  אחזקה 

   .1(הס, בתאגידים הנסחרים בבור1968-כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 כן/ לא.  

 אם כן, פרט/י: 

  

 
  

 
  

 
  

  משפחהלגבי קרובי  2-5ם כאמור בשאלות ט תפקידיפירו  .6

 

 לעיל לגבי קרובי משפחתך.    2-5וט תפקידים, כאמור, בסעיפים פיר

 בלבד.   בהווהלכהונות ויש להתייחס לתפקידים  

את  נא   והפרטים  לפרט  המשפחתית  הקרבה  סוג  הקרוב,  שנדרשו  לבנהרשם  טיים 
לפרט את שם התאגיד   ריון, ישם בןבת זוגך חברה בדירקטולמשל, א)ל  בשאלות לעי

   ות מיוחדת בדירקטוריון(.חלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילו, תאריך הת ותחום עיסוק

 , צאצא ומי שסומך על שולחנך. הבן/בת זוג, הור –"קרוב "

  

 
  

 
  

 
                                                    

   1968-ניירות ערך, תשכ"ט חוק 1

   –"בעל ענין", בתאגיד  

או  .1 אחוזים  הת ימי שמחזיק בחמישה  המונפק של  המניות  מהון  מי שרשאי  ותר  בו,  ההצבעה  או מכוח  אגיד 
די מהדירקטור  טוררק למנות  יותר  או  התאגאחד  של  מיים  הכללי,  מנהלו  את  או  כ  יד  של  שמכהן  דירקטור 

הכ כמנהלו  או  תאגהתאגיד  או  המניות  ללי,  מהון  יותר  או  אחוזים  וחמישה  עשרים  מחזיק  כאמור  שאדם  יד 
ענין  ; ללועשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שוח ההצבעה בו, או רשאי למנות  כהמונפק שלו, או מ

   –פסקה זו  

 ן;  בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרכמחזיק  להשקעות משותפות בנאמנות  ו מנהל קרןירא  א.

לענין זה,    ; ק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמוריםהחזי  ב.
מעותו  תפקידו כנאמן להסדר כמשוח  מכת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק  למעט חבר  -"נאמן "

 ת מס הכנסה;  לפקוד 102ף  לעובדים, כהגדרתו בסעי  ת מניותן, להקצאאו כנאמ(  ו ()2א() )46סעיף לפי 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;  . 2
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   מונים בתפקיד:מזיקות לכפופים או ל  .7
 

  ), או כפופים לך בתפקידפיןקישאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעהאם את/ה ומי  
את/ בכהונהשאליו  מכהנים  מועמד/ת,  מתקיימים  משותפת    ה  האם  אחרים?  בארגונים 

יחסי  ב זיקות  יניכם  או  משפחה  קשרי  עסקיים,  קשרים  כמו  אחרות,  במסגרות  כפיפות 
 אחרות?  

 
 כן/לא  

 ם כן, פרט/י: א

  

 
  

 
  

 
  

 :יםניגוד עניינ וביך, העלולים להעמידך במצב של או של קרתפקידים ועניינים שלך  .8
 

ם להעמיד אותך  י, שלך או של קרוביך, שעלול ו לעילשלא פורט האם ידוע לך על תפקידים ועניינים 
 במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?  

 סומך על שולחנך. צאצא ומי שבן/בת זוג, הורה,   –ב "קרו" 

 כן/לא   

 ,פרט/י: אם כן  

  

 
  

 
  

 
  

  במצבים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקרוביך שעלולים להעמידך קתפקידים, עיסו .9
   :שש לניגוד ענייניםל חש
 
  שאליהם לא יינים אחרים של קרוביך האחרים,  ונות וענעל תפקידים, עיסוקים, כה   אם ידוע לךה

    ( יםי ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסק)התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך  
 מד/ת? מועה שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/

 
 נה. רגה ראשו רובים שאינם מדם ולקי זוגלאחים ולבנ נא להתייחס גם 

 
לנושאים במיוחד  להתייחס  נשא   נא  בשאלות  שעליהם  של    1-8לת  ועיסוקים  תפקידים  )לדוגמא  לעיל 

 נים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.וקרובים אלה, חברויות בדירקטורי 

 כן/לא   

 ,פרט/י:  כן אם 
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   וט קורות חיים ועיסוקים פיר .10

ופירוט עיסוקים  , הכוללות השכלה ןנא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלו
 בעבר ובהווה, כולל תאריכים. 

 
 ואחזקות   סיםנכ –לק ב 'ח

   תאחזקות במניו .11

 
 יים כלשהם,בעקיפין, או שותפות בגופים עסק   ישרין אוהחזקת מניות בתאגידים, במפירוט  

 לך או שלך קרוביך.  ש

  1968-, התשכ"חירות ערךי יד כמשמעו בחוק נלפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגך  )אין צור
 .(2 בבורסה בתאגידים הנסחרים

 לחנך. , צאצא ומי שסומך על שוורהה  בן/בת זוג, –"קרוב "

 לא  כן/

 אם כן, פרט/י: 

עיסוק  תחום 
אגיד/הגוף הת  

אם  שם המחזיק ) % החזקות 
ינו  המחזיק א

מד( המוע  

 שם התאגיד/הגוף 

        

        

        

    

    

                                                            
  6819-"טחוק ניירות ערך, תשכ 2

   – "בעל ענין", בתאגיד

וח ההצבעה  כן המניות המונפק של התאגיד או מ יותר מהושמחזיק בחמישה אחוזים או  מי    .1

י,  ל בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכל

עשרים  יק  חזמי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מ

או אחוזים  מהון  וחמישה  מ  יותר  או  שלו,  המונפק  ההצבהמניות  למנות  כוח  רשאי  או  בו,  עה 

   –ין פסקה זו י או יותר מהדירקטורים שלו; לענ שה אחוזים יעשרים וחמ

 נאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;  ביראו מנהל קרן להשקעות משותפות   א.

בניירות    ב. אדם  ב ער החזיק  אך  גם  יראו  נאמן,  כמ אמצעות  הנאמן  הערך  ת  בניירות  חזיק 

שמחזיק בניירות ערך רק מכוח  ולמעט מי  םלמעט חברת רישומי  -זה, "נאמן "  ם; לעניןהאמורי 

סעיף לפי  כמשמעותו  להסדר  כנאמן  מניות   (ו) (2א())  46  תפקידו  להקצאת  כנאמן,     או 
 לפקודת מס הכנסה;   102לעובדים, כהגדרתו בסעיף 

 ם;  ברת רישומי רה בת של תאגיד, למעט חחב .2
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   :ש לניגוד ענייניםשל חש במצב תם או שימוש בהם עשויים להעמידךמכיר תם,נכסים שאחזק  .12

מכירתם או שימוש בהם   האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם,
 תה מועמד?  ו אליעשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שא 

 לחנך. וורה, צאצא ומי שסומך על שבת זוג, ה /בן -"קרוב" 

 ן/לא  כ

 אם כן, פרט/י: 

  

 
  

 
  

 
 :כספים בהיקף משמעותי תחבו .13

  
     חובות או ם, חייב כספים או ערב לישנם  האם את/ה, קרובייך או מישהו משותפיך העסקיים, א 

 להתחייבויות כלשהם?  

  על שולחנך. ן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומךב  –רוב ""ק

 כן/לא   

 אם כן, פרט/י: 

  

 
  

 
  

 
   :של חשש לניגוד ענייניםצב במנכסים אחרים העלולים להעמידך  .14

ד  ל חשש לניגו, שעשויים להעמיד אותך במצב שילפורטו לעשלא לך על נכסים אחרים , האם ידוע
 עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?  

ש     של קרוביך,  לנכסים שלך,  זה חברים קרוב)מקורביך    לנא להתייחס  ושותפים ובכלל      ים 
      ך הם בעלי עניין או מקורבי  בהם ושל גופים שקרוביך  ייןענ, של גופים שאתה בעל  (עסקיים

 רגה ראשונה.  ים שאינם מדיחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובנא להתי בהם.

בגוף     עניין"  הצ  –"בעל  זכויות  ו/או  בגוף  אחזקות  לו  שיש  מי  במישרין  בלרבות  בין  בו,     עה 
בגופים  ובי    או  בדירקטוריון  מכהן  ו/או  בעקיפין,  ו/אבילמק ן  בו  עובד  ו/או  בו  מייצג  ים   ו 
 ו.  אותו ו/או יועץ חיצוני ל   

 א  כן/ל

 אם כן, פרט/י: 
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 הצהרה   –' גחלק 

 היר/ה בזאת כי:  מצ __אני החתום/ה מטה _________________ ת.ז מספר _____________  

  

ה .1 והפרט כל  בקשמידע  זה,  בשאלון  שמסרתי  לעצמי,ים  מלאים    ר  ,הם  ולמקורבי  לקרובי 
  ם;נים ואמיתיינכו

 

בקש .2 זה,  בשאלון  שמסרתי  והפרטים  המידע  מידיכל  הם  ולמקורבי,  לקרובי  לעצמי,  ה  ע ר 
במקרה וזאת  הידיעה,  למיטב  היא  ההצהרה  כי  במפורש  נאמר  כן  אם  אלא  בו  ש  אישית, 

 עה אישית; לי מידי  ו בחלקם ו/או אינם ידועיםבמלואם ו/אהפרטים אינם ידועים לי 

 
ות במצב דוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיבשאלון לא ימעבר לפרטים שמסרתי   .3

   קיד;פשל חשש לניגוד עניינים עם הת

 
במצב   .4 להיות  לי  לגרום  שעלול  עניין  בכל  מלטפל  להימנע  מתחייב/ת  לניגוד  חש   של אני  ש 

במילו התפקיד,  עניינים  היוע י  של  הנחייתו  לקבלת  המשפטיעד  המקומית    ץ  הרשות  של 
   בנושא;

 

כי    אני .5 יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלמתחייב  יתעוררו, במהלך  במקרה שבו  ון או 
הרגיל לניגוד    ,הדברים  חשש  של  במצב  אותי  להעמיד  שעשויות  מראש,  נצפו  שלא  סוגיות 

תב  וונטי בכת, אמסור לו את המידע הרלשות המקומי ועץ ביועץ המשפטי של הראיו , עניינים
  ואפעל לפי הנחיותיו.

 

 

_______________ ___      ____________________ 

 חתימה        תאריך     
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 גי" ךמסמ
 צורן דימה המועצה המקומית ק 

 
   טיחותה בונמממתן שירותי ל 2021/02 מס'פומבי מכרז 

 ןורצ קדימה ת מיו צה המקועהמר ובע
 

 זררשים במכ המסמכים הנד   רשימת

 :ותר הע    

  _____________________________________ ______________________________________ ______ 

 

  ________ ____________________________________________ _____ __________________ ______ 
    

 ( -/+)ן מוסי הדרישה  'סמ

  . למכרז ג'כמסמך בנוסח המצורף  ,המחיר הצעת .1

  .למכרז כמסמך ד' עו"ד בדבר פרטי המציע, בנוסח המצורףאישור  .2

  ז.כרלמ ה'כמסמך  , בנוסח המצורףיעהמצתצהיר בדבר ניסיון   .3

  למכרז. 1כמסמך ה'וסח המצורף הרפרנט מטעם המציע, בניר תצה  –אגיד ככל שהמציע הינו ת .4

5. 
בין השנים    רשויות מקומיות להן סיפק המציע שירותי ממונה  י המלצה משתימכתב בטיחות, 
 למכרז. מסמך ו'כ  סח מכתב ההמלצה, המצורףו , בנ2020-2016

 

  מכרז.ל  'זמך כמססח המצורף , בנו7619-ריים, התשל"ווק עסקאות גופים ציבותצהיר לפי ח  .6

7. 
בתצה המועדבר  יר  לחבר  ו/או  המועצה  לעובד  קירבה  המצור  צה,העדר   ' ח  כמסמךף  בנוסח 

 למכרז.
 

  כרז.למ 'טכמסמך ף  צורודמות, בנוסח המתצהיר בדבר העדר הרשעות ק .8

  רז.למכ  'כמסמך יבנוסח המצורף תצהיר בדבר אי תיאום מכרז,  .9

  למכרז.  אמך י" כמסורף סח המצבנומכי המכרז, חשיפת מסה לכמאישור בדבר הסכמה/אי הס  .10

  למכרז.  בכמסמך י"המצורף בנוסח   ,חשש לניגוד ענייניםתור שאלון לאי .11

12. 
תקנה   לפי  תקף  כשירות  אישור  אר  2העתק  )ממונילתקנות  העבודה  על  הפיקוח  על  גון  ם 

 .1996-הבטיחות(, התשנ"ו
 

  מטעם משרד החינוך. וך דקי בטיחות במוסדות חינ מבהעתק תעודת הסמכה לעריכת  .13

14. 
עוסק  העתק   על  ממאת שלטונות מע"רשה  מותעודת  שומה  או מפקיד  , אישור מרו"ח מוסמך 

 . ר מפקיד שומה על ניכוי מס במקורניהול ספרים כחוק ואישו
 

  ת מסמכי המכרז.ישקבלה בדבר רכ  .15

  ד(.אגיציע )ככל שהמציע הינו תהמעם ות חיים של המציע או הרפרנט מט רקו .16

17. 
ם  מספרי הרשם הרלוונטי, בהתא  העהגשת ההצועד  למעדכני  פלט    –  ידהינו תאג המציע  ככל ש

 ., וכן העתק תעודת התאגדותהמציע  לאישיות המשפטית של
 

18. 
ים  , כשהם חתומ וכאל  הוצאושאכן    ל ידי המועצה, ככלו ע א הוצמסמכי ההבהרות ש  העתק של

 . יעמצידי ה על
 

  כשהם חתומים על ידי המציע.המכרז, מכי כל מסהעתק של  19

  ת מאו רשי '(  בך  למסמ  3  )ס' ף  סהי  נא תן  לבי   הזך  ין מסמ ב  הרימצא סת יככל שת  –  המציעים  בלשומת  תל
ומחובת  ה  מך זמסר בור על האמ במך ב' יגמסמור בהא  –למסמך ב'(    4  )ס'  להצעה  רףלצ  שישהמסמכים  

 .כאמור תירהל סקרה שבמ  מועצהות לם לפנ יעיצהמ
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 מועצה המקומית קדימה צורן ור העב  ממונה בטיחות ן שירותי תלמ החוז

                  2021נת ש ל _______ _ דש לחו   ________ םובי רןצו מהקדי בנחתם ערך ונש 

 
  קדימה צורן מקומיתהמועצה ה  בין:         

   צורן מהקדי ,1הרצל   רח'מ    
 ( "המועצה" )להלן:    

 ;חדאד מצ                                                                                                          
 ________________ ___ _ת.ז./ ח.פ.  ____________ ___ _________ __ לבין:        

 ___ ____________  ז..ת__ ______________ טעמו מה מורשת הובאמצע    
 _____ ____  'קס__ פ________  '__ טל___ _______ ____ _______  ח'רמ    

 ( "הספק"   :הלן)ל                   
 ני;  שצד מ                                                                                                            

 
ור עב  ותחטיונה בממתי  מתן שירול  02/2021'  מס  ביפומז  רמכ  מועצההמה  סרפ  __________וביום   יל:אוה

 ;("כרז המ": )להלן מה צורןדיקומית המועצה המק
 

ההג  והספק   יל:והוא בזר כלמצעתו  יש  להתקשר,  הציע  ה  מסגרתה  הה  ל  פק סול  מועצהעם  ,  רותיםישאת 
 ; ה ונספחיוז  נאי חוזהת ועל פי  מכרזהתאם לב ,לןכהגדרתם לה 

 
 ;ק למכרזהספת  עהצלת קבעל  ליצה _ המ______ _ ום מי תהבישיב יםזרהמכת  עדוו  יל:ואוה
 

ראש   ה_____ החליט _____  מיום__ ______   מס' בתהשימים כרזיעדת המי עיון בהמלצת ו חראו  :אילוהו
 ;בחוזה זה הספקעם   תקשר__ להביום ________  מועצהה

 

 כדלקמן: דדים בין הצוהותנה  הוסכםהוצהר,  לכך אי

 מבוא .1

נועדו  ה  זזה  חוב ם  פיעי הס  ותרותו. כמתנאי  אי תנ  קתנו ובחז מ נפרד הי  לתיב  קחל וה  הו מ   זהזה  לחווא  מבה .א

ם לחוזה זה מהווים חלק  צורפיחים המה. הנספזה ז והוראות חפרשנות  ו לשמ יש  ולא  בלבד,ת  לשם הנוחו

 חיו. ולנספלחוזה  ה היא ונ ה", הכו חוזה מר "נו, ובכל מקום שנאד הימנפר יבלת

האמ  על .ב שמקל  בכ  לעיל,  וראף  בירתס  לרה  הוראו י ה  נרהוין  לב החוזה    תן    ת אוור ה  ברויג  ספחיו,אות 

 .  החוזה

 הגדרות .2

ז כוונה  בשרות  ההגד  להלןש  למונחיםיו  ה ימהחוזה    וים חלקמהו ה  כיםהמסמובכל  ה  בחוזה  )אלא אם  צידן 

   מגופו של עניין(:  שתמעתרת מחא

 כל מסמך שיצורף לחוזה בעתיד.חוזה זה ונספחיו, לרבות     - "החוזהא. "

 קדימה צורן. המקומית המועצה      -" המועצהב. "

פ   -"  המכרזג. " מס'  מכרז  בטיחות  02/2021ומבי  ממונה  שירותי  המ  למתן    עצה ועבור 

 קומית קדימה צורן, שפורסם על ידי המועצה. המ

על ידו לשמש כמנהל  י מטעמו אשר הוסמך  במועצה או מ  ( )קב"טקצין בטיחות     -" המנהלד. "

 . חוזה זה לצורך

כזוכה    המציע   -" הספקה. " עובבמכרז,  שהוכרז  נציגיו,  כל  לרבות  וכן  מורשיו,  שלוחיו,  דיו, 

 טעמו לצורך ביצוע השירותים.ו מבשמו א ועלנה הפ שספק מ
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באירועים     -" השירותיםו. " הבטיחות  בתחום  ייעוץ  שירותי  לרבות  בטיחות,  ממונה  שירותי 

במוסדות    המוניים, בטיחות  סקרי  עריכת  וללרבות  עירוניים,  כל  חינוך  רבות 

 . לחוזה כנספח א'ים, המצורף ים המפורטים במפרט השירות השירות 

)ככל שהספק  שהוצג על ידו במסגרת הצעתו למכרז  מו  ק או הרפרנט מטע הספ   -"  נה הבטיחותוממז. "

 ה. הינו תאגיד(, אשר יספק את השירותים בפועל למועצ

 ספקת הרוצהוההתקשרות מהות ה .3

את השירותים עבור  לעיל והספק מתחייב לבצע   דרתם ירותים כהגאת השבזאת מהספק ה  צה מזמינהמוע .א
 בהתאם להוראות כל דין. דרישות ולצרכי המועצה ולם בהתאאות החוזה, רהמועצה בהתאם להו

המועצה, זאת    מי וותים בכל מקום בתחהשיר לדרוש מהספק לספק את    לה המועצה יכוובהר ויודגש, כי  י .ב
לא תהיינה כל    את הספק מראש, ולספק  דכנהובלבד שע  ,רכיהוהכל לפי צ  ,מצידה   לום נוסף ללא כל תש

   ך. ת בשל כו דרישוא/ענות ו/או תביעות וט

ממונה  או  ו/הוא    כיו   ,יןכי הוא פועל ומנהל פנקסים כדיר  צה מ  ספקות האמור לעיל, הללילגרוע מכמבלי   .ג
פי    יםכשיר הבטיחות   דעל  ליכל  השירותים   ספקן  בלמועצה  את  ל,  בעלובכלל    ,חוזההתאם  כל    יזה 

ככל  . יןכל ד פי  על מתן השירותים ורךת מכל מין וסוג שהוא הדרושים לצ שיונושורים, ההיתרים והריהאי
אי הדר   שיוןרי/היתר/שורשיבוטל  לכלשהו  או  ך  צורוש  השירותים  שינשמתן  בו  מתחייב  ויייערכו  ים, 

 . מיידיבאופן   ה בדבר הביטול או השינוי ועצמהלעדכן את   ספקה

מצהיר   .ד כי  ומ הספק  הבטיחות  או  /ו   הואתחייב  תקופת  וק יחזיממונה  ו/או  החוזה  תקופת  כל    במשך 
ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על    לתקנות   2לפי תקנה  , באישור כשירות תקף  ייןההארכה, לפי הענ 

התשנ"ו ב1996-הבטיחות(,  וכן  מבדקלערי  תקפה  הסמכה,  במוסדוי  כת  מטעבטיחות  חינוך  משרד  ת  ם 
 החינוך. 

ומתחי מק  הספ .ה וב  יצהיר  הוא  הבטיאו  /כי  יממונה  די  ו מלאחות  כל  הוראות  או    הנוגען  אחר  במישרין 

תקנות  ,  1954-תשי"דהעל העבודה,  חוק ארגון הפיקוח  וע השירותים נשוא החוזה, לרבות  לביצ  פיןבעקי
חדש[,  ח  יחות בעבודה ]נוספקודת הבט,  1996-תשנ"וה  הבטיחות(,  ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על

 מוסמכת. תשתתפרסמנה מעת לעת על ידי כל רשות ולרבות הוראות והנחיו,  1970-תש"לה

-תשס"אהלמניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  ק  אות החוב לקיים את הוריתחימהספק   .ו
  ר בחוק זה, רשימהכאמו לקטינים  למוסד ו תיסכנ , טרם צהר למועהעביך, מתחייב הספק ל כ. לצורך 2001

ובדים  כי הע ר  ואישישראל    שטרתקבל מממועצה ליר ל מת ו וייפוי כוח הובדים מטעמהע  שלו ות של מיש
, יובהר כי רק לאחר קבלת האישור  ר ספקלמען הס  וד במוסד לקטינים על פי החוק.רשאים לעב  מורכא

  מו טעמ  עובדאו  הספק  י  . ככל שלגבכאמור  למוסדס  להיכנ   ם שאירו  והעובדים מטעמ  הספק   וי כאמור, יה
   .כאמור סדו את השירותים במבצע ילא אותו אדם  י כ פק כאמור, מתחייב הס שור לא יתקבל אי

הה מצוד  ע .ז ל   ספקיר  יש  כי  כוח  בזאת  הכישורים,  הידע,  המומחיות,  הניסיון,  והציוד  הו  היכולת  אדם, 

 ת גבוהה.עי וברמה מקצומיומנות הדרושים לספק את השירותים ב

ומ .ח מצהיר  אי  ספק ה  תחייבעוד  בח  ןכי  בדין,  ההתאגד   וזההגבלה  במסמכי  שאו  הוא    ספקהל  ות  )אם 
 ה. ירותים בהתאם לחוזה זש ה פקתאס ול הז  חוזהבלהתקשרותו אגיד(, ת

 

 

 



 

 

 

45 
 ___ ______ __ ______  :עת המציחתימ

 

ה  צמוערשאית להזמין את ביצוע השירותים מעת לעת בכמויות ובמועדים משתנים. כן שמורה ל  המועצה .ט

לשנות הז על  תיםיקף השירוקטין את הלהאו    כות  ד ,  שיקול  הבלעדיעפי  ל.  וחלטוהמ  תה  כי  ספקידוע   ,
זמנות  , בהתאם להספקה  ל ידיע ל  פוענתנו ברותים שייישהבעד    תמורה  קספחייבת לשלם ל ה מתצעמוה

ע כדין  ומאושרות  חתומות  המועצה   דייל  תקציביות  במסמכי  המתוארים  ובאופנים  במועדים  ,  רזמכה, 
זכאי לתשלום,    ספקיהא ה   לא  -תקציבית    הקבלת הזמנ  , כי ללאחוזה. יובהר במפורשה  בכפוף להוראותו

 . ביצע את השירותים עבור המועצהף אם א

לצו המועצות המקומיות,  בהתאם    50%-או ב   25%-יל את היקף השירותים בלהגדית  המועצה תהא רשא  .י
 . וחלטהמדעתה הבלעדי ו י, בהתאם לשיקול , ובכפוף לאישור תקציב1950-התשי"א

  היה ספק לא ת ולרכיה  על פי צ  םולחדשתים  השירו  מתןלעצור את    ,רשאית, בכל עת  ועצההמ הר, כי  יוב .יא
על פי    בשהתקבלו עד לאותו של  שירותיםמוש בתוצרי השית  ת לעשוכאיה תהא זמועצהך.  כה בגין  כל טענ

 הספק.צרכיה וללא צורך באישור  

ה  עצומ ודרישת ה  פקסמאת הף כלשהו  ותים בהיקרשימין  חייבת להזה מת נה אינ מועצה, כי  ספקידוע ל .יב
  ב הרגולטוריהמצ  ,תקציבה ,  מועצהבהתאם לצורכי ה  ,לעת  תיעשה מעת  ספקאת המ  יםרותלקבלת השי

באוהש עורר  ועתה  הבלעדיל  ת  דעתה  שיקול  הוהמוחלט  פי  את  מועצ.  לבצע  זכותה  על  שומרת  ה 
מ מקצתם,ושא  השירותים  או  כולם  זה,  בא  חוזה  מע ת  מצעובעצמה,  להזדקובדיה,  להזמבלי  נת  ק 

ולועצמ של היקול דעתה הבלעדי  על פי ש, הכל  ספקאת המהשירותים   נגד  כ טענה    לא תהיה כל   ספקה, 
לעש ישת   ככל  , המועצה כבחר  הות  כן, רשאית  כמו  שירותים  מועצן.  לצורך קבלת  לפרסם מכרז אחר  ה 

 ה.  צמועעל ה  לדין החלף פובכ מכרז, הכל להזמין חלק מן השירותים ללא זהים או דומים ו/או

מישל  מתחייב  פקסה .יג קשר  על  ורצומור  עם  ידי  זמיולהיו  המנהלף  השירותים  ת  לביצוע    שיידרשככל  ן 
 .  מעבר לתמורה הכלולה בהצעתו  תמורה נוספתכל  וללא   ו/או תקופת ההארכה,זה החוך תקופת במהל

יתחיל   .יד לא  ה  ספק האם  הדלעיל  ורכאמ  שירותיםבביצוע  רשאועצמ ,  תהיה  את    ית ה  ביצוע  למסור 
  ספק   על ידי  השירותיםוע  ת ביצ ובהוצא  ספקמה ולחייב את הבעצ  םלבצע  או  ראח  קספלידי  ירותים  שה

הוצאל,  אחר נלורבות  מחירי  ג  ות, ות  אם  מחיר  עלו  י   השירותיםם  ה  השירותים על  וזאת  ספקבהצעת   ,
 . ם לכל דיןוזה זה ובהתאפי חל  ה עמועצ מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של ה

הוא    וכי  הז  חוזהי  ל פ שעליו לבצע ע  שירותיםי הפרט   בדק את כלת כי הוא  א חייב בזמצהיר ומת  פקסה .טו
כומתחייב  מסוגל   את  גבוההועמקצברמה    שירותיםה  ללבצע  בש  ,ית  רצון  קדנובנאמנות,  לשביעות  ת, 

 ובמחירי הצעתו.  חוזה זה ובהתאם להוראות המכרז ו  המועצה

  הצעתו למכרז.  תשהוצג על ידו במסגרעצה באמצעות הגורם  מואת השירותים להספק מתחייב להעניק   .טז
שינוי שה  כל  הגורם  למכרעוצג  בזהות  הצעתו  במסגרת  הספק  ידי  יזל  באישור  ,  מראש  המו יעשה  עצה 

 וראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. ובכתב. יובהר כי הפרה של ה 

הספק לצורך    דיעל ייועסקו  ים אשר  בדוהע זהות  ר את  תהא רשאית לדרוש לאש  המועצהכי    פקס ידוע ל .יז
  יםשירות ה ן העוסק במת ספק ה  של החליף עובד רוש לה רשאית לדמועצן תהא הוכ  עבורה   יםשירות המתן  

 ה.מועצת הולפעול מיידית בהתאם להורא   קספה  ועלה,  מועצל

 . ראות החוזהוהגם בשעת חירום, בהתאם ל  באופן מלא,  לספק את השירותים למועצההספק מתחייב   .יח

 מכויות המנהל ס .4

יה .א להוראותיו  הספק  כפוף  המוא  של  השי הנחיותיו  לביצוע  הקשור  בכל  אחר  רותנהל  וימלא  ים 
 נו.ות רצועהתחייבויותיו לשבי
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מוסמך  יה  המנהל  .ב לבדא  יד לבקר,  על  השירותים  ביצוע  אופן  על  ולפקח  הספק  וק  השירותים  ואיי  כות 

 חוזה. בהתאם ל

ל .ג כדי  המנהל  של  בפיקוח  הספשחאין  את  המ  קרר  כלפי  ומאחריוהתחייבויותיו  למועצה  יצוע  ב תו 
ק  הספ  את אחריותו של  ןכדי להקטי  , ואין בביקורת המנהלדיןזה וכל  החו  בהתאם להוראותשירותים  ה

 רותים ואיכותם.ביחס לביצוע השי

הס .ד בעל  הינו  כי מכות  המנהל  ידי  לאשר  על  שניתנו  החוזה  השירותים  בתנאי  עומדים    החליט .  הספק 
פק  ל הס וע  ר סופיתאמו החלטתו כא  , תה םרותיביחס למתן השי מת אי התאמה או חוסר  ייל כי ק מנהה

 תשלום נוסף. ל כ א זכאי בגין כך לשיה צון המנהל, ללא רוע השירותים לשביעות לים את ביצלהשיהא 

 תים.  ולביצוע השיר הל בקשר מנה הוראות להספק מתחייב למלא אחר כ  .ה

 לוחות זמנים  .5

ו לו על ידי  שיימסרהמועדים    מלא ומדויק, על פי  תים ולהשלימם, באופןרויצע את הש בלהספק מתחייב   .א

פורש בחוזה זה  פי המצוין במעל  אלא    ור,האמנים  מ יה בלוח הזדחי או    לספק כל ארכה  נתן. לא תיהמנהל

 .  בכתב נהלו/או באישור המ

בשליטת הספק,    יוהמנהל לא ה  תן או על ידי תנאים שלדעכח עליו   יכוב בביצוע השירותים על ידינגרם ע  .ב

הי למ ולא  אפשרות  לו  להסיר את  ונ יתה  או  מע  לבקש  רשאי הספק  מיד לאחר המוהעיכוב,  ת  קרו   עצה, 

  רשאי והמנהל יהאעיכוב, לפי המוקדם, ארכה מתאימה בלוח הזמנים ל הת הספק עעד ידיעועיכוב או מ ה

 בבקשת הספק.  שבובהתח ותלאשר ארכה, לפי שיקול דע 

אתמ  לדרוש  רשאי  האי  המנהל .ג לאלתר  להפסיק  השירו  הספק  לביצוע  מכ תתים  זמנית,  סיבה  קופה  ל 

לוח הוארי  כאמור,  ותיםשיר ו השהיא. אם הופסק  לפי קביעתםמניזכו מועדי  ובהתייעצות עם  המ  ,  נהל 

 הספק.  

ל .ד זכאי  יהא  לא  הפסקת  כהספק  בגין  מהמועצה  שיפוי  או  פיצוי  למעט  השירותיםל  תמורה  ה  כאמור, 

לחלק  קית  חלה ביצהי בהתאם  בהם  הימים  של  השירותיםחסי  את  החודש  ךמתו  ע  כאותו  שהוכח  ,  פי 

 .  ידועל   למנהל ואושר

ת אי עמידה בלוח  השירותים, מפאיצוע  ב בקצת  ש אזמן שהוא, להחי  לבכאם יהיה צורך לדעת המנהל,   .ה

תו  דעשיקול  לפי    נקוט ללא דיחוי באמצעים הדרושים,לספק בכתב והספק י המנהל    , יודיע על כך הזמנים

 .  ים במועדהשירותת השלמת  אל, בכדי להבטיח נהובהתאם להנחיות המ

ה  וזה זה וכי אי עמיד בח   דיסווי  תנאי עיקרי  ההינ  כי ידוע לו שעמידה בלוח הזמנים  אשרר ומהספק מצהי .ו

ל החוזה במקרה כזה תהיה בשיקול  , הינה עילה לביטול החוזה לאלתר. ההחלטה על ביטוזמניםבלוח ה

 המועצה.   שלבלעדי עתה הד

 התקופת החוז .6

של   .א אחתהינו    הז   חוזהתוקפו  החל לשנה  ה  ,  חתימת  וממועד  החוזה   עצה המוספק  ו)  על  להלן:  לעיל 

  חוזה פת הלהאריך את תקו  שמורה הזכותבלבד    מועצה, לרוע מהאמור לעיללג  לימב.  "(חוזהת הפתקו"

נוספות  ארבעב אחת תקופות  כל  חלק   ,  או  שנה  "להו   לעיל )  ממנה  בת  ההארכהופתקלן:  כל    (."ת  סך 

  .שנים ש חמ עללא תעלה הארכה הקופת  ות החוזהופת תק

יום לפני    30  בכתב  ספק ודעה ל ך העיל, תינתן על כלהחוזה, כאמור    את תקופתלהאריך    עצההמוהחליטה   .ב

 . ת החוזהתום תקופ 
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  על  חתימתו  ועדבמ  למועצה   ספקה  ימציא,  לעיל  כאמור  החוזה  תקופת  את  להאריך  המועצה  טההחלי .ג

,  העצמו ה  תדרוש  אשר  אחר  מסמך  וכל  ,ףבתוק  נקאיתב   תוערבו  טוחבי  ליסותפו   ההארכהלתקופת    הוזחה

הו  ןלמע  .החוזה  תנאי  פי  על  הכל כל  ספק,  בתקופה  ראוהסר  גם  מלא  באופן  בתוקפן  יעמדו  חוזה  ת 

 ההארכה. 

ו .ד שירותהבמידה  לבצע  החל  הסתיי  ים ספק  ל,  מושלא  תעד  סיום  יהיה  ן  נית  ,כאמור  החוזהקופת  מועד 

 תים. ושיר מת ביצוע הל עד לתום השחוזה  ה תקופתלהאריך את 

  הבלעדי   היקול דעתש  י פל  עת ע  כלב  וזהח האת  שאית לבטל  ה תהא רצ מועהיל,  לע   ן האמור מבלי לגרוע מ .ה

הביטול,,  והמוחלט בגין  כלשהם  פיצויים  בתשלום  שתחויב  ומבלי  נימוק  כל  לתת  בה   מבלי    הודעוזאת 

 בהודעה.  קוב ד למועד הנעכאילו נחתם מראש   רה כזה יראו את החוזהמקב. מראש מיםי  30של בכתב 

  בחוזה   ההתקשרות   כי  רשבמפו  זאתב  כםמוסו  מובהר,  המכרז  ומסמכי   ההחוז  אותהור  מיתר  עלגרו  מבלי .ו

  כיםהמוסמ  הגורמים  י ל ידע  תקציבי  אישור  לקבלת  כפופים   החוזה   מכוח  התמורה  תשלום   וכן   היקפה,  זה

 .דין פי לע  במועצה

 . זה חוזהבה בקוהה לתמורה הנזתהיה כה  קופת ההארבת  ספקרה אשר תשולם למוהת .ז

ו/או תקופת  ך תקופת החוזה  מהלב תהא    ספקידי ה  לא חוזה זה ע נשו  יםהשירות  ביצוע  פק,ען הסר סלמ .ח

שתהיה,   ככל  ורציףההארכה,  שוטף  עיצ  , באופן  של  קיומם  במהלך  שביתות,אף  וכל    ומים,  השבתות 

 .  מועצהובדי ע  חרת החלה עלמניעה א

 התמורה  .7

המת תמורת   .א לב ישירותן  ובכפוף  התחייבויותיצם,  כל  מכוח  וע  יקבל  המכיו  והחוזה,  תשלום    קהספרז 

בסכום   ישחוד הכספית    כתמורה,  במסגרת ההצעה  ידו  על  המחיר  הצ  שהוגשה  ג'  –עת    למכרז   מסמך 

 "(. התמורה)להלן: "

תמורה  תשלום  ל  איזכ  ה יהי הספק  ,  שהשירותים יסופקו רק בחלק מחודש קלנדרי כלשהו  יובהר, כי ככל  .ב

 .ש נשוא התשלוםסופקו השירותים בחוד בהםים לחלק היחסי של הימ סית בלבד חבסכום י

  כל הפעולות הנלוות   , לרבותבאופן מלא  בחוזהבמכרז ולים  כלוצע את כל השירותים הספק מתחייב לבה .ג

ו/או  מורה ל תי לכי לא יהיה זכאידוע לו כ ו  לתמורה האמורה לעילתמורה  , בלשירותים נשוא ההתקשרות 

ס  מכל  נוסף  תשלום  שהוא  כל  של  וג  הכלולים  ש ביצוע  בהקשר  ובחוזהירותים  הפעולות  במכרז    לרבות 

 . למתן השירותים האמוריםהנלוות 

ב  אמל ם  תשלו  הו וה מ  התמורה .ד כ  תל לכוו  שירותיםה  ביצועין  ג וסופי  בין  ות צא ול ההאת  ן  יב ו  תחדומיו, 

תל  ע  חוזה ה   עצו בבי  הכרוכות  ,ואהשוסוג  ן  מיל  מכ  כלליות, ומומשלב  נאיופי  מלא  סכים  יהוו ת  לכל  וי 

 ו"ב.  יכו , אישורים , ביטוחים, כלי רכבציודכוח אדם,  בות, לרזהא החוושנ  פקהסיות ייבוהתח

 . הצעו מעל ידי ה ולםשר ישאין ד פיל מורה מע"מ בשיעורו ע לתף  , יתווסיללעור מהא  אף לע .ה

ל ידי הספק  לתשלום ע   החשבון  ודש במהלכו הונפקיום ממועד תום הח  45פק בתוך  ס ל  שולםהתמורה ת .ו

   "(.45)"שוטף +

תים  רושימין חלק מהלהז   או/ום  ינ תשמ  םיפ היקז ב כרח הממכו   את השירותיםן  ת להזמי אירש  עצהומה .ז

ע או  /ו  דבבל דח להחליט  לרות השי  הזמנתיית  ל  יו מוע ים  מאוחר  ה,  ת עדול  לשיק  םבהתאל  הכ  תר,ד 

ול יכרלצ כן   בה.תקציה  רשאיכמו  אתלבצ   מועצהה  ת,  ו/או  ע  תועצאמב  םחלק  אורותים  ישה  ע  ובדיה 

 . כך יןבג טענה ל כ תהא לא ולספק  אות עיניהלפי ר ם,ריאח ספקים
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  ל פיע  יםהשירות בעתיד על ביצוע    א, החלים או אשר יחולווהל סוג ש , מכאו תשלום חובה  כל מס, היטל  .ח

יח זה,  ידו.  למוישו  ספקולו על החוזה  על  לתנכה מהסכומ   המועצהו  עליה  כל סכום ש  ספקים המגיעים 

 . ספקתשלום ל  ווהתה ת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאיי כל דין, ובכלל זא כות לפלנ

וסכם בהתאם לאמור  מ  כל פיצוי  ,לאמור  , בהתאםספקלום המגיע לשתות מכל  לנכ  תהא רשאית  ועצההמ .ט

וזאת    וזה זה,של כל הנדרש ממנו במסגרת חלו עליו עקב אי ביצוע בשלמות  חו אשר י   ניכוייםו   הזבחוזה  

 ן. די כל יפ ל חוזה ועה  יפ ל ע  למועצהפה אחרת המגיעה מבלי לגרוע מכל תרו 

 .    ים אלהשירותל המנהלבפועל ובקבלת אישור  םיהשירות צוע יקפה מותנה בביתשלום התמורה וה .י

התמו .יא תשלום  מותנה  הר עוד  בקבלת  והיקפה  תקציביזמ ה  ואישור  כדין  מאושרת  הגזברות    נה  מאת 

עבו  וצעתביש   יםשירותו.  לתשלומים אל כדין, לא  ללא הזמנת  ול  יאושרודה מאושרת  לא    ספקלתשלום 

   עה בקשר לכך.   טענה ו/או תבי ה כלתהי

 התשלוםע ביצופן וא .8

דש שחלף, וכן  חועל ידו בשבוצעו    םל דו"ח מפורט ביחס לשירותיבתחילת כל חודש ימציא הספק למנה .א

 .לףהתמורה המגיעה לספק בגין החודש שח חשבון מפורט של 

 .רותיםשלאחר ביצוע השי ודשלח 5-עד הודו"ח מפורט   לתשלום ןחשבו הל הספק יגיש למנ .ב

  לאחר ,  םבמלוא  וא  ם בחלק,  הבחתימ   םאשריו  קהספ   ידי  על  יםגש המו  ו"חוהד  ןהחשבו   את  בדוקהמנהל י  .ג

 והמוחלט. לעדיהב  ודעת יקוללש בהתאם,  ב"יווכ  שלמותם, בהם םעיפיוהמ  הפרטים תונכונ  בדיקת

,  יקיםמדוי   או/ו  מלאים  או/ו   נכונים  אינם  ןבחשבו  פיעיםהמו  הפרטים  בו  במקרה  כי,  בזאת  מובהר .ד

  לשיקו  פי ל  ותהשלמ   או /ו  תיקונים  לבצע   ספק ל  ולהורות  ם שרלא  לא ש  מנהל ה  רשאי ,  קםחלב   או  במלואם

  הומצא  לא  ןהחשבו  כאילו  זאת  ראווי  ןבחשבו   נמצאו  אשר  םיהליקוי   טפירו  תוך ,  המוחלטו  הבלעדי  ודעת

ל  נהללמ מוהמועד  ימנה  חשבומתשלום  המצאת  ה  ןמתוקן  ועד  ידי  להוראותספקעל  בהתאם    המנהל   , 

 . הז ןבעניי

   הירותזת ובטיחו אמצעי .9

  זה חוהשירותים נשוא ה   ןמת  לשם  הזהירות הדרושיםות  הבטיחוקוט בכל אמצעי  בזאת לנ  מתחייב  פקסה .א

 ם או רכוש.  אד  באופן שלא יגרום לסיכון

הצעת    המפורטות בסעיף זה כלולות במחיר  חובותבגין מילוי ה  ת המתחייבותלמען הסר ספק, ההוצאו .ב

 ות אלו. הוצאבגין  ספת נורה תמו לא תינתן כל ו , ספקה

 משנה  פקיס .10

מראש    המועצ ה  קצתם, אלא בהסכמתמולם או  יצוע השירותים, כב  את  רשאי למסור לאחרו  אינ  ספקה .א

פוטרת את    ההסכמה האמורה יף זה, אין  בהתאם לאמור לעיל בסע  האת הסכמת  המועצה  נהובכתב. נת 

ל של  חדו/או מ  מעשהאה לכל  ריות מלבאחיישא    ספקוה  מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה,  ספקה

 ם. ים, באי כוחם ועובדיהי השירות מספק

משנה    ספקלשמש  המשנה ולא יחדל    ספקלא יוחלף  ,  כאמור  משנהי  ספק  תהעסק   הצמועה  ההיה ואישר .ב

מראש ובכתב להעסקת    המועצנתקבלה לכך הסכמת ה זה, אלא אם    החוזים נשוא  ביצוע השירותצורך  ל

 נה חלופיים. מש יספק

לפגועמבל .ג הבאחריו  י  הוהמלאה  תו  של  לספ השירותילכל    ספקבלעדית  שעליו  במם  הק  ,  חוזהסגרת 

האישר הרשאינה,  מש  יספקהעסקת    המועצה  עבו  ה מועצת  הפסקת  כללדרוש  של  ופעילותו    ספק  דתו 
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ם  ו ברמה המקצועית הנאותה ו/או שאינו מספק את השירותימבצע את עבודתאינו    הלדעת משנה אשר  

 חיו. ה ולנספז החוזבהתאם ל

    החוזה ועלביצ ערבות .11

מיללה .א עלוי  בטחת  החו  החוזהפי    התחייבויותיו  כולזהבתקופת  מקצתן,    ן,  ה  מועצל  ספקה  ורימסאו 

החוזה,טרם  ב של  חתימת  בסכום  בנקאית  אלף)   ₪  18,000  ערבות  עשר    המצורף  בנוסח  ,(₪   שמונה 

החוזהה  וקפ שת,  לחוזה  'גספח  כנ מיוםימי  09ת  בתוספו  למשך תקופת  )להלן:  חוזה  ה  קופתתסיום    ם 

   ."(ביצועערבות ה"

ל  ע  המועצה כלפי  חובותיו והתחייבויותיו    י כלממילו  ספקאת ה  רפוט  כי מתן הערבות אינו  ,זאתמובהר ב .ב

ה, לא  מועצה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי הגבייתה ומימושלו  פי חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואי

י חוזה  פ ל  עדים נוספים ואחרים  כן כל סעו  ,ם נוספיםדיוהפס  נזקים  כל  ספקוע מהלתב   דהיציהוו מניעה מ

 דין.   כל יפל  זה ו/או ע

  חלטה תהא רשאית ל מועצומוסכם מראש וה  ש כפיצוי קבועישמ  המועצהשנגבה על ידי  בות  סכום הער .ג

וי את הערבות במ ו/או למידת הנזק שייגרם,  נזק  וללא קשר לכך שנגרם לה  ר  ינה הגמוילקנ   הפוךלואה 

שה  ועצמהשל  ט  והמוחל כ  ספקל  תהאמבלי  לבוא  כלשהי  מטעמה  מועצהלפי  זכות  מי  נות  עבטה  ו/או 

כל דין  פי  ה על פי החוזה ו/או על  מועצ ה של היגרע מזכויותיקשר לכך, ומבלי שדבר זה  הן בומענות כלש

 . חוזהפרת ה בגין ה

ה  היה .ד ידי  על  תחולט  יבוטמועצוהערבות  לא  והחוזה  יה  זהים  ם  בתנאיחדשה    ותערב  ספקה  מציאל, 

     .התוך שלושה ימי עבוד  שחולטה לערבות

ה .ה להאמועצהחליטה  האריך  ה  תקופת  ה ידא  ,חוזהת  ההוד  ספקג  קבלת  עם  המיד  הארכת  על    חוזהעה 

לת עד  הערבות  תוקף  את  המוארכום  להאריך  התקופה    90ובתוספת    תהתקופה  סיום  מיום  ימים 

לחלופין    המוארכת בנקאית  ערבו קיד  פ לה או  זההבס  ה חדש  תטונומיאות  תוקפה א   כום  לתום    שר  עד 

,  חוזהל  'גנספח  כ  צורף, בנוסח המארכתיום התקופה המוס יום  ימים מ   90ובתוספת    תוארכהתקופה המ 

 זה.    ייןה אישרה מראש לענ מועצ וסד בנקאי שהמאת מ

  ותקופת ה קופת החוז לך ת מהב כי בכל עת ,מתחייב לדאוג ולוודא ספקכי ה ,סר ספק מובהר בזאתלמען ה .ו

 . לחוזה  'ג נספחכהמצורף בנוסח  ,תקפה ה ערבותמועצבידי ה תהיה ,()ככל שתהיה כהההאר

 . ןי, בשינויים המחוייבים לפי הענירכהפה בתקופת ההאעל הערבות התק זה יחולו סעיף הוראות  .ז

 ין  נזיקאחריות ב .12

יר או  ישבדן,  סד, אוום, נזק, הפ שלת  ל כלע  המועצהאו יפצה את  ו/יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה    ספקה .א

או  ,עקיף שייגרם    לגוף  כ  לעובדיה  ,עצהלמולרכוש,  שלישי  לצד  מלאו  כל  בגין  של  עשה  שהו,  מחדל  או 

שלום, הפסד או  שהי בגין כל תכל  מאחריות  המועצהפוטר את    ספקעמו. הבדיו או מי מט, מי מעוספקה

 אובדן כאמור לעיל.  

לעובדי  לספק ו  יות בקשרכל אחר   ועצהלמ תהיה  ן ולא  וסכם, כי אימ  ל,לעי  מבלי לגרוע מכלליות האמור .ב

ין  בג   המועצהאת    ישפה  ספקבגין עבודתם, וה שהו  הו או פיצוי כלשבתשלום כלא תחויב  ל  והמועצה  ספקה

, שעילתה  ספקגש נגדה על ידי מי מעובדי העה שתושר לתבירמו לה בקאו נזק שייגו/כל תשלום, הוצאה  

 זה.  הזוא חורות נשההתקשו א/ השירותים וקשורה בביצוע 
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לפצ  מתחייב  ספקה .ג בבזה  ולשפות  את  ות  נז על    ועצההמשלמות  א  קכל  כל תביעה  מכל    ו וכנגד  דרישה, 

עמה, בגין  ו/או מי מט יה  דיה ו/או שלוחאדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובשתוגש על ידי  עילה שהיא,  

שייגרמו לה  טיות  שפוצאות המבות הה רל  ש,לגוף ו/או לרכולכל אדם,    שיגרםכל תאונה, חבלה או נזק  

אה  טעמה על נזק, שנגרם כתוצמוחיה ו/או מי שבא לאו ש /עובדיה וו/או  מועצההאם תתבע   . כ"ט עו"דוש

יהא על המהאמור לעי ובתה על ידי בית  יפסק לחים שסכוגדה ולשלם כל  לסלק את התביעה כנ  ספקל, 

ל  ום שיגיע כאמור לעי כ ס  כל  .אמורשכ"ט כו  ותות הוצאות משפטילרב  ו/או רשות מוסמכת אחרת  משפט

ה  למועצה ו   ספקמאת  ריבית  כח יישא  מהצמדה  עע וק  דרישתו  ידית  מהועצמה  ל  תאריך    ספקה  עד 

 לום בפועל. התש

עקב שגיאה  ה מי מטעמלו/או  ה ל  מוגר ינזק שי אוו/ פגיעה  ין כל בג המועצהיהיה אחראי וישפה את  פקסה .ד

 צועית. קמה וי חובתוו/או מחדל ו/או הזנחה במיל  ספקהמקצועית של 

לגבי מק תחול    מוו/או מי מטע  ספקהל  שו  חריות א .ה וגיאושרים של  גם  כאמור לעיל אשר  שלנות  ראו  /ת 

לא י תקופת  תגלו  תום  האמור    .חוזהה חר  מכלליות  לגרוע  המבלי  פעם יבצע    ספקלעיל,  השירותים    את 

ו במידה  נוספת   במידה  ו/או  כיאות  שלא  לוניתנו  שנתגלה  כלשהו  ליקוי  מתןנוצר  ותים  רשיה  אחר 

או במםלתבמקכתוצאה  ו בעקיפין  ו,  לאחישרין,  סיום  זאת אף  בין  התקשהר  אין באמור    .הצדדיםרות 

 ת. לבצע את השירותים פעם נוספ ספקר ללאש המועצהאת לחייב  בכדי

ספק, .ו הסר  ה  למען  של  לעיל  קספאחריותו  מחדלי  כמפורט  ו/או  מעשים  בשל  גם  גורם  תחול  כל  של  ם 

 . בה וכיו"משנ ספקי , ת עובדים, לרבוזה חוזה מכח   ו תיהתחיבויויצוע ב ב מואו מטע/הפועל בשמו ו

  בגין   ספקהיהיו נושא לתביעה כנגד    ה הסכומים אשרבגוב  פקסלעכב תשלומים ל  רשאית  תהא  ועצההמ .ז

כא אובדן  או  עדנזק  זה,  בפרק  תיושבנה    מור  ומוחלט  אשר  סופי  באופן  אלה  רצון  תביעות  לשביעות 

 . המועצה

מוצהר    רמו באלפגוע    מבלי .ח סכום    הבזלעיל,  שכל  פיצומוסכם,  יג ו/או  אשר  שעל  /ו  צה עלמויעו  וי,  או 

ו/או מועסקיו,    ספקג',  בגין מעשי ו/או מחדלי ה   י צדל יד תבע עיחמת שתיהיה לשאת בהם מ  המועצה

   .ספקמגיעים ממנה לומים הרשאית לקזז מהסכ המועצה  "ט עו"ד, תהיהלל הוצאותיה ושככו

 . מכרזהבמסמכי ת, כמפורט ו ות השירהנובעת ממה  ספקות היחר כדי לגרוע מא הז יףמור בסע אין בא .ט

  ביטוח .13

ו  הביטוח אשר יחול   דין, הוראות   כל  וזה זה ו/או על פי על פי ח  ספקה  ואחריות לגרוע מהתחייבות  מבלי   .א

תי  ווה חלק בלהמה,  לחוזה   'בכנספח    המצורף  יטוחים,הבנספח  נוסח  ות  ם להוראן בהתאעל הצדדים הינ 

 .מנונפרד הי

יחד  וח.  ביטסיס לכל נושא ה הבלחוזה, הינם    'בפח  סובנוזה  ובהר, כי תנאי הביטוח הנדרשים במסגרת חי .ב

,  אי הביטוח הנ"לשר שינויים בתני והמוחלט, לאתה הבלעדעל פי שיקול דע  עצה רשאית,מועם זאת, ה

יועפובכ לאישור  מטעף  הביטוח  המו ץ  לאם  שהמועצה  ככל  שינוי  עצה.  ה  תאשר  בתנאי  טוח,  ביכלשהו 

 לחוזה.  'בובנספח רת חוזה זה גו במסבע יהיה מחויב הספק לתנאי הביטוח שנק

 ת יוסודו ענייניםגוד ני .14

למועצה.    נשוא חוזה זה  מתן השירותים   בקשר עםניגוד עניינים  במצב של    להימצאשלא  מתחייב    הספק .א

כנספח  וסח המצורף  בנ   , ניםיגוד עניי נ   ות למניעת התחייבעל    הספק חתום  להבטחת מילוי התחייבותו זו, י 

 ה. האמורבות  ההתחיי על במתן השירותיםמו הקשור גורם מטע לתים כהחל ידאג כן  ו  ,לחוזה 'ד
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בסיב  מתחי  ספקה .ב ולשמור  לגללודיות  כ   לצד  ות א  מי  לשהוג'  אלי דע  כל  ה  היינבענ  ושיגיע  ,  מועצהשל 

התחייבות    על   פקהס  יחתום  ותו זו,ילוי התחייב להבטחת מ השירותים.    ובמהלך מתןרות  קשהתה   במהלך

 . הימנו וה חלק בלתי נפרד, המהווזהח ל 'ה ספחנכ ףורמצה בנוסח , סודיותלשמירת 

         כוח אדם .15

  ל בע ו ן מיומ ה, אשר יהי אמצעות ממונה הבטיחותאך ורק ב למועצה,ותים  לספק את השירהספק מתחייב  .א

השיר במתן  וידע  מתותיםניסיון  את  ירכז  ה,  למון  הקשר  ו   עצה,שירותים  איש  את  עם  יהווה  הקבוע 

 . תב על ידי המועצהכ, לאחר שיאושר מראש ובהמועצה

 . תממונה הבטיחואת כה, ו/או תקופת ההארהחוזה תקופת עסיק במשך כל תחייב הספק לה מ בכלל זה, .ב

ייעשה    ממונה הבטיחותל  תו שכל שינוי בזהודי המועצה מראש.  תאושר על י  ממונה הבטיחותזהותו של   .ג

של  מהווה הפרה יסודית    ה של סעיף זההספק מצהיר כי ידוע לו שהפר  .מראש ובכתבהמועצה  ור  באיש

 ק. ה לספהחוזה בין המועצ

מתחיי .ד כי  הספק  הבטיחות ב  זמי  ממונה  במהלךיהיה  המועצה  לפניות  העב   ן  של  דה  ושעות  המקובלות 

   חירום.ת  ורים ובשע, לצורך טיפול במשבש, ככל שיידרגרתיותבשעות לא ש המועצה וכן

ל פי  ובדים הרשאים עשוא חוזה זה יהיו ענעסקו על ידי הספק במסגרת מתן השירותים  יוכל העובדים ש .ה

  פי כלירותים על שצוע הך בים לצוררישיונות הנדרשיתרים/הההי/םאישוריובעלי כל ה ד בישראללעבודין  

   .דין

ו  א/ו   המועצהישי ויפצה את  וליושרם הא   יוות עובדלטת למהימנבאחריות מוח   הא אחראיבלבד י  ספקה .ו

  ו/או נזק אחר   הפרת אמוןבלה ו/או  או ח/ ה מגניבה והם כתוצאליגרם  ינזק ש  את מקבלי השירות בגין כל

 . ספקבד מעובדי הי עול ידי עשנגרם בדרך כלשה 

רשא  המועצה .ז מהיתהא  לדרוש  עת,,  ספקת  הבטיחותהחלפת    בכל    ספקה  דימעוב  בדועכל  או  ו/  ממונה 

זה  חוזה    תאשר לא ימלא את תפקידו בהתאם להוראובעובד אחר,    המועצהר  בוים עתק את השירוהמספ

בניג להוראו ו/או  בנוד  ו/או  הדין  להנחי ית  ל ו/או    המועצהות  גוד  ייראה  למתן  בל  האשר  מתאים  תי 

ו   ם נשואהשירותי זו ללא שיהוימתחייב ל  ספקה החוזה,  מי  או  /ו  צה המועכי    יודגש,.  מלא אחר דרישה 

תהא  מ בטלז אית  שרטעמה  ולאשרם  ניסיונם  כשירותם,  לבחון  לראיון,  העובדים  את  ביצורמן  ע  ם 

 השירותים.

ל  ך, ולמלא אחר הוראות כעל כל המשתמע מכשכר עובדיו,  את  ל חשבונו  עיב לדאוג לשלם  מתחי  ספקה .ח

תיהם, על  ירה על זכויויחס לשמ בים הקיבוציים, צווי ההרחבה וכל דין  התקנות, ההסכמהעבודה,    חוקי

השכר  (, חוק הגנת  1987-ז"חוק שכר מינימום )תשמבריאותם ורווחתם, לרבות על הוראות    ם,יחותטב

 .1968-ב(, תשכ"חי )נוסח משוללאומהביטוח ה (, חוק1958-י"ח)התש

   בידאי קיום יחסי עובד מע .16

עילויות של  ר הפ ה וכל יתז  חוזה  כי ההתקשרות וביצוע השירותים לפית מפורשות,  וצהר ומוסכם בזאמ .א

,  ספקין הלב  ההמועצעביד בין  מ-חשב כיוצרת יחסי עובדי זה אינה יוצרת ולא ת  חוזהתחייב במכ  ספקה

א מעובדיו  מי  לו  או  מרבות  טעמו,  הבטיחות  כמ  ספקימונה  באמשנה  ומוסכם  חוזהור  בזאת    זה, 

 אי. עצמ קספזה הינו   חוזהצד לחוזיים וכי כל חסי קבלנות בין הצדדים הם י מפורשות, כי היחס 

כל  פקסה .ב ווח  מתחייב למלא אחר    חוזהין,  ים שלו, על פי כל דד התחייבויותיו כמעביד כלפי העובבותיו 

אים הסוציאליים  לשאת בשכרם ובכל התנת  לל זאעובדיו, ובכ ם עליו ועל  לי, וצווים הח או קיבוצי  אישי

מל, קרנות  ג  לקופותשלום  חופשה, דמי הבראה, ת, לרבות ימי  זהחואו על פי  כאים על פי דין  להם הם ז



 

 

 

52 
 ___ ______ __ ______  :עת המציחתימ

 

  ,חוזהל פי  ל פי דין או עהתשלומים הנדרשים ע  הפריש ולשלם בעד העובדים את כל, וכן ל בו"פנסיה וכי 

 "ב. יצויים, פנסיה, גמל וכיוטונות המס, לקופות פ שלמי, ללביטוח לאו לגרוע למוסדי  לרבות ומבל

מי  ו לא   ין לו ולא יהיו לוכי אות,  מפורשמצהיר ומתחייב בזאת    ספקור לעיל, המכלליות האמ מבלי לגרוע   .ג

דמי    ם,צויי פיטורי, לרבות פיהמועצהודה עם  יין הכרוך ביחסי עבנ ו דרישות או תביעות לכל דבר ועמטעמ

חתימתו    קרנות וכדומה, וכי ם, הפרשות לקופות או ל כויות ותנאים סוציאליימת, זהודעה מוקד  חופשה, 

 ר מלא.ויתווק וב סיללכל דבר ועניין, כת זה מהווה, חוזהעל 

ין של  חסי העבודה, ב שלום כלשהי מתחום י תחלה חובת    המועצה ק דין, כי על  בע, בפסייקו  בכל מקרה ב  .ד

תנא   שכר, של  נלו סוציאליים    יםבין  של  יובין  הות,  וישפה  יפצה  עלהמועצהאת    ספקשיב,  כל  בגין  ות,  , 

  המועצהקבלת דרישת  ים מימ  7בתוך  גין פסק הדין, וזאת  לשלמם ב  המועצה יי שיהא על  הוצאה או פיצו 

ורה  לקזז מהתמ  תהא רשאית  עצההמומוסכם בזאת, כי    וספת הפרשי הצמדה וריבית כדין.ונה, בתראשה

 . מור לעילבו כאשהוא יחויב כל סכום  פקסלהמגיעה 

 בוטל .17

 ה חוזההפרת  .18

 הבאות:   ות  להפעו מ   עשות כל אחתל  ו/או המנהל המועצה  תרשאי ,זה חוזההוראה מהוראות  ספקההפר  

את   .א שנית רבוהעלממש  לביצו י כב  למועצהנה  ת  התחטחון  ולמילוי  זחוז  יפל  ע  ספקהייבויות  ע  בגין    הה 

   .תקופת ההארכה אוו/ תקופת החוזה

ללא    שימוש  תוך  ,זה  חוזה  יפ ל  ע  םועיב בביצחי  ספק שה  יםשירות ים את ה/אחרספק/ים    מצעות בא  לבצע .ב

ושירות בפעולות  ע  יםהגבלה  שיה  ,ספקהי  ד י  לשנעשו  זכאי  מבלי  נוספ מור לתיה    ספקהולחייב את    ת,ה 

             ת בכך. הוצאות הכרוכוכל הב

ם  חוק החוזי  כל דין ובכלל זה  ל פיאו ע /זה ו   חוזה  ל פיסעד או תרופה על  ור לעיל כדי לגרוע מכמ בא  אין .ג

שי שנגרם  הממ  הנזק  לתבוע את כל  המועצהובכלל זה זכות    ,1970-תשל"אה  ,ות בשל הפרת חוזה()תרופ

 צאה מההפרה.  במישרין והן בעקיפין כתו לה הן רםגיה ו/או י ל

  יותספציפה  הוראותה   ובפרט,  החוזה  אותהור  משאר  לגרוע  כדי  יויפסע  תתי  על  זה  עיףבס  אין .ד

  למסור  או /ו   בעצמה  לקם ח  או /ו שירותים  האת    לבצע ,  יהעינ   אותר  לפי,  המועצה  לאפשרות  המתייחסות 

 . ספקה בוןשח על  ,אחר לאדם ן ביצוע

 חוזההם סיו .19

 הפרת החוזה  גין ב שלא  וםסי

רשאית,בל  המועצה .א תהא  פי  בד  הבלע   על  דעתה  לבט ,  דישיקול  שהיא,  סיבה  אומכל  ו/או  ל  החוזה  ת 

פת  או במהלך תקו   החוזהלת תקופת  ועד תחירות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מההתקש  להפסיק את

 . ימים  30קדמת של מו הודעהב ת ארכה, וזאהה   תקופתאו במהלך  החוזה 

ב  קספה .ב ומתחייב  חוזר,מצהיר  בלתי  ביטול    אופן  ההתק החוכי  הפסקת  ו/או  הפסקת  ו/א  שרותזה  ו 

,  צהמועת לות המוקניוזכו   ן ני פות הארכה נוספות, הלתקו  החוזהאו אי הארכת תקופת  ו/  זההחותקופת  

האמורים   מהמקרים  איזה  בקרות  ב  הוא וכי  באו מוותר  חוזזאת  בלתי  ומו  יהיה ן  וכ  רפן  שתק  מנוע 

ו/או    וזההחת  תקופן שירותים למשך כל  למת הסתמכותו    לרבות טענה בדברכל טענה בשל כך,    וןמלטע

ההארכה  למתן  הסתמכותו תקופות  במהלך  שעניינן  שירותים  טענות  ובפרט  חלקן(  או    השקעות   )כולן 

 תם. היתכנו  בקשר עם או/בקשר עם השירותים ו ספקאותן השקיע ה

החוזהת  א  צהעוהמדרשה   .ג כתביטול  שלא  התחייבויוצ,  מהפרת  האה  של  יספקותיו  ה,    זכאי  ספקהיה 

א   אך  מהמועצהלקבל   לו  ת התורק  המגיעה  השמורה  אותבגין  ל  םירותים  עד  בפועל,  מועד,  ביצע  אותו 
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סופי כסעד  וגמו וזאת  מלא  בגין  ,  בביט ר  יהיה  לא  כי  מובהר,  החוזה.  החוזה  וביטול  להטיל  על  בכדי  ל 

פי חוזה זה,    יו עלחייבויותביצוע כל יתר התל  ספקוע מאחריות הגראו כדי לות נוספת ו/רי ל אחכ  המועצה

יהיה מנ תר במוו   פק סוה וכן  ומושזאת  ו/או תביעה וע  כל טענה  לא    תק מלטעון  וכן  וסוג שהם  מכל מין 

 לכך.   שהם בקשר מין וסוג וי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכללכל פיציהיה זכאי  

 רת החוזה הפ גיןב סיום

  זה   החוז   להביא   בלבד תהא רשאית  ההמועצלעיל,    ..ג20  -.א  20פים  עי בסהאמור  כלליות  מ  לי לפגועמב .ד

בכל ב  לסיומו  המקרה  הפר  שא  ספקו  הפרה  החוזה,  שנתאת  ובלבד  יסודית,    הודעה   ספקל  נהיננה 

 ה כאמור. וך התקופ, ת לא תיקן את ההפרה  ספקיום וה 14של   מוקדמת

לגרוע   .ה דין  פיעל    ועצההמ אחרת של    ותזכ   לכממבלי  כל  בקרות  הוראות  זה,  או    או חוזה  מן  יותר  אחד 

 וזה זה: אלתר, ח רשאית לבטל, ל המועצההא  ת המקרים הבאים,

ס נכסים זמני או קבוע ו/או  נוי כונלפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למי  בקשה  ספקהוגשה כנגד ה .1

ממועד  יום   30ה בתוך טלור לא בוה שבקשה כאמקרל במוכי העניין והק זמני לפק או מפר מפר למינוי

 הגשתה.  

שניתן  צאה לפועל או  הליך הושנפתח נגדו  או    רגל   פשיטת   שהוגשה נגדו בקשתל או  פושט רג  ספקה .2

על  לם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה  כסיו כוינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי ננגדו צו כ 

לפשרה או סידור    ק או שהוא הגיערודו צו פיאו ניתן נג  וקלפר   ה שגשה נגדו בקון או שהוירוק מרצפ

כ   עם א נושיו  שהוא  ולם  או  חלקם,  לנו  קבל  ושיופנה  פשר   ארכה  תלמען  א או  הסדר  למען  תם  יה 

 . 1983-תשמ"גה ,ת החברות )נוסח חדש(בהתאם לפקוד

עיה .3 רכוש הקוטל  על  או מקצתו  ספק ול  כולו  ב,  פעואו  לוצעה  כלשהי  כלה  אופן  במור,  אגבי הרכוש 

א להמונע  עלול  ממנ ו  את  מבעדו  אוע  )כולם  השירותים  חלקם(תן  והעיו  לא  ,  כאמור  בוטלו  קולים 

 נקיטתם. ימים ממועד    30תוך ב

ה   הסב  ספקה .4 או    ,חוזהאת  או  כולו  לאחר  התחייבביצומשנה    ספקעסיק  המקצתו,  מכח  ע  בויותיו 

 ש.  כתב ומראב צה המועללא הסכמת  חוזה ה

   .לנה של המ ולהנחת דעת  ,החוז ה  עמסתלק מביצו ספקה .5

את  מ  אינו  ספקה .6 המב ספק  חלקםא  וקשיםהשירותים  מה  ו  את  מפסיק  אאספקלך  או  שהוא  תם  ו 

מ ידיע  ו ואושר  ושנקבע   מניםזה   ות חלו לפי    פקםסאינו  בכת  ועצההמ  ל  להוראה  מציית  ב  ואינו 

כאשר    וא   ניםמהז   ות פי לוחרוש ו/או לבקצב הד  שירותיםבאספקת הלהתחיל או להמשיך    צה עומהמ

ההפרה  ולא תיקנו את    החוזת בהאמורו  מההתחייבויות  מו הפרו אחת או יותרטעאו מי מ/ ו  ספקה

ה  ת התר  ועצהה או כאשר המתוך הזמן שננקב בהתרא  ועצה המ  ל כך מאתשקיבלו התראה ע אחר  ל

וא  הו  העות רצונלשבי  ם אינ ,םמקצתו א םעל ידו, כול יםהמבוצע ים כי השירות מטעמו ו/או מי ספקב

 . יםיפור השירות זו צעדים נאותים לש  אהקבלת התר נקט מייד עם  לא

 .  השירותים ן בביצוע מתרשל בזדו ספקשה הנחת דעתהוכחות לה מועצההבידי  כשיש  .7

נתן או הציע לאדם כלשהו    ,ר בשמואו אדם אח  ספק שההוכחות להנחת דעתה,    המועצה כשיש בידי   .8

 החוזה.    וערוך בביצאו כל דבר הכ  לחוזה כלשהי בקשה טובת הנאה רון אודושוחד, מענק 

ן שנקבע  ר ו/או תוך הזמסבי  תוך זמן  הנענה לדרישותיולא    ההמועצת  ממלא את הוראואינו    ספקה .9

 נותן ההוראה.     ל ידילכך ע

 יו.  ו מנהל א/ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו  ספקהגד  ניליים  תחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלנפ .10
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לא    ספקשהכונה או  זה אינה נ  חוזהתימת  ח  בקשר עם  תנהישנ  ספקה  לשהי שלכי הצהרה כ  התברר .11

 . ספקהעם  תקשרות ההיע על יה בה כדי להשפה  צההמועעת ה מהותית אשר לדה עובדגיל

 קים במסגרת תפקידו. י מדונם הצהרה ו/או נתונים שאי  למועצהמסר  פקסההתברר כי   .12

 השירותים. ע לשם ביצול פי כל דין  ערשים דרישיונות הנים/היתרים/ק באישורהספק חדל מלהחזי .13

 . 14-16, 12,  9-10,  3-5 :יסודיותכהוראות נחשבים ה ,איםחוזה הביפי ההפר סעיף מסע  ספקה .14

הוראומב .ו משאר  לגרוע  ביטלה  לי  זה,  חוזה  להורא   ועצההמת  בהתאם  החוזה  ז  ות את  רשאיתסעיף    ה, 

השירותים בשיתוף    את ביצוע  משיךלהן,  יעל פי כל ד  קנות להויות המו, מבלי לגרוע מיתר הזכהמועצה

 הבלעדי.  תה ול דעי שיקלה עם כל גורם אחר על פ עופ

חוזה זה  בהתאם להוראות    ועצה למזכות אחרת העומדת  מכל    טול החוזה לא יגרע י בית, כמובהר בזא  .ז

  ת כל דין.ו/או בהתאם להוראו 

מהסמכוי   המועצה   השתמשה .ח כלשהי  בזבסמכות  או  כלש ות  מהזכויות כות  להקנ שהו  הי    זה   חוזה ב   ו 

כל טענות    ספקליו  לא יה,  לו או מקצתוכו   צועו,את בי לו או מקצתו או הפסיקה  כו,  חוזהוביטלה את ה 

       מוניטין.ים שנגרמו לו כולל פגיעה בגין נזקים ו/או הפסד או כל דרישה אחרת ב/ עות וו/או תבי

 ותשונ .20

פעולה שה .א לבצ  ספקכל  והוא להתחייב  ביצע,ע  כל התח  א  ל המוט ת  יבוי וכן  עליו  לאלת  והוא    פי החוזה 
ו  תהו ולעשוחתי אחר ת  ספק  לשים  המועצהרשאית    -אה  ילמ ליו  ו, ובלבד שנשלחה אשבונ על חבמקומו 
בהודעה.    מן שנקבעיו תוך הז ת ממנו למלא את התחייבויות, הדורשהמועצהל ידי  פני כן הודעה בכתב על

 דין.  כללחוזה זה ובהתאם ל בהתאם עצה המו של יה תגרוע מזכויוה כדי ל בסעיף ז מובהר, כי אין באמור

חוזה זה, כולן או  ל פי תיו או זכויותיו עחובואת  ו להמחות לצד שלישי ר א להעביהסב, אינו רשאי ל ספקה .ב
   ה, מראש ובכתב. צמועקן, אלא באישור החל

  קבלתא  לל  רעל פיו לאח  בת הנאה או כל טוביר את החוזה, כולו או מקצתו  הע  ספקה  , כי מועצהלהתברר   .ג
ו  לא תהא כל טענה ו/א  פקס ול  הוזח ה  רשאית לבטל את   המועצה א  תה   -בכתב ומראש    ועצה המ הסכמת  

 בשל כך.  ההמועצמכל סוג שהוא נגד  יעה תב

 ,בבת אחת ובין בחלקים(  תיו )ביןאו מזכויוומעלה ממניותיו ו/  25%ביר  כי לא יע  ספקתחייב הבכלל זה מ .ד

 . הועצמהשל   מראש ובכתב ל אישוראחר שקיבאלא ל

ל  ע  תב בכ  למועצה  להודיע  ק ספה, על  בורסהורית שמניותיה נסחרות ביבהינו חברה צ  ספקו הבמקרה ב .ה
וכן שוב,    ,ודע על כוונה לעשות כןו יכאמור, זאת מיד כשי  וכן על כוונה להעברהויות  ברת מניות ו/או זכהע

 תקשרות.  ל את ההזכות לבט ה תעמוד המועצעברה ול הביצוע המיד בעת 

 .  זה זהו קיזוז, בכל הקשור לחוא/ת על זכות עיכבון וזאת מפורשתר בוומ קפסה .ו

או מאת  /וה  עצמו, מאת הספקיגיעו לים או שמהכספים המגיעז  לקז  ו/אות  תהא רשאית לנכו  ההמועצ .ז

ו  אי קיום אלמם עקב  ים אשר, תידרש או תחויב, לשכל הסכומ ניין, את  ו/או בגין כל דבר ועאחרים  גופים  
סעיף החוזהמ  לשהו כ   הפרת  ו/או   סעיפי  סכום  כל  יג פ  ו/או  אשר  שיפוי  ו/או  ליצוי  מהצמועיעו    ספקה 

ו/א  חוזהבהתאם ל ג'  ל ידישתתבע ע  הם מחמתה לשאת במועצל הו שע זה  ו/ או מח  צד  דלי  בגין מעשי 
כח חוזה או  מ ספקאת הה ממועצלו/או כל העשוי להגיע  מטעמו ו/או מי מועסקיו   ו/או עובדיו ו/או  ספקה
פים ששולמו על  ת הכסחזראת ה  ה לתבועמועצויותיה של הזכעיף זה אינו גורע מא. האמור בסהוור שקמ
 .  בידההספק ות שהפקיד  וט הערב לרבות חיל אחרת דרך יה בכליד

ו/או  שום ויתור או מחד .ח זה    על פי חוזה  מועצההמוקנית ל  ות כלשהימהפעלת זכל או הימנעות מפעולה 
חרת  מחמת התנהגות או בדרך א   קמניעות ו/או השת  צהר כנגד המועוצכיב  ש חיידין, לא    על פי כל  ו/או

 ורש.  על זכותה בכתב ובמפ המועצה אלא אם כן ויתרהוקף ה כל ת , ולא יהא לספקה יה עםיחסב
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  ין במקרהכל ד  יפל  ופה המגיעים להם ע ו/או תר  ם לכל סעדל כדי לגרוע מזכויות הצדדיאין באמור לעי .ט

הפרת   אהחוזה.  של  כ   ר,האמו  ףעל  ישמעו  דרישולא  ו/או  טענות  הת  ל  מצד  תביעות  קשר  ב  ספקו/או 
   הצדדים.ם ההתקשרות בין סיו ממועד בחלוף שלוש שנים ה זה,חוזל

לא    חוזהצד ל  דים, וכים בין הצדחיו, משקפות את מלוא המוסכאות חוזה זה, על נספ כי הור  ,מוסכם בזה .י
 . חוזה זהימת  לל, לפני חתבכאם  ,ויבויות שנעש חות והתחיגים, הבטיהיה קשור במצ

לפי  הצדדים למשנהו    אחד  על ידיכל הודעה שתישלח  זה.    וזהוא לחהצדדים הינם כמפורט במבת  כתובו .יא
 רשום.  כדבר דוארשעות מיום משלוחה   72נמען ילו נתקבלה על ידי ה בתו כאמור, תיחשב כאכתו

 ו על החתום:נלראיה באו
 

 ספק ה                        המועצה גזבר                    ה המועצראש             
 

 __________ __ _________ _____: ח.פ.ז./ _______ ת._ __________________ ______ __ ק: ספשם ה
 

 ______ ____________________ .ז.: ___________ ת_ ___________ עות מורשה החתימה: שם:באמצ
 

 ______ __ _________________טלפון: ______/ןפו אלפ _________ _____________ _______ כתובת:
 

   _   ______________ _ :תאריך  _ ____________ _________ __ __ כתובת דוא"ל: __
 

______ ________________ _______   :__ תפקידו____ _ _______________   :נחתם בנוכחותו של וזה הח
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 'נספח א

 השירותים מפרט  
 

 : להלן המפורטאת כל  ,ארבין הש ,כולליםה טיחותבממונה   שירותיתן מל הינםחוזה ה נשוא  השירותים

תקנות  ל  בהתאם , וכן  1954-תשי"דהון הפיקוח על העבודה,  ארג  חוק ל   אםבהתהנדרשות  בות  החוכל    ילוימ (1
 . 1996-תשנ"וההבטיחות(,  ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על

חינובבטיחות  כמנהל  ד  תפקו (2 זה  בכו ,  ךמוסדות  הבטיחות    פיקוחלל  החינובמוסדועל  המועצהת  של  ,  ך 
 החינוך. שרד מ, והכל בהתאם להוראות כעורך מבדק ודתפק, בדיקת התאמת תשתיות

הוראות כל  אם לובהתרכי המועצה,  , בהתאם לדרישות ולצהות בעבודהבתחום הבטיחות והגייעוץ והכוונה   (3
 . ןהל פיעצה מחוייבת לפעול ע ת שהמוחודין בנושאי בטי

 הות ובריאות תעסוקתית. , גיחותות וקביעת נהלי בטחניהול בטי (4

 . ויותשתלמ, למעט קורסים וה בטיחותבענייני חיות נוהדרכות ה מתן (5

 , בהתאם להוראות כל דין. ודות בגובה, הדרכות ורענוניםהסמכת עובדים לעב (6

ן בטיחות  ו', למעט תכנ כורף וות והצעה, פיקוד העוה, כבא ודבות מפקח העב , לרים המקצועייםליווי הגורמ  (7
 אש.

 . יהתתפות בישיבות , וכן השתהעדכונה והנחייטיחות, לרבות ועדת ב תהקמ (8

 ר. ציבורישוי עסקים למבני  (9

 טיחות, תוך מתן פתרונות. ואירועי ב כשלים בטיחותיים חקר  (10

 עם ספקי חוץ בתחום הבטיחות.  ייעוץ בענייני התקשרותליווי ו (11

 ים המונייםועבאיר יחות בתחום הבטיעוץ ישירותי   (12

 ות תקופתיות על פי כל דין. ייב בבדיקו קב אחר ציוד המחעמ (13

 ץ. י חודים עבור גורמ ילות תלמית לפערי בטיחו מתן אישו (14

 עקב אחר תיקונים.מפגעים שנתי ומנים ועריכת סקר סיכו  (15

 כתיבת תכנית בטיחות שנתית. (16

 מבני המועצה.  , ביחס לכלולתכנית מילוט בחירום ובתרגהכנת  (17

 בכתב לעובדים.  םי מידע סיכונ ת יתמצ מסירת (18

בטיחות  ני הנת סיכוקטהמלצות בדבר ה יצוע  מעקב לב  בטיחות שנתיים במוסדות חינוך וסקרי  ריכת סקריע (19
 סדות החינוך. במו

האירועים בהתאם להוראות כל  וי  הכנת תכנית בטיחות לאירועים הקשורים לפעילות העירייה, לרבות ליו (20
 דין. 

 ות למועצה.יות הנוגע ידות ובכל הפעילו חי העבודה בכל ב כת סקר מתקנים וסיכוניםיער (21
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 ם. פגעיולמ  כוניםהכנת מסמך מרכז לסי (22

בעבודההכ (23 בטיחות  תכנית  לכנת  יחי,  יכל  בה  המועצה,  הנ דות  כל  פי  ללו  על  הנדרשים  בתכניתושאים    דין 
ת בדיקות  רו, נגזהסיכונים והמפגעים  יכוז ממצאי סקר, בין השאר, רכלולאשר ת,  בטיחות בעבודהל  שנתית

נגזויהצ לאור הסקר,  אי  הכשרהרות  ד  מגן  ציוד  נגזרות  נדרשות,  נדרש,והדרכה  עבודות  פילו   שי  סיכוני  ח 
המקבלנים חיו ,  בטיחות  נהלי  על  הטמעתלצה  העבודה  ניים,  דרגי  בכל  לאכי   מודעות  בשטח  פה  וביקורות 
 הנהלים.  ויישום

 .יםי נספורט העירו ה ומגרשית שנתיים לאולמות "ם וקבלת אישורי תמהכנת תיקי (24

 . יטחוןחירום ובהמועצה ועדכון מנהל מחלקת בשטח   הותבטיחות וגאיתור מפגעי  (25

 . המועצה  ם באתריחות וגהות נאותיי בט ידוא בדבר קיום התקנו (26

כל  רים וב, בציוד ובחומ, במתקנים, במבניםרי בטיחות וגהות נאותים במועצה, בתהליכי העבודההנהגת סד (27

 שינוי בהם. 

לקי (28 עלא  תו הוראות תקנ  וםלפעול  הפיקוח  עובדים(, התש)  העבודה  רגון  והדרכת  מידע  ,  1999-נ"טמסירת 
 ם.תכנית להדרכת עובדיהכנת ול

תכני  ידוא ו (29 ועדכון  בטיהכנת  כנדרת  ה חות  ארגון  הבטיחוש בתקנות  לניהול  )תכנית  העבודה  על  ,  ת(פיקוח 
 כל דין אחר.על פי ו 2013-התשע"ג

ת  ת וגהות בהוראות עדכניושות בטיחו דרי  עצה והכללתמוב  יחות שהוכנהבטוא ביצוע הוראות תכנית הויד (30
 צה.וע ושל תהליכי עבודה במ  מריםוחו חסון בטוח של ציודאוקה ו עלה, תחזלשימוש, הפ

ומסקנות  , עריכת ממצאים  ת לקחיםתוך הפק   ת מקצועבירור הסיבות והנסיבות של תאונות עבודה ומחלו (31
ומתן הצעות לצעדהבירור  וידוא  ת התאונועת הישנוינ ם לממתאימי  יםים בכתב  עובדים באשר  ת,  הדרכת 

 שארעו במועצה.  מקצועמחלות ה ו ונות סיבות התא לנ

 קצוע שאירעו במועצה.המנות עבודת ומחלות עבודה  ידע והתיעוד הנוגע לתאול המריכוז כ (32

ותמצי (33 הוראות  פהכנת  בעבודה,  הסיכונים  על  מידע  של  בכתב  השת  לרבות  ועדכונן,  ביצוע  גחרסומן  על  ה 

 מקרה של הפרתן. כל על ווח ת ודייחות וגהו ראות בטוה

 . מוש בציוד מגן אישיהתקנת שילוט הדרכה לשי  וכן ,תהליכי עבודות מסוכניםיוד ו ומרים, צ וידוא סימון ח  (34

ל כלי עבודה וכל  ציוד מגן אישי, שהתקני בטיחות וגהות,  קב על המצב התקין של  יקורת ומעוידוא ביצוע ב (35
 ובלים.ועל פי כללי מקצוע מק הוראות היצרן  על פיין, ד פתיות על פי כלו קקות תב בבדיייציוד הח 

לעריכת  לגורמים שלגביהם קיימת דרישה  במועצה החשופים    עובדיםות לפואי קיום שגרת בדיקות ר ידוא  ו (36
 דיקות אלה. ב

בדי (37 ביצוע  סביבתיות וידוא  מעבדות   קות  ידי  על  קיימת    תעסוקתיות  כאשר  לבדיקות    ה שדרימוסמכות 
וי  עוד ממצאיר בכל דין, תוך ת ומכא והעובדים את    יטחוןחירום ובמנהל מחלקת  עדכון  הבדיקות כאמור 

 לנקוט. שיש  מצעים והא  יהןהשלכות

 הות נאותים בהעסקת קבלני חוץ. הסדרים להבטחת תנאי בטיחות וג קביעת (38

 ה השוטפת.ות ירת כל מידע הנדרש לפעילת העירונית ומס ף פעולה עם ועדת הבטיחושיתו (39
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ך לאחראי  י על כ דמיי  ווח, ודי חיים או לבריאות של עובדשקפת סכנה לדה כאשר נרות על הפסקת עבווהל (40

 ה. עבודבמקום ה

 גרת תרגילים למצבי חירום. וידוא קיום תכנית וש (41

ם  סיכוני  הות ומניעתלאת רמת הבטיחות והג, על פעולותיו להעדיווח למפקח עבודה איזורי על פי דרישתו (42
 . צהבמוע

 ועצה, ככל שיידרש.הפיקוח במהעבודה בביקורי   יחפקליווי מ  (43

 ככל שיידרש. חות, טי הבתחומי עיסוקו של ממונה שור לעניין הקל סיוע למועצה בכ (44

להזמין עצהמו (45 רשאית  תהא  לעת   ה  הבטיחותממ  מעת  הבמונה  דעתה  שיקול  פי  על  ייעוץ    שירותי  לעדי,, 
 . מי מטעמה המועצה אושמבצעת , ופיתוח  תוטים של תשתייקו/או לפרו מת מבני ציבור הקלתכנון ובטיחות 
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 'בפח נס

 הביטוחים  נספח
 אחריות וביטוח  נספח

 
המזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם : המועצה המקומית קדימה צורן ו/או 

 ליהם ו/או עובדיהם ים ו/או נבחריהם ו/או מנהרוניות ו/או גופי סמך רשותיתאגידים עירוניים ו/או חברות עי
 
ובין  ראי  ממונה הבטיחות יהיה אח .1 )בין לגוף  לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו  באופן בלעדי לכל נזק 

את   דיחוי  ללא  לפצות  מתחייב  והוא  מביצועו,  כתוצאה  או  ידו  על  השירות  ביצוע  במהלך  שהוא  גורם  לכל 
ה  ממונ ג שיגרמו למזמינה ו/או לצד שלישי עקב כך.  ד ו/או הוצאה מכל מין וסוזמינה בגין כל נזק ו/או הפסהמ

 הבטיחות יוציא על חשבונות פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה. 
 

ממונה הבטיחות פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או   .2
 ור לעיל. נזק כאמ

 
שתידרש  לום ה הבטיחות את המזמינה בגין כל הוצאה או תש , ישפה ממונלעילות האמור מבלי לגרוע מכללי  .3

המזמינה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי ממונה הבטיחות   
 ישיר או עקיף ממתן השירות.   מעביד עם המזמינה, והנובעים באופן-ו/או עקב טענה בקשר ליחסי עובד

 
ם שיגיע  ואמור, מכל סכעה כסכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תבי   המזמינה רשאית לנכות כל .4

לממונה הבטיחות ממנה, וכן תהא המזמינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו  
 המזמינה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.

 
ה  חזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם ז ה יערוך ממונה הבטיחות ויהבטחת אחריותו על פי הסכם זל .5

הסכם זה, והוא  לנקוב באת הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם ל הפחות לכ
 השתתפויות עצמיות במקרה נזק. ישלם  יישא בעלותם וכן 

 
ביטוחים לשביעות   מת הסכם זה אישור על קיוםימים ממועד חתי  7זמינה תוך ממונה הבטיחות ימציא למ .6

  .ואינו מסויג התואם את התחייבותו החוזית ע"פ חוזה זה  על ידי מבטחיו חתוםרצונה של המזמינה כשהוא  
יום לפני מועד פקיעת   14ממונה הבטיחות יחזור וימציא את אישור קיום הביטוחים האמור, לכל הפחות  

 ים הנקובים בו. הביטוח
 

יתאיין  דש במועד,  א חואישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לחות מודע לכך כי בהינתן שממונה הבטי 
 הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.

 
את  גם דרישתה הראשונה,  אם תבקש זאת המזמינה יהיה ממונה הבטיחות חייב להמציא למזמינה, לפי .7

 הפוליסות. גין לום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו ביסת הביטוח ואת קבלות התשפול
 

ממונה הבטיחות מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל   .8
לם את כל הסכומים הנ"ל  תהיה בתקופה המלא, אם לא יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לש

 ת. מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה לממונה הבטיחום ממונה הבטיחות ולנכותם במקו
 

ים למזמינה כנגד  נ אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוק .9
כדי לשחרר את ממונה   ואין בהם או להגביל את אחריותו   ממונה הבטיחות על פי ההסכם ועל פי כל דין,

 זה.  ת מהתחייבויותיו לפי הסכםהבטיחו
 

הביטו בעריכת  אין  כי  מובהר  זה  בצורה  חים  בהקשר  לגרוע  ו/או  לצמצם  כדי  הבטיחות  ממונה  ידי  על  הנ"ל 
 כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

עומד להיות  בכל פעם שמבטחו של ממונה הבטיחות יודיע המזמינה כי מי מביטוחי ממונה הבטיחות  .10
  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.יטוח, כאמור בסעיף לרעה או מבוטל בתקופת הב  מצומצם או משונה

לעיל, מתחייב ממונה הבטיחות לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני  
 ה ו/או ביטול הביטוח כאמור.מועד הצמצום ו/או השינוי לרע

  ות להמציא מזמינהבטיחה מתחייב ממונה הבנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינ  .11
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים  ארבעה עשר) 14בתוך 



 

 

 

60 
 ___ ______ __ ______  :עת המציחתימ

 

  ו/או על פי החלטתו בקשר עם שהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין
כמו כן מתחייב ממונה  ת", וחי ממונה הבטיחוהעבודות ואשר אינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביט

 הבטיחות לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות המזמינה, כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

ור  אי הביטוח המתחייבים מן האמלמען הסר ממונה הבטיחות מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנ .12
המוטלת על ממונה   אליתהינם דרישה מינימהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי ממונה הבטיחות, ב

ועל ממונה הבטיחות לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי   הבטיחות,
ישה ו/או  וע מלהעלות כל טענה ו/או דר הביטוח בהתאם. ממונה הבטיחות מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנ 

 המינימאליים כאמור. יות שור לגבולות האחרתביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בכל הק

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו   .13
יפגעו    לאו/או מי מהבאים מטעמו יו  מפוליסות הביטוח על ידי ממונה הבטיחות ו/או עובדיו ומנהל 

 בזכויות המזמינה, על פי ביטוחים אלו. 

באופן    לעיל ולהלן, ממונה הבטיחות יהיה אחראי לשפות את המזמינה  אמור ן ומבלי לגרוע מה כמו כ .14
בגין כל נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי   ,מלא

ידו ו/או על  נה הבטיחות ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על  איזו מהפוליסות על ידי ממו  מתנאי
 לים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו. הפוע ידי 

( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי  ת)אך לא חייב ת המזמינה רשאי .15
של המזמינה ביחס  ר ומתחייב כי זכות הביקורת ממונה הבטיחות כאמור לעיל. ממונה הבטיחות מצהי

ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות  ינה על המזמ די להטילאין באמור לעיל כלאישורי הביטוח, 
שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע  

 פי הוראות כל דין.הבטיחות על פי הסכם זה ועל מכל חובה שהיא, המוטלת על ממונה 

וליסות המפורטות באישור ביטוחי ממונה  ן הפרמיות הביטוח בגיממונה הבטיחות מתחייב לשלם את פ .16
הבטיחות, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות  

חות והזהירות הנכללות  אמור, לשמור על הוראות הבטיהפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות ה
עדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף  ובמוי הביטוח במלואם בפוליסות הביטוח, לשלם את דמ
 במשך כל תקופת ביצוע העבודות.

לא ביצע ו/או לא קיים ממונה הבטיחות את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם,   .17
, לערוך את  לפי הסכם זה או על פי דין הב ומבלי לפגוע בזכויותיאך לא חיי תיה המזמינה רשאיהת

כולם או חלקם )בהתאם להחלטת המזמינה( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של  חים הביטו 
מזמינה על פי  לבתשלומו כאמור יוחזר מיד  האו התחייב  מהממונה הבטיחות. כל סכום המזמינה שיל 

ות המזמינה על  . לחלופין ומבלי לפגוע בזכוי20%מוסכמת בשיעור של   בתוספת תקורה הראשונה  הרישתד
לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לממונה    תהיה רשאיתאות סעיף זה, המזמינה הור פי

 לגבותם מממונה הבטיחות בכל דרך אחרת.   תהיה המזמינה רשאיתהבטיחות בכל זמן שהוא, וכן 

ממונה  ום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב ומבלי לגרוע מהאמור בכל מק  בנוסף .18
חר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל  לא אהבטיחות למ 

  הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן
  ת ובמשך כל תקופתו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עחיו שיועסק ושכל עובדיו ושל

 וע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.ביצ

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו   .19
 ים בהסכם זה ו/או על פי הדין. אם יגרמו כאמור בסעיפים אחר הבלעדית של ממונה הבטיחות לנזקים ב

 ופרויקט זה בלבד,טוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה, הבי בזאת כי פוליסות ממונה הבטיחות מצהיר .20
 ות הנדרשות ע"פ חוזה זה יכללו את ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליס
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הבטיחות באירועים  לרבות שירותי ייעוץ בתחום  שירותי ממונה בטיחות,מהות העבודות : 
ניים, ולרבות כל השירותים  עירות במוסדות חינוך המוניים, לרבות עריכת סקרי בטיחו

 המפורטים במפרט השירותים
 

של   אחריותם  כיסוי  כוללות  זה  המזמינה הפוליסות  למסמך  ברישא  קבלני    , כמפורט  הבטיחות,  ממונה 
בכל   הבטיחות  ממונה  של  מכ המשנה  הבאים  אלה  וכל  שהיא  ואחריות  דרגה  נזק  אובדן,  מפני  וחם, 

 . ם מביצוע העבודותהקשורים ו/או הנובעי
 

 : רישות הביטוח כוללות את פוליסות הביטוח כדלקמן וכן את תוכן הסעיפים המצויינים במסמך זהד
 

 ש"ח   2,000,000.-של    . ממונה הבטיחות מבוטח בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך1
 ולתקופה  לאירוע

מעבי2 חבות  בביטוח  מבוטח  הבטיחות  ממונה  אחריות.  בגבול  של    ש"ח  6,000,000. -של    דים  ובסך  -לתובע 
 לתקופת הביטוח  ש"ח 20,000,000.

של  3 מסך  יפחת  שלא  אחריות  בגבול  מקצועית  אחריות  בביטוח  מבוטח  הבטיחות  ממונה   ש"ח   2,000,000.-. 
 . ברכולל הרחבות סיי ופת הביטוחלתקולאירוע 

 . בפוליסות הביטוח יחולו התנאים הבאים: 6מבוטל  5. מבוטל  4
 . הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחיםלעיל לא יפחתו מתנאי ביט   4-5  -ו   2,  1טוח בסעיפים  הבי  . תנאי6.1
בגין   ,םוכל הבאים מטעמ  המזמינה כמפורט ברישא למסמך זה. בכל הפוליסות יורחב שם המבוטח לכלול את  6.2

 . ו/או מי מטעמו  יותם למעשי או מחדלי ממונה הבטיחותאחר
 . אך לא תביעת ממונה הבטיחות כנגד המזמינה  תווסף סעיף חבות צולבתל יי . בכל הפוליסות לע6.3
השיבוב  6.4 זכות  על  ויתור  סעיף  יתווסף  לעיל,  הפוליסות  בכל  יח6.2בסעיף    המצוינים.  לא  זה  סעיף  אולם  ול . 

 ן. לטובת מי שגרם לנזק בזדו 
סוי הבטוחי או ביטול הפוליסות, הכי  יום לגבי צמצום  60. בכל הפוליסות לעיל יחול סעיף הודעה מוקדמת של  6.5

 בין אם ביזמת המבטח ובין אם ביזמת ממונה הבטיחות. 
רים, ככל שימצאו  . בפוליסה לביטוח חבות מעבידים יחול הכיסוי אף לגבי עובדים אשר שכרם משולם ע"י אח7

 ן כמעסיקים של עובדי ממונה הבטיחות או קבלני משנה של ממונה הבטיחות. חייבים בדי 
וכן למילוי כל חובות ה"מבוטח " ה הבטיחות לבדו אחראי לתשלומי הפרמיות וההשתתפויות העצמיות,  מונ מ.  8

 ע"פ תנאי והתניות הפוליסות.
ה ו/או מקטינה ו/או מגבילה  התאם להוראות החוזה, המפקיע .  כל הוראה בביטוחים שערך ממונה הבטיחות ב9

כל הביטוחים   המזמינה.אחר לא תחול ולא תופעל כלפי  וח  טבדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים בי
את   המזכה  ראשוני",  "ביטוח  הינו  למזמינה  ביחס  הביטוח  לפיה  הוראה  כוללים  במלוא המזמינה    האמורים 

השיפוי ו/או  ש  הפיצוי  מבלי  תנאיו,  לפי  או  המזמינה  מבטחי  המגיעים  הנזק  בכיסוי  להשתתף  יחויבו  האחרים 
 נערכת לפי החוזה.ה ה ס החבות המכוסים בפולי

זכויות 10 ייפגעו  לא  לפיה  הוראה  כוללים  החוזה  להוראות  בהתאם  הבטיחות  ממונה  שערך  הביטוחים  כל   .
למזמינה  רה היה ידוע  תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקמחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת    המזמינה   

 . במזמינהמונה על הביטוחים המ  וא  המזמינהאו גזבר    ראש המזמינה, שלעניין זה מוגדר 
למעט תביעות המוגשות נגד ממונה   –. בפוליסה צד שלישי , בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה  110

לבדו המגבילי  –  הבטיחות  או  מ המפקיעים  התביעה  כאשר  הכיסוי,  את  בנזק  ם  משנה עוגנת  קבלני  קבלנים,   ,
 . בעלי חיים, כחוק ועובדיהם, עבודות נוער 

המצוינים בסעיף ת שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד  יעו ב.  בפוליסה צד שלישי, הפוליסה תכלול כיסוי לת12
 . לעיל 6.2
 . רחבה להוצאת דיבה ולשון הרע. בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, הפוליסה תכלול ה13
מחמת  14 למעט  מסמכים,  או  וגם  מידע  לאבדן  הרחבה  תכלול  הפוליסה  מקצועית,  אחריות  לביטוח  בפוליסה   .

 עיכוב. 
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לבי15 בפוליסה  מאשר  וח  ט .   פחות  לא  של  מורחבת  גילוי  תקופת  תכלול  הפוליסה  מקצועית,  יום,   180אחריות 

נאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה לידי סיום או אי חידוש, ובתלאחר סיומה אם המבטח יביא את הפוליסה  
 את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י החברה.

 . המזמינה    מי שיפוי למבוטח, באם יגיעו, יוסבו לטובתשלות. בכל הפוליסות המצוינות לעיל,  16
 

קרה ביטוח כאשר מבטח לא יחריג נזק או מ  ,ורעל אף האמחריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .  17
 רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 
 

וכי הנדרשים  התנאים  לגבי  מבטחי  את  יידעתי  כי  מצהיר  אישורם  קיב   הנני  את  לתי 
להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה  

 ונספחיו
 
 
 

 
 

מת ממונה  חתימת + חות  ממונה הבטיחות שם   תאריך 
 הבטיחות 
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 'גספח נ

 הביצוע נוסח ערבות 
       

    _ __/__ __/____ ך תארי                                                              
 וד כבל
  מה צורןיומית קדמקה ועצהמה
 

 נ.,ג.א.
 __ ____________ 'ת מסקאי ת בנוערב:  וןהנד

 
פי   )לה ______ _____   תשבקעל  ערביםא   ("שקמבה "  :לן_  כל  נו  כפבזה  לתשלום  סיכם  לסכל  עד   ם ו כום שהוא 

מילוי   תלהבטחדרשו  תש  "(ותערבסכום ה"  :הלןל)  (םשים חדישקל  עשר אלף   ה שמונבמילים:  )  ₪  18,000של    ולל כ
 ה המועצ עבור    ממונה בטיחותתי  שירון  מתל  02/2021מס'    פומבי  כרז מוח  מכ  חוזהעם  שר  קבהמבקש    תווי חייבתה

   .("זרהמכן: "להל)ורן צ המקומית קדימה
 

ו כל  טיקה א יסט טת לסרכזיהלשכה המ   על ידי   פרסםתשמ  יפ רכן כמחירים לצהלמדד  ערבות יהיה צמוד  ה  סכום
   .("המדד"  :ןלהל) ומהקוא במ מי אחר שיב רש דמוס

 
   .למכרזעות צההת הגשהאחרון ל דמועב  דועהיחרון אהערבות זו הינו המדד  לעניין   סיהבסמדד 

 
   זו. תוי ערבפ לת דרישתכם עללאחרונה קודם לקב ם  ד שפורסדמה  את זו יהרבו עיין ענ לש  החד דדמה
 
לכשנאנו  ,  נההראשו  תכםדרישפי  ל זה, בער  תבכ  זרתהח  לףחם  לם  לסכו  וםכ סכל    ות  העד   תוספת ב  ת,וב ערם 

  להי תחלום  תשהאת    שלדרו  יביםי חו  שתהי תכם ובלי  שריד  ח אתלהוכי   בהמבלי להטיל עליכם חושי הצמדה,  הפר
 קש.  המב מאת

 
 _ _______ _ _  תנשל_____ ___ לחודש________תוקף עד ליום ב זו תהיה תבורע
 .  תטלה ומבוטלב תהיהזה  תאריך לאחרו
 
 יא.שהה ור צל כה בבה או להעברהסלת זו אינה ניתנ תרבוע

 

, רבבוד בכ  

 ע"מ ב _____ _____ ק בנ                        

 

 נהשו בותרח עוסבל נקתיא ל :ההער
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 'דפח סנ
 

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים
 

 לכבוד
 ית קדימה צורן מקומהמועצה ה
 

הח"מ נושא__ __________  אני  שהוזהרתי,  _______________  מס'ת.ז    ת/____,  על   ,לאחר  את  ל  ייכי  ומר 
 מן:כדלק ,בבזה בכת ת/תחייבומ  ה/הקבועים בחוק, מצהיר ונשיםלע ה/היה צפוי א ,וכי אם לא אעשה כן ,האמת

אישי,  ו  קי אעס  ,משום ניגוד עניינים"(,  חוזהה)להלן: "לביני    מועצהשבין ה   החוזההשירותים נשוא  אין במתן   .1
 1רוב או של ק  החוזהצוע השירותים על פי  יבביקח חלק  ורם אחר מטעמי שיגאו של  י  ימעובד   ד של עובאו    ישל

 שלי.  

פי    צע אתאב .2 על  למתיואבצע את השירו  החוזה התחייבויותיי  יה   עצהום  ביניהם,  כך שלא  עניינים  ניגוד  יה 
  ע י כי עליי להימנלקוח אחר שלי, וידוע  ל  י אומשרה אחרת שלי או עניין אישי שלר שלי או  לבין תפקיד אח

 ית עין.וצר חשש לניגוד עניינים, ולו למראו היו עלול ל מלהימצא במצב שב 

 

בעובדות יתבר  אם   .3 שינוי  חל  כי  לי,  להצה  ר  בסיס  קיים   תיירוהמהוות  וכי  ניגוד    דלעיל,  של  לקיומו  חשש 
או    החוזהפי    חלק בביצוע השירותים עלח  שייקאו של גורם אחר מטעמי    ,יימעובדעובד    שלאו    ישלעניינים  

 , ללא דיחוי. צהעומע על כך ל ל קרוב שלי, אודיש

עלי  ניגודי עניינים,  תר  לאטלת עלי, וכי כדי  במצב של ניגוד עניינים מו  הימצאיות להימנע מלידוע לי, כי האחר  .4
שש לניגוד עניינים  ח  קייםבו כדי לתרום לבירור השאלה האם  י שיש  כל מידע רלוונט  מועצהלהעביר לנציג ה

 לי עניין.  יים, או עניינים אחרים שבהם יש יש אן ענייניי הלבי החוזהעל פי   םביצוע השירותיבין 

, כי  הפן מידי, אם יתברר ללידי סיום באו  זההחות  להביא א  תרשאי  היהית  ועצהואני מסכים, כי המ  וע לייד .5
מ מי  ו/או  ואני  חשש  /טעמי  של  במצב  נמצא  שלי  קרוב  לא  ודלניג או  זה  חשש  אם  בהתאם    עניינים,  הוסר 

 ההתקשרות.  סיום בגין צהועי המה לי או למי מטעמי כל טענה כלפהיתקרה כזה לא , ובממועצהרישת הדל

  או שיגיע לידיעתי במסגרת  החוזהותים לפי  לצורך ביצוע השירלי  ר  כלשהו במידע שיימסלא אעשה שימוש   .6
ולא  יו,  שירותים על פהוביצוע    החוזהוי התחייבויותיי על פי  יל רך משירותים או עקב ביצועם, אלא לצומתן ה

וזאת גם  ,  ועצהזה בתוקף תפקידו במ  מידע  י שמורשה לקבל כאמור לידיעת אדם אחר, זולת למע  דאביא מי
 . ועצהמ ת ההתקשרות עם הקופת לאחר סיום

 מת. הירי אשמי, זו חתימתי וכל האמור בתצ וזה
 

   ________                   _________________ 

 צהיר המ  ימתחת                                    אריך ת     
 

 רשויא
 

מט החתום  __________אני  עור_ ה  ביו_  כי  בזה  מאשר/ת  דין,  הופי _____   םך  בע/______  פני  ה 
אי_______ _____ לי  המוכר/ת  ז שית/שזי__  תעודת  פי  על  הינהות  היתיו/ה  ואשר   ____________  ה /ו מס' 

החתיורמ המצשה  מטעם  שהיע,  מה  לומ/וזהרתי ולאחר  עליו/ה  כי  כוה  האמת  את  וכר  בלבד  האמת  ואת  י לה 
מה  /רתו/ה דלעיל וחתםהצהת  ה נכונו/ אישר  כן,  ועים בחוק אם לא יעשה/תעשהם הקבצפוי/ה לעונשיתהיה  /היה י

         עליה בפני. 
          

 ___________ _____    ______ 

 רך דיןימת וחותמת עותח                             

 
 .של כל אחד מאלה זוגו  בן  בן הזוג או רה, הורי הורה, צאצא או צאצא של  או אחות, הו   בן זוג, אח -רוב ק 1
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 'הפח סנ

 

 סודיות  תהתחייבות לשמיר
 

 בודלכ
 קומית קדימה צורן מהמועצה ה

 
מה  קומית קדי מהה  מועצהפי  כל  ייבתחר ומהי_____(, מצ_ _______  .פ.ח./ת.ז)______  ____ _ אני הח"מ, ___

 (, כדלקמן: "מועצה ה"לן: לה ) צורן

    -כדלהלן  צידםבם הבאים המשמעות שחינ למוא תהה, ז  בנספחם קובכל מ - דרותהג

,  , פטנטוןרעיבות כל  ו, לרשה מידע כלו  א  , וכל חומר חוזה, מזכר חוות דעת,    מסמך, נתון,   ל ידיעה,כ  -"  ידעמ"
בדילו , פעטרישת,  וטרטת, שה, תוכנישיט  וח,ת יפ  , שכלול, תהליך,תגלית   חות,לקו קה, סקר, רשימה של  ה, 

חר,  פיננסי או א   י, עסקי,עו מקצי,  נ דע או מידע טכם, ייים, טכניים או אחר עי וביצ,  יםפעולייים, תכספ ו"חות  ד
בכת בעלבין  ובין  שייוו  ב  יימסשףייחיתגלה,  ותח,  יפיתגבש,  ,  צרפה,  יושג,  בידי  ר,  ויהיה  יטת  בשל   ,הספק, 

או  ר וכאמע ידשה שימוש במ עו ע כאמור, דמי דע המסתמך על כן, כל מיעמו, וטו מי מא  וי חושל , דיובעו ,הספק
 .אמור ם של מידע ככפול או צילוהעתק, ש ל כן כ, ויו בדרך כלשהא  אופן נובע ממנו, בכל

המיד" על  מי  -"  המועצע  ל   מועצהל  הקשורע  דכל  ההאו  החוזה  תקשרוביצוע  נשוא  בין  ל  צהמועה  יןשבת 
 (. "הוזהחלהלן: " ) מנוי נפרד מ חלק בלתומהווה ו רף אלי מצוזה שנספח  הספק

ישה  , גהבלעדי  הדעת  ובכתב, לפי שיקול  מראש  ביו,לג  הראיש  מועצהגוף, שהאו    םאדכל    -"  ם מאושרגור"
 דיותו.סועל ה תחייב לשמיר שה, לאחר ועצהמ למידע על ה

ל יי  מועצהדע על ההמי .1 לאחר    זה.נספח  עליו כל תנאי  יחולו  ו   הועצ מל העדי שלב ה  הש וכרוכ  י דע סומידחשב 
ות  כל זכ  על  רמוות  והספק,  אימוש שהוכל ש  דע האמור,מיות בשלע  תאיהיה רשת  הד לב  מועצהה, הזוהח סיום  
 בגין כך.  ענהאו ט

י  פ  על   הספק   ותי יבותחי ה  יוםרך ק א לצואל,  לק ממנובכל ח ו או  , כולעצהמו דע על העשות כל שימוש במילא ל .2
לצלתילא להעזה.  וחה לשכפל, לא  ובמא  אל  מועצהעל הדע  ם את המיק, לא  ובכפוף  י הענייןלפ ידת הצורך   ,

 זה. נספח ת לולמגב

הבסוד    לשמור .3 על  המידע  כוועצהמאת  א,  כללו  מ  ו  ל חלק  הגישה  מנו,  את  האמורהגביל  מים  לגור  למידע 
לידי    הגעת המידע האמור  תלמניע  יםרשנדה  ות מרביתר יזהו  רהיתי  דהי הקפוט באמצענקל ולבד  מאושרים ב

 או אובדנו. תו חת, השרכובתוכנו או בע - האמור ידעבמ מניעת פגיעהולר ם או גוף אחאד כל

 ם או גוף אחר, כל אדדרך שהם, ל  תן, בכל אופן אואו לי  לחשוף  סור,, למ, להעבירתו, להפיץ, לגל לפרסם  לא .4
 .ממנו קחלל כ  או, כולו צהמועה  עלידע המ, את רם מאושרגו טלמע

  הספקקת  , מבלי להותיר בחזהספקקת  בחזהמצוי  מועצה  הל  ע  את המידע  מועצהלהשיב לעם סיום החוזה,   .5
 מהם.  שכפול תק, צילום אוהע לכ

ו צהמועלפי הזה הינן כפח  נס על פי    הספק   ותי יבוחי הת .6 יב  ד למועדתוקף עב  שארנה יהן ת ,  ע על  מידעשה ה י ו 
כ, שת הכללל חלנ  מועצהה מיל  ע דל  הספק  התחייבויות  של  תןהפרתוצאה מלא  כתוצאה  עד  וותלנ רשאו  או   ,

  מועצה ה על  את המידע    שת בכתב לגלות המפור  המתסכ את המו  י מטע מל   לספק או  מועצההניק  עתלמועד שבו  
יבות  הפר התחי  א לש  שיי לשצד  מ  הספקע לידיעת  גישהע  זה על מידנספח  ול  יחכן לא    .ימושו כל ש לעשות באו  

ובלבד  מכת,  רשות מוסת  ריש ש לפי כל דין ו/או לדדרנ   אשר גילויו  ידע; ו/או מהועצמהפי  לדיות כמירת סושל
או    ל טובילפעול ל  מועצהר ל ויאפש,  וזכה  על כל דריש   ופן מיידי,ובכתב, באש  ראמ  צהמועאת היעדכן    ספקשה

ע  מיד  ; ו/אושרל האפכמצומצם כ  יהיה  יחשףישע  ידמ ה  קףיבכל מקרה, ה   מורה.הא ת  שת הרשום דרימצוצל
 . זהנספח מתו על  לחתי ודםק  ותהיה ברשותב, כי הוא  ות בכ אירח, באמצעות וכי ה  הספק שרא

 
 
 ום:חתל העולראיה באנו 
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