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 'אמסמך 
 צורןצה המקומית קדימה ועהמ

 
 לאספקת כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציה 2020/8 מס'פומבי מכרז 

 צורן מהקדית מיהמקו צהוער המובע
 

 ותהזמנה להציע הצע 
 

לאספקת כלי עבודה וחומרי בנייה עות את הצה בזני"( מזממועצהה")להלן:  קדימה צורןמית המועצה המקו
 המכרז.י מסמכפורט בכמל , הכמועצהעבור ה ואינסטלציה

: )להלן li..munizoran-.kadimawww :בכתובת מועצהשל ה נטרנטר האיבאת זרהמכ יכמסמב ןיילע תןני

 .כי המכרזמסוש את מיש לרכ, זלמכר ההצעהגשת  לצורךרזים". כמ" תלשוני חתת ,"(צההמועאתר 

 ,למכרזהנוגעים ועדכונים  יםינושי ות,רבהה ,בותתשופרסום אחר  המועצהבאתר  לעקובעים יצהמבאחריות 
שיפורסמו עדכון שינוי ו/או ו ו/א בהרההו תשובה ו/א לכ .רזמכל תההצעולהגשת  ןמועד האחרווזאת עד ל

 .את המציעיםבים מחייצה עהמואתר ב

 ,מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקרה כולל ₪, 300סך של י המכרז תמורת וש את מסמככרעל המציעים ל
מה קדי ,1 הגניעשה במחלקת הגבייה של המועצה, ברחוב ההתשלום רז. הל המכל ביטוות במקרה שלרב
 תשירכ גיןבאת הקבלה . 16:00-19:00בין השעות גם וביום ג'  08:00-13:00השעות  ה' בין-'מים אן, ביצור

 .יםעל ידי המציעוגשו מסמכי המכרז יש לצרף למסמכי ההצעה שי

ות כל רז לרבי המכמסמכ ס מאתר המועצה את, יש להדפיכי המכרזעבור רכישת מסמ לאחר ביצוע התשלום
 המועצה, ולהגישם בהתאם להוראות המכרז.תר ז, שיפורסם באהקשור למכר פחסנאו /ו מסמך

י תנאי ל פם עינדרשים הרוף כל המסמכית כל מסמכי המכרז, בצא יאכל המעוניין להשתתף במכרז ימצ
: צויןיליה ע ,כשהיא סגורה ,במעטפת המכרזמקור, אחד מהם ב כאשר לפחותים, המכרז, בשני עותקים זה

 ידרבמששתיבת המכרזים ידנית בבאמצעות הפקדה  ידניתאך ורק במסירה ", 8/2020 'מסי מבופ "מכרז
 וםמילא יאוחר  ,("משרדי המועצהה צורן )להלן: ", קדימ1צל רה חובהמועצה, בלשכת מנכ"ל המועצה, בר

או /ו המועד זלאחר תוגש לא תידון הצעה ש למען הסר ספק, יובהר כיבלבד.  16:00עד השעה  17.08.2020
 .מכרזיםתיבת הקדה ידנית בות הפבאמצע שלא

 משודכות. הצעות יש להגיש כשהן כרוכות אואת ה

 ירה ידנית, כמפורט לעיל.במסעט מלת דרך אחראין לשלוח הצעות בכל 

 במשרדי המועצה. 16:30 בשעה 17.08.2020יום תקיים בהצעות תפתיחת ה

  ז.רכהמכי ת במסמצויומביחס למכרז ות ספנו מפורטותהוראות 

 

  ______________ 

 יןקרן גרגב'        
 מועצהראש ה      
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 'במסמך 

 צורןהמקומית קדימה  הצעהמו
 

 כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהלאספקת  2020/8 מס'פומבי מכרז 
 ןורצ קדימהת מיהמקוועצה בור המע

 

 אי המכרז  נת
  

 שרות תקהה יקרעי .1

כלי עבודה קת לאספת ועצה אתבז המינזמ "(צהמועה")להלן:  צורן קדימהמועצה המקומית ה .א

 . כי המכרזהכל כמפורט במסמ, בור המועצהע וחומרי בנייה ואינסטלציה

כלי העבודה אספקה, הובלה ופריקה של  םלילותים כוירהשל, עיור לליות האמלכמגרוע מבלי ל .ב
ת תקשרוה. הה, לשביעות רצונה של המועצ"(החומרים)להלן: " וחומרי הבנייה והאינסטלציה

ר , כאשלמכרז זההמצורף  תורחוזה ההתקש פי לע התקשרות מסגרת, כרז תהיההזוכה במעם 
הבלעדי והמוחלט, לפנות מעת יקול דעתה שוצרכיה, תקציבה , בהתאם להא רשאיתהמועצה ת

 ,השירותים המבוקשים על ידה, וזאת באמצעות הזמנת עבודה חתומה קבלתצורך לזוכה ללעת 
ה על המכרז והחוז מכיסבמפורט כמ לוהכור המועצה, ים הנדרשים עבשירותאת ה הזוכה יבצעו

 ."(יםרותהשי" :ןהלל) ראות כל דיןהם ובהתאם להונספחי

 והמועצההזוכה ימת תח החל ממועד שנה אחת,ל ההינ מכרזהמכוח שרות תקההה וזח תקופת .ג
 שמורה הזכות דלבב המועצלמהאמור לעיל, וע לגר מבלי ."(תקופת החוזה)להלן: " הזעל החו

ן: )להל מנהלק מאו חה שנ חת בתא כל ,נוספות תופוקת עארבבהחוזה  ופתתק אתיך להאר
  .יםשנ (5) חמשלא תעלה על ההארכה קופת תוחוזה הופת קת לכ סך. "(ופת ההארכהקת"

ל ידי מתן בכל עת ע לבטל את ההתקשרות מועצהה זכותה שלבוע לפג יאין באמור לעיל כד .ד
  ה.בחוז טרכמפו די,הבלע הל דעתכל לפי שיקויום מראש, ה 30 ,הכוזב לבכתהודעה 

לבד ו/או , על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לקבל חלק מההצעה ברשאית המועצה תהא .ה
רותים לזוכה תהא חייבת למסור את ביצוע השילפצל את השירותים בין מספר זוכים מבלי ש

היזקק להזמנת ומבלי ללפי ראות עיניה , הדעל ילקם ע את השירותים או את חצאחד ו/או לב
כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין  יה כלפי המועצהלא תה זוכה, ולת הזוכהם מאירותשי

 אי מסירת ו/או מסירת חלקם של השירותים לביצוע על ידו. 

ש דרנהופן ד ובאבמוע מועצהדרישות האם לבהת תיםשירוהאת ע מתחייב לבצ הכהזו .ו
 .ועתהצ גרתבמסיב יהתחהם ל ובמחירים

ים והיא תהא רשאית כל השירותמהזוכה את חייבת להזמין מת הננ, כי המועצה אימובהר .ז
רותים בעצמה ו/או לבצע את השיביצוע השירותים ו/או להתקשר עם ספקים אחרים לצורך 

 יה כל טענה בגין כך.ט, ולזוכה לא תהלבכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוח

ק, ן הסר ספמעל לשנה. ₪ 100,000-כהינו  מכוח המכרזת קשרוההת שלפי המשוער כסה קףיהה .ח
את השירותים ה וכמהזמין זהה מתחייבת לנכי המועצה אינד ובלב הבהערכמדובר יובהר כי 

   . כללבאו  מסויםהיקף כספי ב
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ת כל חוזה ההתקשרות ונספחיו, וכן אעל המציע לקרוא את מסמכי המכרז במלואם, לרבות  .ט
, שקראם המציע כמי למכרז, ייחשב תועצה תר בהם, ובעצם הגשהאמו בויותיו על פיהתחיי

 .ם והסכים לכל האמור בהםהבינ

ההתקשרות על  זהוחבמסמכי המכרז ום יטרות מפורשקלהת ביחס ותוראיתר התנאים והה .י
 .נספחיהם

 ם במכרז  ריכוז התאריכי .2

 יכיםהתאר לותהפעי

 12:00עה בש 27.07.2020 ההבהר שאלות גשתן להוראחהמועד ה

 16:00ה עבש 17.08.2020 רזכמות בעהצ תשגחרון להד האעומה

 16:30ה שעב 17.08.2020 ת ההצעותמועד פתיח

 

 רזכבמהשתתפות תנאים מוקדמים ל .3

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

בעלי מאפיינים  ציהרי בנייה ואינסטלומדה וחכלי עבואספקת בהמציע בעל ניסיון קודם  (1
 ₪ 200,000 לפחות לשמצטבר פי בהיקף כסה, רז זכבמ דומים לחומרים הנדרשים

דמו למועד ת שק)שלוש( השנים האחרונו 3במהלך  וזאתמ, , כולל מע"(₪ )מאתיים אלף

 האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 הלטת, תיעשה על פי החם"דומי כי הקביעה בדבר "מאפייניםזה,  יובהר לעניין סעיף
 ה.ולפי שיקול דעת ועצההבלעדית של המ

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו)א( ל1ב2-וב)ב( 2יף עסע עומד בתנאי יצמה (2

 הנדרשיםוכן בעל כל האישורים , "מעמלצרכי  קףבתושה ורמאישור עוסק  למציע בעה (3

 .1976-ל"ו, התשייםציבורופים חוק עסקאות גלפי 

 כרז.את מסמכי המ רכשיע המצ (4

ל, עיל קוביםסף הנתנאי הכל מוד בלע תשת, הנדראח טיתמשפ תול ישא שהת הצעת המציע

יע המצאת ההצעה למכרז.  ות שהגישהאותה יששם על  יהיו במכרזהנדרשים ל המסמכים וכ
, לפניה זו הנעאחת במ המהצע רביות קיפיןישרין או בעבמ ורבי להיות מעאשאינו ר

 יע.צהמת של בברת ות חעאו באמצ ה בות בעל השליטאמצעוב ו,עותאמצב

 שיש לצרף להצעה םמכיסמ .4

 :כים הבאיםהמסמ אחד מןכל של  ד במקור,אחלפחות , י עותקיםשנ ותעצבהכלול יכל מציע  .א

  יע.מצה ייד מה עלכשהיא חתו ,כרזמל ג' מסמךכ סח המצורףבנו ,עת המחירצה (1

 .זלמכר מסמך ד'כורף צמסח הע, בנוי המציפרט שור עו"ד בדבריא (2

 בר ניסיוןדבתצהיר  – לעיל 1א..3בתנאי הסף שבסעיף לצורך הוכחת עמידת המציע  (3
על ידי המציע  חתוםכשהוא , למכרז כמסמך ה'ף ח המצורף, בנוסועמידה בתנאי הס

 ומאומת על ידי עו"ד.
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ות סקאע וקחפי ר להיתצ – לעיל 2.א.3עיף סבסף שך הוכחת עמידת המציע בתנאי הלצור (4
כשהוא חתום על ידי למכרז,  ו'מך כמס, בנוסח המצורף 1976-התשל"ו ריים,ם ציבוגופי

 ד.מת על ידי עו"מציע ומאוה

תעודת עוסק העתק  – לעיל 3.א.3עיף בתנאי הסף שבס לצורך הוכחת עמידת המציע (5
 ספרים יהולעל נמפקיד שומה  או ךח מוסמאישור מרו", מע"מ נותלטומאת שמורשה 

 ר.וקכוי מס במיד שומה על ניר מפקואישו קוכח

בר רכישת קבלה בד – לעיל 4א..3ף בסעישהמציע בתנאי הסף  לצורך הוכחת עמידת (6
 מסמכי המכרז.

' זכמסמך ורף וסח המצאו לחבר המועצה, בנו/ה בד המועצהעדר קירבה לעו רבדב תצהיר (7
 ומת על ידי עו"ד.י המציע ומאיד על למכרז, כשהוא חתום

חתום  כשהואלמכרז,  'חכמסמך  וסח המצורףקודמות, בנרשעות ה העדר תצהיר בדבר (8
 ו"ד.המציע ומאומת על ידי ע על ידי

על ידי ום חתא כשהורז, למכ 'טכמסמך  רףוהמצ מכרז, בנוסח תצהיר בדבר אי תיאום (9
 על ידי עו"ד.ומת ומאיע המצ

 'ך יכמסמהמצורף לחשיפת מסמכי המכרז, בנוסח אישור בדבר הסכמה/אי הסכמה  (10
 ל ידי המציע.עלמכרז, כשהוא חתום 

למכרז מספרי ת עות ההצלהגש למועד האחרון וןנכעדכני  פלט – אם המציע הינו תאגיד (11
העתק תעודת ההתאגדות של , ציעטית של המפשם לאישיות המתאהי, בלוונטהרשם הר

 יע.זהות מורשי החתימה של המצר עו"ד/רו"ח בדבר , וכן אישוהמציע

ו, כשהם כאלצאו ון הה, ככל שאכעצידי המו לאו עשהוצ בהרותעותק ממסמכי הה (12
 חתומים על ידי המציע.

 כשהם חתומים על ידי המציע.רז, סמכי המכמ כל (13

 .למכרז אי" מךמסכפת רצוהמ המסמכיםת ברשימ ורטת גםמפ כרזבמ יםהנדרשם יסמכמהרשימת 
  .מכיםהמס שימתבר יהםאת מספר ושי המסמכים שיוגבגעל  לסמן עיעל המצ

ת ילפסל בסיס שמשל וללע, ללעיטים המפור םיורשו האיים ו/אמכמסהצירוף  אי כי ,רבהיו .ב
 ם.המכרזיועדת  ל ידיע ההצעה

 

 קףתו ליעב םהינ ליעדל רטיםהמפום והאישורי םכיממסה וב מקרה לבכ יכ, במפורש מובהר .ג
כי על  בהר,. יוהאחרון להגשת ההצעות למכרז מועדנכון ל םיתקפ ויהי אלו כי רשדנ, מוגבל

 ףכך שיהיו בתוק אישורים כאמורהמסמכים והם ו/או הארכתם של ידושלחג אוהזוכה לד
  .יןניהע לפי, כהארהה/הוזחה תקופת לכ ךשמל

פרטים ע מהמצידרוש לור ולחק י,לעדבהדעתה ול יקש פי , עלתלפנו ותכזרה השמו העצומל .ד

 סיונוינירותו, כשכחת והידרש לישמסמך ו/או  דעמיכל להציג וו עתהצר דבוהבהרות ב
"ב וכיו זרהמכרותים נשוא צוע השיו לביתמאתוה יתננסהפיותו איתנ מומחיותו, ,עיוצקמה
 אות מלא העצמולמסור לב ייח היע יההמצי .עהו להציד עלו פצור אם לא, אף המלצות( רבות)ל
 ורמסהמציע יסרב לקרה בו מבתה. להנחת דע ושרדשנות רטים וההבהרמסמכים, הפה ע,דימה

ניה ואף ראות עי לפיות נקמסיק להס מועצהית הרשא ,כאמור ושהכליתוח נ וא הסבר ,ךממס
  ההצעה. אתלפסול 

 עציהמרות והצה ת ההצעה הגשפן וא .5

ם שעל המציע לצרף ולה ובשלמותה, לרבות המסמכיכרז כרת המת חובהמציע להגיש א לע .א
מו , כשעל גביה יירשרהה סגולמכרז, במעטפ ג'מסמך  –צעת המחיר מטעמו , ולרבות הלהצעתו
 ."8/2020: "מכרז פומבי מס' המילים
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 - ג' ךמסמב טורפמכ ם,ותימתן השירבעבור  על ידו וקשתמבה לציין את התמורה עיהמצעל  .ב
לכל  ביחס נקוביםה םמירביה יםמחירביחס ל ידאח אחוז הנחהצעת של ה באופן, רחיהמ הצעת
 .חוזהל ח א'כנספף המצורב הכמויות תכבהמפורטים ם החומרימאחד 

יו, חפסנו חוזה ההתקשרותחיו, לרבות מסמכי המכרז ונספ על המחתיעות באמצ, תוגש צעההה .ג
 עהמצישל צעתו ה את ע,יצהמ תימה שלהחשה מורידי  על יחתמואו וישימול המהווים לאחר

 "(.הההצעלן: "להל ו)לעי

וים לוהנם יחפסנכל הוף ירצב, רותההתקש חוזהוז המכר יתנא ,להציע הצעות זמנההה .ד
ת יב אח המחיהנוס הינם "(,זהמכר מסמכי" ד:יחן, בלהעל פיהם )ל הנדרשותהשלמות הו

 .ציעהמ

 ךמהגורם המוסעות צדף באמ כלבשולי צרופותיו,  לע מכרזה כיל מסמל כע םהמציע לחתו לע .ה

של מה חתי שתנדרל שע(. ככיהמצעם מטתימה הח ורשהנו, מיי)דהייבו ע ולחמצישם הלחתום ב
ה החתימורשי כל מידי  מו עלחתיים סמכימהציע, הרי שהמ יב אתמנת לחי חד עלארם מגו רתוי

 ם.מכיסמלתוקף מחייב  מתןר לכאמושים הנדר

 

 כרזר שכל פרטי המושיהצהרה ואם כהומכרז כמב שתתפותוהמציע וה לשו שת הצעתגה .ו
כל  אתן בח רש,דנע המידה אואת מל בלקיהמציע  יוכ יעלמצ םיריונה דועיםי כרזכי המומסמ

ם איהתנ ת כלאיודע מבין ו ,םיתושירהת הומאת  ל זהלכהעובדות ובים והפרטים, נתונה
  .תואם להצעלהם בהת םיסכהו יםתשירווע הביצם לדרשיהנ

 ולותסגוה םשוריהכי ,עותהידיע את כל יצש למי יה ככהצהרכמוה  הצעהגשת ההמו כן, כ .ז
בכל התנאים  כי הוא עומד, רזמכה אושנ יםתומתן השירים לדרושרות הוהאח יותעוהמקצ

 שואם נשירותיהאת  ספקא לה שהיבחינ למסוגל מכא הו יכו ל,דלעי םמוריהא ייםמקדמה
   ז.רכסמכי המט בממפורל ככה -  המכרז

ה חוזת רבול ,יומסמכ על ז,כרמאי הש לכל תנארהסכמה מ הוע מהועם המציטההצעה מ שתהג .ח
 .פתוסת אושינוי ו/ א כללל ב, והכרותקשהתה

מחוק ו/או לש( שנדר כלכ עטמ)ל ףימכרז, להוסמכי הלשנות את מסי ינו רשאהמציע אכי  רהביו .ט
ם ף המסמכים, בין בגויכלהוציא עמוד מהמסמ וא/הם ויעל ותתנלה או/יג והסתיל ו/או הםמ

ו/או מטה ו השו/א ותתייגהס וו/א ינושי רה שלכל מק. באחרתבכל דרך  ולוואי ו/א כתבבמ ןובי
ת שאירז, רמכב יעהמצ ידשנעשו על י "(ת"הסתייגויו: הי )להלןאו צורה כלש/וך דר לכב תפתוס

 :מועצהה

 ; מציעעת הצאת ה לפסול (1

 מהן; ל ולהתעלםלכ וא נכתבכאילו לנ"ל הות יגויבהסתית אורל (2

 ד;י בלבכנן מהוות פגם טהויות כאילו תייגסראות בהל (3

יר מחת את הי לשנואין בכדור מאכ וןקישבת , ובלבדגויותהסתיין את התקיע לצהממ שרולד (4
 עה. צההותי ברט מפו המוצע ו/א

 

לנהוג לפי  הצעמוהחליט תאם  .צהעמוהדעת קול נה לשיל נתות הנ"האפשרויו ה ביןלטחהה

ת י, רשאהחלטתהרב להסכים לסילעיל, והמציע ( 4)-(2ס"ק )ויות בנרויות המפשהא אחת

  .עידי המצוגשה על יהת ההצעה שול אלפס המועצה
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כמפורט  הצעתוא למל המציע למכרז. על םסים המצורפיעל גבי הטפתוגש אך ורק  העצהה .י
ו ב ףסמקום נו לוכן כ ,(רזלמכ ג' ךסמ)מ המחירהצעת , ותחוזה ההתקשרבי ם על גולחתולעיל ד

של  ףדכל  תוימחתיבות של שי תברא סמןל ןכו, (וםצילו ורק)מ ני העתקיםשבהדבר נדרש, 
  ה.עההצ תליפסביא ללהה לולכרז עמכי המף מסרשם בגוישתרה . העזמכרהי מסמכ

יום  90למשך ותיה נספחיה וצרופ פה על כל פרטיה, מרכיביה,כל הצעה שתוגש תעמוד בתוק .יא
 ,מציעמהש לדרו רשאיתתהיה  עצהמו. הלמכרז ההצעותת בוע להגשאחרון הקמהמועד ה

ן משפטיים בעניי כיםהליטו ינקיידה שם נוספים ובמיו 90למשך  הצעתווקף את תריך להא
עד מוה אחרם לימי 180יום או עד תום  30ה ובתוספת המכרז, עד לתום הליכים משפטיים אל

 ההצעהוקף רכת תניהם. יובהר, כי האאוחר מבי, לפי המרזלמכ צעותגשת ההרון לההאח
מציע שחזר חשב כ, ייהצעתושיסרב להארכת תוקף  מציעיע. המצ הצעתכת תוקף מעה כהארמש

ר אש בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר להמשיךשאית תהיה ר מועצהוהתו הצעו מב

ור, ה כאמהוארכלא שהצעה את אף אם הוזכאמור,  הצעתוף כת תוקה להארלבקשת יםסכה
 .ה עדיפהייתה הצעה

 כל ורשותן ב, וכהתקשרות זו ייןנלעפי דין -המתנהל על מרשםבכל  רשוםהוא י כ רהיצמע המצי .יב
 רות.התקשהוע ביצי דין לפ-לעם יהנדרש יונותהריש

 איםהתני לא לפהגשת הצעה ש אוכרז ו/טות במורמפהת של כל הדרישואי מילוי מדויק  .יג
 , עלולים לגרום לפסילת ההצעה.במכרזהמפורטים וההוראות 

, תחולנה על הכנת והגשת הצעת המציע למכרזכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות ב .יד
 המציע בלבד.

 רההבה ותשאל .6

תאמה אי ה אה ו/אויגה, שכל סתירבדבר ה דערז וכן הולמכר הרות בקשהבל שאלות ובקשות .א
 מוריה גילה, די עו"דעביר ליהליש רת אחות או פניה כל הסתייג וא/ו כרזהמ כיבין מסמ

 עד השעה 27.07.2020מיום ר , עד לא יאוחהצשל המוע ונייםהמשפטיים החיצ ממשרד היועצים
ו טלפוניות את יופנתקבלו א י. לmoria@fsrlaw.co.ilר אלקטרוני ות דואבאמצע ,12:00

ו גשהו אשר תיב על שאלו, להשהבלעדי העתל דשיקו פי, להמועצה רשאיתי ר כובהות. יאחר
 .המועד הנקוב הנ"ל אחרל

 יותהפנ. מכרזה םשו פרמס ,עמו קשר צירתיל ןפוטל, אהמל שמו את ונהפה יןיצי בפנייתו .ב
 :לןלה כמפורט הלטב של הבנבמ, בדלב Word קובץ של טמובפור תבבכ חנהשלית

 

 רזהמככי ממסב ינטוולרההסעיף  ההרהבל קשהת/בוגייתהס/להשא ד"מס

1.  ________________ ____ 

 

הרות או בה, ירושיםפל כ פית.תהא סוו מועצהה נט שלר האינטראתב תפורסם מועצההבת תשו .ג
 תןמלה ל ידמך עשהוס ימ וא/ו ועצההמ דבלר מאח י גורםל ידע ואו/ ל פהבע נויתים שנהסבר

רד נפ לק בלתיה חווהת"ל נה צהעומה תשובת .מועצהה ייבו אתלא יח רז,למכ ביחסת שובות
מה מורשה החתי ל ידיתומה עכשהיא ח עים להצעתם,יידי המצ רף עלתצו, וזמתנאי המכר

 עמם.מט
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ציע ו את המיזכא ל ,תהלאו אי קב העממי מט אוו/ ועצההמד צמשובה הת קבלתאיחור ב .ד
יה יהו עתודין הצ מכרזיםועדת הד מצ אית כלשהובחשלהתו או תעצה שתלהגעד מורכת האהב

 .יןועני כל דברלהצעה אחרת  כלכדין 

 במכרז ו/או רמולא הבהרות המתיוזן מליתות הזכ מועצהשמורה למור לעיל, אגוע בלפ מבלי .ה
 להא כלא תציעים מולגשת ההצעות עד העד למושינויים, בו וך לער וא/וו ב לושנפעויות ט ןלתק

 ט שלרנהאינטר ם באתסורתפ ר,והרה כאמבהו/או ינוי ר שבדב בה בכתדעוה. כךגין ב נהעט
 . מועצהה

ח יתבקשו בנוסלשינויים ש תות בקשואו לדח ה שיקול דעת בלעדי להסכיםהיי המועצלכן, כמו  .ו
שינויים ר לאישובכפוף  ,וזהחל ג'ח בנספם המפורטי הביטוחי הכיסוי ודרישות טוחיבה נספח

 לה, עתידח חביטונוי בנספח הה לשישהבקשכל וכ צהמועה הביטוח של ץיוע ל ידיאלה ע

רים כי ם מצהיהמציעי הביטוח. שינויים מנספח ו/אויות ייגוהסת צעתם בלאלהגיש ה המציעים
ורם ישו את אמבטחיהם, וקיבלת בנספח הביטוח לידיעת יטוח המפורטובהאת דרישות  העבירו

נספח זה. רטות בוח המפוטת הבידרישו ל פיים עחוביטוח ואישור קיום ביט ותיספקת פוללה
המועצה  התהיותו זו, בהתחייבהזוכה  דמא עאם לשדוע להם י ים כמציעיהרים מצהי ןמו ככ

נה תנאי ההזמ ל פימכך ע על כל המשתמע ,ו נסוג מהצעתוכאיל לראות את הזוכהרשאית 
   .חוזה ההתקשרות איותנ צעותלהציע ה

: לן)לה י המכרזכממסמ חלקוו יה זהעיף סב וראמכ תנושניים נקותיו הבהרות,תשובות,  .ז
 מכי המכרזסמין ובת בהרוכי ההבמסמ רומן האיברה של סתירה בכל מק ."(תהרוהב מכיסמ"

רות לבין ההבהין מסמכי ב רהמקרה של סתי בהרות, ובכלסמכי ההבמ רואמ, יגבר הםיהמקורי
 תר.אוחר יוות המההבהרמסמך האמור ב ריגבעצמם, 

הם כלש רטיםו לפא הושלט כרלפר שקידיעה ב רוסח או/ה והבני או א/ו ותטעדבר נה בל טעכ .ח
בל קתת , לאהמכרז במסמכי ינו מופיעאשבר ד אוו ו/על נספחי הזוחהאו /רז וטי המכמפר
ביניהם, מדם י המוקהצעות, לפ גשתלה המועד וםת ו/או לאחר עיר הגשת הצעת המצלאח

 על, התקשרותה החוזוב רזבמכ רמוהאו תנאיםל הלכ עציהמ ו מסכיםהצעת הגשת ובעצם
  .כהתו כזוצעה רחברה שבו תיקמב צהמועה עם ותושרתקולהו חיפסנ

 רהומתה .7

פוף בכו ,דין מטעם המועצהה מאושרת כזמנ, בהתאם להבפועל מריםחוהאספקת מורת ת .א
ר יהמחת צעתאם לההב התמור הכהזו ל, יקבזהוהחוהמכרז ותיו מכוח ייבויל התחוע כצלבי
ביחס ו הוצע על ידוז ההנחה שבהתאם לאח ,זלמכר 'מסמך ג תמסגרב ועל יד וגשהשה

המצורף ת ויובכתב הכמ המפורטים החומריםמאחד  לכגין בים בקוהמירבים הנמחירים ל

 ."(התמורה" :ןלהל) לחוזה כנספח א'

בכתב הכמויות כלולים ה םמריהחון מהזוכה את מיבת להזיננה מתחייהמועצה א יובהר, כי .ב
ימת כמות מסומסוימים ו/או  חומריםין מהזוכה להזמה האם וההחלט, לליקף מסוים או בכבה

 ה.של המועצ עדי והמוחלטדעתה הבליקול נה לש, נתומהחומרים

ל כאת  תללכוו שירותיםה עביצוין גוסופי ב אם מלתשלו הווהמ ההתמור יכ בזאת, מובהר .ג
נאיו פי תל ע חוזההוע בביצ הכרוכות ,ואהשוסוג ן מכל מי ן כלליות,יבו תחדומיו, בין ותאצוהה

הובלת החומרים  תבולר ,זהחוא השוהמציע נייבויות וי מלא לכל התחכיסם הווית ומומשלב
ף , יתווסור לעילמהאאף  לעו"ב. יכו , אישוריםיםב, ביטוח, כלי רכציודם, ח אדוכ ,מועצהל

 .עצהומעל ידי ה שר ישולםאין ד ל פייעורו עשע"מ בממורה לת
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ם ינתשמ םיפכרז בהיקח הממכו את השירותיםן ת להזמיאירש עצהומה כי ,תאבז מובהרכן  .ד
מאוחר  דים למוערותהשי הזמנתיית ל דחיט עחללהאו /בד ורותים בלמין חלק מהשילהזאו /ו

 ע אתלבצ מועצהה תרשאי, כמו כן בה.תקציה וליכלצרה, תעד לולשיק םאתבהל הכ תר,יו
 תהא לא וכהלזו אות עיניהר לפי ם,ריאח ספקיםובדיה ו/או ת עועצבאמ םאו חלקרותים ישה
 .כך טענה בגיןל כ

 מועצהה י דת על ית ההצעויקבד .8

ציע המת חירלים לביקוש שלה חבת ריל קשהפעל איתרש הצמועהיה התת צעויון בההד תבע .א
ת ינרגוהאמציע, יכולתו העית של והמקצו ולתיכ ,ונסיו, כושרו, נירתית, בין הבורלה וכהז

 הנאי והיא מצא לנכוןתק אחר כפי ששיקול או נימו לוכן כו ותברשד שציוה ,ליתהכלכו
 .יאצעה שהל הו כתר אויה בלה הזולקבל את ההצע מתחייבת

הצעות אל הערכה של הוה היקלך הבדמהב הדעת שיקול לפי נותלפ הזכותעל  תמרשו צהמועה .ב
ות ירובהיאי להסיר  יכדב הם אוילהצעותות לקבל הבהר קם( על מנתלחאו  םל)כום עימציה

 לצותמהאו ע חסר ו/מידם או להשלי/נם לראיון ון לזמוכ ,תעוההצ דיקתבהתעורר בליות שעשו
 המכרז.של  הסףאי נם בתמידתר עבירולשר קב ותרבם לירישואו או/

 

עונית ו/או עתה הינה הצעה גירדר לאשה פסול הצעאית לדת המכרזים רשעו פק,הסר סן למע .ג
ם זה ובהתא י מכרזנאתי לפ וי עובדיפלכ קהספ יותויבתחיי האי מילולש חשמעלה  עה אשרהצ

 ה. דועבת דיני להוראו

 רשל חוסבסבירה מבחינת מחירה ו/או  בלתיהיא ש ההצעב לכל התחשבלא ל תישאר מועצהה .ד
 ראויעה כההצ הערכת מונע צהמועהת שלדע ןופבא זרכמהוסעיפי י נאפורטת לתסות מהתייח

 ו/או אינה מבוססת על בסיס כלכלי סניתתכסיצעה הינה הה צה כיבו סברה המועו/או במקרה 
 .מכילה מידע שגויים ו/או קיון כפיני שיש בה חוסרלב ו/או לוקה בחוסר תום מוצק וברור ו/או 

י ים לגבנוש םגורמיועצים ומל חוות דעת מיבות ולקקיבד רוךלע מועצההת שאיהא רת ןכ .ה
ו/או  לניסיונם ו/או תוהשירביחס לטיב  תו, לרבקםחלו לם אהם, כום ו/או הצעותייהמציע

  .היםגבו תואיכות ובנמוזה במי המכרז וחוז נשוא יםרותהשי תןלמם תולליכ סחבי

מרת על זכותה "(. המועצה שוהאומדןהוכן אומדן של שווי ההתקשרות )להלן: "למכרז זה  .ו
הוגשה למכרז הצעה אם  ות בתנאי הסף, ואףדם הן עומדן, גם אאומגות מהת החורלפסול הצעו

בשל  לפסול הצעהלבד לדיון. ככל שיוחלט על ידי המועצה בד או שנותרה הצעה אחת באחת בל
היותה חורגת מהאומדן, לא תיבחן ההצעה ולא תנוקד כלל, על אף האמור בכל מקום אחר 

רישות המכרז, אם דעומדת ב ך שהצעתול כמציע עדו של ה. לא תישמע כל טענה מציבמכרז ז

 .אומדןפסלה בשל היותה חורגת מהיא נה

ות הצעת מציע שכנגדו ל ו/או לדחהמועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לפסו .ז
, קיים או היה קיים חוב כלשהו כלפי המועצה ו/או שהיה לה ניסיון בלתי ו/או כנגד מי מבעליו

ל הפרת חוזה על ידי אחרונות, לרבות בששנים המו, במהלך השרות ען בהתקמשביע רצו
לילית דעת ש תוביו חוגלקיימת אשר או  בירות וכיו"למרמה או תביעות בלתי סבהמציע, חשד 

. דעתווות על ח כתסומ מועצהשר הא אחר גוףמעל ידו, שירותים תן המ יבבודתו וטל טיב עע
ל פה ו/או בכתב, בטרם קבלת ות טיעון בעציע זכיתן למאלו המועצה תהיה רשאית לבמקרים 

 .ול דעתה הבלעדיהחלטה סופית, הכל בכפוף לשיק
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פלילים ב הורשעומי מבעליו, או  ואה שרא עמצי לסות לפוכאת הז הצמעל תשומר עצהומה .ח
 נגד בירותבע, למכרז ותון להגשת ההצעחרהא ועדמלשקדמו ם האחרונות ( השני7שבע )ב
של  ושורכ דנגו ו/א םאד לש פווג כנגד, 1977-"זתשלה, ןונשיי חוק העפ לע או/ו הינדמטחון היב
וא השירותים נש גוסמ םישירות ןתציע במהמ של ויסוקום עתחת לוגעהנו עבירותם ו/או בדא

ת מרה כאמור. כן שוריבעין גבליכים שר מתנהלים נגדו הו/או א תיישנוא האשר למכרז זה 
 תיעובו, תילעמבכנגד מי  ואו ו/דכנג עומדות רשאיע מצ סולת לפוכהזאת  מועצההצמה לע

  .םס נכסיונכיל אוו/ גלר טתו לפשיא/ו קורילפ הנוגעיםיים פטמש םליכיהו ו/א תומשפטי

 

 ,תרהי, בין ל ועדת המכרזיםהבלעדי ש קול דעתהיהתאם לש"ל תיעשה בלטת הפסילה הנחה
לבצע  וכולתע ו/או יימצה ותנימהומ תועל אמינ כיםליהות/העההרששב בהשלכות של תחבה

  נדרש.כרז מכא הושנים ירותאת הש

 קודואופן הני ותצעהה בחינתב ביםלש .9

 : אי הסףצעה בתנההדת עמיקת בדי - א'ב של .א

 איתנב דתעומ הצעהי כל מציע על מנת לוודא שהידעל  וגשועה שהי ההצמסמכ ובדקיי הז לבבש
      . סףה

וף רי אי צייובהר, כ ה.עצם להשירדים הנסמכהמכל  של ה צירופםב זדק בשלבכן, יי ומכ
 . ההצעה תלא לפסייבלה ללו, עשדרנכים מסמכה

 עות.של בחינת ההצ אלב הביעברו לשכאמור, ף סה דו בתנאימעיאשר ת עוהצורק אך 

 :למהניקוד הכול %100 - מחיר ההצעה קתבדי - ב'שלב  .ב

מפורט סף. בהתאם לתנאי המציע בלמכרז, תיבדק רק לאחר עמידת ה ג'מסמך  –ר הצעת המחי
 .נתן להצעהמהניקוד המשוקלל שיי 100%הצעת המחיר תהווה , להלן

מחירים ל ביחס ידועל המוצע  ההנחהבאחוז ז( למכר מסמך ג') תועבהצלנקוב על המציע 
 .(וזהחל נספח א'הכמויות )ם בכתב המפורטי מהחומריםכל אחד  בגיןירבים הנקובים המ

 : פיל הסולקמשון ההציויעת בק .ג

 ות ינוקדו באופן, כאשר יתר ההצעבוה ביותרהג, יקבל את הניקוד בוה ביותרגאחוז ההנחה ה
 :להלן, כמפורט בנוסחה שלהצעה זויחסי 

A/B*100=C 

 :הסבר

A - שיעור ההנחה הנבחן של המציע. 

B -  יעיםגבוה ביותר מבין המצהשיעור ההנחה. 

C - ת המחיר.ין הצעהציון המשוקלל בג  

י , על פמועצהת הירשאהיה תעות, צהל יינתןשי הסופקלל המשו ןיוצה ןבי שוויון ה שלקרבמ
 על ההצבעשל  בדרך "ל,הנ תוזהת ההצעורב המקכה וז, לבחור בוהמוחלט ידבלעדעתה הל שיקו

 רותיםמתן השיל יותר יםנו מתאהי םתדעשר לציע אהמ תצעבה ,םזיהמכר תדעוידי חברי 
 וו/א סיתת הפיננתנובאי וו/א נותיאמב ו/או ןויסאו בניו ו/עתהצתנאי ם בהקשורי םעמימט

ת פיהסו ההצעהר כאש, תוההצעות הזה יעלמי מב וע ההתקשרות שליצב ולתביכאו ר ו/בכוש
בדבר  ,ןלהל 10 סעיף ותארוהל ףאת בכפוזו ,חרתיב בהצבעה תולהקו רביאת מל קבר תשא

  .קומידפת מציע מהע בדברלהלן,  11, ובכפוף להוראות סעיף ישהטת אבשלידפת עסק הע

תיקבע כזוכה  בהתאם לאמור לעיל, ר,ביותבוה ופי הגלת הציון המשוקלל הסה בעההצע
  .במכרז
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 ישהא טתסק בשלית עהעדפ .10

ין לעני ,2016-(, התשע"ו2' מסתיקון )א( ) מיותמקות העצוהמול הדרישות של צו ונה עיע העעל מצ
שה ת אייטבשל ואק היו העסהיר לפאישור ותצ, ההצעה ועד הגשתיש במהגל סקים,ים בענש עידוד

( לתוספת הרביעית 1)ה22. בהתאם לסעיף 1992-, התשנ"במכרזיםחובת הוק לח ב2תאם לסעיף הב
עדה כי יש וות מצאה הושקלול התוצא לאחר , במקרה בו1950-י"אתשה מקומיות,ה ותמועצה צול

ר ההצעה תיבחליטת אישה, עסק בשיא של מן ההצעות ה חתצעות ואעל שתי ה דהמיתה להמליץ באו
 .אמורבעת הגשתה, אישור ותצהיר כלה  ה במכרז ובלבד שצורףכוזכ אמורהה

 העדפת מציע מקומי .11

, כהגדרתו נקודות, להצעתו של "מציע מקומי" 5ועדת המכרזים רשאית ליתן עדיפות של עד  .א
ו ת הצעתדחות אף של המכרז וועדת המכרזים לא החליטה ללהלן, אם עמד בכל תנאי הס

 .כשירה הזולה ביותרמההצעה ה 5%-ר מ, ובלבד שהצעתו איננה יקרה ביותםשהכלמטעמים 

, אשר מקום מושבו ו/או עסקיו נשוא זה הצעה למכרזמגיש  –" מציע מקומי"לעניין סעיף זה, 
עצה זה, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, נמצא בשטחי המו הצעתו למכרז

ו למועד האחרון להגשת שקדמ החודשים 12, במשך , והוא שילם בגינםה צורןהמקומית קדימ
 קומית קדימה צורן.ההצעות למכרז, מיסי ארנונה למועצה המ

ועדת המכרזים לקבל החלטה על פי יתר  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של .ב
 ., כמפורט בתנאי המכרזם לבחירת ההצעה הזוכההשיקולי

 המסמכים הבאים:צעתו גם את ל בהציע יכלוומי", הממק "מציע המציע להוכחת היותו של .ג

 בו מצוינת כתובת המציע. של המציע תעודת הזהותצילום  –הינו אדם פרטי מציע אם ה .1

עדכני ממרשם התאגידים הרלוונטי בו מצוין מקום תדפיס  –אם המציע הינו תאגיד  .2
 קו של המציע.עיס/מושבו

אחרון להגשת ההצעות מועד השקדמו לודשים הח 12-מ ,עשוברי תשלום ארנונה של המצי .3
 עיל.ל 2או  1 ק", בהתאם למסמכים שצורפו לפי סלמכרז, על שם המציע

 "שני"כשיר  .12

ג בדירו ותבאה ןהינ יהםתו, שהצעיםשני או דאחע צימב ורלבח יתשארזים תהיה מכרת הועד .ד
ר ו/או הכשיני השר ישהכו רביככל שס. שי"ישל כשירכ"ו , כ"כשיר שני"הזוכה ההצעה לאחר

 יםמציעב רות לבחאירשא תה מועצהה ,ישליש רשיכ וא/ו ישנ שיר, לשמש ככישילשה

 .הלאהוכך הם לאחריש מותבמקו וגורד םיהתועהצש

צו  ןמיום מתיים שעד תום חוד ןקפתוב ויעמד השלישי רשיהכ אוו/ יהשנ ירכשה של םתצעה .ה
האחרון  בע כמועדשנק עדמוהמת אח השנ עד יותרולכל ה וריכה המקת עבודה לזוחלהת

 ,המועצי היד על ותבקשי םאורך, ת הצבמיד. ביניהםם מוקדהמ לפי כרז,למת ועצההלהגשת 
  נוספת. הפולתק םיהתוהצע קףתואת  ישילשכשיר הו/או ה יר השניהכש כויארי

 בו המקרבכל  כרזה במוככזו/או השלישי ני שההכשיר ל יז ערהכם רשאית לרזיהמכ ועדת .ו
, מוע שנחתם וזההחל טושיב וה אזוח ומע או שלא ייחתם ותבו מהצע זורחי וריהמק הכהזו

 .עתה הבלעדיד ולקתאם לשי, זאת בהאישהמכל סיבה 

 ע שידורגלמצילח תיש ישיר שלישככ ו/או ניש ירשככ יעמצשל  ורתבחיעל מה מתאי הודעה .ז

 . ו כאלוגרככל שידו, אםבהת
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ך הלמבמו קשר עלא תת םא מועצהי הכלפ תביעה לתעי כל התהי אל שילישהו ני ו/אהשלכשיר  .ח
ת דעל יקותונה לשנו/או השלישי ר השני יהכשקשרות עם התה. יההארכותות לרב ו,ז פהתקו

 המכרז את אלא לבטל ,שילישה ו/או השני רישלכ לא לפנותש יתשאר האא תוהי בדלב מועצהה
 דש/נוסף.רז חאו לפרסם מכ

 דעה על זכייהוה .13

 . זרכבמ הייזכה על הוכב לזכתע ביודת צהעמוה .א

ו ריולהחז ,נספחיועל  , לרבותזמכרף לצורמה קשרותהתה זהחועל ם תוחל שרדייכה הזו .ב
  .מכרזיתו בזכיבר דב הוכלז מועצהה עתהוד יךתארימים מ 7 תוך דין,כם ותהוא חכש מועצהל

 :יםהבאים כמהמסאת  חוזה,מעמד חתימת הד לע מועצהלא ציימ  ההזוכ .ג

וע יצוב זהת החובתקופ וכהזה תויבוייהתחוע להבטחת ביצ חתומה תרבות בנקאיע (1
 בנוסח (,₪ )חמשת אלפים ₪ 5,000 של ךבס וחוזה ההתקשרות, מכרזהנשוא ותים השיר

 .זהלחו 'בפח סנכהמצורף ערבות הביצוע 

י ל פע שרות,ההתק הוזחבש דרכנם חיטוהבית עריכעל  וחביט חברתת תום מאאישור ח (2
 .זהוחל 'ג פחסנכהמצורף  יטוחפח הבסנב המפורטים םהתנאי

ם ימי 7בתוך  ,להנ" םיכמהמס ירוףו בצולא החזיר, ההתקשרות זהחול ום עתחדרש לשנ כהזו .ד
לפגוע בלי את מזו וכייתל זלבטרשאית  האת המועצ, הלעילר מוו כאתיכיעל ז דע לוהו ם בוומי
 . המועצהזכות וד לעמסעד אחר שיכל ב

יע זה עם מצחושר בהתקל ,הראעה או התודה כלת תמבלי ל אית,רש מועצהכן, תהא ה וכמ .ה
 ויפיצלת כוזו/או  התביעאו /טענה ו לכ היתה אל. לזוכה דעתה הבלעדי לקויי שלפ תאזו ,אחר
 קומו. אחר במ עמצי עם מועצהה של התשרותקה עקב

שלם היה הזוכה חייב לי ה,זוכה תוייבויי התחמילובשל אי אחר ציע עם מ מועצהה השרהתק .ו
למשך כל  א,הוו הצעת ןלבי מועצההעל ידי  הנבחרצעה שהה בין הכספי הפרשה תא עצהומל

 כלב עולפג ידכ ילמור לעאב ןיא .הזבחו כמפורט החוזה ותקופת ההארכה, ככל שתהיה,ופת תק
 ומשנטל על עצ ויותההתחייבפרת הה עקב כוהזנגד כ עצהומת הושדו לראו סעד שיעמות כז
  ז.רכמו להצעתשת עם הגמציע ה

הזוכה במכרז אם לאחר ההחלטה בדבר זכייתו את זכייתו של  בטלתהא רשאית לועצה מה .ז
נודע למועצה, לאחר וכה או אם כלי של הזתי במצבו הכלבמכרז חל, לדעת המועצה, שינוי מהו

על עובדה מהותית שיש בה כדי להשפיע על ההחלטה, ואשר לא  במכרז,כייתו ההחלטה בדבר ז
זה, תפנה המועצה לזוכה, בטרם קבלת ה כהחלטה. במקרקבלת הה בעת הייתה ידועה למועצ

מועצה ו שוקלת הורם אשר בגינהחלטה על ביטול זכייתו במכרז, לצורך קבלת הסבר ביחס לג
 .את זכייתו כאמור לבטל

ה מתותקציבית ח הזמנה קבלתאם לובהת רק לאחר יםותאת השיר קפסיידרש ל כרזבמ הזוכה .ח
ת וחיהנם לאתבהשים רהנדתים ורשיה עוצלבי דרשיי כההזו .המועצה יל ידע רתושומא

 המכרז.  יבמסמכ כמפורטל הכ ,מועצהצון הר ותיעבשול המועצה ו/או מי מטעמה,

לא יהא  מציעו והעתהצת אי קבלל ע ,להקבלא התצעתו הע שמצי כלתב ליע בכדתו העצומה .ט
 יםור פרטבת למסחיימת הננאי מועצה. כמו כן, המועצהמהאו שיפוי כלשהם וי יצל פבקל איזכ
כל אלא כ קבלה,תנש הצעהם על הפרטי ורמסאו ל שהיכל הצעהת לבק אים ליקמוינ או

 ים.דיני המכרז אותה יביםיחשמ
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 ם ינוספם איותנ רותיםישהת מנזה .14

 בצרכים, מועצהה דיי לע רשמאו קיומו של תקציבב תניםמו, וכה והיקפהשרות עם הזתקהה .א
י דשרמת ות מאפתהשתוה םהתקציביי שוריםאיה לכת בלקוכן ב מועצהשל ה יםהמשתנ

. םנים, ככל שישירותשה וןף במימלהשתת און ממלורים מרים שאחים אופג מאת אוה לממשה
בלו כל האישורים תקא יל השירותים ו/אור לרכישת אושמב ציתק צהמועיהיה ל לא וה ברקבמ

 וזוכה ו/אה ל ידיע םתירוישה יינתנו רט לעיל, לאפוכמ שתםת לרכירשאואו ההו/ים יבתקציה
 עיםה למציתהי בית ולאיאה תקצשינם הרגלה בקבנתא ר לאש יםתושירל הש םו חלקנתיינא ל
 ב כך. עק היעבתאו /ו הנלזוכה כל טעאו /ו

בהיקפים  רותיםיש הזמין ממנואו ל כלשהםתים ורשיהזוכה הזמין מל לאל כל תיאשר מועצהה .ב
כל היו לא י פקולס ,עצהומהי כרעל פי צת ועלת מע ,שירותיםזמין חלק מן ההל אוו/ משתנים

 .כך גיןת בעותביו/או ישות דר וא/ת וענוט

 ו/או םלקו חם אותירשיה ה אתמצעבצע לב החליטהמכרז ו/או לטל את ת לביארש מועצהה .ג
או /ו עצהומשל ה יל דעתה הבלעדם לשיקוהתא, בםירותישת חלק מן השרכי יתיחיט על דלהחל

 מועצהה .םייטנלוום רוריירגולטים נוישי קבו/או ע מועצהה ותשרמוד לב שיעקציבת שבתחבה
 ילדלע רוכאמ זרכהמ ביטוליטה על לחו הב הרמקם בי/חדש ז/יםמכר רסםתה לפזכועל שומרת 

    עליה. לחן הלדי כפוףהכל ב רז,מכ אקם לללחאו  יםהשירותוש את רכו/או ל

ה ביל ס, מכוחלק ממנ ועו ו/אוצבי דחהו נקפו אדל היוגה קפו אוין הוקטאו הבוטל המכרז  .ד
יגרם לו  אם אף יוציפ כלעה בגין או זכות תבי/ה וביעלזוכה כל ת או/ו יעצלמ אהא ת, לשהיא
וי שינ ך כלא ייערול סוגומין  לכוי מיצכאי לפיהיה זא זוכה להו ו/א עיוהמצ ,ראמונזק כ

ציע ות את המלזכ צהמועקול הרז תשמכה חלט שלמול יטות בובתשולם לו. בנסימורה שתב

 רז.המכמסמכי  שתכיעבור ר מועצהל ידועל  לםששור זר המחיחבה הזוכהו/או 

 ירותיםמן הש וע חלקצית בת אוחו/או לד דלבב םימן השירות חלק עצבל העצמוהחליטה ה .ה
ת בנסיבו םנדרשיה וייםס הצעתו, בשינל בסיזה עה חוכוזם הם עתייחר, תאוחר יומ מועדל

רותים השיחלק  ועביצם לי/פים ונוס/פרדים נ/זלפרסם מכרזכותה  לע מרתשו מועצהניין. ההע
 לעיל. פורטה כמדחתנבוטלה/ םתשהזמנ

 קילחאת ר, חר יותמאו דעבכל מו וכה,מהז ןמילהז התוזכעל  מועצהת השומר, כןכמו  .ו
ה כזה רמקמור. באכנדחה  םצועע השירותים וביצובי ילתנו בתחמזהו לאשר א יםתהשירו

 ים בחוזה.רדהמוג םיאבתנו ותחיר הצעמב נדחוש יםשירות םותאת א עצכה לבחייב הזומת

מתן  ךרוצלועסקו י שראם ובדיהעי פרטבר דב אישורע מהמצי דרושתהא רשאית ל העצמוה .ז

מציע המספק את ד העובלדרוש החלפת  רשאית הצמועתהא ה ןכזה, ו א מכרזשונ יםהשירות
 המלא.תה דעל ושיקם לבהתא ובד אחר,בע מועצההור עב יםתשירוה

 שונות .15

י כלפ ישותבדר אות ת, בטענועותביא בבורשאי ל אל כה,וז לרבות יע,ה, כי מצמובהר בז .א
, השירותיםת קסהפ ו/או םותירשיהת הזמנ או/ו הזוח לתימה עחבוב כעי ין כל, בגהעצמוה
י יד ו, עלטקנטו, אם יינקייט שמשפ יכימהלרמו, כתוצאה , אם יגמורגאשר י ,או קבועהת מניז
 ם.יים כלשהו צדדים שלישא ציעמ

זה ו/או וחה תימתחבבים עיכושל  ותשרחשבון אפבקח כי ליר בזה צהמ כה,וז תולרב ,עיצכל מ .ב
 מועצהעה כלפי הביו תאדרישה  טענה, לל כר עא מוותו, והבועית או קנמז ,יםרותישהת קהפס
 כך. עקב
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 יןילע לבקש איםשר םיעמצי ,1950 –י"א תשהת, מיומקו)ט( לצו המועצות ה22לתקנה אם בהת .ג
 דסו או ירחמס סוד יםוומה ותבהצע םימויסמ סעיפים כי רסבו רשא מציע .הזוכה הצעבה

 ועתצה קילח את אשמר יציין, בהם ןיילע במכרז וזכ שלא םיעיצמל ירלהת מתנגד ואהו מקצועי
 ירחמ כי ,הריוב .כרזלמ 'י מסמךבמסגרת  ,"(מסחרי סוד: "לןהל) םייוסח לטענתו אשר

 ימכ זקיוח ,צעתוהב וייםסח יםחלק יציין אלש יעצמ ".מסחרי סוד" שביחלה יכול אינו צעההה
 יגלהצ רשאית םהמכרזי תועד, ילעל האמור אף לע. הצעתו מסמכי כל פתלחשי מתוהסכ שנתן
 .ירמסח דסו מהווים אינם לשיטתה אשר ומידע מסמך כל ,במכרז זכו אשל םעימצי בפני
 .בלבד המכרזים ועדת תדע וליקלש מסורה םבה יוןעה יןניבע תיהסופ טהחלהה

חד א משרה בכלבו או נושא  ןבעל עניי הינו יעצהמגוף שכל או ו/ יעצן במייל ענבע ואו/ ציעמה .ד
שמורה הזכות  מועצהול הוכלש אחר עם הצעת מציעע ציהמצעת תיאום היפעלו ללא  מהם

 ותילכלמוע לגר. מבלי שתןך הגלצורו ו/א גשתןהם בתיאו רךענ כי יימצא רשות אלפסול הצע
 :כולל תהצעו םותיאמור לעיל, אה

ם או דא למעט - והוף כלשאו ג םסוג עם אד ה מכלבנהו חוזה א לש תמפורש הכרית א. 
ה, מימון, מחירים, העברת עולף פ, שיתותבעניין עלויו - יעצבמ ןיבעל ענישהינו  גוף

 .יו"בה וכעלהצנוגע ב להכ ,תטגיורטסאים, נכס

ם דאיו לולאו גידע ימ רסוםפ ,חרתדע בצורה אימ פתלחה או רואמכ דעמי של קבלה ב. 
ה ושא משרו ניין אנע הוא בעל ףהאדם או הגו ע למציע כיר ידואשכ, כלשהוף לגו או

 של מציע אחר. בדעו או חואו של

, תקשרותהה החוז יולפה זו מנזה יפלתיו ויובתחיישאי להמחות את זכויותיו או הו ריננמציע א .ה
, ו חלקםאלם וכ תים,ירושה יצועב תר ארשאי להעבי וננאי אוהי, ויששלצד קן, לחלאו לן כו

בהתאם , מראש ובכתב, וצהמועת הסכמת הקבל ללא ,לצד שלישי יפין,עקבו רין אישבמ
 יפל המציע של וין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיר, אכאמוכמה תנה הסזה. ניחוה ותראהול

 בכל מקרה. עיצמה של ישארת זהחויצוע הלבת יורחוהאה, וזחהי פלזו ו ההזמנ

עת הצ רתמטל םימסרים למציעוהם ני דלענה הבוקניי מועצהשל ה הרכוש הינם המכרז יכמסמ .ו
תיק רז לא יעהמכ כיסמ. מקבל מטרה אחרתמ וםלשולא רז זה, מור במכ, כאעצהומעות להצ

 .ותת הצעשגהלמטרת  אלאאותם ולא ישתמש בהם 

ו או ד התאמה יא ,השל סתיר הרקמ בכל ה.את זזה  םיכמשלימ רזהמככי מת מסא אותריש ל .ז
 החוזת ונה הוראעכר, תנספחיםה/חוזה ההתקשרות תאולהורהמכרז  איתנן בית עוממש

 .  מועצההעת ד וליקשם לובהתא ,ןם, לפי העניייפחנסה/ההתקשרות

 

 

________________________ 
  ין קרן גר' גב

 המועצהראש 
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 'ג מךמס

 צורןה דימומית קקמצה הועהמ
 

 לאספקת כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציה 2020/8 מס'פומבי מכרז 
 ןורצ קדימהת מיהמקו צהועהמר בוע

 

 הצעת המחיר 
 בודכל

 זיםהמכר תדוע
 ת קדימה צורן ימקומה מועצהה

 

ת כל און עיב תיראק כי מצהיר_ _______________________________ ,(.זות. לאם מ)ש "מהח אני .1

עצה עבור המו לאספקת כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציההצעתי  אתבז שמגי הנניו רזמכי הכממס
  ."(תיםשירוה" לן:)לה כרזהמ כימסמלאם בהתכל , הת קדימה צורןמימקוה

 מכרז.לצורף  אשר חוזה ההתקשרות איבהתאם לתנתים את השירו צהמועל לספק עונייןמ נינה .2

 ת, כלנוותיבע םיעיצההודעה למ םופרס רבותלהמכרז,  יל פרטכ י אתתוהבנ קראתיי כ ,הנני מצהיר .3

ל ע יםעימשפה יםוכל הגורמים האחרוקשים במהים תשירוה, המכרז תנאיי כרז וכמכי המסמ
כל  דע אתויני נההצעתי.  לכך קבעתי אתלהם ובהתאם  מסכיםי נא ם לי,ריכוומ ם, ידועייםתוירהש

הכלולים  והתנאים תויוייבחתכל ההאת  עצמי על לבלקמציע י אנו יםתהשירות לאספקטים הנוגעים פרה
תי, צעלה םאהתב הםמו/או כל חלק השירותים  תאלספק  זהלל בכתייגות, וסהא כל למכרז בסמכי המב

   .יצעתבה יתשציינ ההנחה וי אחוזיכבנ

ר רט אחפ כלוים סיכונה גבלות, העלויות,ם, המהתנאישות, ירהד ועי את כלצמאי ומקצפן עבאו תיבדק .4
 תירר, בילואןמעדן ובמוב ,זהמכרי על פ יותייובייום התחימכרז ולקהנשוא  םרותיע השילביצו רושקה
אם  זרעל פי המכ ייותיובייתחה כל תאם יילק ילתכובי היהי כי תיאידווך לכבקשר  יפרט הדרוש ל לכ
 זכה בו.א

 בזאת כי: ייבמתחו מסכים ,צהירמ  אני .5

 דויצם, ההאד , כחתריםיההונות, ישיהר ת,ירושכחיות, הומהמ ,וןיסיהנ ע,הנני בעל היד .א
ת, ועימקצ נהיחמבגם ומבחינת המימון  גם ז,רכנשוא המ תיםוהשירמתן ל םידרושה יםישורוהכ

 .רזכמה יכסממ אם לכלתהב

ורט במסמך תנאי , כמפלמכרזעה צהה תך הגשלצור דמיים הנדרשיםקמהכל התנאים בד מוע יננה .ב

 דועי. 4עיף בסדרשים ם הניכמסאת כל המ ני מצרףנה ראיה, ול3סעיף ב(, רזמכל 'במך סמ)המכרז 
 את לוסלפ עלולה זיםרכמה ועדת ,ילעל יםורטהמפ מן רשואי או/ו מסמך אצרף ולא הדימב כי לי

 .יהצעת

 סףונ מסמך/מידע כל להציג ממני ושולדר רקוחל הזכות השמור כרזיםמה לוועדת כי יל ידוע דעו .ג
 השירותים עולביצ יהתאמת ,סיתנניפ תונאית ,תייומחומ ,ינויניס, כשירותי חתכלהו שרדישי

 םיכסממה/עהמיד מלוא תא דהועלו רסולמ בחיי האהי ניוא ,המלצות תבולר ,המכרז ואשנ
 להסיק מועצהה איתשר, ורכאמ הואכלש ניתוח או הסבר, מסמך רלמסו רבאס אם .התדע חתנלה

 .ההצעה תא ללפסו ףאו עיניה ראות לפי מסקנות
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ות רישדהכל את  עצלבא המכרז וושים נותת השירק אלספ ,שהיא הינמכל בח ,לוגמס ינהנ .ד
ים אמצעהל וכ ןיוממדם האה חות כבאמצעו, כיוומסמ זכרמה תאוהורפי  ת עליובווההתחיי

 קבעייש לרבות עמידה בלוח הזמנים עית,מקצו ורהם בצאת השירותימנת לספק על ים נדרשה
ידי  ונה עלמי שימ ותראוהלתאם הבן כרז וכמה כיבמסמ הכל כמפורט ם,ותישירה ועלביצ

 אי זהנת יכלי . ידוע לעת מעת ליו נתנייש ,"(הלהמנ: "להלןז זה )מכרה לממטעאי חרכא מועצהה
 המכרז.   ות נשואתקשרי בהקרי ועייסוד אינת נוהי

 יפי ליתהתחייבויו ואלמם יוך קתו הצעתי חיררותי וביכולתי לעמוד במאפשש ביי כר הימצהנני  .ה

 ן. ידה

 ויותייהתחייבוזה, אבצע את חי באיתשר תקת מועצהכרז והמבואזכה במידה י ב, כייתחמ יהננ .ו
או /וזר וחו/או  ן ו/או תקןל דיכ פיל עו, הזוחהו זהמכר יכמסמם ל, בהתאלמותןרז בשכהמ חכמ

 אוו/ל הנהמאה המל ונםצר ותביעלש המכרז יותיי נשואחייבוהת לצורך קיום או הוראההנחייה ו/
  . העצמוה של

 יידמי קשר על וראשמ ,חוזהב עימי קשרתת מועצהוה זכרבמ כהואז הבמיד כי מתחייב ינהנ כן .ז
 (. ב"יוכו ןפוטל, פוןפלא) קשר יבאמצע שמויש תוך שרותההתק פתוקת ךהלבמ המנהל עם ףצורו

 און לוכ ,ההחוזלפי ו זה רזכמי לפי יותחייבויאו הת ייותזכוי אתלהמחות  אב שלמתחייהנני  .ח

 ון ארישימב או חלקם, כולםים, ע השירותיצות בא עבירהלאי רש י, ואינניששלי דצל לקן,ח
 החוזה. אם להוראותהתוב, בתובכ ראשמ ,מועצהת הכמסה לתקב , ללאישילשצד , ליןיפבעק
ת ריווהאח ,ההחוז פיול מכרז זה לפי יויותיתחייבהוע מלגר ן בכך כדימה כאמור, איה הסכניתנ
 ה.מקר לכב ילשאר שיה תוזהח עולביצ

 לי עחתמת כךל יהכראה ועצומה חברלאו ו/ עצהומה בדבעל קרבה לעוי ננאיכי יר צהמ ניהנ .ט
 ז.כרמל 'זמסמך כ ףרמצוהיר הצתה

זה,  מסמךורש בפה במלא הוזכר המכרז, גם אם מסמכיה בפיעמוה ותכל התחייב יכ י,לע ידו .י
  אותי.חייבת מ

 
 .ןהלשלעתי בהצרט פוכמו ינה ,כרזמנשוא ה יםותירשה ןתמדי עבור י על וצעמהיר חמה .6

 

תשלום ם מהווי ,רז זהמכנשוא  םישירותה מתןעבור , מחירהת הצעבם לילוהכ יםירחמה יכ ,רהנני מצהי .7
וג וס מכל מין ליות,כל דות וביןמיוח , ביןאותאת כל ההוצים כוללתים והשירו פי בגין ביצועא וסומל
ת החומרים למועצה, לת ואספקהוב ותאהוצתר יהן ובי ,הצמועל תיםורשיה פקתבאס ותרוכהכ ,אהוש
 תיבותחימהת ומתאההרים, והית ישויה, רדובעוכלי אביזרים , וציאלייםים סתנא ,, ביטוחיםבודהכר עש

 ייותיחיבותההדרוש לביצוע ר אחר וכל דב ,וכיו"בתים ורישהמבין  םהכלש םיתרושי מתן תלתחרך הלצו
 ז. כרהמ כחמ

 
 ךכל הכרוז, על א המכרשונ יםרותהשי ןמתן גינוספת ב רהתמוכל  לים תשול לא יכ ,תבזא יל מובהר

ל ידי ע שולםר יאש דין,י ל פע רועוישב מ,"למעט מע ,מוראכ ידיעל  המוצעים חירים, מעבר למכךב
  .עצהומה

  
אספקת  ד עלתיו בעיחולאשר  ם אוהחלי ,אהוש וגס כלמ, חובה יטל, תשלוםה ס,מ כי כל ,לי כן מובהר

ים מהסכומ מועצהתנכה ה ,ךכ לצורך ידי. למו עלעליי וישוו לוחוזה זה, יח פיל עם וביצוע ותיםירהש
  לי. שלוםוה תוהו לזכאי תאל מיםסכות העברן, ודיי כל פל תוכעליה לנש וםכס כל ילו גיעיש

 

 יםרותהשי ךורצל יועסקו רשא דיםובעהשל תם זהו תאלאשר  ושלדר תרשאי תהא העצמוה כי יל ועדי .8
 תהדע קוללשי בהתאם, ראח בעובד עובד פתהחל לדרוש יתארש מועצהה אתה וכן, זה מכרז נשוא

 . יעדבלה
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ות וינמולות העהפ תא דועבמבצע א לאם או אמהצעתי ו/ יבור אחזשאם  יל עוכי יד ,אתזיר בהצמי אנ .9
כותי ד את זאבא ,רזמכה במסמכיה הכלולת חרא הישלכ תובהתחיי לכ או ,צתןאו מקלן וכ, לעיל

 פרתה עקב העד שיעמדו לרשותאו ס ותזכ כל יל פעול לפעשאית ר אתה מועצההו צהעמום הלהתקשר ע
 .למכרזתי הצע שתגהי עם מצע על לנוט שאני בויותתחייהה

 מציעעם  העצמוהות קשרי עקב התו/או זכות לפיצוו/או תביעה  ל טענהכ ילה תהי אכי ל מצהירני נה .10
יי על יהיהדלעיל, כאמור  חרא עמציעם  המועצה תתקשר בו במקרה כי יב,מתחי נניה כןאחר במקומי. 

 .תיעצן הלבידה יל ע רהנבחצעה שהין הלשלם לה את ההפרש ב

 :ןקמכדלי וסכם עלמע וידו .11

 ידיעל  רשמאו תקציבים בקיומו של מותנקפה כן היי ורות עימשקהתה ,נןד במכרזכה זואבמידה  .א
ם ייבקציתה האישורים לכת בלוכן בק עצהומם של הינשתהמם יכבצר, מועצהת הרוגזב

מימון ף בהשתתל אולממן  וריםאמ שרא יםחרלה והגופים האמשי המשל משרד תפותתוההש

 . יוהשי ככלוריים, טלגואו שינויים רו/ החוזה

האישורים  בלו כליתק אל ו/או םלרכישת השירותי אושריב מתקצ עצהומהיה לי אל ובקרה מב .ב
א ו/או ל הכזוה יל ידת ערוישהן נתלא יי, לעילט פורכמ םלרכישתההרשאות  אוו/ם ייביצהתק

 כך. בקע תביעה ה ו/אוענט כלי ה לתהילא , יביתקצת אהרשה ונבלה בגיקנת לא קו אשרחל נתןיי

 כרזמה  את בטלוהיא רשאית ל ,לקהו חכולה א שהיא, עההצכל  לקבל תיביחתאיננה מה צמועה .ג
אם תהבוי הבלעד עתהד לשיקולבהתאם בלבד,  שירותיםהמחלק  תנלהחליט על הזמאו ו/

ים /ז/ים נפרדם מכרלפרס תיכאז העצמו. כן הלפועו אליה בעברווי שותהעמדו לרישם יבצילתק
  ה.ל יםרשדהנ םיתר השירותית וספ/ים לרכישונ

ר עם שקאו ב/ובכל הנוגע תביעה  או/ה ושירדו או/ טענהכל  יתהיה ל לאשות, כי מפור תבזאיר הני מצנה .12

ל סיבה כמ, מועצהדי הל יים עבוקשותים המריהש ףבהיקלשהו כ נויו שיא ועוציית בידחרז, טול המכבי
אף ך כ יןגבוי פיצ לכת זכאי לקבל היהל, לא איעדלהאמור  לליותכמ ועלגרמבלי  ל.עידלרט וכמפיא, הש

 סוים.ף מהיקרז בכמה וחמכ םהשירותין ביצוע ה בגיעיבת לכ יהא לנזק. כמו כן, לא ת ייגרם ל אם

  

 למתבהשיכוב בגין כל ע, מועצהכלפי ה תודרישאו בבטענות  ,ותעיתבב ואאב אכי לת, היר בזאצמ ניהנ .13
שפט מ ייכלהמכתוצאה  ,וגרמי , אםוגרמי ר, אשועבקו , זמנית איםרותהשי או הפסקת יםתירוהש

 כלשהם.שיים שליים דדצ יע אוצמ ייד אם יינקטו, עלשיינקטו, 

היר צתה לי עחתמת כךל יהכראו זבמכר םיראחציעים עם מ םתיאו ו/או שרא כל קגשת ללומ זו יתעהצ .14
  .זכרמל 'טמסמך כ ףרמצוה

פי ההצעות כ רון להגשתעד האחם מהמוימי 90ך תקופה של הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במש .15

כמפורט  הצעתיוקף את תריך להאממני, לדרוש רשאית  ועצהמהכי  ידוע לי ז.שהוגדר בתנאי המכר
אית היה רשרשות תשחזר בו מהצעתו וה, איחשב כמציע ההצעהבאם אסרב להארכת תוקף וכי  ז,במכר

אשר הסכים לבקשתה להארכת עת מציע אחר ז ולבחור בהצהמכר משיך בהליךלפסול את הצעתי ולה
 .ה הצעה עדיפההיית רכה כאמור,הואלא שה ם ההצעכאמור, וזאת אף א ההצעהקף תו

אותי בת חייוקפה ומבת דתומיא ע, והוןיקלתאו וי נל, לשייטולבת יתנובלתי נהיא בלתי חוזרת י זו עתצה .16
 .ילעלד ורכאמ

תאם הב התמור לקבא, מכוח המכרז והחוזה יותיייבויל התחכ ועצפוף לביבכוים, ירותמתן השתמורת  .17
מחירים ביחס ל יעל ידהוצע וז ההנחה שבהתאם לאח ,כמפורט להלן יה על ידר שהוגשיהמחת צעלה

 לחוזה כנספח א'ף המצורת ויובכתב הכמ המפורטים החומריםכל אחד מגין בים בקוים הנהמירב

 ."(רההתמו" :ןלהל)
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בכתב הכמויות בהיקף מסוים או לים הכלו החומריםאת ן להזמיננה מתחייבת כי המועצה אילי ע ידו .18
תה יקול דע, נתונה לשיםחומרמהסוימת כמות מ מים ו/אומסוי םחומרימין האם להז וההחלטה ,בכלל

 .צהשל המועוהמוחלט י עדהבל

 

, בין ותאת כל ההוצא תללכוו שירותיםה ביצועין גב וסופי אם מלתשלו הווהמ ההתמור יכידוע לי  .19
וי כיסם הווית ומומשלנאיו בפי תל ע חוזההבביצוע  הכרוכות ,ואהשוסוג ן מכל מי כלליות, ןיבת וחדומיו

, כלי רכב, ציוד ,םאדכוח  ועצה,ומרים למחההובלת  בות, לרזהוהחא שוניי יותבוייכל התחמלא ל
 שר ישולםין אד יל פיעורו עבשמורה מע"מ לתף וס, יתוור לעילמהא ףא לעו"ב. יכו רים, אישוביטוחים
 .עצהומעל ידי ה

 

חלק  היקפים משתנים ו/או להזמיןכוח המכרז בזמין את השירותים מכי המועצה רשאית להלי ידוע  .20
לשיקול  ם למועד מאוחר יותר, הכל בהתאםיתית הזמנת השירול דחיע החליטל אוו/ים בלבד מהשירות
באמצעות עובדיה שירותים או חלקם את הלבצע  צההמוערשאית ו כן, רכיה ולתקציבה. כמדעתה, לצ

 .כך כל טענה בגיןלי לא תהא ועיניה אחרים, לפי ראות  קיםפסו/או 

 

בים המיר יםחירם למבהתא ,המכרז שירותים נשואהנני מציע לבצע את ה .21
כנספח המצורף  הכמויותב כתים המפורטים בחומרהמחד כל א בגיןהנקובים 

)במילים: % ________ל ש אחוז הנחהבניכוי , א' לחוזה
 _ אחוזים(.__________________

 

 בגין ורהלתמ חשבונית. לא תשולם תוספתעת הוצאת הרו בף מע"מ כדין כשיעולתמורה הנ"ל יתווס .22
 .לבין מועד מתן השירותיםהצעה ה שתבין מועד הג עי מטבריים בשעשינו

 

 .תההתקשרוה יו כמפורט בחוזיהתשלום תנאי ה .23

 

המפורטים בכתב  מהחומריםד אחיד וחל ביחס לכל אחציע הינו על ידי המ צעהנחה המואחוז ה .24
 .יותהכמו

 

ז חון אציי, יויותהכמב כתים בם הנקובהמירבי םביחס למחירי אחוז הנחה צייןל ו מעונייןמציע שאינ .25
 .0%של הנחה 

 

ם ספת למחיריתו, דהיינו ז הנחה שליליאחושיציין ידו ו/או  וצע עלהמאת אחוז ההנחה  מציע שלא יציין .26
  .הסף לפסול את הצעתו עלתהא המועצה רשאית  נקובים בכתב הכמויות,ה
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 _______________________:______..פח/ז.ת.   ___________________________:__יעהמצ שם

 ____________________________________רט:נא לפ( חראו א פותתוש ה,ברח דם,)א יעהמצ תיאור

 _____________________________________________________________________ כתובת:
 

 ________________________________________________________________ :ל"אדות ובכת

 ________________________________________________________________: ןופאלפ/טלפון

 :יעהמצשם ם בחתול יםכהמוסמל האנשים שוי הזיה רפסמת ושמו

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ות:__ימחת
 

 _______._______________ ך:תארי

 

 

 ( כיוב'ו פותשותי, חברה, פטמש דאגיתא הו ע)כשהמצי :המיר חתאישו

 

 "י:תם עחנ לידלעמך המסי ת כבזא שרו"ח מארעו"ד/___, ___________________________י הח"מ נא

 ______________ת.ז. _________________________ה ה"

 __________________ _ת.ז.________________ה"ה ____

 ני.ך זה בפמעל מסחתמו  יכותאגיד, ה ב אתחיי___ ול________ :ם התאגידשבם תולח םוסמכיוכי אלה מ

 

______________   ________________ 
 מהיחת     תאריך           
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 'ד מסמך
 צורן המועצה המקומית קדימה

 
 כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהספקת לא 2020/8 מס'פומבי מכרז 

 ןורצ מהקדית מיועצה המקוהמר בוע
 

 רטי המציע דבר פעו"ד בור איש
 

 לכבוד
 דימה צורןעצה מקומית קומ

 

(, מאשר "המציע"________ )להלן: _____________________ עו"ד של _______________ הח"מ,י אנ

 :קמןבזאת כדל
 

 : עה מוגשת על ידי יחידשההצ הקרבמ
ומס' רישומו פעיל  וסקעים, הינו יסרשות הממאת ה על שמו שמור עוסקיחיד בעל אישור נו יע ההמצי .1

___________.___ 
 _____,ן היתר: _________________, ____________ינם, ביהמציע הה של שי החתימשמות מור .2

____________________________ ,__._______  

 .______________, _________, _________________הלי המציע הינם, בין היתר: _____נמ .3

ע של המציהחתימה על ידי מורשי חתמו ספחיו, נהחוזה ונלרבות  ת, על כל נלוותיה,צעולהציע הה ההזמנ .4
 והם מחייבים את המציע לכל דבר ועניין.

 . המציעשל ום ת.ז. מורשה וציל עוסק אישורל מצורף בזה העתק ש .5

 

 

  :תאגיד ידיבמקרה שההצעה מוגשת על 
 __________.' רישומו ____ס, פעיל ומיןשראל כדאוגד ורשום בייד המהמציע הינו תאג .1

 ______________, _________________,ר: ___ין היתבהמציע הינם,  ימה שלרשי החתשמות מו .2
______ ,____________________ .___________ 

___, _______________________, ______ע הינם, בין היתר: _השותפים במצי ת /המניו ליבע .3
_____________________ ,____._____________ 

 __________, _______________., ____________________בין היתר:  יע הינם,מנהלי המצ .4

באמצעות חוזה  ורןה צמית קדימהמועצה המקור עם ולהתקש ע להגיש את ההצעההתקבלה החלטה במצי .5
 יע.ל המצאם למסמכי ההתאגדות שבהתן וזה, על פי כל די

מציע החתימה של הי רשמו ו על ידייו, נחתמות החוזה ונספחוותיה, לרב, על כל נלותציע הצעההזמנה לה .6

 לכל דבר ועניין. ם מחייבים את המציעוה

 ל המציע. ש אגדותת ההתעתק של תעודמצורף בזה ה .7

 

 
 _____________________      _____________ך: _תארי

 עו"דת חתימ                                             
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 ה'מסמך 
 רןוצקדימה  המועצה המקומית

 
 כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהלאספקת  0220/8 מס'י פומבמכרז 

 ןורצ קדימהת מיועצה המקוהמר בוע
 

 הסף אי בתנה עמידתצהיר בדבר ניסיון ו
 1.א. 3בתנאי הסף בסעיף  הלצורך הוכחת עמיד 

 
 ודלכב
 מקומית קדימה צורןצה מוע

 

לומר את האמת __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי ____מס'  ז..תנושא __, ____אני הח"מ, ________

 :את כדלקמן, מצהיר בזהקבועים בחוקה כן אהיה צפוי לעונשים וכי אם לא אעשבלבד,  כולה ואת האמת

 , ומוסמך להצהיר בשם המציע."(ציעמה___ )"_____עם ___________________ מטהנני משמש כ_ .1

בעלי מאפיינים דומים לחומרים  כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהאספקת בקודם ן בעל ניסיו המציע .2

 וזאתמ, ע"לל מ, כו(₪ )מאתיים אלף ₪ 200,000 לפחות לשמצטבר פי בהיקף כסה, רז זכבמ הנדרשים

 .דמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרזת שק)שלוש( השנים האחרונו 3במהלך 

 ועצההבלעדית של המ התיעשה על פי החלטת ,ים דומים"ינעה בדבר "מאפייכי הקבזה,  לעניין סעיףיובהר 

 .הקול דעתי שיולפ

 :מציעפירוט ניסיון הן הלל

הגוף לו שם  מס"ד
 תנוינ

 השירותים

ור תיא
ם ותיירהש

 יתנושנ
 

, ההיקף הכספי המצטבר
 3כולל מע"מ, במהלך 

השנים האחרונות )שלוש( 
ן קדמו למועד האחרוש

 ת ההצעות למכרזלהגש

תן תקופת מ
 ותיםרשיה

ש )חוד
 נה(וש

 

ו בגוף לו ניתנאיש הקשר 
ותים ופרטיו שירה
 פון(תפקיד וטל)

1.  
 

    

2.      

3.      

 .סמך זהוסח מם לנושר על ידי עו"ד בהתאם על ידי המציע ויאתאשר יח נוסף דףף תן להוסיבלבד. ני הן להמחשהבטבלה לעיל  תהשורו •

 אמת. עילדל וכן תצהיריחתימתי ות זוי, זה שמ .3

 ______________      _____________                          
 חתימת המצהיר                      תאריך                      

 רשויא                  
 

__ ה בפני _______________ הופיע/ם ___יודין, מאשר/ת בזה כי ב אני החתום מטה ___________ עורך
מה החתי מורשה ה/ומס' ____________ ואשר הינתיו/ה על פי תעודת זהות יהשית/שזיאיי המוכר/ת ל
צפוי/ה תהיה /היהי יכבלבד והאמת  ואתלה ת כוו/ה לומר את האמזהרתיו/ה כי עלייע, ולאחר שהמטעם המצ

         י.מה עליה בפנ/רתו/ה דלעיל וחתםה נכונות הצה/אישר ן,חוק אם לא יעשה/תעשה כלעונשים הקבועים ב
       

________________   ______ 
 ימת וחותמת עורך דיןתח                            
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 _________________  :עת המציחתימ

 

 ו'מסמך 
 צורן ומית קדימההמועצה המק

 
 כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהלאספקת  2020/8 מס'י פומבמכרז 

 ןורצ קדימהת מיועצה המקוהמר בוע
 

 6971-ל"ו, התשיבורייםת גופים צ אועסקי חוק ר לפתצהי
 2.א.3ף בסעיף ת המציע בתנאי הסכחת עמיד לצורך הו

 

 לכבוד

  ימה צורןקד קומיתמה עצמו
 

ואת אמת כולה ה תא מרכי עלי לו לאחר שהוזהרתי   זהות מס'    הח"מ י אנ

 ר:ומבזאת לא רימצה ק,ה צפוי לעונשים הקבועים בחוכן אהי אעשה אלאם  וכי ד,אמת בלבה

 ד: חיידי יה מוגשת על במקרה שההצע

 (. וק""הח לן:)לה 1976-של"ותה, עסקאות גופים ציבורייםק אם לקבוע בחוניתן בהת זה תצהירי .1

 ק.הגדרתו בחואני תושב ישראל כר כי מצהי ניהנ .2

ההרחבה  יצוו ה,פי דיני העבודעובדים ל ה על זכויותרן שמיבעניייוביי תי את חקיימ מצהיר כי נינה .3

 מכרז.השירותים נשוא הוג רותים מסשין ם החלים בקשר למתהקיבוציימים סכההו

 נא למחוק את המיותר:  .4

ת שתי עבירומ רתוביא הורשענו י כהגדרתו בחוק, לאלי זיקהעל ל באני וכד היום ר כי עני מצהינה 4.1

ם אינתוהבטחת  ןיא כדשללפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  עבירהיינו וק, דהדרתן בחכהג

 .1987-מום, התשמ"זמיניר כש חוקלפי  רהאו עבי 1991-שנ"אגנים( התהו

 וקכהגדרתן בחיותר משתי עבירות נו בורשע, החוקדרתו בליי כהגזיקה אכל בעל  וא הנני מצהיר כי אני  4.2

 .האחרונה עד ההרשעהה לפחות ממונלפה שכרז חעות למהגשת הצרון לבמועד האחי כו

במשבצת  Xסמן לה )מא מתקיים אחדז ההצעות למכר הגשתון להאחרועד במ ימצהיר כ ינהנ, סףבנו .5

 (:ימההמתא

  'ן יווושק חו)להלן: " 1998-מוגבלות, התשנ"חשים עם יות לאנכוז וויוןחוק של 9סעיף  אותהור - חלופה א 

 י.לחלות ע( לא "זכויות

  אותןם ייואני מק ילות עחללחוק שוויון זכויות  9סעיף הוראות  - ב' חלופה . 

 ונטיות(: הרלו ך ולסמן בחלופות המשנהמשייש לה –ב' ה ימן את חלופיר שס)למצה

 ( 1חלופה) – יםעובד 001-חות מעסיק פהנני מ. 

 יותר. ראועובדים  001הנני מעסיק  – (2)פה חלו 

 : ת( סמן בחלופות המשנה הרלוונטיושיך וליש להמ –(  2לופה )מן את חר שסי)למצהי

 ים עבודה והרווחה והשירותד הללי של משרהכיפנה למנהל  מכרזכה בשיז ככל כי ביר מתחייהצהמ

 לשם –הצורך ובמקרה ,ותזכוי וןלחוק שווי 9 סעיף לפי וחובותי םשויי בחינת רתיים לשםהחב

 .ליישומן שרקב ותקבלת הנחי

 םהחברתיי םיירותהשלי של משרד העבודה והרווחה והל הכלנות למר לפניב בעבתחייר ההמצה 

ור ואם קיבל הנחיות זכויות, הוא פנה כאמ ןויולחוק שו 9 יףסע חובותיו לפי םינת יישום בחלש

 ועמזו ונעשתה יב בעבר לבצע פנייה חיצהיר התבמקרה שהמ) ישומןפעל ליחובותיו ום לייש

 (.בות זון התחיייה נתהתקשרות שלגב

ד העבודה, י של משרהכללל הנלעיל למ 5 סעיףי להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפתחייב יר מצההמ .6

גופים  עסקאותזה בחוק נח דרת מוועד ההתקשרות, כהגימים ממ 30, בתוך תייםברחהירותים השו הרווחה

 .1976 -של"ות ם,ציבוריי
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 _________________  :עת המציחתימ

 

  :תאגידי יד לעוגשת במקרה שההצעה מ

  יב בשמו.חיך להתסמ__________ שהנני משמש בו כ_________ ומו__עם המציע _מטיתן זה נ תצהירי .1

 תו בחוק. שראל כהגדרי י המציע הינו תושבר כצהיני מנה .2

דה, צווי ההרחבה ובעדים לפי דיני העל זכויות עוב ניין שמירהבעו ת חיובים אהמציע קיימצהיר כי הנני  .3

 תים נשוא המכרז. רום מסוג השישירותילמתן בקשר  החלים צייםקיבום הכמיוההס

 נא למחוק את המיותר:  .4

עבירות  יותר משתירשעו בוק, לא הוכהגדרתו בחו וכל בעל זיקה אלי ציעהמ היום דע מצהיר כיי הננ  4.1

ים תנאסקה שלא כדין והבטחת עהחוק עובדים זרים )איסור לפי  ההיינו עבירד ק,רתן בחוהגדכ

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

כהגדרתן  רותר משתי עביות, הורשעו ביו בחוקדרתכהגאליו קה ל בעל זיכ יע אומצהנני מצהיר כי ה 4.2

 .הד ההרשעה האחרונחות ממועה לפנשמכרז חלפה ל ותגשת הצעלה עד האחרוןק וכי במובחו

במשבצת  Xסמן ) להד מאיים אחרז מתקת למכההצעו להגשת חרוןד האמועי בבנוסף, הנני מצהיר כ .5

 (:המתאימה

  'שוויון  חוק" )להלן: 9981-, התשנ"חותיות לאנשים עם מוגבלוזכ ויוןוק שלחו 9יף סעראות הו - חלופה א

 ע.ציהמלות על "( לא חכויותז

  אותן. יים א מקוהויע ן זכויות חלות על המצוילחוק שוו 9הוראות סעיף  - ב' החלופ 

 יות(: נטיש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוו – 'ב ן את חלופהמע שסי)למצי     

 ( 1חלופה) – ם.דיעוב 100-סיק פחות ממעיע המצ 

 תר.ובדים אור יוע 100המציע מעסיק  – (2) חלופה 

 ת(: ופות המשנה הרלוונטיולחיש להמשיך ולסמן ב –(  2)ופה לחשסימן את  ריצה)למ

 ה והרווחה והשירותים י של משרד העבודללהכפנה למנהל מכרז יזכה בככל שיחייב כי מתע ציהמ

 לשם –הצורך  ובמקרה ,זכויות יוןוולחוק ש 9 סעיף לפי ויתבוחו םושיי בחינת םלשתיים ברהח

 .מןליישו רבקש נחיותת הקבל

 ים לשםברתים החותישיררד העבודה והרווחה והשמנות למנהל הכללי של ר לפבעב ביהמציע התחי 

 שוםחיות לייהנקיבל ם כאמור ואזכויות, הוא פנה  לחוק שוויון 9 יףסע לפיתיו חובו םיישו בחינת

רות שתה עמו התקשב בעבר לבצע פנייה זו ונעמציע התחיישה)במקרה  פעל ליישומן יותחובו

 .זו( תונתן התחייבה בישלג

, הרווחה העבודהמשרד לי של הל הכללמנ לעיל 5 עיףק מהתצהיר שמסר לפי סתעהמציע מתחייב להעביר ה .6

אות גופים סקע קה בחוח זגדרת מונכהרות, קשמועד ההתימים מ 30החברתיים, בתוך  ותיםירהשו

 .1976 -תשל"ו, ציבוריים

                                                                                                   

________________  _   _________________            

 חתימת המצהיר          תאריך       

           

 אישור

 

__ ני _________ום _________ הופיע/ה בפיבת בזה כי ר/ין, מאש______ עורך ד___טה __ם מאני החתו
ימה החת ורשהה מנו/____________ ואשר הי 'על פי תעודת זהות מסו/ה היתייזלי אישית/שת ר/המוכ

 י/התהיה צפוה/י יהיוכה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד /יועלי זהרתיו/ה כאחר שהיע ולעם המצמט
 י.פנב מה עליהדלעיל וחתם/ אישר/ה נכונות הצהרתו/ה ,ןשה/תעשה כיעאם לא  בועים בחוקהק שיםלעונ

            
_____  ____________    _________________            

  חתימת עו"ד                              "דועמת חות               
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 _________________  :עת המציחתימ

 

 ז'מסמך 
 צורןהמועצה המקומית קדימה 

 
 כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהפקת סלא 0220/8 מס'פומבי מכרז 

 ןורצ קדימהת מיועצה המקוהמר בוע
 

 לחבר המועצה  ה ו/אוהעדר קירבה לעובד המועצתצהיר בדבר 
 

 ____________:יךארת
 בודכל

 ןורצית קדימה מקומ מועצה
 

 ג.א.נ.,
 

מכרז להצעתי גרת ( במס"המציע" :___________ )להלן_______________ דיוגשת על יזו מ ההרהצ .1

 ורןצת קדימה ה המקומיעבור המועצ כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהלאספקת  8/2020' סמ פומבי

 ז.מכרלעתי מהצרד נפ חלק בלתי וההוומ "(המועצהן: ")להל

 ם:באים היפיהסע ותהוראי את דיעתהביאה לי ןרצו קדימההמקומית  צהועהמ הנני מצהיר בזאת כי .2

 :כדלקמןהקובע  ,"(קומיותהמ ותמועצצו ה)להלן: " 1950-ות, תשי"אצו המועצות המקומיל 103ס'  .2.1

ידי   על או שותפו אונו סוכ רובו,י קיד או עלבעצמו פין, במישרין או בעקי חבר מועצה שיש לו,  )א("
ל  ו בכמה, אאו בשמענה ל צה,ם המועשה עק שנעעס  ואוזה טובת הנאה בכל ח לק או קרוביהם, כל ח

ותים  שירמה דבר קבלת שירותב ה לחוזפרט מועדותיה,  צה או בועדהענין העומד לדיון במוע
 –המועצה מספקת לתושבים ש

ן  י החוזה, העסק או העניחר שנודע לו כאד ל , מי פהעל ו בכתב אועצה, בך למיודיע על כ   ( 1)
 ל; רוטוקום בפדעה תירשוהורים עומדים לדיון וההאמ

עה על  ב בהציע יצבו בועדה ולא נין במועצה אם על החוזה, העסק או העוניתף בדילא ישת    ( 2)
 ר להם; שאלה בקשכל 

 .1963-"גתשכ קעין, מקר בח מס ש תו בחוקשמעוב" לאדם פלוני כמלענין סעיף זה, "קרו    ( 3)

  שפטי בגוף מר ו חבא יות ל מנהיותו בע מועצה מחמת לות על חבר ינן ח)א( אהוראות סעיף קטן   )ב(
אותו חבר  אם היה  אלאן, קט ר באותו סעיףנאה בחוזה או בעסק כאמוה-לק או טובת שיש לו ח

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

או   ירותמאות לש ס חמאו קנשים דשלושה ח רמאס - קטן )א(, דינו סעיף  על הוראותהעובר    )ג(
 . "ענשים כאחדשני ה

 קמן:דלכבע הקוהמקומיות, ת צו המועצולא)א( 103ס'  .2.2

  רה חלק העולה על עש יםוראממה  יש לאחדשותפו, או תאגיד שאו קרובו, סוכנו  חבר מועצה,"
ם  קה ע סזה או לעוצד לח בו, לא יהיה יאד אחר הל או עובמהם מנשאחד  ווחיו אאו ברו אחוזים בהונו 

 ."ן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחותב  -זה, "קרוב" ענין ל צה; מועה

  , יותמוהמקיות ושרב של נבחרי הציבורים עת ניגוד עניינם למנידבר כלליב עהההודשל )א( 12 כלל .2.3

  :כדלקמן קובעה

חבר   - "העצומ רחב ין זה, "נע ל ;תמי ומקם הרשות ה ע סקהלע ואה צד לחוז יהיהלא  ר המועצהבח"
  ו"קרוב"  ה"טשליעל "ב הגדרות)ראה יטה בו לשעלי בו ברוא או ק שהואגיד ו תא וובאו קר הצעומ

 " .()ב((5)1-ו  ()ב(1) 1בסעיף 
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 _________________  :עת המציחתימ

 

 : כיהצהיר לני מבקש להודיע וך הנם לכבהתא .3

אחות  אח או ,תב בן אוזוג, הורה,  ןב(: רותימה קיש למחו) ילאין לי/יש ה רי מליאת המועצן חבבי .3.1

 ף.ותו שסוכן אלו  מי שאני אואף ל

ולה על חלק הע םהד מחיש לאפו, שותשו א ונ, סוכקרובוה, עצמו ר( חבריותהמ ש למחוקי) יש/אין .3.2

 ל אוההם מנמ דשאחו ת הצעתי אא ישתגה ותובאמצע המועצו של הברווחיאו  הונואחוזים ב עשרה

 בו. ובד אחראיע

 .מועצהבד בוכן העוס ואותף וג, שזבן  (רתויק המומחיש ל) ליש י/ין ליא .3.3

או  עילר לאמוה כבריקיש לי ם י אאת הצעת ללפסו תרשאי ההית מועצהל הש םרזיכהמועדת  יי כל ועדי .4

 נה.נכו אם מסרתי הצהרה לא

 .מתא נוזו הי הור בהצהראים, והאמלומ כוניםם ניניל הלע יתרמסם שהפרטי את כיהיר בזאני מצ .5

עצות צו המול( 3א)ב()103 ת סעיףוראוהמרט בכלל ובפ וראות כל דיןרוע מהגל יל כדיבאמור לע אין .6

לפי רות התקשר הפנים רשאית להתיר אישור שביה וברמח 2/3 ב שלברומועצת המועצה  , לפיהןתהמקומיו

 .רסמו ברשומותור ותנאיו פוששהאי ובלבד יותקוממה ועצותצו המל )א(א103סעיף 

 

  
 _________________: _ציעמת המחתי  ___________________יע: המצ םש
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 _________________  :עת המציחתימ

 

 'חמסמך 
 צורןדימה המועצה המקומית ק

 
 כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהלאספקת  2020/8 מס'פומבי מכרז 

 ןורצ קדימהת מיועצה המקוהמר ובע
 

 הרשעות קודמותר  העדתצהיר בדבר 
 

                  לכבוד
  צורןקדימה מקומית ועצה מ
 

 אהיה צפוי  כן אעשהלא  וכי אם ,דלבבהאמת  ואת להת כות האמאמר לו ליתי כי עהוזהרי הח"מ לאחר שנא
 ר:ומלאבזאת  חוק, מצהירב םועילעונשים הקב

 :ם יחידשת מטעגומ הצעהשה במקרה

 גיש.י משהננ המחירלהצעת במצורף  רי זה ניתןהיתצ .1

ות, עההצשת להג אחרוןד הועת שקדמו למנורוהאח ניםהש 7 בבפלילים  תיעשהור י לאהיר כצמ ינהרי .2
 כוש ו/אור דכנגו פו של אדם ו/אגו נגד, כ1977-זתשל"הק העונשין, חופי  ו עלו/א הנידמבטחון ה דנג ותעבירב

 אכי ל ןכ, ויישנותה אלאשר  ,זהרז א מכושנ ותהעבוד דות מסוגובביצוע עב יקלתחום עיסווגעות הנ תרוביבע
 .עבירה כאמור יןם בגיכיהל ידגמתנהלים נ

רגל  תטפשיו/או לוק טיים הנוגעים לפירמשפ יכיםהלאו /ו תמשפטיו תותביעי כנגדמדות וא על יצהיר כי מננה .3
 ם.יסוס נכו/או לכינ

את פרט ציע למה לעיל, על 3או ו/ 2 ףעיבסיכים כמפורט הל מתנהלים נגדואו ש/רשע ויע הוצמהש ככל ין,לחילופ

ך עור ניפומאומת ב ידו עלתום היר חצבת ם,ונכון להי נםאת הסטטוס בגיו"ל ם הניכיההל וארשעות ו/הה סוג
 פו להצעתו.ולצרדין 

 

 טעם תאגיד:מ תוגששההצעה מ במקרה

 להלן: "המציע"(.) _____________יע ____עם המצמט ____________כ __ שמני משהנ .1

  בשמו למכרז זה. חייבלהת סמךמו יננמציע ושההשמגיש חיר ת המצעהל ףרמצוב יתןה נרי זיהתצ .2

רון חאהעד מו למוהשנים האחרונות שקד 7ב  םילילבפ עושהורלא ו, ילעי מבמ או המציע כי הירהנני מצ .3
או ו/ אדםשל  ופוגכנגד , 1977-של"זתהוק העונשין, או על פי חו/ נהידמהחון בט רות נגדביעב, להגשת ההצעות

ר אש ,ז זהמכר אשונת העבודו וגע העבודות מסביצוע בהמצישל קו וסילתחום ע ת הנוגעותוו בעבירא/ו שוכר
 .ראמוירה כים נגדו הליכים בגין עבנהלמת אל כי כןו ו,ישנהתי אל

או ו/ טיותפשמ המציע, תביעותלי הממנ ו/או מי עלי המציעבמי מ או/ו יעהמצכנגד  דותמועהנני מצהיר כי לא  .4
 נכסים.ינוס ו לכו/א רגלטת ישפאו ל/ק ום לפירויעם הנוגטייפמש םהליכי

יל, על לע 4ו ו/א 3 הליכים כמפורט בסעיף ו/אות ועהרשימות י, קעליומבמי  אוע ו/המצי דכנגל שן, ככילחילופ
די ל יום עתחר בתצהיכון להיום, נסטטוס בגינם הנ"ל ואת הליכים הה וו/א עותההרשסוג  תאהמציע לפרט 

 המציע.הצעת פו לולצרין ך דרועבפני מת יע ומאוצממטעם המה יהחת מורשה
 ______________      _____________    

  חתימת המצהיר                     ריךאת
 אישור                
 __________י _בפנע/ה יפהוביום _________  ימאשר/ת בזה כורך דין, ע_ ________ה __טמ תוםאני הח

ם מטע מההחתיורשה מ ה/נוהי _______ ואשר_____ ות מס'ת זהתעודפי על ה /יתיוהלי אישית/שזי כר/תהמו
ם יעונשה לצפוי/יהיה/תהיה בד וכי האמת בל תאה וולעליו/ה לומר את האמת כ כיו/ה הרתיהזלאחר שויע, המצ

 פני. יה בעל מה/םל וחתילעה דרתו/הצה כונותן, אישר/ה נכא יעשה/תעשה בחוק אם ל םקבועיה
           ______________  ________  

 עורך דין תמותוח חתימת           
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 _________________  :עת המציחתימ

 

 'טמסמך               
 צורןית קדימה צה המקומועהמ

 
 כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהלאספקת  2020/8 מס'מבי פומכרז 

 ןורצ קדימהת מיועצה המקוהמר בוע
 

 ם מכרז אי תיאותצהיר בדבר 
       _______:_תאריך           לכבוד

  צורןקדימה מקומית  ועצהמ
 ,ג.א.נ.

ה עלי לומר את האמת כולרתי כי ר שהוזהאח__________, ל____מס'  ת.ז.נושא _, __אני הח"מ, ____________
 שים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:כן אהיה צפוי לעונעשה ואת האמת בלבד, וכי אם לא א

 ומנהליו. המציע"(, ומוסמך להצהיר בשם המציע________ )"_______________ מטעם משמש כ____ הנני .1

כלי עבודה וחומרי בנייה לאספקת  8/2020ס' מ מכרז פומביל עהמציבקשר עם הצעת  יתןנ תצהירי זה .2
 ."(המכרזהלן: ")ל המועצה המקומית קדימה צורןעבור  ואינסטלציה

 למכרז. יעצמה המוגשת מטעם הלהצע מציעחראי בשא המשרה אשר אאני נו .3

הסדר או קשר עם  תייעצות,באופן עצמאי, ללא ה מציעלמכרז הוחלטו על ידי ה מציעופיעים בהצעת ההמחירים המ .4
 וטנציאלי אחר.פ עמציאחר או עם  מציע

יש לו את או תאגיד אשר  אשר מציע הצעות למכרז רםלמכרז לא הוצגו בפני כל גו המציעהמחירים בהצעת  .5
 למכרז. יאל להציע הצעותצהפוטנ

 ה אחר מלהגיש הצעה למכרז.בנסיון להניא מתחר לא הייתי מעורב .6

 למכרז. מציעותר מהצעת היה גבוהה או נמוכאחר להגיש הצעה  מציעלן לגרום הייתי מעורב בנסיו לא .7

 מכל סוג שהוא.יש הצעה בלתי תחרותית הגעורב בנסיון לגרום למתחרה ללא הייתי מ .8

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

 ת התשובה(. א)יש לסמן בעיגול  נכון / לא נכון –ז שד לתיאום מכרמצא כרגע תחת חקירה בחתתף לא נהמש .10

 רט: פ אם לא נכון, נא

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 ם העסקיים, לרבות עבירות של תיאומייבלות על חוק ההגשנים האחרונות בעבירה שע בארבעהורהמשתתף לא  .11
 . בה(ש לסמן בעיגול את התשו)י נכון / לא נכון  –מכרזים 

 רט:ון, נא פאם לא נכ

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 חמש שנות מאסר בפועל. העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד כיאני מודע לכך  .12

______  ___________     _________________            

 חתימת המצהיר             תאריך      

 ראישו
 

 

_ המוכר/ת פיע/ה בפני _______________ הו___ת בזה כי ביום ____________ עורך דין, מאשר/אני החתום מטה 
ע ולאחר המציורשה החתימה מטעם מ ה/' ____________ ואשר הינוית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מסשאילי 

ונשים הקבועים בחוק אם לא היה/תהיה צפוי/ה לעואת האמת בלבד וכי י הללומר את האמת כו יו/ה כי עליו/השהזהרת
  ה עליה בפני.הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מנכונות  ר/השה/תעשה כן, אישיע

__  _______________    _________________            

  חתימת עו"ד                  דעו"חותמת                        
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 _________________  :עת המציחתימ

 

 'ימסמך                   
 צורןדימה המועצה המקומית ק

 
 כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהלאספקת  2020/8 מס'מבי פומכרז 

 ןורצ קדימהת מיועצה המקוהמר בוע
 

 מה לחשיפת מסמכי המכרזהסכי דבר הסכמה/אאישור ב 
 ( עצי דת המוי עמטי לביט הרלוונ  קל חא ה)נא למל

 
 

על כל חלקיה וא הו תעות הצלרבז, המכר ימכשיפת מסעתירה לח וה אשקתוגש ב שבמקרה בו דיע בזאתומע יצהמ
  הינה: דתועמ וכה,הזבחירת ן אחרי י ובילפנ בין רז,למכ אולב שהובכל ש

  זו:ר הסכמה ומצרף חתימתו לאישועמו מט זרמכי המכסמל שיפת כם לחכימס .1
 

  ציע(מה)חתימת  ___________ המכרז: סמכימסכים לחשיפת מ

ים מעטיסוד ה רוט ועליים, לפי הפמכסהמ תת יתרשיפלח סכיםמ נוהמכרז ואיממסמכי  חלק תפשים לחמסכי .2
  ים: הבא

   סכמת: מו מכים שחשיפתםמס    
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

   תם:יפלחשן הסכמה ים שאכימסמ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

  הנ"ל:  סמכיםמסכים לחשיפת המ ואינ הטעמים בגינם המציע 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
 דון.תילא  -יפה החש ילאקי המציע מוייפורטו בה נ ר לאם אשלשהם כיכמי חשיפת מסיובהר כי בקשה לא

 הצעת המחיר. תפחשיללא ניתן להתנגד  ט,לעמדת בתי המשפ םהתאב כי כן יובהר
 
 

__________________ 
  ותמת וחתימת המציע ח                        
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 _________________  :עת המציחתימ

 

 אי"מסמך 
 צורןימה ת קדקומיהמועצה המ

 
 כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהלאספקת  2020/8 מס'פומבי מכרז 

 ןורצ קדימהת מיהמקו ועצההמר בוע
 

 זמסמכים הנדרשים במכרה  רשימת

     

 :רותהע 

 __________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

  

 

 (-/+)ן מוסי הדרישה 'סמ

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

  .למכרז ד' כמסמךעו"ד בדבר פרטי המציע, בנוסח המצורף אישור  .2

  למכרז. ה'כמסמך  אי הסף, בנוסח המצורףתצהיר בדבר ניסיון ועמידה בתנ .3

4. 
 מך ו' כמס, בנוסח המצורף 7619-וריים, התשל"ווק עסקאות גופים ציבצהיר לפי חת
 מכרז.ל

 

5. 
מ, אישור מרו"ח מוסמך או מפקיד ע"רשה מאת שלטונות ממותעודת עוסק העתק 

 .ר מפקיד שומה על ניכוי מס במקורכחוק ואישו שומה על ניהול ספרים
 

  מסמכי המכרז.ת קבלה בדבר רכיש .6

7. 
, בנוסח המצורף צהחבר המועו ללעובד המועצה ו/א ר קירבהתצהיר בדבר העד

 למכרז. 'זך כמסמ
 

  כרז.למ 'חכמסמך ף צורהמ ודמות, בנוסחות קעעדר הרשבדבר התצהיר  .8

  למכרז. 'טמסמך כרז, בנוסח המצורף תצהיר בדבר אי תיאום מכ .9

10. 
 'מך יכמסורף מכי המכרז, בנוסח המצה לחשיפת מסאישור בדבר הסכמה/אי הסכמ

 למכרז.
 

11. 
 זההצעות למכר ועד האחרון להגשתכון למעדכני נפלט  – ידהינו תאגם המציע א

, העתק תעודת המציע ם לאישיות המשפטית שלנטי, בהתאמספרי הרשם הרלוו
 .המציעשל רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה /אישור עו"ד כןיע, ואגדות של המצההת

 

12. 
, כשהם וכאל שאכן הוצאו ל ידי המועצה, ככלאו עהוצותק ממסמכי ההבהרות שע

 ידי המציע. ים עלחתומ
 

  המציע.הם חתומים על ידי כשמכרז, מכי הכל מס .13

 או רשימתב'( ך למסמ 3 )ס'ף סהי נאתן לבי הזך ין מסמב הרימצא סתיככל שת – מציעיםה בלשומת תל
ם יעיצחובת המומה מסמך זר בור על האמבג' ימסמך במור בהא –למסמך ב'(  4 רף )ס'שיש לצהמסמכים 

 .כאמור תירהל סקרה שבמ העצומות ללפנ
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 _________________  :עת המציחתימ

 

                               סטלציהכלי עבודה וחומרי בנייה ואינלאספקת מסגרת  החוז
 מועצה המקומית קדימה צורןור העב

                 2020נת ש ________דש לחו  ________ום בי רןצו מהקדיבנחתם ערך ונש 

 
  קדימה צורן מקומיתהמועצה ה  בין:         

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

 חד;אד מצ                                                                                                      
 ____________________פ. ת.ז./ ח. __________________________לבין:        

 _______________ ז..__ ת______________עמו טמה מורשת הובאמצע    
 _________ 'קס__ פ________ ___ טל'____________________ רח'מ    

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

 
רי בנייה עבודה וחומי כלאספקת ל 8/2020מס'  ביפומז רמכ מועצההמה סרפ __________וביום  יל:אוה

 ;("כרזהמ": )להלן מה צורןקדיומית ור המועצה המקעב הואינסטלצי
 

, תיםרוישאת הה ל פקסול מועצהעם ה מסגרתה הציע להתקשר, בזכרלמיש הצעתו הג והספק  יל:והוא
 ;ה ונספחיוז זהנאי חותועל פי  מכרזהתאם לב ,לןהגדרתם להכ

 
 ;ק למכרזהספ תלת הצעעל קבליצה מ_ ה_______ םומי תהבישיב יםזרהמכת עדוו  יל:ואוה
 

ראש  ה_____ החליט_____ מיום________ מס'  בתהשימים יכרזעדת המי עיון בהמלצת וחראו  :אילוהו
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 כדלקמן:דדים בין הצה והותנ הוסכםהוצהר,  לכך אי

 מבוא .1

נועדו ה זזה חובם פיעיהס ותרותו. כתנאימתנאי  נו ובחזקתמיד הנפר לתיב קחלוה הומ זהזה לחווא מבה .א

ם לחוזה זה מהווים חלק צורפיחים המה. הנספהוראות חוזה זו לפרשנות שמיש ולא ד,בלבת לשם הנוחו

 חיו.ולנספלחוזה א ה היונה", הכוחוזהמר "נו, ובכל מקום שנאמד היפרנ יבלת

 תאוורה ברויג ספחיו,ות נאין הורהחוזה לב תווראן היה בירתס לרה שמקל בכ לעיל, ורעל אף האמ .ב

 . החוזה

 הגדרות .2

צידן )אלא אם כוונה בשרות להלן, ההגד למונחיםיו מהחוזה יה מהווים חלקה כיםהמסמל ובכה בחוזה ז

  מגופו של עניין(: עתשתמת מרחא

 ף לחוזה בעתיד.רכל מסמך שיצוה ונספחיו, לרבות חוזה ז   - "החוזה" .א

 כנספח א', כמפורט בכתב הכמויות, המצורף ואינסטלציהיה בניבודה וחומרי כלי ע -" ריםהחומ" .ב

 .וזהלח

 .קדימה צורן המועצה המקומית    -" עצהמוה" .ג

עבור המועצה  כלי עבודה וחומרי בנייה ואינסטלציהלאספקת  8/2020י מס' מכרז פומב -" המכרז" .ד

 י המועצה.על יד שפורסם, רןצו קדימה המקומית 

 .חוזה זה מש כמנהל לצורךמך על ידה לשאשר הוסהמועצה, ציג נ  -" המנהל" .ה
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 ל ספקרשיו, וכן כובדיו, שלוחיו, מויגיו, ענצ , לרבותזוכה במכרזהוכרז כע שמציה   -" הספק" .ו

 .ותיםמו לצורך ביצוע השירו או מטעמשנה הפועל בשמ 

ונה לשביעות רצ, נסטלציההבנייה והאיכלי העבודה וחומרי בלה ופריקה של אספקה, הו   -" השירותים" .ז

צרכיה, ת, על פי לע מעתמהספק  עצהבצע המותשת להזמנוהתאם ב ,של המועצה

והכל הזמנת עבודה חתומה, באמצעות דעתה הבלעדי והמוחלט,  תקציבה ושיקול 

 .להוראות כל דין בהתאםו פחיהםהחוזה על נסהמכרז ו כמפורט במסמכי

 התקשרות מסגרת .3

צה וע, בהתאם לדרישות המעילל םכהגדרת לאספקת החומריםגרת סהתקשרות מ ות הינהההתקשר .א
 מעת לעת.

בות ולפי , בהתאם לנסיספקהבצע הזמנת עבודות מול דעתה מעת לעת, לרשאית ולפי שיק תהאצה המוע .ב

 כפי שיהיה מעת לעת. שיקול דעת המועצה ולצרכיה

 צה, לרבות כלשל המועודה ות העבנבהתאם להזמלמועצה בה לבצע את השירותים חלה החועל הספק  .ג
והחוזה ובהתאם  לכל תנאי המכרז תאםבה ט בהזמנת העבודה,ורהנלווים, הכל כפי שיפ השירותים

 ראות כל דין.להו

וע, ביצהשלבי אופן ביצוע השירותים, ם, מאפייני השירותים, הל(, מועדיהיקף השירותים )אם בכל .ד
 הבלעדי. שיקול דעתה ה, ועל פי צצורכי המועעו מעת לעת על פי ייקב, "בוכיוצ

שהו ו/או במועדים מהם ו/או בהיקף כל קחל ספק את השירותים אומה המועצה אינה מתחייבת להזמין .ה
פסקת ביצוע השירותים בכל עת במהלך על ה כן רשאית המועצה להורות לספק מסוימים, אם בכלל.

וסוג  מכל מין ו/או שיפוי,לכל פיצוי  יהיה זכאי , וזאת מבלי שהספקההארכה תו/או תקופ החוזהופת תק

 שהוא בקשר לכך.

בלעדי, על צמצום הזמנה ו/או צמצום ת לפי שיקול דעתה העכל אית להודיע לספק, בהמועצה רש .ו
התמורה עור יחסי מעבודה. במקרה כזה, יהא הספק זכאי לשישירותים שלגביהם הוצאה לספק הזמנת ה

על פי קביעתו של  ק בפועל,על ידי הספ ודה שבוצעהב, בהתאם לערך ביצוע השירותיםבעה לצושנק
ל נה וכי העבודה בוצעה כראוי לפי שיקור המועצה כפי שהוזמועב בפועל העבודה בוצעההל ובלבד שהמנ

 ור, כמו כןירותים כאמם הספק לא יהא זכאי לכל תשלום בגין שדעת המועצה. בהעדר התנאים האמורי
עקב חלופיים שנמנעו ממנו ויים או ן רווחים צפפיצוי בגי ,שלום, החזרא יהיה זכאי לכל תהספק ל
ו ה מנוע מלטעון טענה בקשר להסתמכות אנזק אחרת. הספק יהי ענתאו בגין כל ט הזמנההפסקת 

 דומה בעניין זה.להפסד הכנסות צפויות או כל טענה 

בלעדי ועל היקול דעתה ביל והכל בהתאם לשלות במקרת מספר מטלספק המסג המועצה רשאית להוציא .ז
 ועצה.כך בהתאם לדרישות המלהיערך לספק המסגרת 

עצה רת זה כדי להבטיח לספק הזוכה כי המובהתקשרות בחוזה מסג איןהסר ספק מובהר, כי למען  .ח
וחוזה  )אם בכלל(,יקף כלשהו ת ותזמין ממנו שירותים כלשהם ו/או בהתמסור לידיו שירותים ו/או מטלו

 ק לא תעמודיבותה של המועצה. לספמעט התחיל ,התחייבותהמסגרת כל  ר כלפי ספקמסגרת זה אינו יוצ
 צה ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.או תביעה כלפי המוע/ה וטענה ו/או דריש כל

בלת מסגרת זה, כפופה לק חוזהאות להורבהתאם  חומריםהזמנת ו/או  יםמסירת שירותובהר, כי מ .ט
 .םצועמים לביורים התקציביים המתאיהאיש

 יקףבה ותים בפועל,צוע שירנה לספק, כל זכות לבירת אינה מקל חוזה המסגעהחתימה צם הר, כי עמוב .י

 תמורה כלשהי. או לקבלת  כלשהו
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בהתאם לשיקול  ות לספק למתן השירותים והיא יכולה,ר בזאת כי המועצה אינה מעניקה בלעדימובה .יא

 חוקית אחרת. דרך בכלהתקשרות צע או לב החומריםנת ספים לצורך ביצוע הזמכרזים נודעתה, לערוך מ

ן היקפי א כלפי המועצה, בגיו תביעה שהיו/אנה חוזר, על כל טע לתימוותר באופן סופי, מלא וב הספק .יב
או בגין פער כזה או  ו/או סכומןמועצה מהספק ו/או מהספקים הנוספים הזמנות העבודות אותן תבצע ה

עבור  םירותישדרשו לבצע נפים נוסהספקים הי מבהן הוא ו/או מהפעמים ככל שיהיה, בין מספר ר, אח
 המועצה.

כלשהו ו/או במועדים  בהיקף תיםמהשירוזה ין מהספק איהזמת לעצה אינה מתחייבהמומובהר, כי  .יג
 לל. מסוימים, אם בכ

עת ו איזה חלק מהם, בכל ם אורות לספק על הפסקת ביצוע השירותיכן מוסכם כי המועצה, רשאית לה .יד
יפוי, מכל שיהיה זכאי לכל פיצוי ו/או הספק וזאת מבלי ש רכה,ההאת ו תקופו/א החוזהך תקופת במהל

 בקשר לכך. הואג שמין וסו

 ספקת הרוצהוההתקשרות מהות ה .4

מתחייב  ספק, והם לעילהשירותים כהגדרתאספקת שרות מסגרת לתהיה התקקשרות עם הספק ההת .א
 להוראות םבהתאה ווצרכי בהקצי, תהמועצישות הלדרו זהלהוראות החו ים בהתאםרותלספק את השי

ות , וזאת על פי הזמנטלעדי והמוחלהב עתהה, ובהתאם לשיקול דבהיקף שייקבע על ידי המועצ, וזהחה
סמכי המכרז והחוזה, נדרשים עבור המועצה, הכל כמפורט במוהספק יבצע את השירותים ה ,עבודה

החוזה  ראותלהו, בהתאם או(שרות )ככל שיוצפת ההתקודה שיוצאו במהלך תקועב בכפוף להזמנות
 .ועצהות המודריש

המועצה, זאת  מיותים בכל מקום בתחוהשירספק את ק להספועצה יכולה לדרוש מהמובהר ויודגש, כי י .ב

ל את הספק מראש, ולספק לא תהיינה כ ובלבד שעדכנה ,צידה והכל לפי צרכיהללא כל תשלום נוסף מ
  ת בשל כך. ו דרישוענות ו/או תביעות ו/אט

על פי יר כש הוא כיו ,קסים כדיןכי הוא פועל ומנהל פניר צהמ ספקמור לעיל, האות הללילגרוע מכלי מב .ג
זה בעל כל האישורים, ההיתרים  ובכלל ,חוזה, בהתאם ללמועצהעל ידו  את השירותים ספקן לכל די
 ככל שיבוטל. יןפי כל דעל  ורך מתן השירותיםלצ שיונות מכל מין וסוג שהוא הדרושיםוהרי

לעדכן  ספקב הבו שינויים, מתחיי ייערכושמתן השירותים או ך צורל ושכלשהו הדר שיוןרי/היתר/שוראי
 .באופן מיידי ינויה בדבר הביטול או השמועצאת ה

כולת והציוד אדם, היהו הניסיון, המומחיות, הידע, הכישורים, כוח בזאת כי יש ל ספקהיר הוד מצע .ד
 הה.וועית גבת וברמה מקצמיומנוהדרושים לספק את השירותים ב

א )אם הו ספקות של האגדההתכי או במסמ דין, בחוזההגבלה ב כי אין ספקה יר ומתחייבעוד מצה .ה
 ה.שירותים בהתאם לחוזה זה פקתאסול הז להתקשרותו בחוזהאגיד(, ת

, כי ספקלידוע משתנים. בכמויות ובמועדים רשאית להזמין את ביצוע השירותים מעת לעת  המועצה .ו
ת זמנו, בהתאם להספקה ל ידיעפועל נתנו בשירותים שייהבעד  תמורה קספלשלם ה מתחייבת לעצמוה
, רזמכה, במועדים ובאופנים המתוארים במסמכי המועצה דייל ביות חתומות ומאושרות כדין עקצית

זכאי לתשלום,  ספקלא יהא ה - הזמנה תקציבית קבלת יובהר במפורש, כי ללא .חוזההובכפוף להוראות 
 .ועצהמרשות הם לובדיאם העמיד ע אף
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ה מועצודרישת ה פקסף כלשהו מאת היקבה תיםומין שירלהזה אינה מתחייבת מועצה, כי ספקידוע ל .ז

ב הרגולטורי תקציבה, המצ, מועצה, בהתאם לצורכי התיעשה מעת לעת ספקאת המ יםלקבלת השירות
את ותה לבצע מרת על זכשוה מועצ. הוהמוחלט דיעפי שיקול דעתה הבלל וע תתה עהשורר באו

נת בלי להזדקק להזממה, בדיומצעות עבא בעצמה, חוזה זה, כולם או מקצתם,ושא ם מהשירותי
טענה כנגד  לא תהיה כל ספקה, ולמועציקול דעתה הבלעדי של ה, הכל על פי שספקהשירותים מאת ה

תים קבלת שירוך לפרסם מכרז אחר לצור המועצ. כמו כן, רשאית הןות כבחר לעשיה ככל שתמועצה
 ה. מועצעל ה להח דיןלבכפוף  הכללהזמין חלק מן השירותים ללא מכרז,  או/או דומים וזהים 

 שיידרשככל ולהיות זמין לביצוע השירותים  ועצהף עם המלשמור על קשר מיידי ורצו מתחייב פקסה .ח
 . הכלולה בהצעתו מעבר לתמורה מורה נוספתתכל  וללא שרותהתקך תקופת הבמהל

 צורך הזמנת החומרים.המכסה הכספית המוקצית למועצה לשתימסר לספק, תפורט נת העבודה מזבה .ט
, ולוודא כי לא תהיה המועצהשיבוצעו על ידי  הזמנות העבודהלבצע רישום מעקב אחר  מתחייב פקהס

. יובהר, כי הספק לא יקבל בהזמנת העבודהמפורט כלמועצה, המוקצית חריגה מהמכסה הכספית 
 למועצה כאמור.מוקצית הגות מהמכסה הכספית אשר חורה ודעבהזמנות 

 8:00-17:00ה' בין השעות -בימים א', שיהיו זמינים פוןמייל וטל בות, לריק משרדמתחייב להחזהספק  .י
, אשר יהיה זמין לפניות המועצה גם מעבר לשעות להחזיק בטלפון ניידמתחייב הספק לפחות. כמו כן, 

 .ם דחופים, לצורך מתן מענה במקריהנ"ל

צוע בי תאר יה רשאית למסוהה תמועצ, הדלעיל ורכאמ שירותיםצוע הבבי ספקהם לא יתחיל א .יא
 ספק על ידי השירותיםות ביצוע בהוצא ספקבעצמה ולחייב את ה םלבצע אחר או קספלידי שירותים ה

 זאת, וספקבהצעת ה השירותיםעל מחיר עלו י השירותיםם אם מחירי ג ות נלוות,, לרבות הוצאאחר
 .יןדוזה זה ובהתאם לכל פי חל ה עמועצל הרוע מיתר זכויותיה שמבלי לג

וכי הוא  זה חוזהי ל פשעליו לבצע ע שירותיםי האת כל פרט בדקאת כי הוא יב בזחיתמור מצהי פקסה .יב
ת, לשביעות רצון קדנובנאמנות, בש ,ית גבוההברמה מקצוע שירותיםלבצע את כל הומתחייב מסוגל 

 הצעתו.  ובמחיריחוזה זה רז והמכלהוראות ובהתאם  המועצה

הספק לצורך  על ידיסקו יועובדים אשר העות זה אתר אית לדרוש לאששתהא ר המועצהכי  פקסע לידו .יג
 יםשירותה העוסק במתן ספקה של ה רשאית לדרוש להחליף עובדמועצן תהא העבורה וכ יםמתן השירות

 ה.מועצת הולפעול מיידית בהתאם להורא קספה ה, ועלמועצל

 יות המנהלסמכו .5

ים כות השירותואיהספק י יד עלצוע השירותים יוק ולפקח על אופן בלבד לבקר,מוסמך  יהאהמנהל  .א
 חוזה.בהתאם ל

תו לביצוע התחייבויותיו כלפי המועצה ומאחריומ רר את הספקאין בפיקוח של המנהל כדי לשח .ב
 הספק את אחריותו של כדי להקטין , ואין בביקורת המנהלזה וכל דיןהחו שירותים בהתאם להוראותה

 רותים ואיכותם.השי ביחס לביצוע

החליט . הספק עומדים בתנאי החוזה תנו על ידיהשירותים שני שר כילאות מכל הינו בעל הסההמנ .ג
פק ל הסוע ר סופיתהחלטתו כאמוא רותים, תהל כי קיימת אי התאמה או חוסר ביחס למתן השימנהה

 תשלום נוסף.ל כך לזכאי בגין כ צון המנהל, ללא שיהאם לשביעות רוע השירותייהא להשלים את ביצ

 תים. וביצוע השירלהל בקשר מנה וראותה לכ חרמתחייב למלא א הספק .ד
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 שירותים המבוקשיםה .6

 םדרתכהג לאספקת החומריםעבודה  תזמנמי שהוסמך על ידו לצורך כך, יעביר מעת לעת, ה המנהל או .א
 המייל.  ת הטלפון אובאמצעו הזמנת העבודה תישלח. לעיל

או ת ו/א תהיינה דרישולספק לו לספק עבודה תנהזמר לתדירות הוצאת באשול דעת בלעדי צה שיקלמוע .ב
 טענות בקשר לכך. 

עוד לא  וזאת כל הזמנת העבודה,נות את פרטי ועצה רשאית לבטל ו/או לשתהיה המך, במקרה הצור .ג
פון או טלהשלח באמצעות ודה תיזמנת העבי הטההודעה בדבר ביטול ו/או שינוי פר. ניתנו השירותים

 ל.המיי

עם על הספק לתאם  .עבודהת ההזמנות המועצה בלדריש אםהתב השירותים הספק מתחייב לספק את .ד

   עה למועצה.עתיים לפני מועד ההגלפחות שבאופן טלפוני, , עתו למועצהאת הגהמנהל 

ת , באיכוופקו בכמותס השירותיםכי , רק עם אישורו בכתב של המנהל יםכמבוצע ויחשבי השירותים .ה
את הספק די לפטור ל ו/או מי מטעמו בכל המנהש ואין באישור ייובהר, כזה.  זהחובייב ובאופן המתח

 וכיו"ב. םפקת, למועד אסם, לטיבםחומריהת לאיכות לרבו חוזהמאחריותו על פי דין ועל פי ה

 השלא אושרותים בכמות שיראו סיפק ו/ מראש הזמנת עבודהמבלי לקבל  םכלשה סיפק הספק שירותים .ו
מהמכסה הכספית שהוקצתה למועצה  החורג פיבהיקף כסו/או סיפק שירותים  דהת העבוהזמנבמסגרת 

 כאמור.  תיםשירו ם כל תמורה בגיןוצה בתשלבת המועחייתהיה , לא בהזמנת העבודה

חומי תבופריקתם  הובלתם, החומרים העמסתשהשירותים כוללים את י ידוע לו צהיר בזה כהספק מ .ז
 וללא תוספת מחיר.   בתאם לדרישות המועצה ועל פי כל דין או הנחייה מחייהתב וזאתמועצה, ה

אשר אינם  ,אינסטלציהאו חומרי /חומרי בנייה וו/או  כלי עבודהלהזמין בקש המועצה במידה ות .ח
ספק. במידה נם מהה חייבת להזמימועצ, אין הלחוזהכנספח א' ורף , המצתים בכתב הכמויועמופי

חומרים לפי ת הא תחייב הספק לספק למועצהמ, את החומרים כאמור מהספק ותבקש המועצה להזמין
 , הכל לפי שיקול דעת המועצה.דיםהצד מחיר שיוסכם בין

תתבצע באמצעותו  ר, אשתחזק אתר אינטרנטלהפעיל ומהספק להקים, ל המועצה תהא רשאית לדרוש .ט

 על ידי המועצה.זמנת החומרים ה

 םהחומרייכות א .7

 או מום כלשהו.ו/מכל פגם  יםונקי מיםשל, במצב תקין, יםחדש םכשה ריםהחומהספק יספק את  .א

שקיים תקן ים מקובלים ככל בטיב ובאיכות מעולים, העומדים בסטנדרט החומריםהספק יספק את  .ב

 יםיבמסוג זה חי חומריםות והגופים שם לדרישות כל הרשויה ולא קיים תקן, בהתאדובמי ,לגביהם

 ות ומשרד התעשיה והמסחר. ם לרבות, משרד הבריאבאישור

, אלא אם קיבל על כך אישור מראש כתב הכמויותב יםהמפורט אלהערך ל ישוו חומריםהספק לא יספק  .ג

 םחומריספק תחליפים לנה חייבת לאשר לספק לימו. יובהר, כי המועצה אממי מטעובכתב מהמנהל ו/או 

 .הםערך ל ישווהם גם אם 

 חומריםשסיפק הספק. היה וה לחומריםדי לערוך בדיקות פי שיקול דעתה הבלע צה רשאית עלהמוע .ד

כל , יחויב הספק בעלות הבדיקה. אין בסעיף זה בכדי לפגוע בחוזהאת דרישות ה מיםתוא םאינ יםנבדקה

 .ל פי החוזהעעצה על פי דין ו/או ואחר לו זכאית המסעד 
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על ידו בכל מקרה  וקשסופ םחומרילהחליף  מהספקלדרוש , על פי שיקול דעתו, יהיה רשאי המנהל .ה

את ההזמנה ו/או בכל מקרה  מיםתוא םו/או אינ חוזהישות הדרב יםעומד םאינ ושסופק חומריםשה

חודש ממועד  ךתוב , וזאתה ו/או נזקלאו תקפגם ו/או קלקול ו/ הםאו בחלק מם חומרישהתגלה כי נפל ב

ימי עבודה  שנית בתוך , יעשה זאמרים כאמוראת החוחליף לה למועצה. נדרש הספק םחומריה אספקת

 החומריםהודעה כאמור תיעשה בדרך שבה בוצעה הזמנת . םלפתהחהודעה על הצורך בהמרגע קבלת 

 וכיו"ב. הד הגעתסדרים בדבר מועהויחולו עליה אותם ה

 חוזהשנקבע בבמועד מאוחר מזה  פםאו יחלי םליפוהוא יסרב להח חומריםהיה והספק יידרש להחליף  .ו

ש המחירים פרבעצמה והיא תחייב את הספק בה חומריםאית לרכוש את הזה, תהיה המועצה רש

 ובהוצאות הכרוכות בכך. 

 לוחות זמנים .8

להלן דויק, על פי המועדים הקבועים מלא ומ באופןלימם, ירותים ולהשצע את השבלהספק מתחייב  .א

הזמנים יה בלוח דחיאו  ארכהתן לספק כל . לא תינהזמנים שיצורף להזמנת העבודה לוחבהתאם לו

 . בכתב נהלו באישור המא/פורש בחוזה זה ואלא על פי המצוין במ ור,האמ

היו בשליטת הספק, ת המנהל לא עים שלדן או על ידי תנאעליו כח דייכוב בביצוע השירותים על ינגרם ע .ב

ת קרו לאחרמועצה, מיד נוע או להסיר את העיכוב, רשאי הספק לבקש מהולא הייתה לו אפשרות למ

תהא צה והמועה בלוח הזמנים ימת הספק על העיכוב, לפי המוקדם, ארכה מתאמועד ידיע עיכוב אוה

 בבקשת הספק.  שבבהתחותה דערשאית לאשר ארכה, לפי שיקול 

תים לתקופה זמנית, מכל סיבה לדרוש מהספק להפסיק לאלתר את ביצוע השירותהא רשאית  ההמועצ .ג

, לפי קביעת המנהל ובהתייעצות עם םלוח הזמני כו מועדיוארי כאמור, ו השירותיםשהיא. אם הופסק

  הספק.

חס כאמור, למעט בי ותיםרהשית ל פיצוי או שיפוי מהמועצה בגין הפסקכהספק לא יהא זכאי ל .ד

 על ידו.  , כפי שהוכח למנהל ואושרבלבד שנגרמו לספקאות ישירות צלהו

ת אי עמידה בלוח רותים, מפאהשייצוע ב בקציש את ן שהוא, להחבכל זמאם יהיה צורך לדעת המנהל,  .ה

תו ל דעושיקי נקוט ללא דיחוי באמצעים הדרושים, לפלספק בכתב והספק יל נההמ , יודיע על כךהזמנים

 . השירותים במועדטיח את השלמת ל, בכדי להבהות המנובהתאם להנחי

ה כי אי עמידוזה זה ובח דיי ויסותנאי עיקר ההינר ומאשר כי ידוע לו שעמידה בלוח הזמנים הספק מצהי .ו

ל החוזה במקרה כזה תהיה בשיקול לתר. ההחלטה על ביטולא, הינה עילה לביטול החוזה זמניםבלוח ה

 המועצה.  י שלדבלעה דעתה

הזמנת העבודה במייל או במועד ביצוע  ד משלוחהיה במועאצל הספק יזמנת העבודה קבלת המועד  .ז

, תיחשב 17:00ל הספק לאחר השעה נת העבודה התקבלה אצבמידה והזמ זמנת העבודה בטלפון.ה

ר ו. יובהר, כי תדפיס איש8:00בשעה  עבודה שלמחרתהספק ביום ה לאצה הזמנה כאילו התקבלה

, ולספק לא בדבר קבלת ההזמנה אצל הספקר סופי ומוחלט ישול ייחשב אה במייזמנת העבודשליחת ה

 ך.כל בקשרתהא כל טענה ו/או תביעה 

. אספקת פקהזמנת העבודה אצל הסקבלת  ממועד ימי עבודה (2שני ) בתוךלמועצה ופקו יסחומרים ה .ח

 .נהלמלהנחיית ה, בהתאם ברחבי המועצה ,8:00-15:00בין השעות  ה'-א'ע בימים החומרים תתבצ

 .ותדחופעבודה ות לבצע הזמנ במקרים מיוחדים ודחופים, וע מן האמור לעיל, המועצה רשאיתגרמבלי ל .ט

פות דחוה , כי מספר ההזמנותיובהר שעות. (5) חמש תתבצע בתוך חומריםקת הבמקרים כאלה, אספ

   הזמנות בשנה. (5)חמש  שתהא המועצה רשאית לבצע לא יעלה על
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 תקופת החוזה .9

תקופת להלן: "לעיל ו) ממועד חתימת הצדדים על החוזה ל, החלשנה אחתזה הינו  חוזהתוקפו של  .א

בת שנה או  , כל אחתתקופות נוספות רבעבא וזהחפת האת תקו להאריךת רשאי בלבד המועצה. "(חוזהה

ש חמ לא תעלה עלקופת ההארכה ות חוזההתקופת סך כל  (."תקופת ההארכהלן: "להולעיל ) נהממ חלק

  שנים. (5)

י יום לפנ 30 בכתב ספקהחוזה, כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה ל ת תקופתאלהאריך  המועצההחליטה  .ב

 .ת החוזהתקופ תום

 על חתימתו ועדבמ ועצהלמ ספקה ימציא, לעיל כאמור החוזה תקופת את ריךלהא צההמוע טההחלי .ג

, המועצה תדרוש אשר אחר מסמך וכל, ףבתוק נקאיתב וערבות טוחבי ליסותפו ההארכהלתקופת  החוזה

 .החוזה תנאי פי על הכל

רם ט אספקתםוסיום החוזה רם מועד שהוזמנו ט ריםיובהר, כי על הספק יהיה לספק שירותים ו/או חומ .ד

שירותים ו/או אספקת מלא הו לעמוד עד לפק ימשיכות הסויייבוכל התח בוצעה לפני מועד סיום החוזה

  .וזמנוהחומרים שה

 הבלעדי השיקול דעת יפל עת ע כלב החוזהאת טל שאית לבה תהא רצועמהן האמור לעיל, מבלי לגרוע מ .ה

 הודעהוזאת ב שהם בגין הביטול,יים כלשתחויב בתשלום פיצו נימוק ומבלימבלי לתת כל , והמוחלט

 בהודעה. קובנבמקרה כזה יראו את החוזה כאילו נחתם מראש עד למועד ה. מראש יםמי 30של בכתב 

 בחוזה ההתקשרות כי במפורש זאתב כםומוס מובהר ,המכרז ומסמכי הוזהח הוראות מיתר עלגרו מבלי .ו

 כיםמוסמה הגורמים יל ידע תקציבי אישור לקבלת כפופים החוזה מכוח התמורה תשלום וכן היקפה, זה

 .דין פי לע במועצה

 חוזהקובה בתהיה זהה לתמורה הנכה רבתקופת ההא ספקעל אף האמור דלעיל, התמורה אשר תשולם ל .ז

 . זה

תקופת ו/או במהלך תקופת החוזה תהא  ספקא חוזה זה על ידי הנשו יםהשירות ועביצפק, ען הסר סלמ .ח

בתות וכל הש ומים, שביתות,עיצ לאף במהלך קיומם ש ,ורציףשוטף  באופןה, ככל שתהיה, ההארכ

 . מועצהמניעה אחרת החלה על עובדי 

 התמורה  .10

יצוע כל לבובכפוף  ה,את המועצחתומה כדין מבהתאם להזמנה  ,בפועל שירותיםהספקת האתמורת  .א

ל ידו הצעת המחיר שהוגשה עורה בהתאם לתמ קהספהמכרז והחוזה, יקבל יו מכוח ותהתחייבוי

 גיןובים ברבים הנקימחירים המביחס לע על ידו וצלמכרז, בהתאם לאחוז ההנחה שה מסמך ג'במסגרת 

 "(.תמורהה)להלן: " חוזהל נספח א'כם המפורטים בכתב הכמויות המצורף ומריהחאחד מ כל

בהיקף מסוים או תב הכמויות בככלולים ה החומריםאת  מהספקן ייבת להזמחייננה מתאהמועצה  .ב

לשיקול  נה, נתויםחומרת מסוימת מהמוכמסוימים ו/או  חומרים מהספקלטה האם להזמין , וההחבכלל

 .ל המועצהעדי והמוחלט שה הבלדעת

ן יבת וחדומיו, בין ותוצאל ההאת כ תללכוו שירותיםה עביצוין גוסופי ב אם מלתשלו הווהמ התמורה .ג

וי מלא לכל כיסם הווית ומומשלנאיו בפי תל ע חוזההביצוע ב הכרוכות ,ואהשוסוג ן מכל מי כלליות,

, יםב, ביטוח, כלי רכדציום, דח אוכ החומרים למועצה,הובלת  בותלר ,זהא החושונ יעהמצייבויות התח

על ידי  שר ישולםאין ד ל פייעורו עע"מ בשמורה מלתף ס, יתווור לעילמהאאף  לעו"ב. יכו אישורים

 . עצהומה
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 רותיםמין חלק מהשילהזאו /ום ינתשמ םיפז בהיקכרח הממכו את השירותיםן הזמית לאירש העצומה .ד

ה, תעד לולשיק םאתבהל הכ תר,יו מאוחר דים למוערותהשי הזמנתיית ל דחלהחליט עאו /בד ולב

ובדיה ו/או ת עועצבאמ םאו חלקרותים ישה ע אתלבצ מועצהה תרשאי, כמו כן בה.תקציה וליכלצר

 .כך ה בגיןטענל כ תהא לא וכהלזו עיניה אותלפי ר ם,ריאח ספקים

 ל פיע יםרותיבעתיד על ביצוע הש וא, החלים או אשר יחולוג שהסול מכאו תשלום חובה,  כל מס, היטל .ה

עליה כל סכום ש ספקומים המגיעים לתנכה מהסכ המועצהוישולמו על ידו.  ספקוזה זה, יחולו על הח

 .ספקווה תשלום לתה ים לזכאותשלומי חובה, והעברת ם, היטליםי כל דין, ובכלל זאת מיסילנכות לפ

תאם לאמור סכם בהוכל פיצוי מ ,לאמור , בהתאםספקשלום המגיע לכל תמ ותנכתהא רשאית ל ועצההמ .ו

וזאת וזה זה, ת של כל הנדרש ממנו במסגרת חאשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמו ניכוייםו בחוזה זה

 ן.די לכ יפל חוזה ועה יפל ע למועצהת המגיעה מבלי לגרוע מכל תרופה אחר

    .ים אלהשירותל ועצההמבפועל ובקבלת אישור  יםותירהשע יקפה מותנה בביצותשלום התמורה וה .ז

יבי מאת הגזברות מותנה תשלום התמורה והיקפה בקבלת הזמנה מאושרת כדין ואישור תקצ עוד .ח

 לא ספקלתשלום ול יאושרו, לא ושרת כדיןללא הזמנת עבודה מא וצעתביש שירותיםו. לתשלומים אל

  עה בקשר לכך.   ה כל טענה ו/או תביתהי

 התשלוםע ביצון ופא .11

 על ידו סופקושזמנות העבודה בתחילת כל חודש, בגין ה 5-ד הט ערון ודו"ח מפוהל חשבהספק יגיש למנ .א

 . בפועל

 לאחר, םבמלוא או םקחלב, הבחתימ םאשריו קהספ ידי על יםהמוגש והדו"ח ןהחשבו את בדוקמנהל יה .ב

 והמוחלט. לעדיהב ודעת וליקלש בהתאם, ב"יווכ שלמותם, בהם עיםפיוהמ רטיםהפ נותנכו בדיקת

לתשלום על ידי הספק  החשבון ום ממועד תום החודש במהלכו הונפקי 45וך פק בתשולם לסהתמורה ת .ג

 "(. 45וטף +)"ש

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

 פיל השלמות או/ו תיקונים לבצע ספקל ותולהור לאשרם לאש ועצההמ תרשאי, קםחלב או ואםבמל

 לא ןהחשבו וכאיל זאת ויראו ןבחשבו נמצאו אשר םיהליקוי פירוט תוך, והמוחלט ידהבלע הדעת לשיקו

 , בהתאם להוראותספקעל ידי ה ןוקמתן ועד המצאת חשבותשלום ימנה ממוהמועד ל המועצל הומצא

 .הז ןבעניי ההמועצ

  הירותזבטיחות ו אמצעי .12

 חוזהמתן השירותים נשוא ה םשל ושיםהזהירות הדרוהבטיחות קוט בכל אמצעי בזאת לנ יבחימת ספקה .א

  אדם או רכוש. באופן שלא יגרום לסיכון

הצעת  זה כלולות במחיר יףהמפורטות בסע חובותבגין מילוי ה למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות .ב

 ות אלו.בגין הוצא ספתנורה תמונתן כל ולא תי, ספקה

 השנמ ספקי .13

מראש  המועצאו מקצתם, אלא בהסכמת ה םולם, כיצוע השירותיאת ב רשאי למסור לאחרו אינ ספקה .א

פוטרת את  ההסכמה האמורהבהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין  האת הסכמת המועצה נהובכתב. נת

ו/או מחדל של  אה לכל מעשהריות מלבאחיישא  קספ, והותו ומהתחייבויותיו לפי החוזהרימאח ספקה

 ים, באי כוחם ועובדיהם.י השירותפקמס
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שנה מ ספקהמשנה ולא יחדל לשמש  ספק, לא יוחלף כאמור משנהי ספקהעסקת  הצמועה ההיה ואישר .ב

מראש ובכתב להעסקת  העצמונתקבלה לכך הסכמת הזה, אלא אם  החוזביצוע השירותים נשוא צורך ל

 ופיים.שנה חלמ יספק

, חוזהסגרת הם שעליו לספק במהשירותילכל  ספקה שלמלאה והבלעדית באחריותו ה י לפגועמבל .ג

 ספק תו של כללדרוש הפסקת עבודתו ופעילו המועצת המשנה, רשאי יספקהעסקת ה מועצהה אישר

ים תה ו/או שאינו מספק את השירותאוו ברמה המקצועית הנמבצע את עבודתאינו  המשנה אשר לדעת

 חיו. ה ולנספז החוזאם לבהת

   לביצוע החוזה ערבות .14

ה מועצל ספקה ימסורכולן או מקצתן,  ,זההחו בתקופת החוזהוי התחייבויותיו על פי בטחת מיללה .א

 המצורף בנוסח ,(₪ חמשת אלפים: במיליםו) ₪ 5,000 קאית בסכום שלחתימת החוזה, ערבות בנטרם ב

: )להלןקופת החוזה ם מיום סיום תימי 09ת בתוספו חוזהלמשך תקופת הה וקפשת, לחוזה ב' ספחכנ

  ."(רבותהע"

ל ע המועצהממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי  ספקת האפוטר  כי מתן הערבות אינו ,מובהר בזאת .ב

ה, לא מועצעל ידי הה של הערבות, כולה או חלקה, גבייתה ומימושה זה ובהתאם לכל דין, ואילו פי חוז

י חוזה פל דים נוספים ואחרים עעס כן כלו ,והפסדים נוספים כל נזקים ספקוע מהתבל דהיציהוו מניעה מ

 ן. יד כל יפל זה ו/או ע

 ה תהא רשאית לחלטמועצמראש והישמש כפיצוי קבוע ומוסכם  המועצהסכום הערבות שנגבה על ידי  .ג

ר ינה הגמויקנל הפוךנזק ו/או למידת הנזק שייגרם, וילואה וללא קשר לכך שנגרם לה את הערבות במ

ת ובטענה ו/או מי מטעמה מועצהזכות כלשהי לבוא כלפי  קספתהא לשמבלי ה מועצשל הט והמוחל

כל דין ה על פי החוזה ו/או על פי עצמוומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של ה

 .חוזהפרת הבגין ה

בתנאים זהים ות חדשה ערב ספקה יאמצל, יה והחוזה לא יבוטמועצט על ידי הוהערבות תחול היה .ד

    .תוך שלושה ימי עבודה טהשחול תלערבו

 חוזהמיד עם קבלת ההודעה על הארכת ה ספק, ידאג החוזהתקופת ה ריך אתה להאמועצהחליטה ה .ה

התקופה  ימים מיום סיום 90ובתוספת  תהתקופה המוארכריך את תוקף הערבות עד לתום להא

עד לתום  הקפשר תוא כום זההבס חדשה תאוטונומית בנקאית בוערקיד פלהאו לחלופין  המוארכת

, חוזהל ב'נספח כ צורף, בנוסח המם התקופה המוארכתויום סיימים מ 90ובתוספת  תהתקופה המוארכ

 זה.   ה אישרה מראש לענייןמועצי שהמאת מוסד בנקא

 ה ותקופתקופת החוזת לךמהב כי בכל עת ,מתחייב לדאוג ולוודא ספקכי ה ,סר ספק מובהר בזאתלמען ה .ו

 .וזהחל ב' חנספכהמצורף בנוסח  ,תקפה ה ערבותמועצבידי ה יהתה ,(הההארכה )ככל שתהי

 .ןינויים המחוייבים לפי העני, בשיעל הערבות התקפה בתקופת ההארכה הוראות סעיף זה יחולו .ז

 ין נזיקאחריות ב .15

בדן, ישיר או ום, נזק, הפסד, אושלת ל כלע המועצהאו יפצה את ו/די וישפה יהא אחראי מלא ובלע ספקה .א

ו, בגין כל מעשה או מחדל של השי כלשאו לצד שלי לעובדיה ,למועצהלרכוש, שייגרם  וא לגוף ,עקיף

שלום, הפסד או שהי בגין כל תמאחריות כל המועצהפוטר את  קספ, מי מעובדיו או מי מטעמו. הספקה

 עיל. אובדן כאמור ל
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 ספקלעובדי ה שרבקיות רכל אח למועצהתהיה וסכם, כי אין ולא מ ,לר לעימבלי לגרוע מכלליות האמו .ב

בגין כל  המועצהישפה את  ספקיצוי כלשהו בגין עבודתם, והפהו או בתשלום כלשא תחויב ל והמועצה

, שעילתה ספקגש נגדה על ידי מי מעובדי השר לתביעה שתואו נזק שייגרמו לה בקו/וצאה תשלום, ה

 ה זה. ההתקשרות נשוא חוזו א/תים וקשורה בביצוע השירו

ביעה או דרישה, מכל תגד כל כל נזק וכנעל  ועצההמות ולשפות בשלמות את פצל בזה במתחיי ספקה .ג

עמה, בגין יה ו/או מי מטה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחעילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגד

שייגרמו לה טיות רבות ההוצאות המשפל ,שלרכו לכל אדם, לגוף ו/או שיגרםו נזק כל תאונה, חבלה א

י שבא מטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה מו/או  או שלוחיה/עובדיה וו/או  המועצהאם תתבע  ."דעוכ"ט שו

ובתה על ידי בית סכום שיפסק לחלסלק את התביעה כנגדה ולשלם כל  ספקמהאמור לעיל, יהא על ה

ל יום שיגיע כאמור לעכל סכ .שכ"ט כאמורו תומשפטילרבות הוצאות  רשות מוסמכת אחרתו/או  משפט

עד תאריך  ספקה מהמועצה ידי לשתו עוק מעת דריהצמדה כחיישא ריבית ו ספקמאת ה צהועלמ

 התשלום בפועל.

 קספהה עקב שגיאה מקצועית של ל מונזק שיגר פגיעה אובגין כל  המועצהישפה את יהיה אחראי ו ספקה .ד

 צועית.מקה חובתוו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי 

שר אלעיל  שלנות כאמורראו /ת וגם לגבי מקרים של שגיאו ולתח מוו/או מי מטע ספקהל חריותו שא .ה

 יבצע את השירותים פעם  ספקעיל, המבלי לגרוע מכלליות האמור ל .חוזהיתגלו לאחר תום תקופת ה

ותים רשיה מתן ונוצר ליקוי כלשהו שנתגלה לאחר וניתנו שלא כיאות ו/או במידהבמידה נוספת 

 באמור אין הצדדים.רות בין זאת אף לאחר סיום ההתקשו, ישרין, בעקיפין או במםלתכתוצאה מקבו

 .לבצע את השירותים פעם נוספת ספקלאשר ל המועצהבכדי לחייב את 

לים של כל גורם תחול גם בשל מעשים ו/או מחד כמפורט לעיל קספלמען הסר ספק, אחריותו של ה .ו

 משנה וכיו"ב. ספקי, םדית עוב, לרבוזה חוזהמכח  התחיבויותיויצוע בב מומטע הפועל בשמו ו/או

בגין  ספקהבגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  ספקם ליתשלומ רשאית לעכב תהא ועצההמ .ז

ט לשביעות רצון תביעות אלה באופן סופי ומוחלאשר תיושבנה  נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד

 .המועצה

או שעל /ו למועצהוי, אשר יגיעו צפיו/או ומוסכם, שכל סכום  לעיל, מוצהר בזה מורבאגוע מבלי לפ .ח

או מועסקיו, /ו ספקי צד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי הל ידתבע עיהם מחמת שתבלשאת  יהיה המועצה

  .ספקהמגיעים ממנה ל ומיםרשאית לקזז מהסכ המועצה "ט עו"ד, תהיהכולל הוצאותיה ושכ

 .ת, כמפורט במסמכי המכרזוירות השהנובעת ממה ספקות הכדי לגרוע מאחרי זה יףבסע אין באמור .ט

  ביטוח .16

הביטוח אשר יחולו דין, הוראות  כל על פי חוזה זה ו/או על פי ספקה בות ואחריותימהתחי מבלי לגרוע .א

ד ווה חלק בלתי נפרמהה, לחוזה ג' כנספח המצורףנספח הביטוח ות ן בהתאם להוראעל הצדדים הינ

 .ומנהי

        כוח אדם .17

 ניסיון וידע במתן , עובדים מיומנים, בעליל חשבונוים, עתן השירותמ רךתחייב להעסיק לצומ ספקה .א

 ים. תהשירו

ל פי א חוזה זה יהיו עובדים הרשאים עכל העובדים שיועסקו על ידי הספק במסגרת מתן השירותים נשו .ב

 פי כלשירותים על צוע הם לצורך ביות הנדרשירישיונתרים/הההי/םאישוריובעלי כל ה אלד בישרדין לעבו

  .יןד
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ו/או  המועצהויפצה את  האישי יו וליושרםות עובדבאחריות מוחלטת למהימנ הא אחראיבלבד י ספקה .ג

אחר הפרת אמון ו/או נזק בלה ו/או ה מגניבה ו/או חכתוצא יגרם להםינזק ש את מקבלי השירות בגין כל

 .ספקבדי הבד מעוי עול ידי עשנגרם בדרך כלשה

תים המספק את השירו ספקה דימעוב ובדעכל החלפת  עת,ל , בכספקית לדרוש מהתהא רשא מועצהה .ד

ת להוראוזה ו/או בניגוד אשר לא ימלא את תפקידו בהתאם להוראות חוזה ר, חעובד אב המועצהר עבו

וא החוזה, תים נשלמתן השירו ייראה לו בלתי מתאיםו/או אשר  המועצהות גוד להנחיהדין ו/או בני

מן שאית לזרמי מטעמה תהא או /ו צההמועכי  יודגש,. שיהוי לאמלא אחר דרישה זו למתחייב ל ספקהו

 ע השירותים.יון, לבחון כשירותם, ניסיונם ולאשרם בטרם ביצואדים לראת העוב

כל  אחר הוראות ל המשתמע מכך, ולמלאאת שכר עובדיו, על כל חשבונו יב לדאוג לשלם עמתחי קספה .ה

ירה על זכויותיהם, על ביחס לשמהרחבה וכל דין ה ים הקיבוציים, צוויהתקנות, ההסכמקי העבודה, חו

ר (, חוק הגנת השכ1987-תשמ"זהחוק שכר מינימום )לרבות על הוראות  ,רווחתםבריאותם ו טיחותם,ב

 .1968-תשכ"חה, לאומי )נוסח משולב(הביטוח ה (, חוק1958-י"ח )התש

  ידבד מעבום יחסי עואי קי .18

ר הפעילויות של ה וכל יתז זהחוביצוע השירותים לפי ו כי ההתקשרותת מפורשות, מוצהר ומוסכם בזא .א

, ספקן הלבי ההמועצמעביד בין -חשב כיוצרת יחסי עובדית ולא תרנה יוצזה אי חוזהתחייב בכמ ספקה

היחס בין ת, כי זאת מפורשוזה, ומוסכם ב חוזהר בשנה כאמומ ספקירבות ו מי מטעמו, לעובדיו א

 אי.עצמ ספקזה הינו  חוזהצד ל כלחוזיים וכי חסי קבלנות הצדדים הם י

 חוזהיד כלפי העובדים שלו, על פי כל דין, ביו כמעהתחייבויותבותיו ומתחייב למלא אחר כל חו ספקה .ב

ים ם הסוציאלישאת בשכרם ובכל התנאילל זאת לעובדיו, ובכלים עליו ועל יבוצי, וצווים החאו ק אישי

מל, קרנות לקופות גלום חופשה, דמי הבראה, תש מי, לרבות יזהחואו על פי הם זכאים על פי דין  להם

, חוזהל פי עובדים את כל התשלומים הנדרשים על פי דין או עהם בעד הפריש ולשל, וכן לפנסיה וכיו"ב

 וכיו"ב. ה, גמלויים, פנסיונות המס, לקופות פיצמי, לשלטלביטוח לאו י לגרוע למוסדלרבות ומבל

מי ין לו ולא יהיו לו או לות, כי אפורשמצהיר ומתחייב בזאת מ פקסור לעיל, המכלליות האממבלי לגרוע  .ג

ם, דמי ות פיצויי פיטורי, לרבהמועצהת לכל דבר ועניין הכרוך ביחסי עבודה עם וו תביעו דרישות אמטעמ

חתימתו  ו לקרנות וכדומה, וכיופות אהפרשות לק ות ותנאים סוציאליים,מת, זכויהודעה מוקד חופשה,

 ר מלא.וק וויתוסיל , לכל דבר ועניין, כתבוהזה מהו חוזהעל 

 ין שלחלה חובת תשלום כלשהי מתחום יחסי העבודה, ב ועצהמהי על ק דין, כבע, בפסבכל מקרה בו ייק .ד

עלות,  גין כל, בהמועצהאת  ספק, יפצה וישפה הות, ישיבובין של נלוים סוציאליים שכר, בין של תנא

 המועצהקבלת דרישת ימים מ 7תוך בגין פסק הדין, וזאת בם לשלמ המועצהיי שיהא על הוצאה או פיצו

מהתמורה  לקזז תהא רשאית המועצהה וריבית כדין. מוסכם בזאת, כי דשי הצמוספת הפרונה, בתהראש

 .לעיל בו כאמורשהוא יחויב כל סכום  ספקלהמגיעה 

 כמיםפיצויים מוס .19

 עים מראשומוסכמים וקב יםפיצוי מועצהל ספקישלם ה להלן,בטבלה המופיעה מפורט בהתאם ל .א

המועצה תהיה רשאית  פורטים בטבלה.ויים המליקיותר מהאחד או , בקרות מ כדין(וספת מע")בת

ו הספק לא ביצע ל מקרה בהספק פיצויים מוסכמים, בכו/או לגבות מ קספכאי הלה ז ת מהתמורהלהפחי

קרה בו מזה ו/או בכל חונשוא ה מניםלוחות הזפי החוזה ו/או בהתאם לל חייב עתים כמתאת השירו

 :ט להלןת כמפורחייבויותיו, לרבואחר התלא מילא הספק 
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 הפיצוי המוסכםסכום  ליקוינושא/ מס"ד

, בהתאם להזמנת כלל החומריםהספק לא סיפק את  1

 העבודה

 ודהלכל הזמנת עב ₪ 100

, בהתאם להזמנת קיופן חלבא החומריםספק סיפק את ה 2

 העבודה

 דהלכל הזמנת עבו ₪ 50

אמים לחומרים שהוזמנו, שאינם תו יםחומרק הספק סיפ 3

 הזמנת העבודהבהתאם ל

 לכל הזמנת עבודה ₪ 50

, בהתאם ללוחות הזמנים החומריםלא סיפק את הספק  4

 מנת עבודה רגילהבמקרה של הז

 יחוריום א לכל ₪ 100

, בהתאם ללוחות הזמנים םהחומרילא סיפק את הספק  5

 דחופהה מנת עבודבמקרה של הז

 יחורא שעתלכל  ₪ 100

הינם נזק וביתר הוראות החוזה זה  ףסעיבובים ומי הפיצויים המוסכמים הנקכי סכ ,מצהירים הצדדים .ב

י ן בכך כדאים ואול, זהה על החושל ההפרה בעת החתימרת שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתב

מהתחייבויותיו, ובלבד חת א את ספקסוימת מצד היים בגין הפרה מלפיצו ועצההמכות למצות את ז

 .ס"ק א'בטבלה שור בכאמעל עלו על הסכום הנקוב שנזקיה בפוכיח ות ועצהשהמ

 כן, בכל זמן שהוא וספקל מגיעהתמורה המכל  המוסכמים רשאית לנכות את סכום הפיצויים המועצה .ג

 ת שבידה לשם גבייתהערבו חילוטבות לר חרתרך אבכל ד ספקלגבותו מה צההמוע שאיתתהא ר

גובה הסכום  ערבות חדשה על מלוא למועצההמציא ל ספקרש הה, יידוסכמים, ובמקרה כזפיצויים המה

 . הקבוע בסעיף לערבות בחוזה זה, לפי העניין

 ו להשנגרמ עבור הנזקים ייםפיצו תבועל ועצההממוסכמים כדי לפגוע בזכויות אין בתשלום הפיצויים ה .ד

זכות  וע בכלו כדי לפגטולו אין של החוזה או ביע ביצוע בעבוו אי הקיום, או לתאו עקב ההפרה א בפועל

  .על פי חוזה זה ועל פי כל דין למועצהאחרת המוקנית 

 חוזהההפרת  .20

 הבאות:  ות הפעולחת מת כל אשולע ו/או המנהל המועצה תרשאי ,זה חוזההוראה מהוראות  ספקההפר  

 בגיןה חוזה ז יפל ע ספקהתחייבויות ה ון לביצוע ולמילויטחיכב למועצהנה ת שניתערבוש את הלממ .א

  .או תקופת ההארכהו/ וזהתקופת הח

ללא  שימוש תוך ,זה חוזה יפל ע םחייב בביצוע ספקשה יםשירותים את ה/אחרספק/ים מצעות בא לבצע .ב

 פקסהולחייב את  ת,ה נוספתמורזכאי למבלי שיהיה  ,ספקהי דל יעשנעשו  םהגבלה בפעולות ושירותי

            כות בכך. רוהוצאות הככל הב

חוק החוזים  כל דין ובכלל זה ל פיזה ו/או ע חוזה ל פיל סעד או תרופה ערוע מכיל כדי לגמור לעאין בא .ג

שי שנגרם הממ הנזקכל  תבוע אתל המועצהובכלל זה זכות  ,1970 –תשל"א ה ,)תרופות בשל הפרת חוזה(

 ה. פרקיפין כתוצאה מההבמישרין והן בע לה הן גרםייו/או  לה

 ספציפיותה הוראותה ובפרט, החוזה אותהור ארמש לגרוע כדי יוסעיפ תתי על זה עיףבס אין .ד

 למסור או/ו בעצמה לקםח או/ושירותים האת  לבצע, עיניה ראות לפי, המועצה לאפשרות המתייחסות

 .ספקה שבוןח על, חרא לאדם ןביצוע
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 זהחוהום סי .21

 הפרת החוזה גיןבשלא  סיום

ל את החוזה ו/או א, לבטסיבה שהי , ומכלשיקול דעתה הבלעדי רשאית, על פיא בלבד תה המועצה .א

פת או במהלך תקו החוזהההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת  להפסיק את

 "(.ת סיום החוזההודע" )להלן: ימים 30קדמת של הודעה מות באארכה, וזהה תקופתאו במהלך  החוזה

שרות ו/או הפסקת קת ההתקה ו/או הפסהחוזאופן בלתי חוזר, כי ביטול ייב בתחמצהיר ומ ספקה .ב

, צהמועת לות המוקניוזכו ןנילתקופות הארכה נוספות, ה החוזהו/או אי הארכת תקופת  זההחותקופת 

מנוע ומושתק  ן יהיהחוזר וכבלתי  זאת באופןמוותר ב הוא םם האמוריוכי בקרות איזה מהמקרי

ו/או  החוזהתקופת משך כל שירותים ל למתןלרבות טענה בדבר הסתמכותו כך,  שלטעון כל טענה במל

 למתן שירותים במהלך תקופות ההארכה )כולן או חלקן( ובפרט טענות שעניינן השקעות הסתמכותו

 .היתכנותם בקשר עם או/ו השירותיםבקשר עם  ספקאותן השקיע ה

זכאי  ספק, יהיה הספקותיו של הייבויתחכתוצאה מהפרת הביטול החוזה, שלא את  צההמוע דרשה .ג

ביצע בפועל, עד לאותו מועד,  םבגין השירותים אותורק את התמורה המגיעה לו  אך צהמהמועלקבל 

על בכדי להטיל ל החוזה וטייהיה בב ביטול החוזה. מובהר, כי לא, מלא וגמור בגין וזאת כסעד סופי

, פי חוזה זהיו על ביצוע כל יתר התחייבויותל ספקה לגרוע מאחריות ות נוספת ו/או כדיל אחריכ עצההמו

וע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא מוותר בזאת וכן יהיה מנ פקסוה

 כך. שהם בקשר ל מין וסוג לכנוספים מוי ו/או תשלום ו/או שיפוי יהיה זכאי לכל פיצ

 רת החוזההפ גיןביום ס

 זה להביא חוזה רשאיתבלבד תהא  המועצהלעיל,  .ג.21 -.א 21פים עיבס ורהאמוע מכלליות מבלי לפג .ד

הודעה  ספקל נהאת החוזה, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנת ספקמקרה בו הפר ה לסיומו בכל

 ה כאמור.וך התקופת ,את ההפרהלא תיקן  ספקיום וה 14של  מוקדמת

ן יותר מאו חוזה זה, בקרות אחד או  יןד ל פי הוראות כלע המועצהאחרת של  זכות לוע מכלי לגרמב .ה

 אלתר, חוזה זה:רשאית לבטל, ל המועצההא ת באים,המקרים ה

ס נכסים זמני או בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונ ספקהוגשה כנגד ה .1

בוטלה ה שבקשה כאמור לא ל במקרוהכו הענייןק זמני לפי ק או מפרפרמ למינוי קבוע ו/או

 ממועד הגשתה. ם יו 30בתוך 

הליך הוצאה לפועל או שנפתח נגדו פשיטת רגל או  בקשת הוגשה נגדול או שפושט רג ספקה .2

 לם או חלקם, נתקבלה על ידושניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כו

 יעהגפירוק או שהוא או ניתן נגדו צו  לפרוק בקשה ה נגדוון או שהוגשירוק מרצפ לעהחלטה 

או פשרה  ארכה תפנה לנושיו למען קבלשהוא חלקם, או  ולם אולפשרה או סידור עם נושיו כ

 .1983 –תשמ"ג ה ,תם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש(ילמען הסדר א

מור, כוש כאגבי הרלה כלשהי לוצעה פעוב ואמקצתו  ו, כולו אספקקול על רכוש ההוטל עי .3

ר קולים כאמו, והעיתן השירותים )כולם או חלקם(ת מא ל למנוע מבעדואופן המונע או עלוב

 נקיטתם. ימים ממועד  30בוטלו בתוך לא 

בויותיו בביצוע התחיימשנה  ספקעסיק הכולו או מקצתו, לאחר או  חוזהאת ה הסב ספקה .4

 ש. כתב ומראב הצהמועמת כללא הס חוזהמכח ה

 . ועצהה של המלהנחת דעת ,חוזההביצוע סתלק ממ ספקה .5
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אספקתם או לך פסיק את מהאו מ חלקם וא השירותים המבוקשיםספק את מ נואי ספקה .6

ואינו מציית להוראה  ועצההמ ל ידיע וואושר ושנקבע מניםזה ותחלפי לו פקםסאינו משהוא 

 ותחלפי לורוש ו/או בקצב הד יםשירותהספקת בא להתחיל או להמשיך עצהובכתב מהמ

 תמההתחייבויות האמורו חת או יותרא י מטעמו הפרוו/או מ ספקהכאשר  או ניםהזמ

תוך הזמן שננקב  ועצהל כך מאת המההפרה לאחר שקיבלו התראה עתיקנו את  ולא חוזהב

, ל ידוע םיהמבוצע יםכי השירות ו/או מי מטעמו ספקה בתהתר ועצהבהתראה או כאשר המ

 יםהתראה זו צעדנקט מייד עם קבלת וא לא וה הצוניעות רלשב םאינ ,םמקצתו א םכול

  ים.יפור השירותנאותים לש

התאם להזמנת ב ,כללחומרים הו/או  שירותיםאת הק לא סיפק הספקרים בהם מ (2)שני  .7

 ה לו המועצה.עבודה שהוציא

שלא או /ו ן חלקירים באופחומהו/או רותים שיאת ההספק סיפק  מקרים בהם (5חמישה ) .8

 .הזמנים ו/או שלא בהתאם ללוחות העבודה הזמנתלתאם בה

 . השירותיםוע ן בביצמתרשל בזדו ספקשה הנחת דעתהוכחות לה המועצהידי ב כשיש .9

, נתן או הציע לאדם או אדם אחר בשמו ספקשההוכחות להנחת דעתה,  המועצהבידי כשיש  .10

יצוע ברוך באו כל דבר הכלחוזה בקשה כלשהי  טובת הנאה רון אודוק ד, מענכלשהו שוח

 החוזה. 

ן תוך זמן סביר ו/או תוך הזמ הולא נענה לדרישותי הצהמועממלא את הוראות אינו  ספקה .11

 הוראה.  נותן ה ל ידיע לכך עשנקב

ו א/ו ניותיוו/או נגד מי מבעלי מ ספקהנגד נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים  .12

 יו. מנהל

כונה או זה אינה נ חוזהעם חתימת  בקשר תנהישנ ספקה שהי שלרה כלכי הצה התברר .13

התקשרות היע על היה בה כדי להשפ המועצהעת עובדה מהותית אשר לד הללא גי ספקשה

 . ספקהעם 

 יקים במסגרת תפקידו. מדוהצהרה ו/או נתונים שאינם  למועצהמסר  ספקההתברר כי  .14

צוע ילשם בל פי כל דין רשים עת הנדרישיונוים/היתרים/ק באישורזיל מלהחהספק חד .15

 השירותים.

 .17-18, 12-15, 4-10 יסודיות:כהוראות הנחשבים  ,יםאביפי החוזה ההפר סעיף מסע ספקה .16

ה, רשאית סעיף ז את החוזה בהתאם להוראות המועצהת חוזה זה, ביטלה לי לגרוע משאר הוראומב .ו

ם בשיתוף שירותיאת ביצוע ה להמשיךדין,  ל פי כלקנות לה עויות המוזכמיתר ה , מבלי לגרועהמועצה

 תה הבלעדי. דעול פעולה עם כל גורם אחר על פי שיק

בהתאם להוראות חוזה זה  ועצהלמזכות אחרת העומדת מכל  ת, כי ביטול החוזה לא יגרעמובהר בזא .ז

  ו/או בהתאם להוראות כל דין.

זה  חוזהב קנו להות שהומהזכוי כות כלשהיות או בזויי מהסמכבסמכות כלשה המועצההשתמשה  .ח

כל טענות  ספקליו לא יה, כולו או מקצתו ו,צוע, כולו או מקצתו או הפסיקה את ביחוזהאת הביטלה ו

     גין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. או כל דרישה אחרת ב/עות וו/או תבי
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 שונות .22

 והוא לא זהפי החולת עליו לת המוטתחייבווכן כל ה א ביצע,ע והוא לבצתחייב לה ספקכל פעולה שה .א
ליו על חשבונו, ובלבד שנשלחה אבמקומו ו תהחתיו ולעשות חרא ספקלשים  המועצהרשאית  -מילאה 

מן שנקבע בהודעה. , הדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזהמועצהל ידי ע פני כן הודעה בכתבל
 ה ובהתאם לכל דין.ז לחוזה בהתאם עצההמושל יותיה גרוע מזכוה כדי לבסעיף ז וראין באממובהר, כי 

חוזה זה, כולן או ל פי את חובותיו או זכויותיו ע ר או להמחות לצד שלישיביהעלאינו רשאי להסב,  ספקה .ב
  ה, מראש ובכתב. מועצקן, אלא באישור החל

 א קבלתאחר ללעל פיו ל בת הנאהאו כל טוו או מקצתהעביר את החוזה, כולו  ספקה , כילמועצההתברר  .ג
ו לא תהא כל טענה ו/א פקסלו הוזחרשאית לבטל את ה המועצהתהא  -ב ומראש כתב ועצההמהסכמת 

 בשל כך. ההמועצתביעה מכל סוג שהוא נגד 

 ,ם(תיו )בין בבת אחת ובין בחלקיומעלה ממניותיו ו/או מזכויו 25%כי לא יעביר  ספקתחייב המ בכלל זה .ד
 .המועצהתב של מראש ובכ ל אישוראחר שקיבל אלא

על  תבבכ למועצה להודיע ספקהל ע ,ינו חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסהה ספקו הבמקרה ב .ה
וכן שוב,  ,ודע על כוונה לעשות כןוכאמור, זאת מיד כשיי רהוכן על כוונה להעבויות העברת מניות ו/או זכ

 תקשרות. ל את ההזכות לבטה ה תעמודמועצעברה ולהמיד בעת ביצוע ה

  .ת עיכבון ו/או קיזוז, בכל הקשור לחוזה זהכות על זזאת מפורשוותר במ ספקה .ו

או מאת /וה עצמו, מאת הספקיגיעו לים או שמהכספים המגיעו/או לקזז ת תהא רשאית לנכו המועצה .ז
ו אי קיום אלמם עקב ויב, לשכל הסכומים אשר, תידרש או תחו/או בגין כל דבר ועניין, את גופים אחרים 

 ספקה מהצועמסכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו ל כלו/או  סעיפי החוזהלשהו מיף כהפרת סע
או מחדלי בגין מעשי ו/ ג'צד  ל ידישתתבע ע הם מחמתה לשאת במועצזה ו/או שעל ה חוזהבהתאם ל

ו ח חוזה אמכ ספקאת הה ממועצללהגיע  ו/או כל העשויו/או מי מטעמו ו/או עובדיו ו/או מועסקיו  ספקה
הכספים ששולמו על  תרחזה לתבוע את המועצינו גורע מזכויותיה של האיף זה א. האמור בסעור שהומק
 . דהביהספק ות שהפקיד וט הערבלרבות חיל יה בכל דרך אחרתיד

זה  פי חוזהעל  מועצהות כלשהי המוקנית לשום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה ו/או מהפעלת זכ .ח
מחמת התנהגות או בדרך אחרת  ת ו/או השתקומניע הר כנגד המועצכיוצב חשיידין, לא על פי כל  ו/או

 ורש. מפעל זכותה בכתב וב המועצה ה כל תוקף אלא אם כן ויתרה, ולא יהא לספקה עם היסיחב

 ין במקרהכל ד יפל ו/או תרופה המגיעים להם ע אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד .ט
בקשר  ספקו/או דרישות ו/או תביעות מצד ה טענות לא ישמעו כל האמור,אף  עלחוזה. של הפרת ה

  הצדדים.ממועד סיום ההתקשרות בין  זה, בחלוף שלוש שנים הזחול

לא  חוזהדים, וכי צד לאות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדורכי ה ,מוסכם בזה .י

 .זה החוזמת לל, לפני חתיאם בכ עשו,בויות שנחות והתחייגים, הבטשור במציהיה ק

לפי על ידי אחד הצדדים למשנהו זה. כל הודעה שתישלח  הוזכתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא לח .יא
 רשום. שעות מיום משלוחה כדבר דואר 72ילו נתקבלה על ידי הנמען כאבתו כאמור, תיחשב כתו
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 'נספח א 

 כתב כמויות 
 

יחידת  סוג החומר מס'
 דהדיהמ

מחיר מירבי  הערות נוספות 
 ליחידה )בש"ח(

 18.0  יחידה (ליטר 1קופסה ) אבקה אדומה לבטון 1

 2.4  יחידה מ מגולוון"מ 50אוזן לריתוך כבדה  2

 4.1  יחידה מ מגולוון"מ 75אוזן לריתוך כבדה  3

 4.7  יחידה מ מגולוון"מ 90אוזן לריתוך כבדה  4

 55.0 'יח 500  הילבחב חבילה "1/4 אום מגולבן 5
 270.0 'יח 500  בחבילה חבילה "5/8אום מגולבן  6

 58.0 'יח 500 בחבילה חבילה 3/8אום מגולוון  7

 54.0 'יח 500 בחבילה חבילה 5/16אום מגולון  8

 15.0 'יח 100 בחבילה חבילה מ"מ 6.7חב רו - CV 300אזיקונים  9

 10.3 'יח 100 בחבילה חבילה יםיחמ לבנים קש"מ 7רוחב  - CV 250אזיקונים  10

 15.0 'יח 100 בחבילה חבילה מ לבנים קשיחים"מ 7רוחב  - CV 310נים אזיקו 11

 25.6 'יח 100 בחבילה חבילה מ לבנים קשיחים"מ 8רוחב  - CV 450אזיקונים  12

 47.0 'יח 100 בחבילה חבילה מ לבנים קשיחים"מ 9רוחב  - CV 550אזיקונים  13

 25.5 תוצרת בוש יחידה פטישון שטוחל איזמל 14

 25.5 תוצרת בוש יחידה ץאיזמל לפטישון שפי 15

 550.0 ג"ק 5בחבילה  קילוגרם לברזל Z10 - 2.50אלקטרודות  16

 120.0 ג"ק 5בילה בח קילוגרם לברזל Z11 - 2.50אלקטרודות  17

 120.0 ג"ק 5בחבילה  קילוגרם לברזל Z11 - 3.25אלקטרודות  18

 46.0 ג"לפי ק קילוגרם ורג איסכורית לא קודחב 19

 42.0 ג"לפי ק קילוגרם בורג לגבס 20

 36.0 ג"לפי ק קילוגרם בורג סיבית מגולוון 21

 40.0 ג"לפי ק קילוגרם בורג פח 22

 58.0 ג"לפי ק וגרםקיל בורג ראש משושה 23

 36.0 ג"לפי ק קילוגרם שייבה+אום  24

 15.5 מטר ליחידה 2.5 יחידה שתבזנט סטנדרט לגדרות ר 25

 33.0  יחידה (ג"ק 25שק )בטון  26

 15.0  יחידה (ליטר 4גלון )בונד  'גי'בי 27

 50.0 'יח 10 בחבילה חבילה (מ"ס 5) למברגה ארוך ביט 28

 50.0 'יח 10 בחבילה חבילה ס"מ( 2)ביט למברגה קצר  29

 50.0 'יח 10 בחבילה חבילה (20T)ביט מגנטי לאימפקט כוכב  30

 60.0 'יח 10 בחבילה חבילה (30T)ביט מגנטי לאימפקט כוכב  31

 70.0 'יח 10 בחבילה חבילה (40T)ביט מגנטי לאימפקט כוכב  32

 40.0 'יח 10 בחבילה חבילה PH2100 מ"מ( 100) ביט מגנטי למברגה 33

 50.0 'יח 10 בחבילה חבילה PZ1 ס"מ( 25)ביט מגנטי למברגה  34

 60.0 'יח 10 בחבילה חבילה PH2כחול  ס"מ( 25)גנטי למברגה מ ביט 35

 40.0 'יח 10 בחבילה חבילה מ"מ 4ביט מגנטי למברגה שטוח  36

 40.0 'יח 10 בחבילה בילהח מ"מ 6ח ביט מגנטי למברגה שטו 37

 70.0 'יח 10 בחבילה חבילה PH2Rשחור קצר  ביט 38

 40.0 'יח 10 בחבילה חבילה 5ביט שטוח קצר מידה  39

 138.0  יחידה (ליטר 18)פח ביטומסטיק  40
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 24.8  יחידה )ק"ג(בנד  41

 8.5  יחידה מ"מ 16-24בנד נירוסטה מגולוון  42

 3.4  יחידה מ"מ 20-32בנד נירוסטה מגולוון  43

 3.9  קילוגרם ג"ק 1גבס  44

 88.0 תוצרת חוץ גלון מגעדבק  45

 19.0  דהיחי ק"ג( 25)שק  109דבק פיקס  46

 45.0 תוצרת חוץ גלון פלסטיק דבק 47

 29.0  יחידה דבק קרמיקה 48

 22.0  יחידה ק"ג( 0.5)קופסה דבק שיש  49

 145.0 'יח 100 בחבילה חבילה E16מיתד ניילון  /דיבל  50

 69.0 'יח 100 בחבילה חבילה Z14מיתד ניילון  /דיבל  51

 94.0 'יח 200 בחבילה חבילה קצר X165מבו 'דיבל ג 52

 110.0 'יח 125 בחבילה חבילה (165X)מבו וו סגור 'דיבל ג 53

 85.0 'יח 500 בחבילה חבילה (356X)דיבל גפרור אדום  54

 75.0 'יח 500 בחבילה חבילה (357X)דיבל גפרור ירוק  55

 80.0 'יח 500 בחבילה חבילה (507X)רוק דיבל גפרור י 56

 90.0 'יח 500 בחבילה בילהח (358X)דיבל גפרור כחול  57

 162.5 'יח 250 בחבילה חבילה (10010X)דיבל דפיקה  58

 50.0 'יח 250 בחבילה חבילה (406X)דיבל דפיקה  59

 90.0 'יח 250 בחבילה חבילה (606X)דיבל דפיקה  60

 92.5 'יח 250 בחבילה חבילה (806X)יקה דיבל דפ 61

 67.5 'יח 250 הבחביל חבילה (1008X)דיבל דפיקה  62

 75.0 'יח 250 בחבילה חבילה (1208X)דיבל דפיקה  63

 50.0 'יח 250 בחבילה חבילה (608X)דיבל דפיקה  64

 75.0 'יח 250 בחבילה חבילה (808X)דיבל דפיקה  65

 50.0 'יח 100 בחבילה חבילה ל לגבסמתכת שבלו דיבל 66

 5.0 'חי 100 בחבילה חבילה מ"מ( 7)דיבל פלסטיק אדום  67

 8.0 'יח 100 בחבילה חבילה דיבל פלסטיק פרפר לגבס 68

 24.0 'יח 100 בחבילה חבילה סטיק שבלול לגבסדיבל פל 69

 600.0 'יח 500 בחבילה חבילה מ"מ( 7)בורג  +דיבל רוזט אדום  70

 14.5 תוצרת גמל שריד יחידה דק לחיתוך ברזל "14דיסק  71

 18.4 תוצרת גמל שריד חידהי עבה לחיתוך ברזל "14דיסק  72

 5.1 תוצרת גמל שריד יחידה דק לחיתוך ברזל "4.5דיסק  73

 3.6 תוצרת גמל שריד יחידה עבה לחיתוך ברזל "4.5דיסק  74

 10.0 שריד תוצרת גמל יחידה דק לחיתוך ברזל "9דיסק  75

 8.5 תוצרת גמל שריד יחידה עבה לחיתוך ברזל "9ק דיס 76

 125.0 'יח 500 בחבילה חבילה X30X23/8מגולוונת  החדיסקית שטו 77

 150.0 'יח 500 בחבילה חבילה X30X33/8דיסקית שטוחה מגולוונת  78

 32.0 'יח 100בחבילה  חבילה מ"מ 30אורך  104,וו זוית  79

 36.0 'יח 100בחבילה  חבילה מ"מ 40אורך  104,וו זוית  80

 40.0 'יח 100ילה בחב חבילה מ"מ 50אורך  104,וו זוית  81

 25.0 'יח 100בחבילה  חבילה מ"מ 30אורך  103,וו תקרה פתוח  82

 29.0 'יח 100בחבילה  חבילה מ"מ 40אורך  103,וו תקרה פתוח  83

 38.0 'יח 100בחבילה  חבילה מ"מ 50אורך  103,וו תקרה פתוח  84

 119.0 'חי 100בחבילה  חבילה מ"מ X38X4738זווית ברזל לחיזוק ארון  85

 225.0 'יח 500בחבילה  חבילה מ"מ X2020זווית ברזל לכיסא  86
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 200.0 'יח 500בחבילה  חבילה מ"מ X4040זווית ברזל לכיסא  87

 245.0 'יח 500בחבילה  להחבי מ"מ X6060זווית ברזל לכיסא  88

 315.0 'יח 500בחבילה  חבילה מ"מ X8080זווית ברזל לכיסא  89

 72.0 'יח 24 בחבילה יחידה x1210ות למדפים לוזויות קונז 90

 92.4 'יח 24 בחבילה יחידה x1412זויות קונזולות למדפים  91

 22.8 'יח 24 בחבילה יחידה x43זויות קונזולות למדפים  92

 29.8 'יח 24 בחבילה יחידה x54ים זויות קונזולות למדפ 93

 31.0 'חי 24 בחבילה יחידה x65זויות קונזולות למדפים  94

 43.0 'יח 24 בחבילה יחידה x86למדפים  זויות קונזולות 95

 71.0 'יח 24 בחבילה יחידה x108ים זויות קונזולות למדפ 96
 385.0 ג"ק 14-16  בחבילה קילוגרם מ"מ 10חבל מצנח פוליטילן  97
 385.0 ג"ק 14-16  בחבילה קילוגרם מ"מ 6חבל מצנח פוליטילן  98
 385.0 ג"ק 14-16  בחבילה קילוגרם מ"מ 8לן טינח פוליחבל מצ 99

 770.0 ג"ק 50בחבילה  קילוגרם חוט ברזל לגידור 100

 27.4  יחידה חוט ברזל שזור 101

 15.0  קילוגרם ירוק לגדרחוט מצופה  102

 16.8  קילוגרם וקחוט מתיחה יר 103

 6.5  יחידה )שק(חול זיפזיף לבניין  104
 50.0 ג"ק 5בחבילה  קילוגרם ורשזגולוון ל מכבל ברז 105

 18.0  יחידה (32X)כבל פלדה מצופה  106

 25.0  מטר רץ כיסוי לארגז חול 107

 21.0  זוג )זוג( 11 -כפפות עבודה לטקס מידה  108

 17.1  זוג )זוג(מחוזקות בות וכפפות עבודה מבד ע 109
חול מידה כ/עבודה מגומי איכותיות שחור  כפפות 110

 11 )זוג( -

  וגז
18.8 

 רשחו/עבודה מגומי איכותיות שחור  כפפות 111
 )זוג(  כתום/שחור

  זוג
4.8 

 50.9  זוג )זוג( Y.S PROכפפות עבודה מעור לריתוך  112

 5.0  זוג )זוג(כפפות עבודה מעור מחוזקות איכותיות  113

 16.0  זוג )זוג( 11 -כפפות עבודה ניטריל מידה  114
  –איות ירוקות מידה פוכפפות עבודה ר 115

XL   ROMED 
 'יח 100 בחבילה חבילה

28.0 

 125.0 'יח 500בחבילה  חבילה )חום(כפתור פלסטיק לרגל כיסא  116

 125.0 'יח 500בחבילה  חבילה )לבן(פתור פלסטיק לרגל כיסא כ 117

 12.0  יחידה לציפוי למזגנים "2לפלף לבן  118

 3.4 'יח 10בחבילה  ילהחב (1/8)" מ"מ 3כבל פלדה  מהדק 119

 3.9 'יח 10בחבילה  חבילה (3/16)"מ "מ 5מהדק כבל פלדה  120

 4.9 'יח 10בחבילה  חבילה (1/4)"מ "מ 6מהדק כבל פלדה  121

 17.9 'יח 10בחבילה  חבילה (3/16)"מ "מ 5מותח כבל  122

 19.4 'יח 10בחבילה  חבילה (1/4)"מ "מ 6מותח כבל  123

 28.8 'יח 10בחבילה  חבילה (5/16)"מ "מ 8מותח כבל  124

 115.0 'יח 500בחבילה  חבילה מחברי ארונות מפלסטיק 125

 100.0 'יח 10 בחבילה יחידה טימחזיק ביט מגנ 126

 2.2  יחידה )לבן(מחזיק מוט תליה לארונית מתכת  127

 0.7  יחידה 'יח - )לעץ(מחזיק מראה ניקל  128
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 5.4  ערכתמ-סט סט - ר(קי)למחזיק מראה ניקל  129

 24.0  יחידה ק"ג( 25שק )מלט לבן  130

 39.0  יחידה ק"ג( 5)שק  620מלט לתיקון מהיר  131

 55.6  יחידה קילו 1מלט מהיר חברת סיקה  132

 18.0  יחידה ק"ג( 25)שק מלט שחור  133

 25.6  קילוגרם (ג"ק 50שק )מלט שחור  134

 12.0  יחידה טרילנשמית עם פ /מסכת אבק  135

 40.0 ג"ק 5חבילה  חבילה ק"ג( 30X) 511מסמרי בניין עם ראש  136

 40.0 ג"ק 5חבילה  חבילה ק"ג( 20X) 59מסמרי בניין עם ראש  137

 38.5 ג"ק 5חבילה  להחבי ק"ג( 25X) 59מסמרי בניין עם ראש  138

 230.0 ג"ק 5חבילה  קילוגרם פלדה מסמרי 139

 250.0 ג"ק 5חבילה  חבילה ק"ג( 5)מ "ס 3גב ארון ט מסמרים לדיק 140

 260.0 'יח 100בחבילה  חבילה )חום(מעצור פלסטיק לריצפה  141

 235.0 'יח 100בחבילה  חבילה )לבן(מעצור פלסטיק לריצפה  142

 21.4  יחידה מ"מ 10ראש ביט  HSSמקדח  143

 9.1  יחידה מ"מ 3ראש ביט  HSSמקדח  144

 11.0  יחידה מ"מ 4ראש ביט  HSSמקדח  145

 21.4  יחידה מ"מ 7ראש ביט  HSSמקדח  146

 18.0  יחידה מ"מ 9ראש ביט  HSSמקדח  147

 15.0  יחידה (BOSCH)מ "מ 6מקדח אימפקט לברזל  148

 17.0  יחידה (BOSCH)מ "מ 8ל מקדח אימפקט לברז 149

 14.0  יחידה (BOSCH)מ "מ 6מקדח אימפקט לעץ  150

 25.0  יחידה (BOSCH)מ "מ 8מקדח אימפקט לעץ  151

 49.0  יחידה אימפקט ,מדורג  ,מ "מ 6-30כרסום  מקדח 152

 14.0  יחידה (BOSCH/HSS)מ "מ 10מקדח לברזל  153

 17.0  יחידה (BOSCH/HSS)מ "מ 11מקדח לברזל  154

 20.0  היחיד (BOSCH/HSS)מ "מ 12מקדח לברזל  155

 5.0  יחידה (BOSCH/HSS)מ "מ 3מקדח לברזל  156

 6.0  יחידה (BOSCH/HSS)מ "מ 4מקדח לברזל  157

 8.0  יחידה (BOSCH/HSS)מ "מ 6מקדח לברזל  158

 7.0  יחידה (BOSCH/HSS)מ "מ 7מקדח לברזל  159

 9.5  יחידה (BOSCH/HSS)מ "מ 8 מקדח לברזל 160

 11.9  יחידה (BOSCH/HSS)מ "מ 9מקדח לברזל  161

 12.0  יחידה מ"מ 10מקדח לעץ  162

 6.5  יחידה מ"מ 4מקדח לעץ  163

 6.5  יחידה מ"מ 5מקדח לעץ  164

 7.2  יחידה מ"מ 6מקדח לעץ  165
מ "מ 160 / 10.0 לפטישוןמקדח  166

(BOSCH/SDS) 
 11.2  יחידה

מ "מ 215 / 10.0 לפטישוןמקדח  167
(BOSCH/SDS) 

 14.8  דהיחי

מ "מ 265 / 10.0 לפטישוןמקדח  168
(BOSCH/SDS) 

 16.8  יחידה

מ "מ 315 / 10.0 לפטישוןמקדח  169
(BOSCH/SDS) 

 19.8  יחידה

מ "מ 160 / 11.0 לפטישוןמקדח  170
(BOSCH/SDS) 

 15.0  יחידה
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מ "מ 160 / 12.0 לפטישוןמקדח  171
(BOSCH/SDS) 

 15.0  יחידה

מ "מ 215 / 12.0 לפטישוןמקדח  172
(BOSCH/SDS) 

 17.5  דהחיי

מ "מ 265 / 12.0 לפטישוןמקדח  173
(BOSCH/SDS) 

 22.0  יחידה

מ "מ 160 / 13.0 לפטישוןמקדח  174
(BOSCH/SDS) 

 17.0  היחיד

מ "מ 165 / 14.0 לפטישוןמקדח  175
(BOSCH/SDS) 

 17.5  יחידה

מ "מ 215 / 14.0 לפטישוןמקדח  176
(BOSCH/SDS) 

 22.0  יחידה

מ "מ 265 / 14.0 לפטישוןמקדח  177
(BOSCH/SDS) 

 22.5  יחידה

מ "מ 265 / 16.0 לפטישוןמקדח  178
(BOSCH/SDS) 

 43.5  יחידה

מ "מ 250 / 18.0 לפטישוןמקדח  179
(BOSCH/SDS) 

 56.2  יחידה

מ "מ 450 / 20.0 לפטישוןמקדח  180
(BOSCH/SDS) 

 83.7  היחיד

מ "מ 450 / 25.0 לפטישוןמקדח  181
(BOSCH/SDS) 

 118.2  ידהיח

מ "מ 450 / 30.0 לפטישוןמקדח  182
(BOSCH/SDS) 

 211.0  יחידה

 9.0  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 110 / 4.0מקדח לפטישון  183

 13.0  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 160 / 4.0ן מקדח לפטישו 184

 8.0  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 110 / 5.0 מקדח לפטישון 185

 9.0  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 160 / 5.0מקדח לפטישון  186

 9.0  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 110 / 5.5מקדח לפטישון  187

 9.6  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 160 / 5.5מקדח לפטישון  188

 7.0  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 110 / 6.0טישון מקדח לפ 189

 8.0  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 160 / 6.0מקדח לפטישון  190

 9.8  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 110 / 6.5מקדח לפטישון  191

 10.0  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 165 / 6.5מקדח לפטישון  192

 8.8  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 110 / 7.0מקדח לפטישון  193

 10.0  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 160 / 7.0טישון ח לפמקד 194

 9.5  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 115 / 8.0מקדח לפטישון  195

 9.5  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 165 / 8.0מקדח לפטישון  196

 13.2  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 215 / 8.0מקדח לפטישון  197

 15.8  ידהיח (BOSCH/SDS)מ "מ 265 / 8.0מקדח לפטישון  198

 12.0  יחידה (BOSCH/SDS)מ "מ 160 / 9.0פטישון מקדח ל 199

 40.0 'יח 100בחבילה  חבילה כת לתליית ארונותמתמשולשי  200

 30.0 'יח 5בחבילה  חבילה )לחיתוך ברזל(קסון ארוך 'משורית לג 201

 26.6 'יח 5בחבילה  חבילה (עץ)לחיתוך קסון ארוך 'משורית לג 202
 /מקיטה  -  תוצרת יחידה אימפקט למקדח רגיל מתאם 203

 מילווקי 
125.0 

 /מקיטה  -  תוצרת חידהי קדח רגיללממתאם פוטר מפטישון  204
 מילווקי 

150.0 
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 10.0  יחידה מ"מ( 4)מתלה למנעול תלייה  205

 50.0 'יח 500 בחבילה חבילה )חום(נושא מדף בונטרגר  206

 50.0 'יח 500 בחבילה חבילה )לבן(נושא מדף בונטרגר  207
 40.0 'יח 1000 בחבילה חבילה )לבן( 4/10ניטים  208
 40.0 'יח 1000 בחבילה חבילה )לבן( 4/8ם ניטי 209

 8.9  יחידה (1100SA)סגר ארון חשמל קפיצי  210

 276.0 'יח 12 בקרטון יחידה )שפופרת(הייטאק לבן  7סופר  211

 240.0 'יח 12 ןבקרטו יחידה )שפופרת(לבן  7סופר  212

 228.0 'יח 12 בקרטון יחידה )שפופרת(שקוף  7סופר  213

 33.3  מערכת-סט חלקים 8 סט אלן 214

 29.0  מערכת-סט סט אלן אולר 215

 84.0  מערכת-סט סט אלן כדורי 216

 122.0  מערכת-סט "1/4סט בוקסות  217

 140.0  מערכת-סט רצט +סט בוקסות  218

 398.0  מערכת-סט טיגנצי ססט בוקסות ח 219

 90.0  מערכת-סט סט מברגים מעורב 220

 398.0  מערכת-סט 34245קצר  צרסט מפתחות רא 221

 89.0  מערכת-סט סט מפתחות רינג פתוח 222

 29.4  יחידה מ"מ 8סיכות רפיד  223

 8.6  יחידה שקוף/לבן f333סיליקון  224

 9.0  יחידה )שפופרת( לבן סיליקון 225

 3.8  יחידה סיליקון נירוקיט 226

 25.4  יחידה שקוף 7יליקון סופר ס 227

 17.1  יחידה )שפופרת(ן שקוף קוסילי 228

 124.0  יחידה סילר לאיטום 229

 5.0  יחידה סכין יפני גדול 230

 15.3  יחידה ספריי גריז 231

 30.8  יחידה ספריי מסיר רובה אפוקסי 232

 21.4  יחידה טילןספריי קצף פולי 233

 15.0  יחידה WD-40ספריי שמן  234

 23.0  הידיח לבן /סרט סימון אדום  235

 600.0 'יח 500 בחבילה חבילה (3/8)"מבו בורג כפול 'עוגן ג 236

 650.0 'יח 500 בחבילה חבילה (5/16)"מבו בורג כפול 'עוגן ג 237

 300.0 'יח 500 בחבילה חבילה (3/8)"מבו בורג קצר 'עוגן ג 238

 210.0 'יח 500 בחבילה חבילה (5/16)"מבו בורג קצר 'עוגן ג 239

 585.0 'יח 500 בחבילה חבילה (3/8)מבו וו סגור 'ן גוגע 240

 425.0 'יח 500 בחבילה חבילה (5/16)מבו וו סגור 'עוגן ג 241

 585.0 'יח 500 בחבילה חבילה (3/8)מבו וו פתוח 'עוגן ג 242

 450.0 'יח 500 בחבילה חבילה (5/16)מבו וו פתוח 'עוגן ג 243

 775.0 'יח 500 בחבילה חבילה (X1/2X1203/8) מבו כפול'עוגן ג 244

 525.0 'יח 500 בחבילה חבילה (X7/16X1105/16)מבו כפול 'עוגן ג 245

 455.0 'יח 500 בחבילה חבילה 3/16 "מבו לרשת 'עוגן ג 246

 170.0 'יח 500 בחבילה ילהחב (3/16)מבו קצר 'עוגן ג 247

 285.0 'חי 500 בחבילה חבילה (X7/16X605/16)צר מבו ק'עוגן ג 248

 123.5  מטר רץ פח איסכורית לבן 249
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 36.0  יחידה )ג"ק (28פח מרק  250

 63.0  יחידה ג"ק 1פטיש  251

 23.5  יחידה PRANDIקילו ידית עץ איטלקי  1פטיש  252

 67.5  יחידה ג"ק 2פטיש  253

 44.2  יחידה TOTALראש מרובע ידית פיבר  ,ג"ק 2פטיש  254

 70.0  דהחיי ג"ק 3פטיש  255

 29.9  יחידה ידית פיבר 'גר 500פטיש  256

 139.0  יחידה ג"ק 5פטיש גדול ידית פיבר  257

 38.5  יחידה פטיש גומי 258

 39.0  יחידה פטיש טפסן מיני 259

 22.0  יחידה גיגית/פלייה 260

 25.0  יחידה פלייר 261

 58.0  יחידה פלייר פטנט 262

 32.5  דהחיי מ"ס 23פלס מגנט  263

 4.3  יחידה פקק "3/4 264

 15.0  ג"ק 1.5 פרופילה 265

 19.0  יחידה )ג"ק 5שק (פרופילה  266

 55.0  יחידה )שחור( Bימין  /חורים  4ציר פלסטיק טרספה  267

 55.0  יחידה )שחור( Aשמאל  /חורים  4 ציר פלסטיק טרספה 268

 55.0  יחידה ר(חו)ש Rימין  /חורים  6ציר פלסטיק טרספה  269

 55.0  יחידה )שחור( Lשמאל  /חורים  6ציר פלסטיק טרספה  270

 26.0  יחידה חלקים( 3)ציר רב בריח  271

 3.0  יחידה מעלות ישר 180צירי קפיץ  272

 3.2  יחידה מכופף מעלות 180צירי קפיץ  273

 2.8  יחידה צירי קפיץ דנקו ישר 274

 2.5  יחידה קליפם צירי קפיץ דנקו ישר ע 275

 2.1  יחידה צירי קפיץ דנקו מכופף 276

 2.8  ידהיח צירי קפיץ דנקו מכופף עם קליפ 277

 4.0  יחידה ג"ק 1 צלוטיט 278

 23.1  יחידה ג"ק 5צלוטיט  279

 390.0 'יח 100בחבילה  חבילה ווים( 2)מעילים ל 78קולב כפול  280

 34.2  קילוגרם ג"ק 1 -רובה אקרילי  281

 7.5  קילוגרם ג צבעוני"ק 1רובה מיסטר פיקס  282

 13.5  מטר רץ רשת צל 283

 89.0  יחידה למנעול רתך 284

 29.7  יחידה מנעול +רתק  285

 20.0 'יח 10בחבילה  חבילה שאקל - 5 מ"מ ("3/16) 286

 27.5 'יח 10בחבילה  חבילה שאקל - 6 מ"מ ("1/4) 287

לאקש - 8 מ"מ ("5/16) 288  85.5 'יח 10בחבילה  חבילה 

 3.0  יחידה מ"מ 10 )תופס(שאקל  289

 125.0 'יח 500בחבילה  חבילה "1/4שייבה מגולוונת  290

 135.0 'יח 500בחבילה  חבילה "5/16שייבה מגולוונת  291

 145.0 'יח 500בחבילה  חבילה "5/8ה מגולוונת שייב 292

 256.4  חידהי בטיחות לילדים -שער עץ  293

 20.0  יחידה שפורפרת סיליקון לסדקי עץ 294



 

 

 

54 
 _________________  :עת המציחתימ

 

 7.3  יחידה שפרפרת סיליקון 295

 0.7  יחידה שקיות אשפה לפינוי פסולת בניין 296

 6.0  מטר רץ מ"מ 6 -שרשרת מגלוונת  297

 65.0  גלון 1 בונדרול 298

 207.9  יחידה מ"ר( 30) 1.20/2תרמי לבן לגבס /בידוד אקוסטי 299

 160.2  גלון רייט ירוק כהה נירלטהמ 300
 137.0  ליטר 18פח  ליטר 18פח  - 21טינר  301
 110.0  ליטר 5גלון  ליטר 5 -טרפנטין  302

 84.0  יחידה ליטר 2.5לזור  303

 210.0  ליטר 5גלון  ליטר 5לזור  304

 50.0  יחידה ליטר 1לזור יעקובי  305

 84.0  יחידה ליטר 2.5נים לזור מגן לעץ בגוונים שו 306

 3.0  יחידה סטר פיקסמי - "2.5מברשת לשמן  307

 4.0  יחידה מיסטר פיקס - "3מברשת לשמן  308

 38.0  יחידה מיסטר פיקס "5-מברשת סיוד  309

 18.8  היחיד שחורמברשת צר גבוה  310

 48.8  יחידה מגש פח לתקרה 311
 295.0  רליט 5גלון  ליטר 5גלון  -מדלל סנטטי  312

 20.3  חבילה 'יח 50פעמי .נישמיות אף אבק ח 313
 288.0  ליטר 5גלון  A 2000בסיס  FREEיל סופר קר 314
 308.0  ליטר 5גלון  T 2000בסיס  FREEסופר קריל  315
 92.0  ליטר 5גלון  4.5ליטר  A גוון בסיס סופרלק 316
 135.0  ליטר 5גלון  4.5ליטר  Dגוון בסיס  סופרלק 317
 104.0  ליטר 5גלון  4.5ליטר  Pגוון בסיס  סופרלק 318
 142.0  ליטר 5גלון  4.5ליטר  Tגוון בסיס  סופרלק 319
 105.0  ליטר 5גלון  ליטר 4.5טמבור  לבן  סופרלק 320

 102.6  יחידה סיס בהירב 'ל 5סופרקריל  321

 215.0  דהיחי ליטר P90124   18  סופרקריל 322
 239.0  ליטר 18פח  A 'ל 18ל סופרקרי 323

 210.0  יחידה D 'ל 18סופרקריל  324
 239.0  ליטר 18פח  T 'ל 18סופרקריל  325
 187.0  ליטר 18פח  בסיס בהיר Pליטר  18סופרקריל  326
 170.0  ליטר 5גלון  Aבסיס  טמבור MIXסופרקריל  327
 170.0  ליטר 5גלון  Dור בסיס טמב MIXסופרקריל  328
 70.0  ליטר 5גלון  Pטמבור בסיס  MIXסופרקריל  329
 135.0  ליטר 5גלון  Tיס טמבור בס MIXסופרקריל  330

 28.0 "יעקובי"תוצרת  מערכת-סט סט ספוגים חלופי לרולר צבע מיני 331

 8.5  יחידה בן מבריקספרי צבע ל 332

 24.0  יחידה ')גר (340וון צבעים מג - X2ספריי צבע  333
 213.7  ליטר 5גלון  Pליטר בסיס  4.5וליאור טמבור פ 334
 129.0  ליטר 5גלון  Aפוליאור טמבור בסיס  335
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 63.6  יחידה 2.5)ליטר ( - Aר טמבור בסיס פוליאו 336

 79.0  יחידה 2.5)ר ליט( - Dפוליאור טמבור בסיס  337
 212.8  ליטר 5גלון  4.5)ליטר ( - Dר בסיס פוליאור טמבו 338

 145.3  יחידה 2.5)ליטר ( - Pפוליאור טמבור בסיס  339
 158.0  ליטר 5גלון  Tפוליאור טמבור בסיס  340

 95.0  יחידה 2.5)ליטר ( - Tפוליאור טמבור בסיס  341
342 DTM 5003 210.0  ליטר 5גלון  צבע 
343 RAL DTM - 9006 369.0  ליטר 18פח  צבע 
344 DTM 145.3  ליטר 5גלון  צבע 

 145.3  ליטר 5גלון  ליטר על בסיס מים 4.5גלון  Dtmצבע  345

 369.0  יחידה גלון בסיס מים ירוק DTMצבע  346
 130.0  ליטר 5גלון  DTM 4.5גלון  -ליטר על בסיס מים  347
 115.4  ליטר 5גלון  צבע RAL 6005-DTM - גלון 348
 239.3  ליטר 5גלון  ליטר 5גלון  -צבע אוניאור  349
 213.7  ליטר 5גלון  ליטר 4.5 -צבע ורנית אגוז כהה  350
 245.0  ליטר 18פח  נירלט - AC100צבע חיצוני  351

 67.0  ליטר לבן 0.75צבע יסוד בסיס רב שימוש  352

 178.0  חידהי צבע לוחות ביס ירוק 353
 185.0  ליטר 5גלון  ליטר 5 -צבע לזור  354

 110.0  2.5יטר ל ליטר 2.5 –צבע לזור  355

 180.0  ליטר 18פח  ליטר 18 –צבע נירוקלס מגוון  356
 285.0  ליטר 18פח  ליטר 18פח  -צבע נירוקריל  357
 252.0  ליטר 18פח  100צבע נירוקריל  358

 155.0  יחידה ליטר( 3)ס ירוקריל בסיצבע נ 359
 200.9  ליטר 5גלון  ליטר( 5)צבע נירוקריל בסיס  360

 158.0  יחידה גלון -צבע סופר קריל 361
 218.8  ליטר 5גלון  ליטר 5גלון  -צבע סופרלק  362
 140.0  ליטר 18פח  ליטר 18פח  -צבע סופרקריל  363

 85.5  קילוגרם צבע פולט אור 364

 190.0  יחידה )ליטר (4.5אור בסיס בע פוליצ 365

 22.0  יחידה ראש לרולר צבע מים 366

 25.7  יחידה לר צבע שמןרוראש ל 367

 34.6 "יעקובי"תוצרת  יחידה מגש +רולר לצבע מיני  368

 28.0  יחידה רולר לצבע שמן 369

 20.0  יחידה רולר פס צהוב פאר 370

 20.0  ידהיח ')מ (90רשת הדבקה ללוחות גבס  371
 164.0  ליטר 5גלון  שיליכט צבעוני 372

 12.8  יחידה פיץ פליירש 373

 64.0  יחידה שפכטל 374

 38.5  יחידה ליטר 18שפכטל אמריקאי  375

 34.0  יחידה "3שפכטל הייד  376



 

 

 

56 
 _________________  :עת המציחתימ

 

 44.0  יחידה "6שפכטל הייד  377

 55.0  יחידה "7שפכטל הייד  378

 76.9  יחידה ג"ק 8חיצוני  לטק ויולטשפכטל חוץ א 379

 7.6  יחידה 2''שפכטל מקצועי  380

 27.0  היחיד 5''שפכטל מקצועי  381

 11.5  יחידה "2ל נירוסטה שפכט 382

 24.0  יחידה "4שפכטל נירוסטה  383

 35.0  יחידה "6שפכטל נירוסטה  384

 16.0  יחידה "3שפכטל נירוסטה מקצועי  385

 15.4  יחידה "4קצועי נירוסטה משפכטל  386

 5.3  יחידה מ"מ 45מ רוחב ציר "מ 100בריח בטחון שטוח  387

 4.3  יחידה מ"מ 45יר מ רוחב צ"מ 125בריח בטחון שטוח  388

 7.7  יחידה מ"מ 45מ רוחב ציר "מ 150בריח בטחון שטוח  389

 5.2  יחידה מ"מ 45מ רוחב ציר "מ 75בריח בטחון שטוח  390

 28.0  יחידה BV0003סל חדש חיצוני יציקה בריח וכ 391

 12.8  יחידה 140 / 15בריח לשער  392

 11.3  דהיחי 160 / 15בריח לשער  393

 6.1  יחידה 140 / 9בריח לשער  394

 2.9  יחידה "2בריח עגול לדלת  395

 3.5  יחידה "2.5בריח עגול לדלת  396

 3.8  יחידה "3בריח עגול לדלת  397

 8.6  יחידה "4יח עגול לדלת בר 398

 16.0  יחידה 120 / 12בריח פח עגול  399

 6.9  יחידה 140 / 12גול ע בריח פח 400

 3.9  יחידה 100 / 9בריח פח עגול  401

 5.1  יחידה 120 / 9 בריח פח עגול 402

 8.2  יחידה 140 / 9בריח פח עגול  403

 17.1  דהיחי 'ממ 165בריח קפיצי לשער  404

 1.9  יחידה "3בריח רתק  405

 4.3  יחידה "3.5בריח רתק  406

 8.7  יחידה (RTG007) "5בריח רתק  407

 8.0  יחידה שחור /לכסא מזכירה  -גלגל 408

 11.7  זוג )וגז( R42עם רוזטות  236ידית אלומיניום דגם  409

 30.9  יחידה ידית אש נעה על שלט סתום 410

 550.0  יחידה ISEOודדת לה לדלת בידית בה 411

 900.0  יחידה ISEOידית בהלה לדלת כפולה  412

 41.0  זוג )זוג( (ניקל(ון רונית טחידית ב 413

 35.0  זוג )זוג( (שחור(ידית בטחון רונית  414

 6.0  יחידה )מגולוון(ידית חצי קומפקט קצר  415

 39.0  גזו )זוג( )ליסניה) )לבן(דית חצי קפיצית י 416

 39.0  זוג )זוג( )בליסניה( )שחור(ידית חצי קפיצית  417

 49.0  זוג )זוג( (לבן)ידית משיכה פאר  418

 49.0  זוג )זוג( (שחור)ידית משיכה פאר  419

 23.1  יחידה )מגולוון(ידית קומפקט מפוצל דלת אש  420
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 18.0  זוג )זוג( (חום/חוסם(ידית רב בריח  421

 65.0  יחידה עלותמ 180עות מגן אצב 422

 98.3  יחידה מעלות 90מגן אצבעות  423

 65.0  ידהיח מ צבע כסף"ס 90 חבעד רו 702מחזיר דלת  424

 88.0  יחידה מ צבע כסף"ס 105עד רוחב  703מחזיר דלת  425

 135.3  יחידה מ צבע כסף"ס 150עד רוחב  705מחזיר דלת  426

 10.7  יחידה מנעול דלתות מפתח 427

 34.2  יחידה מנעול חבוי צילינדר לדלת 428

 4.7  יחידה אחיד 22מנעול מגירה  429

 10.0  יחידה רמאסט 22נעול מגירה מ 430

 4.5  יחידה רגיל 22מנעול מגירה  431

 4.9  יחידה רגיל 44מנעול מגירה  432

 6.9  יחידה מנעול מגירה לחיצה 433

 179.0  יחידה מ"מ 13מנעול תלי  434

 52.0  היחיד מ"מ 16מנעול תלי  435

 9.0  יחידה )אחיד( 'א 30מנעול תליה  436

 9.0  יחידה (רגיל) 'א 30ל תליה עומנ 437

 20.0  יחידה )אחיד( 'א 40מנעול תליה  438

 8.9  יחידה (רגיל) 'א 40מנעול תליה  439

 39.0  יחידה )אחיד( 'א 50מנעול תליה  440

 12.9  יחידה (רגיל) 'א 50ה מנעול תלי 441

 25.5  חידהי )אחיד( 'א 60מנעול תליה  442

 17.8  יחידה (רגיל) 'א 60מנעול תליה  443

 80.0  יחידה מנעול תפוס פנוי קומפלט 444

 6.7  יחידה מעצור דלת גומי חצי כדור איכותי 445

 36.0  יחידה STOPPYחלון דגם  /מעצור לדלת  446

 16.6  יחידה כיסוי + גלגל HDת מעצור לדל 447

 0.4  יחידה נגדי למנעול מגירה 448

 37.1  יחידה מ"מ 66דול ג גלגלצילינדר בטחון  449

 36.2  יחידה מ"מ 66צילינדר בטחון גלגל קטן  450

 119.7  יחידה מ"מ 76צילינדר בטחון גלגל קטן  451

 23.0  יחידה מרכזי 100צילינדר כפול  452

 22.4  יחידה מרכזי 120נדר כפול צילי 453

 15.4  יחידה מרכזי 60צילינדר כפול  454

 14.5  יחידה מרכזי 70 צילינדר כפול 455

 111.1  יחידה מרכזי אחיד 70צילינדר כפול  456

 15.4  יחידה מרכזי 80צילינדר כפול  457

 35.0  יחידה מרכזי אחיד 80צילינדר כפול  458

 17.6  יחידה אחידמרכזי  70צילינדר כפתור  459

 16.8  יחידה מרכזי לא אחיד 70צילינדר כפתור  460

 21.4  יחידה מרכזי 80תור כפצילינדר  461

 17.6  יחידה רכזי אחידמ 80צילינדר כפתור  462

 46.0  יחידה )דינמיק(מ "מ 76צילינדר רב בריח  463

 46.0  יחידה (מגנום(מ "מ 76צילינדר רב בריח  464
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 6.5  יחידה (ניקל( 14פייפ ציר  465

 55.9 'יח 10בחבילה  חבילה "4 * "3צירי ספר גדולים  466

 36.0 'יח 24בחבילה  חבילה "1.5ים צירי ספר קטנ 467

 38.0 'יח 24בחבילה  חבילה "2צירי ספר קטנים  468

 53.0 'יח 24בחבילה  חבילה "2.5טנים צירי ספר ק 469

 63.0 'יח 24בחבילה  חבילה "3 צירי ספר קטנים 470

 20.0  מטר רץ מגולוון 1.5 20/20פרופיל  471

 4.4  רץמטר  מגולוון 1.5 25/25פרופיל  472

 5.2  מטר רץ מגולוון 1.5 30/30פרופיל  473

 16.5  מטר רץ שחור 2 40/20פרופיל  474

 9.1  מטר רץ שחור 2 40/40פרופיל  475

 139.9  יחידה לויה גמ אוקומ"מ 10לביד  476

 126.2  יחידה 2.44/1.22מ אוקומה גלוי "מ 12לביד  477

 203.3  יחידה 2 ין רוזזי מודבק גבוומ ט"מ 12לביד  478

 245.3  יחידה 2.44/1.22מ קומבי גלוי "מ 17לביד  479

 177.4  יחידה מ אוקומה גלוי"מ 20לביד  480

 140.0  דהיחי 2.44/1.22מ טווין גלוי "מ 20לביד  481

 131.7  יחידה י גלויקומב 20לביד  482

 340.3  יחידה אוקומה גלוי 30לביד  483

 67.0  יחידה 2.44/1.22ה גלוי מ אוקומ"מ 4לביד  484

 114.6  יחידה 2.44/1.22מ אוקומה גלוי "מ 8לביד  485

 59.0  יחידה מ מודבק גב"מ 5לביד אוקומה  486

 49.6  ליטר 1 לקה שקופה 487

 50.0  יחידה 2.44/.84ונית לבנה סונאי מז 488

 51.6  יחידה 2.44/1.22לבנה סונאי מזונית  489

 108.0  מערכת-סט סט - )חיתוך בעץל(מיפסלות  490

 50.0 'יח 10בחבילה  חבילה )אפור(מכסה פלסטיק לחור בשולחן מחשב  491

 50.0 'יח 10ה בחביל חבילה (שחור(מכסה פלסטיק לחור בשולחן מחשב  492

 137.6  יחידה 3207מ "מ 17מלמין  493

 137.1  יחידה 5180מ "מ 17מלמין  494

 160.0  יחידה מלמין 28 מ"מ 3207 2.44/1.22 495

 211.3  יחידה 5180מ "מ 28מלמין  496

 201.6  יחידה 5986מ "מ 28מלמין  497

 126.0  יחידה 2.44/1.22מ "מ 17מלמין לבן  498

 201.6  יחידה 2.44/1.22מ "מ 28מין לבן מל 499

 69.0  יחידה פלטת דיקט 500

 165.0  יחידה מ"מ 28י יתפלטת עץ לאמי תעשי 501

 88.6  יחידה פלטת פורמיקה 502

 125.6  יחידה אגס סלומון - 'מ 90סי .וי.ים פיקנט 503

 125.6  יחידה אגס קוניאק - 'מ 90סי .וי.קנטים פי 504

 125.6  יחידה 5950בוק  - 'מ 90סי .וי.פיקנטים  505

 125.6  יחידה לבן - 'מ 90סי .וי.קנטים פי 506

 21.0  ידהיח "X11.5"בושינג  507

508 "X1.251.5" 21.0  יחידה בושינג 

 21.0  היחיד "X3/41.5"בושינג  509
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 22.0  יחידה "X211"בושינג  510

 15.0  יחידה "X1.251"בושינג  511

 6.5  יחידה "X1/21"שינג בו 512

 6.5  יחידה "X3/41"בושינג  513

 24.0  יחידה "X1.52"בושינג  514

 25.0  יחידה "X3/42"בושינג  515

 6.5  יחידה "X1/23/4"בושינג  516

 78.0  יחידה "X23"בושינג  517

 5.5  יחידה ניקל 3/4בושניג  518

 34.5  יחידה "1ברז גן כדורי  519

 17.1  יחידה "1/2גן כדורי ברז  520

 13.8  יחידה "3/4ברז גן כדורי  521

 וכה מהקירארחמת מים קרים פיה   ברז 522
(309308) 

 142.0  יחידה

 212.0  יחידה (900153)ברז חמת פיה ארוכה  523

 268.0  יחידה (900520)ברז חמת פיה ארוכה מהקיר  524

 199.0  יחידה (900142)ברז חמת פיה קצרה  525

 243.6  יחידה (900521)ברז חמת פיה קצרה מהקיר  526

 28.0  דהחיי "3/4 * "1/2ברז כביסה קטן  527

 33.0  יחידה ח.פ "1ז כדורי בר 528

 82.0  יחידה ח.פ "1.5ברז כדורי  529

 82.0  יחידה פ.פ "1.5ברז כדורי  530

 17.0  יחידה "1/4ברז כדורי  531

 10.0  יחידה ח.פ "3/4ברז כדורי  532

 30.0  יחידה )שתייה-מיי( "1ברז כדורי  533

 90.0  יחידה פ.ח "1ברז כדורי  534

 120.0  יחידה ח.פ "2י ברז כדור 535

 250.0  יחידה ברז לחצן שחם 536

 26.0  יחידה "שגיב"פנים /הברגה חוץ "1/2ברז למיי שתייה  537

 77.0  יחידה (ארוך(ברז למים קרים  538

 52.0  יחידה )קצר(מים קרים ברז ל 539

 25.6  יחידה ברז ניל "1/2 * "1/2 540

 15.5  יחידה ברז ניל "3/8 * "1/2 541

 20.1  יחידה ) "1/2 * "1/2 (ברז ניל כפול  542

 17.0  יחידה ברז ניל כפול ( "3/8 * "3/8 * "1/2 ) 543

 15.5  יחידה ) "1/2 * "1/2 (ברז ניל מקורי  544

 15.5  יחידה ) "1/2 * "3/8 (ניל מקורי ברז  545

 75.0  יחידה לר מיםברז פיה סטנדרטי לקו 546

 42.0  יחידה ילוי בקבוקים לקולרברז פרח למ 547

 1.3  יחידה גומיה למצוף בניאגרה פלסאון 548

 5.5  יחידה גומיה לפעמון בניאגרה פלסאון 549

 0.4  ידהיח גומיה לצינור גמיש לניאגרה 550

 25.0  יחידה גומיה פוצי לניאגרה 551

 3.8  יחידה )קטן(טפלון צר  552

 7.0  יחידה )מ"מ /19מ"מ '/0.2מ (15ב רחטפלון  553
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 12.0  זוג )זוג(ידיות לברז  554

 35.8  יחידה (יצוניח(ידית כפולה לניאגרה  555

 29.0  יחידה )חיצוני+פנימי(ידית כפולה לניאגרה  556

 20.0  יחידה )מ"ס 40אורך (מיש לברז ניל מאריך ג 557

 5.0  חידהי (מ"ס 3 -אורך (מאריך קשיח לברז ניל  558

 35.0  יחידה "ריסאי"ושב אסלה מ 559

 70.0  יחידה "במיס"מושב אסלה  560

 19.5  יחידה "ליפסקי" , 5 'מס ,מושב אסלה לבן  561

 33.3  יחידה פלסאון X2020מחבר דו כיווני  562

 35.5  יחידה פלסאון X2525מחבר דו כיווני  563

 6.0  יחידה חוץ 16*1/2מחבר פקס  564

 7.0  יחידה פנים 16*1/2מחבר פקס  565

 6.8  יחידה פנים 16*3/4מחבר פקס  566

 7.3  יחידה חוץ 20*3/4מחבר פקס  567

 5.4  יחידה פנים 20*3/4מחבר פקס  568

 82.0  יחידה אוןמכסה לניאגרה פלס 569

 4.4  יחידה מכסה לקופסת ביקורת 570

 270.1  יחידה 40טון פתח  12.5מכסה עגול  571

 10.0  יחידה אסלה-ניאגרה (הברגה(גומי  ט'מנג 572

 4.6  יחידה אסלה-רזב )הלבשה(ט גומי 'מנג 573

 8.5  יחידה אסלה-ניאגרה (הלבשה(ט גומי 'מנג 574

 60.0  יחידה סאוןניאגרה פלכמותי ל-מנגנון דו 575

 138.0  יחידה )ליטר (18מסטיק גום זפת  576

 8.7  יחידה )ג"ק (0.5ם אסלות טומסתם מסטיק לאי 577

578 SP 1/2" * 1/2" 15.0  יחידה מעבר 

579 SP 1/2" * 3/4" 12.0  יחידה מעבר 

580 SP 3/4" * 3/4" 16.0  יחידה מעבר 

 40.0  יחידה פלסאון -מצוף לניאגרה  581

ידית  ,כמותי נמוך -דו ,לבן  ,ניאגרה דואון  582
 חזיתית

 157.5 פלסאון -תוצרת  יחידה

 ידית ,כמותי נמוך -דו ,לבן  ,קלסאון   ניאגרה 583
 עילית 

 193.5 פלסאון -תוצרת  יחידה

 7.6  יחידה SP "1/2ניפל כפול  584

 8.0  יחידה מגולוון "1/2ניפל כפול  585

 24.5  יחידה מגולוון "3/4ל כפול ניפ 586

 10.0  מערכת-סט סט ברגים למושב אסלה מתכת 587

 15.0  מערכת-סט וסטהלמושב אסלה ניר יםסט ברג 588
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 ב'ספח נ

 יצוע הבנוסח ערבות 
   __/__/__ך _תארי                                                                 

 וד לכב
  רןימה צומקומית קד ועצהמ
 
 

 נ.,ג.א.
 ______________'ת מסקאית בנוערב:  וןהנד

 
 םוכום שהוא עד לסכל סיכם לתשלום כפבזה כל נו ערביםא ("שבקמה" :לןה)ל_ ___________ תשבקעל פי 

מילוי טחת להבדרשו תש "(ערבותסכום ה" :הלןל) (םם חדשיישקל חמשת אלפיםבמילים: ) ₪ 5,000של  וללכ

כלי עבודה וחומרי בנייה לאספקת  8/2020מס'  פומבי כרזמוח מכ חוזהעם  שרקבהמבקש  ותויבחייתה
  .("זרהמכן: "להל)קומית קדימה צורן מה המועצהר בוע ואינסטלציה

 
ל ו כיקה אטטיסרכזית לסטהלשכה המ על ידי פרסםתשמ יפרכן כמחירים לצהלמדד היה צמוד ערבות יה סכום

  .("דהמד" :ןלהל) ומהקוא במרשמי אחר שיב דמוס
 

  .למכרזת עוצההת הגשהאחרון ל דמועב דועהיחרון האו המדד ערבות זו הינלעניין  סימדד הבס
 
  זו. תוי ערבפ לת דרישתכם עלקודם לקב לאחרונהם ד שפורסדמה את זו יהרבועלעניין ש החד דדמה
 
תוספת ב ת,ובערם העד לסכו וםכסכל  ות זה,בתב ערכ זרתהח לףחם לכשלם אנו נ, נההראשו תכםדרישפי ל

ילה תחלום תשה תא לדרוש יםיביחו שתהיתכם ובלי שריד ח אתלהוכי עליכם חובהמבלי להטיל שי הצמדה, הפר
 קש. המב מאת

 
 __________ תנשל________ לחודש________ליום  תוקף עדב זו תהיה תבורע
 . תומבוטל זה תהיה בטלה תאריך לאחרו
 
 שהיא.ה ורצל בכה בה או להעברהסלת זו אינה ניתנ תרבוע

 

,רבבוד בכ  

 ע"מב __________ קבנ                        

 נהשו בותרעח בל נוסקתי אל :ההער
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 'גפח נס

 נספח הביטוח 
 

זה זה משמעותם : המועצה המקומית קדימה צורן  ו/או המזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחו
 עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםתאגידים עירוניים ו/או חברות 

 
יה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם שהוא הספק יה .1

בגין כל נזק  יצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המזמינהבמהלך ב
כך. הספק יוציא על חשבונות  ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמינה ו/או לצד שלישי עקב

 פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.
 

ו כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק כאמור הספק פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/א .2
 לעיל.

 
, ישפה הספק את המזמינה בגין כל הוצאה או תשלום שתידרש המזמינה לעיללליות האמור מבלי לגרוע מכ .3

ם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי הספק  ו/או עקב טענה בקשר לשל
 מעביד עם המזמינה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.-בדליחסי עו

 
לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכם שיגיע להספק  המזמינה רשאית .4

מנה, וכן תהא המזמינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המזמינה תהא צפויה מ
 י נזק לצד שלישי כלשהו.לשלם דמ

 
לכל הפחות במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה  להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך הספק ויחזיק בידיו .5

הסכם זה, והוא יישא בעלותם לנקוב בויותיו וחובותיו בהתאם את הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייב
 השתתפויות עצמיות במקרה נזק. ישלם וכן 

 
ונה של ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצ 7מציא למזמינה תוך הספק י .6

הספק יחזור  .פ חוזה זהואינו מסויג התואם את התחייבותו החוזית ע" המזמינה כשהוא חתום על ידי מבטחיו
 הנקובים בו. יום לפני מועד פקיעת הביטוחים 14וימציא את אישור קיום הביטוחים האמור, לכל הפחות 

 
יתאיין הסכם זה, על ו לא חודש במועד, הספק מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/א

 צא צו הפסקת עבודה מידית.כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויו
 

את פוליסת הביטוח גם אם תבקש זאת המזמינה יהיה הספק חייב להמציא למזמינה, לפי דרישתה הראשונה,  .7
 וליסות.ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפ

 
נ"ל תהיה בתקופה הספק מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח ה .8

ספק המלא, אם לא יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום ה
 ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה להספק.

 
ים למזמינה כנגד הספק על נל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקאין בעריכת הביטוחים כאמור לעי .9

ואין בהם כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי הסכם  או להגביל את אחריותו  על פי כל דין,פי ההסכם ו
 זה.

 

הי מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשבהקשר זה 
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

חי הספק עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע המזמינה כי מי מביטו .10
לעיל, מתחייב הספק לערוך את  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף 

ו/או ביטול  ותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעהא
 הביטוח כאמור.

ארבעה ) 14בתוך  בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינה מתחייב הספק להמציא מזמינה .11
ם הביטוחים שהתחייב לקיימם ם ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אות( ימיעשר

י החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פ
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רישות כמו כן מתחייב הספק לתקן את פוליסות הביטוח על פי דבמסגרת נספח "אישור ביטוחי הספק", 
 המזמינה, כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

 הסכם זהבהספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור  למען הסר .12
ועל הספק לבחון את חשיפתו  הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הספק,ובאישור עריכת ביטוחי הספק, 

יהיה אחריות ותנאי הביטוח בהתאם. הספק מצהיר ומאשר, כי הוא לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות ה
קשור לגבולות מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בכל ה

 האחריות המינימאליים כאמור.

איזו בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי  .13
לא יפגעו בזכויות המזמינה, ו/או מי מהבאים מטעמו  מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או עובדיו ומנהליו

 על פי ביטוחים אלו.

בגין כל נזק,  ,באופן מלא  לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את המזמינהכמו כן ומבלי  .14
יטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ב

עמו ו/או יסות על ידי הספק ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטמהפול
 בשמו ו/או עבורו.

( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הספק ת)אך לא חייב תהמזמינה רשאי .15
אין באמור יחס לאישורי הביטוח, עיל. הספק מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמינה בכאמור ל

ובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי על המזמינה ו/או על כל מי מטעמם כל ח לעיל כדי להטיל
וטלת על הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המ

 הספק על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

לום ק מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הספק, וכל תשהספ .16
אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי 

שלם את דמי ל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ללפגוע בכלליות האמור, לשמור ע
 תקופת ביצוע העבודות.הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל 

היה המזמינה תלא ביצע ו/או לא קיים הספק את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם,  .17
, לערוך את הביטוחים כולם או חלקם לפי הסכם זה או על פי דין החייב ומבלי לפגוע בזכויותי אך לא תרשאי

ח על חשבונו של הספק. כל סכום המזמינה )בהתאם להחלטת המזמינה( תחתיו ולשלם את דמי הביטו
בתוספת תקורה  הראשונה המזמינה על פי דרישתלבתשלומו כאמור יוחזר מיד  האו התחייב מהשיל

היה תה על פי הוראות סעיף זה, המזמינה . לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמינ20%מת בשיעור של מוסכ
 תהיה המזמינה רשאיתלהספק בכל זמן שהוא, וכן לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה  תרשאי

 לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.

לבי ביצוע העבודות מתחייב הספק למלא אחר בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל ש .18
ראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, כל דרישות והו

חיו וקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושלשהות
לכל  זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאיםשיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או 

 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

וחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכ .19
 של הספק לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

יכללו את   ופרויקט זה בלבד, זאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה,הספק מצהיר ב .20
 ע"פ חוזה זה ות הנדרשות ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליס 

 
 

אינסטלציה עבור  ) אריזות יצרן מקוריות ( וציוד לאספקת כלי עבודה וחומרי בנייהמהות העבודות : 
 צורן המועצה המקומית קדימה 
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הספק, קבלני המשנה של  ,רט ברישא למסמך זהכמפו המזמינההפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 

מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע הספק בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, 
 העבודות.

 

 : פים המצויינים במסמך זהדרישות הביטוח כוללות את פוליסות הביטוח כדלקמן וכן את תוכן הסעי
 

 :ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .1

 
₪  2,000,000.-ות מ ש"ח   )אך לא פח  2,000,000. -ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות של 

 (לאירוע  ולתקופת הבטוח.
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד יצוין במפורש בפוליסה כי המזמינה, כל הבאים מכוחה,  .1.1
 שלישי.

חבות של  ובתנאי כי ישנזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' כל  .1.2
 המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.

חריג נזק או מקרה על אף האמור ,מבטח לא י. )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.12בסעיף  .1.3
 ". חלקי לקרות מקרה הבטוחביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור 

 סייג אחריות מקצועית מבוטל לגבי נזקי גוף. .1.4

 .כנגד המזמינה כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומיהפוליסה תכלול  .1.5

ולמעט כלפי מי שגרם  מינההמזהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .1.6
 .ואת אישור זהבגין ההתקשרות נשלנזק בזדון, 

 
 ביטוח חבות מעבידים: .2

י המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלנ
לאירוע אחד ולתקופת  ₪ ( 20,000,000.-ש"ח    )אך לא פחות מ  20,000,000.-אחריות שלא תפחת מסך של  

 הביטוח.
 

 הבאות:על פרק זה חלות ההוראות 
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק. .2.1
 

למעשי ו/או מחדלי מפעיל החוגים ו/או הבאים   ובגין אחריות ףהמזמינה כמבוטח נוס את הפוליסה תורחב לכסות  2.2
 .מטעמו 

 
או מקרה על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק וסף הסיפא כדלקמן : " . )רשלנות רבתי ( תתו3.11בסעיף  .  2.3.

 ". ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח
 

  המזמינה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד . הפוליס2.4
 

 :ביטוח כלי רכב .3
 

 טוח: מתאריך ____________ ועד ____________מ.ר. __________ תקופת בי 3.1
 

 ר פוליסה _____________ סוג הביטוח ______________מספ      
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 _____________מספר תעודת חובה משולמת _      
 ____________ ועד____________  מתאריך: ביטוח תקופת. __________ ר.מ 3.2

 
 ______________ יטוחהב סוג_____________  פוליסה מספר      

 
 ______________ משולמת חובה תעודת מספר      

 
 ____________ ועד____________  מתאריך: ביטוח תקופת. __________ ר.מ 3.3

 
 ______________ הביטוח סוג_____________  פוליסה מספר      

 
 ______________ משולמת חובה תעודת מספר      

 
 ____________ ועד____________  מתאריך: ביטוח תקופת____ . ______ר.מ 3.4

 
 ______________ הביטוח סוג_____________  פוליסה מספר      

 
 ______________ משולמת ובהח תעודת מספר      

 
 ____________ ועד____________  מתאריך: ביטוח תקופת. __________ ר.מ 3.5

 
 ______________ הביטוח סוג______ _______ פוליסה מספר      

 
 ______________ משולמת בהחו תעודת מספר      

 

 :הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח .4
  

 יסויים הביטוחיים המצוינים לעיל, נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.כל הכ .4.1
 
הורחב כך שהוא כולל גם את המזמינה,  הכיסוי בכל הביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה, .4.2

טעמו, קבלנים וקבלני משנה של הספק בכל דרגה שהיא בגין אחריותם השילוחית עובדיו, כל הבאים מ
 עשי או מחדלי הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו.והשיורית למ

 

דעה במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הו .4.3
רכה, תחויב הוא בגין הפרמיות הדמזמינה, מהספק וגם או המזמינה. הודיעה המזמינה על הבקשה להא

בעקבות בקשה כנאמר לעיל  למזמינה  הודיע המבטח   אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה.
לתוקף ,  הביטול יום לפני כניסת)שלושים(  30את הביטוחים במכתב רשום, לפחות האריך שלא ל ועל כוונת

יום , ללא שינוי בתנאים ובתעריפים, כנגד  60ארכה של עד תהייה למזמינה אופציה חד צדדית לדרוש ה
 . מיה היחסית הנדרשת לתקופה זוהתחייבות המזמינה לתשלום הפר

 
אם הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא   .4.4

 )שישים( יום מראש. 60לעשות כן, לפחות למזמינה הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו  שלח המבטחכן 

 
למעט  –ם ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה בכל הביטוחים שערך הספק בקשר לחוזה זה בטלי  .4.5

ת מ: אש, המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובע –תביעות המוגשות נגד הספק לבדו 
לים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעי

 נו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק.זיהום תאונתי מכל סוג ותאור שאי

כותו כל הביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על ז  .4.6
כל אדם או גוף שלמזמינה זיקה אליו , או הקשור ( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וSUBROGATIONלתחלוף )

 ים למזמינה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.לעבודות מלבד קבלני משנה ונותני שירות
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מחמת אי  כל הביטוחים שערך הספק בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמינה  .4.7
ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמינה, שלעניין זה מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"

 או האחראי על הביטוח כמזמינה.מוגדר כמנכ"ל המזמינה, גזבר המזמינה 

 
כל הוראה בביטוחים שערך הספק בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך   .4.8

פעל כלפי המזמינה. כל הביטוחים את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תוכלשהי 
"ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה במלוא  והאמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמינה הינ

סוי הנזק או הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמינה האחרים יחויבו להשתתף בכי
 החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 
צמיות הספק התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות ע  .4.9

 במידה ותחולנה.

 
מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור זה , הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המצויינות לעיל, עד  .4.10

וטח" על הספק בלבד, על פי תנאי כמו כן תחולנה חובות "המבתוקנו על פי האמור באישור זה.  כמה שלא
 והתניות הפוליסה.

 

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה  ל ככל שקיים. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוט .4.11
 ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח 

 
 

ישורם להפיק  כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אהנני מצהיר 
 נספחיו עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ו

 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת הספק  שם הספק  תאריך
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


