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 מסמך א'
 המועצה המקומית קדימה צורן 

 
 מכרז פומבי מס' 02/2022  

 לאספקת והתקנת מזגנים עבור מועצה מקומית קדימה צורן
 

 הזמנה להציע הצעות
 

" )להלן:  צורן  המקומית קדימה  בזאת הצעות  המועצההמועצה  מזמינה  עבור  ל"(  מזגנים  והתקנת  אספקת 
 מועצה מקומית קדימה צורן, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

בכתובת:   המועצה  של  האינטרנט  באתר  המכרז  במסמכי  לעיין  )להלן:   zoran.muni.il-www.kadimaניתן 

 . לצורך הגשת הצעה למכרז, יש לרכוש את מסמכי המכרז"(, תחת לשונית "מכרזים".  אתר המועצה

  , ₪, כולל מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקרה  300  על המציעים לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של
, קדימה צורן,  1לרבות במקרה של ביטול המכרז. התשלום יעשה במחלקת הגבייה של המועצה, ברחוב ההגנה  

רכישת מסמכי    בגיןאת הקבלה  .  16:00-19:00בין השעות  גם  וביום ג'    08:00-13:00ה' בין השעות  -בימים א'
 .יםההצעה שיוגשו על ידי המציע המכרז יש לצרף למסמכי 

, יש להדפיס מאתר המועצה את מסמכי המכרז לרבות כל  עבור רכישת מסמכי המכרז  לאחר ביצוע התשלום
 מסמך ו/או נספח הקשור למכרז, שיפורסם באתר המועצה, ולהגישם בהתאם להוראות המכרז. 

להצעתו  להמציע  על   בנקאיתצרף  סך    ערבות  על  ל ב   ש"ח  10,000מקורית  הקבוע  התאם  מסמכי  בנוסח 
 המכרז.  

 
בצ המכרז,  מסמכי  כל  את  ימציא  במכרז  להשתתף  המעוניין  עיכל  הנדרשים  המסמכים  כל  פ רוף  תנאי  ל  י 

זהים,   עותקים  :  צויןיעליה    ,כשהיא סגורה  ,במעטפת המכרזכאשר לפחות אחד מהם במקור,  המכרז, בשני 
מס'  " פומבי  הפקדה  2220/02מכרז  באמצעות  ידנית  במסירה  ורק  אך  ב",  המכרזים  ידנית  במשרדי  שתיבת 

)להלן: "1המועצה, בלשכת מנכ"ל המועצה, ברחוב הרצל   יאוחר מיום    ,"(משרדי המועצה, קדימה צורן  לא 
  בלבד.  12:00עד השעה   .2203.2027

ת הפקדה ידנית בתיבת  ו/או שלא באמצעו  מועד זהלמען הסר ספק, יובהר כי לא תידון הצעה שתוגש לאחר  
 .המכרזים

 את ההצעות יש להגיש כשהן כרוכות או משודכות. 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט במסירה ידנית, כמפורט לעיל.

 המועצה.  יעודכן בהמשך באתר המועצהפתיחת ההצעות ועד בדבר המ

 הוראות מפורטות נוספות ביחס למכרז מצויות במסמכי המכרז.  

 
   ______________ 
 גב' קרן גרין        

 ראש המועצה      
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 'במסמך 

 המועצה המקומית קדימה צורן 
 

   2220/02 מס'פומבי מכרז 
 לאספקת והתקנת מזגנים עבור מועצה מקומית קדימה צורן

 

 תנאי המכרז 
  

 ההתקשרות עיקרי   .1

  ה של התקנו  האספקל"( מזמינה בזאת הצעות  המועצה המועצה המקומית קדימה צורן )להלן: " .א
ה עבור  צורןמזגנים  קדימה  מקומית  נספחיהם  מועצה  על  והחוזה  המכרז  תנאי  לכל  בהתאם   ,

דעתו לשיקול  "  מועצהה  בהתאם  המכרזמזגנים)להלן:  במסמכי  כמפורט  הכל  והחוזה    "(, 
 .  כתב הכמויותמסמך ולרבות ב 

  מזגנים במסגרת ההתקשרות, יספק ויתקין הקבלן הזוכה  ההתקשרות הינה התקשרות מסגרת.   .ב
יהיו מעת לעת ולפי שיקול דעת  אלו  י שפכ  ,המועצהעבודה מבהתאם להזמנות    ברחבי המועצה,

יעניק    המועצה. הקבלן  חלקי  בנוסף,  )לרבות  מלאים  ואחריות  של  שירות  לתקופה    24חילוף( 
   חודשים ממועד אישור המועצה על התקנת המזגנ/ים.

לבצע  מועצהה .ג עיניהבעצמה  םחלקאת  או    השירותים  את  רשאית  ראות  לפי  להיזקק    ,  ומבלי 
הזוכה, מאת  שירותים  הו  להזמנת  כלפי  תהיה  לא  זכות    מועצהלזוכה  או  תביעה  או  טענה  כל 

 לביצוע על ידו.    שירותיםשל ה םפיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלק

להקבלן   .ד מתחייב  הכמויות  הזוכה  לכתב  בהתאם  ממנו,  שיוזמנו  המזגנים  את  ולהתקין  ספק 
במועד ובאופן הנדרש ובמחירים להם התחייב    מועצהבהתאם לדרישות ה   שירותיםהאת  בצע  ול

הצעת  בהתאם    .ובמסגרת  חירום,  בשעת  גם  למועצה  השירותים  את  לספק  מתחייב  המציע 
   וראות ההסכם.לה

מזגנים שיסופקו לעמוד בכל דרישות המכרז ובכל דרישות תקן ישראלי קיים, כפי שיהיו  על ה  .ה
 בעת אספקתו והתקנתו של כל מזגן רלוונטי.  

 

כ .ו הינו  קודמות,  שנים  בסיס  על  זה,  במכרז  המועצה  של  המוערך  השנתי  ההתקשרות  -היקף 
₪ )כולל מע"מ(. יחד עם זאת, אין באמור בהערכה זו בכדי לחייב את המועצה ולמציע    400,000

 הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין היקף ההתקשרות במסגרת מכרז זה. 

 

 . על נספחיו בהסכם ההתקשרות ת ביחס להתקשרות מפורטים יתר התנאים וההוראו .ז
 

 ריכוז התאריכים במכרז   .2

 התאריכים  הפעילות 

 12:00בשעה  2220.309.0 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 12:00בשעה  2220.27.03 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 יעודכן בהמשך באתר המועצה מועד פתיחת ההצעות 

 

 מוקדמים להשתתפות במכרז תנאים  .3

מציע   במכרז  להשתתף  מורשהרשאי  עוסק  ו/או  רשומה  שותפות  חברה,  התנאים    שהינו  בכל  העומד 
 להלן: המפורטים המצטברים

המזגנים,  המציע .א יצרן  מטעם  מורשה  ספק  ו/או  מזגנים  יצרן  במתן    לעב   הוא  ומוכח  קודם  ניסיון 
)לפני    500,000בהיקף כספי מצטבר של    ,ללקוח אחד או יותר,  ניםמזג  תוהתקנ  תשירותי אספק  ₪

 .  2016-2021ין השנים ב  מלאות, במשך שלוש שנים ,לפחותלשנה  מע"מ(
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, מסומנים בתו  המצ"ב כמסמך ג'  המזגנים המוצעים על ידי המציע כנדרש במסגרת כתב הכמויות .ב
ישראל   תקן  דרישות  לפי  לתקן    1חלק    994תקן  התאמתם  בדבר  התקנים  ממכון  אישור  בעלי  או 

 .  1חלק   994ישראלי  

 

במהלך   .ג מלאה  במשרה  מעסיק  למכרז,    6המציע  ההצעות  הגשת  למועד  עד  האחרונים  החודשים 
עובד מקצועי שהינאחד  לפחות  ו/או    חשמל  מהנדס  ו,  אויר  מיזוג  ו/או טכנאי  הנדסאי חשמל  ו/או 

 מיזוג אויר.  אי הנדס
 

לפי   .ד הנדרשים  האישורים  כל  בעל  וכן  מע"מ  לצורכי  בתוקף  מורשה  עוסק  אישור  בעל  חוק  המציע 
 . 1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 
להצעתו   .ה צרף  בנקאיתהמציע  על    ערבות  הקבוע    ש"ח  10,000סך  מקורית    י"ג מסמך  בבנוסח 

 למסמכי המכרז.  
 

 המציע רכש את מסמכי המכרז בתמורה מלאה.  .ו
 

 
וכל   לעיל,  הנקובים  הסף  תנאי  בכל  לעמוד  הנדרשת  אחת,  משפטית  ישות  של  תהא  המציע  הצעת 

במכרז   הנדרשים  הבנקאית המסמכים  הערבות  ההצעה    לרבות  את  שהגישה  ישות  אותה  שם  על  יהיו 
זה,   למכרז  במענה  אחת  מהצעה  ביותר  בעקיפין  או  במישרין  מעורב  להיות  רשאי  אינו  המציע  למכרז. 

 אמצעות בעל השליטה בו או באמצעות חברת בת של המציע.באמצעותו, ב
 

 שיש לצרף להצעה מסמכים .4

 : כלול בהצעתו שני עותקים, לפחות אחד במקור, של כל אחד מן המסמכים הבאיםכל מציע י .א

המצורף  ת (1 בנוסח  הסף,  בתנאי  ועמידה  ניסיון  בדבר  ד'צהיר  כשהוא    כמסמך  למכרז, 
עו"ד  ידי  על  ומאומת  המציע  ידי  על  כל    חתום  את  שיכלול  ובלבד  אחר  נוסח  כל  )ו/או 

שבנוסח( מזגנים    הפרטים  והתקין  סיפק  להם  המציע  מלקוחות  המלצה  מכתבי  וכן, 
של   מצטבר  כספי  מע"מ(  500,000בהיקף  )לפני  שנים   ,לפחותלשנה    ₪  שלוש    במשך 

השנים  ב  מלאות, בנ2021-2016ין  ד'וסח  ,  אחר   1מסמך  נוסח  כל  ו/או  המכרז  למסמכי 
 ובלבד שיכלול את הפרטים שבנוסח הנ"ל. 

 אסמכתא בדבר היות המציע יצרן מזגנים ו/או ספק מורשה מטעם יצרן המזגנים.  (2

המצורף   (3 בנוסח  המציע  מאת  ידי    ד'  מסמךכתצהיר  על  המוצעים  למזגנים  לפיו  למכרז, 
למזגנים או בעלי    1חלק    994תו תקן לפי דרישות תקן ישראל  המציע בהתאם למסמך ג'  

 .  1חלק   994אישור ממכון התקנים בדבר התאמת המזגנים המוצעים לתקן ישראלי  

מס (4 יועץ  חשבון/  רואה  ה'בנוסח    אישור  המכרז,    מסמך  המציע  למסמכי  מעסיק  כי 
   החודשים האחרונים עד למועד הגשת ההצעות למכרז, לפחות   6מלאה במהלך  במשרה  

ו/או הנדסאי חשמל ו/או טכנאי מיזוג אויר ו/או    חשמל  מהנדס  ו, שהינאחד  עובד מקצועי
 .  ו עובדעל השכלה כאמור של אות ההמעיד הוכן, תעוד י מיזוג אויראהנדס

 העתק תעודת עוסק מורשה.   (5

עסקאות (6 חוק  לפי  התשל"ו  תצהיר  ציבוריים,  המצורף  1976-גופים  בנוסח    ' וכמסמך  , 
כל   את  וכן  עו"ד.  ידי  על  ומאומת  המציע  ידי  על  חתום  כשהוא  האישורים למכרז, 

לפי   מס(,הנדרשים  חובות  ותשלום  חשבונות  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות   חוק 
מס,1976-ו התשל" יועץ  או  חשבון  רואה  מורשה,  פקיד  אישור  זאת  ובכלל  המעיד    , 

שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, 
ערך 1975-תשל"ו למנהל מס  מדווח  וכן  על הכנסותיו  שומה  לפקיד  לדווח  נוהג  ושהוא   ,

מוסף ערך  מס  חוק  לפי  מס  עליהן  שמוטל  עסקאות  על  הגשת מוסף  למועד  בתוקף   ,
 ההצעה. 

מציע שלא יצרף ערבות אשר  למסמכי המכרז.    מסמך י"גסח  ערבות בנקאית מקורית בנו  (7
 תואמת את הדרישות הנ"ל הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון. 

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. (8

 .  , חתום כנדרש ג' מסמךכ  , בנוסח המצ"בוהצעת המחיר  טופס התחייבות המציע (9
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'  זכמסמך תצהיר בדבר העדר קירבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה, בנוסח המצורף  (10
 למכרז, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד. 

למכרז, כשהוא חתום    'חכמסמך  העדר הרשעות קודמות, בנוסח המצורף  תצהיר בדבר   (11
 על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.

למכרז, כשהוא חתום על ידי    'טכמסמך  בנוסח המצורף  תצהיר בדבר אי תיאום מכרז,   (12
 המציע ומאומת על ידי עו"ד. 

,  2001-תצהיר לעניין החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א (13
 למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.  'מסמך יבנוסח  

פלט עדכני נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מספרי    –אם המציע הינו תאגיד   (14
הרשם הרלוונטי, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע, וכן העתק תעודת ההתאגדות  

אישור עו"ד/רו"ח לאימות פרטי התאגיד, זכויות החתימה של התאגיד    -, וכןשל המציע
 . להזמנה זו אכמסמך י"המצ"ב   ופרטים נוספים, הכל כפי המפורט בנוסח

לחשיפת  (15 בדבר הסכמה/אי הסכמה  בנוסח המצורף    אישור  י"מסמכי המכרז,    ב כמסמך 
 למכרז, כשהוא חתום על ידי המציע. 

ידי המועצה,   (16 על  מציעים,  עותק ממסמכי ההבהרות שהוצאו  פרוטוקול מפגש  ככל ו/או 
 שאכן הוצאו כאלו, כשהם חתומים על ידי המציע. 

 מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המציע. כל  (17

למכרז.    דכמסמך י"רשימת המסמכים הנדרשים במכרז מפורטת גם ברשימת המסמכים המצורפת  
 על המציע לסמן על גבי המסמכים שיוגשו את מספריהם ברשימת המסמכים.  

לעיל,   .ב המפורטים  האישורים  ו/או  המסמכים  צירוף  אי  כי  בסיס   עלוליובהר,  לת  פסי ל  לשמש 
 ועדת המכרזים. ל ידיע  ההצעה

 

  אלו   כי  נדרש,  מוגבל  תוקף  בעלי  הינם   דלעיל  המסמכים והאישורים המפורטים   בו   מקרה   בכל .ג
  האחרון להגשת ההצעות למכרז.    נכון למועד תקפים יהיו

יובהר, כי על הזוכה לדאוג לחידושם ו/או הארכתם של המסמכים והאישורים כאמור כך שיהיו  
 .  העניין לפי ,  ההארכה/ההסכם תקופת כל למשך בתוקף

הזכות  למועצה .ד הבלעדי,  שמורה  דעתה  שיקול  פי  על  מהמציע    לפנות,  ולדרוש  פרטים  לחקור 
ו הצעתו  בדבר  כל  והבהרות  ו/או  להציג  שמידע  נימסמך  כשירותו,  להוכחת    סיונו יידרש 

נשוא    מומחיותו,  , המקצועי השירותים  לביצוע  והתאמתו  הפיננסית  "ב  וכיו  המכרזאיתנותו 
המציע יהיה חייב למסור למועצה את מלוא  .  )לרבות המלצות(, אף אם לא צורפו על ידו להצעה

המציע יסרב למסור  המידע, המסמכים, הפרטים וההבהרות שנדרשו להנחת דעתה. במקרה בו  
להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף    מועצהרשאית ה  ,הסבר או ניתוח כלשהו כאמור  ,מסמך
 את ההצעה.  לפסול 

על .ה הצעות  הגשת  תתאפשר  לא  כי  כל  -מובהר  אחר  יחדיו  ימלאו  אם  )בין  מציעים  קבוצת  ידי 
 תנאי הסף ובין אם לאו(. 

 שאלות הבהרהסיור מציעים ו .5

שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז וכן הודעה בדבר כל סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה   .א
גילה,   מוריה  עו"ד  לידי  להעביר  יש  אחרת  פניה  או  הסתייגות  כל  ו/או  המכרז  מסמכי  בין 

עד השעה    2220.09.03ממשרד היועצים המשפטיים החיצוניים של המועצה, עד לא יאוחר מיום  
אלקטרוני  12:00 דואר  באמצעות   ,moria@fsrlaw.co.il  או טלפוניות  פניות  יתקבלו  לא   .

הוגשו  על שאלות אשר  דעתה הבלעדי, להשיב  שיקול  לפי  כי המועצה רשאית,  יובהר    אחרות. 
 . לאחר המועד הנקוב הנ"ל

  הפניות .  המכרז  ושם  מספר,  עמו  קשר  ליצירת  טלפון,  המלא  שמו  את  הפונה  יציין  בפנייתו .ב
 :להלן  כמפורט טבלה של  במבנה, בלבד Word קובץ של  ובפורמט  בכתב תישלחנה
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שאלה/הסתייגות/בקשה   מס"ד 
 להבהרה 

 הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז
 מענה

1.   ________________  ____ 
 

תשובת המועצה תפורסם באתר האינטרנט של המועצה ותהא סופית. כל פירושים, הבהרות או   .ג
הסברים שניתנו בעל פה ו/או על ידי גורם אחר מלבד המועצה ו/או מי שהוסמך על ידה למתן  
יחייבו את המועצה. תשובת המועצה הנ"ל תהווה חלק בלתי נפרד   תשובות ביחס למכרז, לא 
החתימה   מורשה  ידי  על  חתומה  כשהיא  להצעתם,  המצעים  ידי  על  ותצורף  המכרז,  מתנאי 

 מטעמם.

התשו .ד בקבלת  המועצהבה  איחור  מטעמה    מצד  מי  קבלתהו/או  אי  המציע    ,או  את  יזכו  לא 
בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה  

 .ועניין כדין כל הצעה אחרת לכל דבר

ו/או   .ה מיוזמתה הבהרות לאמור במכרז  ליתן  לעיל, שמורה למועצה הזכות  לפגוע באמור  מבלי 
יות שנפלו בו ו/או לערוך בו שינויים, עד למועד הגשת ההצעות ולמציעים לא תהא כל  לתקן טעו 

של   האינטרנט  באתר  תפורסם  כאמור,  הבהרה  ו/או  שינוי  בדבר  בכתב  הודעה  כך.  בגין  טענה 
 המועצה.  

כמו כן, למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים או לדחות בקשות לשינויים שיתבקשו בנוסח   .ו
, בכפוף לאישור שינויים  להסכם  'בנספח בהמפורטים  ודרישות הכיסוי הביטוחי  נספח הביטוח  

על   תידחה,  הביטוח  בנספח  לשינוי  שהבקשה  וככל  המועצה  של  הביטוח  יועץ  ידי  על  אלה 
המציעים להגיש הצעתם בלא הסתייגויות ו/או שינויים מנספח הביטוח. המציעים מצהירים כי  

אישורם    העבירו את דרישות הביטוח המפורטות בנספח הביטוח לידיעת מבטחיהם, וקיבלו את
זה.   בנספח  פי דרישות הביטוח המפורטות  על  ביטוחים  ואישור קיום  ביטוח  פוליסות  להפקת 
כמו כן מצהירים המציעים כי ידוע להם שאם לא עמד הזוכה בהתחייבותו זו, תהיה המועצה  
ההזמנה   תנאי  פי  על  מכך  המשתמע  כל  על  מהצעתו,  נסוג  כאילו  הזוכה  את  לראות  רשאית 

 אי הסכם ההתקשרות.   להציע הצעות ותנ

המכרז .ז ממסמכי  חלק  יהוו  זה  בסעיף  כאמור  שניתנו  תיקונים  הבהרות,  )להלן:    תשובות, 
בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז  .  "(מסמכי הבהרות"

המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות, ובכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין  
 יגבר האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר.  עצמם,

ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ .ח
ה ו/או  המכרז  מופיע    הסכם מפרטי  שאינו  דבר  ו/או  נספחיו  המכרזעל  תתקבל  במסמכי  לא   ,

המציע  הצעת  הגשת  המו  לאחר  לפי  הצעות,  להגשת  המועד  תום  לאחר  ,  מבניהםקדם  ו/או 
מ הצעתו  הגשת  על    סכיםובעצם  ההתקשרות,  ובהסכם  במכרז  והאמור  התנאים  לכל  המציע 

   .נספחיו ולהתקשרותו עם המועצה במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה

 אופן הגשת ההצעה והצהרות המציע  .6

במסמך   .א לציין  המציע  המחיעל  והצעת  הכמויות  גר  כתב  ההנחה    -למכרז  '  מסמך  שיעור  את 
ידו על  המוצע  והקבוע  ידו    האחיד  על  המוצע  האחיד  ההנחה  שיעור  ואת  מזגנים  לאספקת 

מזגנים הכמויותלהתקנת  כתב  במסמך  שנקבעו  הפריטים  תעריפי  לכל  ביחס  והתעריפים    , 
"(. ההצעה תחול על כל הפריטים והרכיבים  הכספית  ההצעה)להלן: "  המקסימליים לפני הנחה 

 הכלולים במכרז.  

הצעה   להגיש  במסמך  אין  הנקובים  התעריפים  על  תוספת  המחירהמהווה  ג'  הצעת   )מסמך 
שלילי((  למכרז הנחה  להציע אחוז  אין  הנקובים   -  )קרי,  על המחירים  תוספת  המהווה  הצעה 

 .    במכרז תיפסל

כתב  מסמכי המכרז ונספחיו, לרבות החוזה על נספחיו,  מילוי וחתימת  ההצעה תוגש באמצעות   .ב
הכספיתו  הכמויות של  ההצעה  החתימה  מורשה  ידי  על  וייחתמו  שימולאו  לאחר  המהווים   ,

 "(.ההצעה עיל ולהלן: "המציע, את הצעת המציע )ל 

הצעת המציע ובין  כתב הכמויות/הצעת המחיר שב  סמךמבהתאמה בין הרשום  -במקרה של אי .ג
זה,   מכרז  במסמכי  אחרים  במקומות  המופיע  להחלהסך  רשאית  תהא  פסילת  המועצה  על  יט 
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ביותר למועצה   ביחס לכל פריט, בהתאם למחיר העדיף  כי הצעת המחיר הקובעת,  ההצעה או 
 . ביחס לכל פריט כאמור והכל לפי שיקול דעת המועצה מבין המחירים המצוינים

הנלווים   .ד הנספחים  כל  בצירוף  ההתקשרות,  והסכם  המכרז  תנאי  הצעות,  להציע  ההזמנה 
פיהם   על  הנדרשות  "וההשלמות  ביחד:  המכרז)להלן,  את  מסמכי  המחייב  הנוסח  הינם   ,)"

 המציע. 

בשולי כל דף באמצעות הגורם המוסמך  על צרופותיו,    מכרזעל המציע לחתום על כל מסמכי ה .ה
לחתום בשם המציע ולחייבו )דהיינו, מורשה החתימה מטעם המציע(. ככל שנדרשת חתימה של  

שהמסמכים ייחתמו על ידי כל מורשי החתימה    יותר מגורם אחד על מנת לחייב את המציע, הרי
 הנדרשים כאמור למתן תוקף מחייב למסמכים.

את ההצעה יחד עם מסמכי המכרז ועם כל הנספחים והמסמכים הנוספים הנדרשים יש להגיש   .ו
, כשהיא חתומה, מלאה ושלמה, בשפה העברית בתוך מעטפה סגורה ללא סימני  בשני עותקים

עליה   המציע  של  "זיהוי  מס'  מצוין  פומבי  ידנית  22/20מכרז  במסירה  במסירה  ורק  אך   ,"
,  2באמצעות הפקדה לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, בלשכת מנכ"ל המועצה, ברחוב הרצל  

" )להלן:  צורן  המועצהקדימה  מיום  "(  משרדי  יאוחר  השעה    2220.7.032לא  בלבד.    12:00עד 
שתוגש   הצעה  תידון  לא  כי  יובהר  ספק,  הסר  הפקדה למען  באמצעות  שלא  ו/או  מכן  לאחר 

 . ידנית בתיבת המכרזים

וא  .ז כהצהרה  כמוהם  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  המכרז  יהגשת  פרטי  שכל  שור 
כל  בחן את  קיבל את מלוא המידע הנדרש,  ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע  

השירותים,   מהות  את  זה  ובכלל  והעובדות  הפרטים  התנאים  הנתונים,  כל  את  ויודע  מבין 
 והסכים להם בהתאם להצעתו.    שירותיםהנדרשים לביצוע ה

והסגולות  כ .ח הכישורים  הידיעות,  כל  את  למציע  יש  כי  כהצהרה  כמוה  ההצעה  הגשת  כן,  מו 
ל הדרושים  והאחרות  השירותים  המקצועיות  המכרז,  מתן  התנאים  נשוא  בכל  עומד  הוא  כי 

דלעיל,   האמורים  להמקדמיים  שהיא  בחינה  מכל  מסוגל  הוא  ה  ספקוכי  נשוא  את  שירותים 
    הכל כמפורט במסמכי המכרז. - המכרז 

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

ו/או למחוק  )למעט ככל שנדרש(    המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף כי    יובהר  .י
המסמכים   בגוף  בין  עמוד מהמסמכים,  להוציא  ו/או  עליהם  להתנות  ו/או  ו/או להסתייג  מהם 

ו/או  ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה  
ת  "( שנעשו על ידי המציע במכרז, רשאי"הסתייגויות או צורה כלשהי )להלן:  תוספת בכל דרך ו/

 : המועצה

 לפסול את הצעת המציע;   (1

 לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;  (2

 ראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד; ל (3

ובלבד שבתיקון כאמור אי (4 ן בכדי לשנות את לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, 
 המחיר המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה.  

 

דעת   לשיקול  נתונה  הנ"ל  האפשרויות  בין  אם  המועצהההחלטה  ה ת.  לפי    מועצהחליט  לנהוג 
( בס"ק  המנויות  האפשרויות  להחלטת 4)-(2אחת  להסכים  יסרב  והמציע  לעיל,  רשאי ה(  ת  , 

   לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע. המועצה

כמפורט   .יא הצעתו  למלא  המציע  על  למכרז.  המצורפים  הטפסים  גבי  על  ורק  אך  תוגש  ההצעה 
כן  (, וג' למכרז  ךמסמ)הצעת המחיר  ו  הרת המציעדלעיל ולחתום על גבי הסכם ההתקשרות, הצ 

נדרש,   הדבר  בו  נוסף  מקום  העתקיםכל  וצילום(,    בשני  לו )מקור  של  כן  תיבות  בראשי  סמן 
  פסילת רשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא ל יחתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שת 

 ההצעה.  

למשך   .יב וצרופותיה  נספחיה  מרכיביה,  פרטיה,  כל  על  בתוקפה  תעמוד  שתוגש  הצעה  יום    90כל 
לפי  מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהבנק או מהמציע  

יום נוספים ובמידה שינקטו הליכים משפטיים    90בחירתה, להאריך את תוקף הערבות למשך  
ימים לאחר    180יום או עד תום    30בעניין המכרז, עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת  
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המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי המאוחר מביניהם. יובהר, כי הארכת תוקף ערבות המכרז  
ת  כהארכת  כמציע  משמעה  ייחשב  הערבות,  תוקף  להארכת  שיסרב  מציע  המציע.  הצעת  וקף 

ולבחור   המכרז  בהליך  להמשיך  ערבותו,  את  לחלט  רשאית  תהיה  והמועצה  מהצעתו  בו  שחזר 
בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הערבות כאמור, וזאת אף אם ההצעה  

 שערבותה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפה. 

פי דין לעניין התקשרות זו, וכן ברשותו כל  -כי הוא רשום בכל מרשם המתנהל עליע מצהיר  המצ . יג
 פי דין לביצוע ההתקשרות. -הרישיונות הנדרשים על 

 התמורה .7

ל .א מסגרת  להתקשרות  מכרז  הינו  זה  המכרזמכרז  נשוא  השירותים  העבודות מתן    השירותים /. 
בכתב הכמויות יבוצעו על ידי הספק הזוכה בהתאם להזמנות עבודה חתומות אשר    יםהמפורט 

שיקולי המועצה, לרבות בהקשר של קיום תקציב  תוצאנה על ידי המועצה מעת לעת, בהתאם ל
 וייעודו. המועצה אינה מתחייבת להזמנות כלשהן ו/או בהיקף כלשהו. 

שיעור אחוז ההנחה האחיד המוצע על  , את  למכרז  'מסמך ג  -הכספיתעל המציע לציין בהצעתו   .ב
ביחס   א'  יםפריט ה לכל  ידו  ב'    -שבפרק  שבפרק  הפריטים  לכל  ביחס  וכן  מזנים  -אספקת 

הכמויות  ההתקנה בגין  ,  שבכתב  התמורה  השירותיםלצורך  ככל   ביצוע  בכתב  ממנו  שיוזמנו 
 שיוזמנו. 

א'  המחירים   .ג ה   את  כוללים בפרק  ב'  מזגנים.הובלת  תורה  התקנת  -פרק  עליהם  במקומות  ם 
 ., בהתאם להנחיות שיתקבלו מהמועצה מפעם לפעםהמועצה

בהתאם  התמורה   .ד ההנחה  תהיה  אחוז  בשיעור  סכום  בהפחתת  הכמויות  שבכתב  לתעריפים 
ההתקשרות לתנאי  בכפוף  המכרז,    המוצע,  למסמכי  המצורף  בחוזה  תשלום  וכמפורט  תהווה 

 .הכרוכות בכך  ההוצאותו  השירותים כל מלא וסופי בגין ביצוע

לפריטים/היחידות  תעריפי .ה )בהתאם  בשיעור    השירותים  סכום  ובהפחתת  הכמויות  שבכתב 
המוצע   ו/או  ההנחה  לשינוי  ניתנים  יהיו  ולא  וסופיים,  קבועים  מחירים  הנם  המציע(  בהצעת 

 תוספת מכל סיבה.

כי    מובהר .ו בגין    המהוו   התמורהבזאת,  וסופי  מלא  כל    תכוללו  השירותיםביצוע  תשלום  את 
כלליות,ההוצאות ובין  מיוחדות  בין  שהוא  ,  וסוג  מין  פי  הכרוכות    ,מכל  על  ההסכם  בביצוע 

תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא ההסכם, לרבות כוח אדם,  
 ציוד, כלי רכב, ביטוחים, אישורים וכיו"ב.  

 "מ בשיעורו על פי דין .על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע .ז

כי  מובהרכן   .ח מהם,   בזאת,  חלק  איזה  או  השירותים  את  להזמין  מתחייבת  אינה    המועצה 
חלק    המועצה  להזמין  ו/או  משתנים  בהיקפים  המכרז  מכוח  העבודות  את  להזמין  רשאית 

מהעבודות בלבד ו/או להחליט על דחיית העבודות למועד מאוחר יותר, הכל בהתאם לשיקול  
דעתה, לצרכיה ולתקציבה. כן, רשאית המועצה לבצע את העבודות או חלקם באמצעות עובדיה  

    ו/או קבלנים אחרים, לפי ראות עיניה ולזוכה לא תהא כל טענה בגין כך.

 מועצההבדיקת ההצעות על ידי  .8

לבחירת המציע   .א שיקולים  של  רחבה  להפעיל קשת  בהצעות תהיה המועצה רשאית  הדיון  בעת 
לר הארגונית  הזוכה  יכולתו  המציע,  של  המקצועית  יכולתו  ניסיונו,  כושרו,  היתר,  בין  בות, 

אינה   והיא  לנכון  שתמצא  כפי  אחר  נימוק  או  שיקול  כל  וכן  שברשותו  הציוד  והכלכלית, 
 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

וההערכה של ההצעות אל  במהלך הבדיקה    הלפנות לפי שיקול דעת  ה על זכות  תשומר  מועצה ה .ב
על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירויות   )כולם או חלקם(  המציעים 
שעשויות להתעורר בבדיקת ההצעות, וכן לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות  

 ו/או אישורים לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי הסף של המכרז. 

 

ת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הינה הצעה גירעונית ו/או  למען הסר ספק, ועד .ג
הצעה אשר מעלה חשש לאי מילוי התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו לפי תנאי מכרז זה ובהתאם  

 להוראות דיני עבודה.  
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וסעיפי    ת רשאי  המועצה  .ד לתנאי  מפורטת  התייחסות  חוסר  בשל  בהצעה  כלל  להתחשב  לא 
 מונעת הערכת ההצעה כראוי.  עצהמו המכרז, באופן שלדעת ה

רשאיתכן   .ה המועצההא  לגבי    ת  שונים  ומגורמים  מיועצים  דעת  חוות  ולקבל  בדיקות  לערוך 
ו/או   לניסיונם  ו/או  השירות  לטיב  ביחס  לרבות  חלקם,  או  כולם  הצעותיהם,  ו/או  המציעים 

 ביחס ליכולתם למתן השירותים נשוא מכרז והסכם זה במיומנות ובאיכות גבוהים.  

ר קיימת לגביו חוות דעת שלילית  את הזכות לפסול על הסף מציע אש  הלעצמ  תשומר  מועצהה .ו
ידו, ל על  וטיב מתן השירותים  לגוף אחר אשר ה  מועצהעל טיב עבודתו  על    כתסומ  מועצהאו 

ההחלטה   מתן  לפני  פה  בעל  ו/או  בכתב  טיעון  זכות  למציע  תינתן  אלה  במקרים  דעתו.  חוות 
 .מועצה הבלעדי של ה   ההסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעת

בפלילים  א  ה לעצמ  ת שומר  המועצה  .ז הורשעו  מבעליו,  מי  או  הוא,  אשר  מציע  לפסול  הזכות  ת 
( ב7בשבע  נגד  בעבירות  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  האחרונות  השנים  טחון  י ( 

נגד רכושו של אדם 1977-תשל"זהו/או על פי חוק העונשין,  המדינה   ו/או  גופו של אדם  , כנגד 
יע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז  ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המצ

ת לעצמה  זה אשר לא התיישנו ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. כן שומר 
כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, תביעות משפטיות  המועצה את   הזכות לפסול מציע אשר עומדות 

 לכינוס נכסים.  ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או 

 

החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, בין היתר, 
ליכים על אמינות ומהימנות המציע ו/או יכולתו לבצע  הבהתחשב בהשלכות של ההרשעות/ה

 .  את השירותים נשוא המכרז כנדרש

 ואופן הניקוד ההצעותשלבים בבחינת  .9

 :  עמידת ההצעה בתנאי הסףבדיקת  -שלב א'  .א

בשלב זה ייבדקו מסמכי ההצעה שהוגשו על ידי כל מציע על מנת לוודא שההצעה עומדת בתנאי  
כן,   כמו  צירוף  הסף.  אי  כי  יובהר,  להצעה.  הנדרשים  המסמכים  של  צירופם  זה  בשלב  ייבדק 

   המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה.

 ף כאמור, יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות.אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הס

 מהניקוד הכולל: 0%10 -בדיקת מחיר ההצעה  -' בשלב  .ב

 , כדלקמן: המוצע על ידושיעור ההנחה האחיד את למכרז(  מסמך ג'על המציע לנקוב בהצעתו )

 ; 80%-בפרק א' המתייחסים לאספקת המזגנים התעריפים ש . שיעור הנחה אחיד לכל1

 ; 20%-.שיעור הנחה אחיד לכל התעריפים שבפרק ב' המתייחסים להתקנת המגזנים  2

 מחיר ייעשה בהתאם לנוסחה שלהלן: הצעת הניקוד 

A/B*80+ C/D*20 

 :הסבר

A –  אספקת המזגנים  -בפרק א' שירותיםלביצוע האחוז ההנחה הנבחן . 

B –  אספקת המזגנים –בפרק א'  שירותיםלביצוע האחוז ההנחה הגבוה ביותר . 

C – התקנת המזגנים  -שירותים בפרק ב'לביצוע ה אחוז ההנחה הנבחן . 

D-  התקנת המזגנים -שירותים בפרק ב'לביצוע האחוז ההנחה הגבוה ביותר . 

 ציון ההצעה המשוקלל הסופי יהיה חיבור הציון שניתן בגין מחיר ההצעה.   

ש  הסופי  המשוקלל  הציון  בין  שוויון  של  פי  הצעות,  ל  יינתןבמקרה  על  המועצה,  רשאית  תהיה 
הצבעה על ידי חברי  שיקול דעתה הבלעדי, לבחור בזוכה מקרב ההצעות הזהות הנ"ל, בדרך של  

המכרזים א  ,וועדת  המציע  לבהצעת  יותר  מתאים  הינו  לדעתם  השירותיםשר  מטעמים    מתן 
בניסיון ו/או  הצעתו  בתנאי  הפיננסית  ו/או  באמינות  ו/או  הקשורים  ו/או    ו/או   באיתנות  בכושר 

ביכולת ביצוע ההתקשרות של מי מבעלי ההצעות הזהות, כאשר ההצעה הסופית אשר תקבל את  
 .   להלן, העדפת עסק בשליטת אישה 10 וזאת בכפוף להוראות סעיף תיבחר, מרב הקולות בהצבעה
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 העדפת עסק בשליטת אישה  .10

מס'   )תיקון  )א(  המקומיות  המועצות  צו  של  הדרישות  על  העונה  מציע  התשע"ו2על    )להלן:   2016-(, 
"(, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור  התיקון לצו המועצות המקומיות"

לסעיף   בהתאם  אישה  בשליטת  הוא  העסק  לפיו  התשנ"ב2ותצהיר  המכרזים,  חובת  לחוק  .  1992-ב 
, במקרה בו לאחר  1950-תשי"אהצו המועצות המקומיות,  ל( לתוספת הרביעית  1)ה22בהתאם לסעיף  

המליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא  שקלול התוצאות מצאה הוועדה כי יש ל
של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור  

 . ותצהיר כאמור

 "כשיר שני"  .11

ועדת המכרזים תהיה רשאית לבחור במציע אחד, שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה   .א
ככל שני".  כ"כשיר  רשאית    הזוכה,  תהא  המועצה  שני,  ככשיר  לשמש  השני,  הכשיר  שסירב 

 לבחור במציעים שהצעותיהם דורגו במקומות שלאחריהם וכך הלאה. 

לזוכה   .ב צו התחלת עבודה  הצעתו של הכשיר השני תעמוד בתוקף עד תום חודשיים מיום מתן 
כרז, לפי  המקורי ולכל היותר עד שנה אחת מהמועד שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות למ

יאריך הכשיר השני את תוקף  מבניהםהמוקדם   ידי המועצה,  על  . במידת הצורך, אם יתבקש 
 הצעתו לתקופה נוספת.  

הזוכה המקורי   .ג בו  בכל מקרה  במכרז  כזוכה  על הכשיר השני  להכריז  ועדת המכרזים רשאית 
סיב  מכל  עמו,  שנחתם  ההסכם  שיבוטל  או  הסכם  עמו  ייחתם  שלא  או  מהצעתו  בו  ה  יחזור 

 שהיא, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 הודעה מתאימה על מציע ככשיר שני תישלח למציע שידורג בהתאם, ככל שידורגו כאלו.   .ד

לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו,   .ה
בד והיא תהא  לרבות הארכותיה. ההתקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בל

 רשאית שלא לפנות לכשיר השני, אלא לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש/נוסף. 

 הודעה על זכייה  .12

במכרז.   .א הזכייה  על  לזוכה  בכתב  תודיע  על  ייהזוכה  המועצה  לחתום  ההתקשרות דרש    הסכם 
ימים מתאריך    7דין, תוך  כולהחזירו למועצה כשהוא חתום  על נספחיו,    , לרבותהמצורף למכרז

   לזוכה בדבר זכייתו במכרז. מועצההודעת ה

הסכם, את המסמכים הבאים ויבצע את הפעולות  ימציא למועצה עד למעמד חתימת ה   הזוכה .ב
ביצוע    חתומה  רבות בנקאיתע  הבאות: וביצוע    התחייבויות הזוכהלהבטחת  בתקופת ההסכם 

להסכם;   'גכנספח  המכרז והסכם ההתקשרות, בנוסח ערבות הביצוע המצורף  השירותים נשוא  
ח ביטוחאישור  חברת  מאת  בהסכם  תום  כנדרש  הביטוחים  עריכת  פי    ההתקשרות,  על  על 

 להסכם;  כנספח ב'בנספח הביטוח המצורף  התנאים המפורטים

את החוזה על כל נספחיו    מועצההתחייבויותיו, קרי, לא מסר לאיזה מהיה והמציע לא יעמוד ב .ג
ו/או לא המציא למועצה את אישור הביטוח החתום כנדרש, לרבות בלוחות הזמנים   חתומים 
הנדרשים ו/או לא ביצע ו/או הפר אחד מתנאי המכרז, תהא המועצה רשאית לפי שיקול דעתה  
המכרז   ערבות  את  לחלט  ו/או  למציע,  בכתב  בהודעה  במכרז  הזכייה  את  לבטל  הבלעדי 

א, כולה או חלקה, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם וללא כל צורך בהוכחת נזק, וזאת מבלי  שהמצי
ומבלי   כך  בגין  לה  שנגרמו  הנזקים  יתר  בגין  המציע  את  לתבוע  המועצה  של  בזכותה  לפגוע 

ה את  אחרת  זוכה  לפטור  בהצעה  לבחור  ו/או  זה  מכרז  במסגרת  התחייבויותיו  כל  ממילוי 
בכל   לנקוט  ו/או  לגרוע  כהצעה הזוכה  שיקול דעתה  הבלעדי, הכל בלא  פי  על  צעד אחר, הכל 

 מכל זכות העומדת למועצה בהתאם להוראות מכרז זה ועל פי כל דין. 

ומוסכם   .ד פיצוי קבוע  יחויב הזוכה בתשלום  לעיל  לא עמד הזוכה בלוח הזמנים שנקבע כאמור 
ם האחרון להגשת  ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן על בסיס המדד הידוע ביו 500מראש בסך של  

ההצעות על כל יום איחור, וזאת בנוסף לכל סעד העומד למועצה עפ"י כל דין ובנוסף לזכותה  
של המועצה לממש את הערבות ולבצע את השירותים בדרך הנראית לה, בין בעצמה ובין ע"י  

 מציע אחר או כל ספק אחר.
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והשירותים    הזוכה .ה העבודות  את  לספק  יידרש  הזמנה  במכרז  לקבלת  ובהתאם  לאחר  רק 

ע ומאושרת  חתומה  יד תקציבית  המועצהל  הנדרשים  י  השירותים  לביצוע  יידרש  הזוכה   .
 בהתאם להנחיות המועצה ו/או מי מטעמה, ולשביעות רצון המועצה, הכל כמפורט במכרז. 

מציע שהצעתו לא התק .ו על אי קבלת הצעתו והמציע לא יהא  המועצה תודיע בכתב לכל  בלה, 
זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מהמועצה. כמו כן, המועצה איננה מתחייבת למסור פרטים  
ככל   אלא  שנתקבלה,  ההצעה  על  פרטים  למסור  או  כלשהי  הצעה  קבלת  לאי  נימוקים  או 

 שמחייבים אותה דיני המכרזים.

   תקופת ההתקשרות .13

ההתקשרות ממוע  תקופת  ההיא  חתימת  ו מועצה  ד  ההסכם  שנה  על  "למשך  תקופת  )להלן: 
של    ."(ההתקשרות נוספות  בתקופות  ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  רשאית  תהיה  בלבד  המועצה 

ל ועד  ממנה,  חלק  ו/או  אחת  כל  "  במצטברשנים    5-שנה  ההארכה)להלן:  עם"(.   תקופת  ,  זאת  יחד 
  לפי  ההתקשרות   את   להפסיק,  שהיא  סיבה   ומכל  הבלעדי  הדעת   שיקול  פי  על,  תרשאי   בלבדועצה  המ

,  ההתקשרות   תקופת  במהלך  או  ההתקשרות  תקופת  תחילת  מועד  לפני,  חלקה   או  כולה,  זהמכרז זה  
  הצעתו  בהגשת  מצהיר  והמשתתף"(  החוזה  סיום  הודעת: "להלן)  ימים  30  של   מוקדמת  בהודעה  וזאת

  בדבר  טענה   לרבות,  כך  בשל   טענה   כל   מלטעון  ומושתק  מנוע   ויהיה   חוזר  בלתי   באופן  מוותר  הוא   כי
  השקיע   אותן  השקעות  שעניינן  טענות  ובפרט  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  שירותים  למתן  הסתמכותו

 .היתכנותם עם  בקשר או/ו  השירותים עם  בקשר הזוכה

 הזמנת העבודות ותנאים נוספים .14

ההתקשרות עם הזוכה מותנית בקיומו של תקציב מאושר על ידי המועצה, בצרכים המשתנים של   .א
מאת   או  הממשלה  משרדי  מאת  וההשתתפות  התקציביים  האישורים  כל  בקבלת  וכן  המועצה 
גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון השירותים, ככל שישנם. במקרה בו לא יהיה  

לרכי מאושר  תקציב  ו/או  למועצה  התקציביים  האישורים  כל  יתקבלו  לא  ו/או  השירותים  שת 
ההרשאות לרכישתם כמפורט לעיל, לא יינתנו השירותים על ידי הזוכה ו/או לא יינתנו חלקם של  
השירותים אשר לא נתקבלה בגינם הרשאה תקציבית ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה  

 ו/או תביעה עקב כך.  

א .ב לבטל  רשאית  להחליט  המועצה  ו/או  המכרז  חלקםת  או  השירותים  את  בעצמה  ו/או    לבצע 
להחליט על דחיית רכישת חלק מן השירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או  
המועצה   רלוונטיים.  רגולטוריים  שינויים  עקב  ו/או  המועצה  לרשות  שיעמוד  בתקציב  בהתחשב 

בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל    שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה
 ו/או לרכוש את השירותים או חלקם ללא מכרז, הכל בכפוף לדין החל עליה.    

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא,   .ג
פיצוי   כל  בגין  תביעה  זכות  ו/או  תביעה  כל  לזוכה  ו/או  למציע  תהא  נזק  לא  לו  יגרם  אם  אף 

בתמורה   שינוי  כל  ייערך  ולא  וסוג  מין  מכל  לפיצוי  זכאי  יהיה  לא  הזוכה  ו/או  והמציע  כאמור, 
ו/או הזוכה   ביטול מוחלט של המכרז תשקול המועצה לזכות את המציע  בנסיבות  לו.  שתשולם 

 בהחזר המחיר ששולם על ידו למועצה עבור רכישת מסמכי המכרז. 

לבצע   .ד המועצה  אחר,  החליטה  למועד  מהשירותים  חלק  ביצוע  לדחות  ו/או  מהשירותים  חלק 
זכותה   על  שומרת  המועצה  העניין.  בנסיבות  בשינויים  הזוכה,  הצעת  בסיס  על  הסכם  ייחתם 

 לפרסם מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לחלק השירותים שהזמנתם בוטלה/נדחתה כמפורט לעיל.

בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי השירותים    כמו כן, שומרת המועצה על זכותה להזמין מהזוכה,  .ה
הזוכה   כזה מתחייב  נדחה כאמור. במקרה  וביצועם  ביצוע השירותים  בתחילת  הוזמנו  לא  אשר 

 לבצע את אותם שירותים שנדחו במחיר הצעתו ובתנאים המוגדרים בהסכם. 

מתן   .ו לצורך  יועסקו  אשר  העובדים  פרטי  בדבר  אישור  מהמציע  לדרוש  רשאית  תהא  המועצה 
את   המספק  המציע  עובד  החלפת  לדרוש  רשאית  המועצה  תהא  וכן  זה,  מכרז  נשוא  השירותים 

 השירותים עבור המועצה בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא. 

 שונות .15

בוא בתביעות, בטענות כלפי המועצה, בגין כל עיכוב  רשאי לאינו  מובהר, כי מציע, לרבות זוכה,   .א
קבועה, אשר יגרמו,    / , זמניתהשירותיםהפסקת  בחתימה על הסכם ו/או הזמנת השירותים ו/או  
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כל מציע,   כלשהם.  ג'אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צד  
כי לקח בחשבון אפשרות בזה  זוכה, מצהיר  עיכובים בחתימת    לרבות  ו/או הפסקת  השל  הסכם 

 תביעה כלפי המועצה עקב כך.  מנית או קבוע, והוא מוותר על כל טענה,השירותים, ז

התשנ"ג  21לתקנה    בהתאם .ב המכרזים,  חובת  לתקנות  ולתקנה  1993  -)ה(  המועצות  22,  לצו  )ט( 
תשי"א   מציעים1950  –המקומיות,    כי   סבור   שרא  מציע.  הזוכה  בהצעה   לעיין  לבקש   רשאים   , 

  למציעים   להתיר  מתנגד  והוא  מקצועי   סוד   או  מסחרי  סוד   מהווים  בהצעתו  מסוימים  סעיפים
"להלן)   חסויים  לטענתו  אשר  הצעתו  חלקי  את  מראש  יציין,  בהם  לעיין   במכרז   זכו  שלא  סוד: 

  ".מסחרי   סוד"   להיחשב  יכול  אינו  ההצעה  מחיר  כי,  יובהר.  למכרז  במסמך י", במסגרת  "(מסחרי
.  הצעתו  מסמכי  כל  לחשיפת  הסכמתו  שנתן  כמי  יוחזק  בהצעתו,  חסויים  חלקים  יציין  שלא  מציע

  מסמך   כל,  במכרז   זכו  שלא  מציעים   בפני  להציג   רשאית  המכרזים  ועדת ,  לעיל  האמור   אף  על
  בהם   העיון  בעניין  הסופית  ההחלטה.  מקצועי  או  מסחרי  סוד  מהווים  אינם  לשיטתה  אשר  ומידע

 . בלבד המכרזים  ועדת  דעת לשיקול מסורה

נושא משרה בכל אחד  .ג בו או  עניין  בעל  גוף שהמציע הינו  כל  ו/או  עניין במציע  בעל  ו/או  המציע 
ולמועצה שמורה הזכות לפסול    מהם לא יפעלו לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו
הגשתן לצורך  ו/או  בהגשתן  תיאום  נערך  כי  יימצא  אשר  להצעות  מבלי  האמור  .  מכלליות  גרוע 

 לעיל, תיאום הצעות כולל:

כלשהו   א.  גוף  או  אדם  עם  סוג  מכל  הבנה  או  הסכם  של  מפורשת  גוף    -כריתה  או  אדם  למעט 
במציע   עניין  בעל  נכסים,   -שהינו  העברת  מחירים,  מימון,  פעולה,  שיתוף  עלויות,  בעניין 

 אסטרטגיות, הכל בנוגע להצעה וכיו"ב. 

מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף  קבלה של   ב. 
כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד  

 של מציע אחר.

,  הסכם ההתקשרותמציע איננו רשאי להמחות את זכויותיו או התחייבויותיו לפי הזמנה זו ולפי   .ד
א חלקם,  כולן  או  כולם  השירותים,  ביצוע  את  להעביר  רשאי  איננו  והוא  שלישי,  לצד  חלקן,  ו 

, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות  מועצהבמישרין או בעקיפין, לצד שלישי, ללא קבלת הסכמת ה 
ההסכם. ניתנה הסכמה כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיו של המציע לפי הזמנה זו ולפי  

 לביצוע ההסכם תישאר של המציע בכל מקרה.  ההסכם, והאחריות

מסמכי המכרז הינם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הצעת   .ה
יעתיק   לא  המכרז  מסמכי  מקבל  אחרת.  מטרה  לשום  ולא  זה,  במכרז  כאמור  למועצה,  הצעות 

 אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

דו   .ו יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או 
הסכם   הוראות  תכרענה  ההתקשרות/הנספחים,  הסכם  להוראות  המכרז  תנאי  בין  משמעות 

 ההתקשרות/הנספחים, לפי העניין, ובהתאם לשיקול דעת המועצה.   
 

 ________________________ 
 גב' קרן גרין 

 ה מועצראש ה
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 'גמסמך 

 המועצה המקומית קדימה צורן 
   מזגנים ת התקנת ולאספק  2202/20 מס'פומבי  מסגרת מכרז 

 בור מועצה מקומית קדימה צורןע
 

 והצעת המחיר  כתב התחייבות המציע
 לכבוד 
 המכרזים  ועדת

 המקומית קדימה צורן המועצה  

_ מצהיר כי קראתי בעיון את כל  ______________ ____________ _____)שם מלא ות.ז.(,    אני הח"מ .1
, עבור מועצה מקומית קדימה צורן  מזגניםת  התקנת ולאספקמסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי  

  "(.השירותים)להלן: " וכהגדרת המונח 'שירותים בחוזה המצורף הכל בהתאם למסמכי המכרז 

 הנני מעוניין לספק למועצה את השירותים בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות אשר צורף למכרז.  .2

מצהיר .3 בע  ,הנני  למציעים  ההודעה  פרסום  לרבות  המכרז,  פרטי  כל  את  והבנתי  קראתי  כל  יכי  תונות, 
המכרז,   תנאי  וכי  המכרז  המבוקשים  ה ,  השירותיםמפרט  מסמכי  האחרים  שירותים  הגורמים  וכל 

הנני  להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.    םסכימ, ידועים ומוכרים לי, אני  יםתהשירו המשפיעים על  
הנוגעים   הפרטים  כל  את  ואני  יודע  השירותים  ההתחייבויות  מציע  לאספקת  כל  את  עצמי  על  לקבל 

השירותים   את  לספק  זה  ובכלל  הסתייגות,  כל  בלא  המכרז  במסמכי  הכלולים  חלק  והתנאים  כל  ו/או 
 בניכוי אחוז ההנחה שציינתי בהצעתי.   בהתאם להצעתי,  הםמ

  בדקתי באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות, העלויות, הסיכונים וכל פרט אחר  .4
הקשור לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום התחייבויותיי על פי המכרז, במועדן ובמלואן, ביררתי  
כל פרט הדרוש לי בקשר לכך ווידאתי כי יהיה ביכולתי לקיים את כל התחייבויותיי על פי המכרז אם  

 אזכה בו. 

 מתחייב בזאת כי: ו סכיםמ ,אני  מצהיר .5

הידע, .א בעל  הציוד   המומחיות,  הניסיון,  הנני  האדם,  כח  ההיתרים,  הרישיונות,    הכשירות, 
גם מבחינה מקצועית,  ונשוא המכרז, גם מבחינת המימון    מתן השירותיםוהכישורים הדרושים ל

 . בהתאם לכל מסמכי המכרז

המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי  הנני עומד בכל התנאים   .ב
  . ידוע4, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים בסעיף 3למכרז(, בסעיף  מסמך ב'המכרז )

  לפסול את   עלולה  המכרזים  ועדת  לעיל,  המפורטים  מן  אישור   או /ו  מסמך  אצרף  ולא  במידה  כי  לי
 . הצעתי

  נוסף   מסמך/מידע   כל  להציג  ממני  ולדרוש  לחקור  הזכות  שמורה  המכרזים  לוועדת  כי  לי  ידוע  עוד .ג
פיננסית,  מומחיותי,  ניסיוני,  כשירותי  חתלהוכ   שיידרש   השירותים   לביצוע  התאמתי ,  איתנות 

  המסמכים /המידע  מלוא  את   לוועדה  למסור  חייב  אהיה   ואני  המלצות,  לרבות,  המכרז  נשוא
  להסיק   המועצה  רשאית ,  כאמור  כלשהוא   ניתוח  או  הסבר ,  מסמך  למסור  אסרב   אם .  דעתה  להנחת 

 . ההצעה את לפסול ואף   עיניה  ראות לפי   מסקנות

שהיא .ד בחינה  מכל  מסוגל,  ההנני  את  לספק  ו  שירותים,  המכרז  הדרישות  נשוא  כל  את  לבצע 
המכרז הוראות  פי  על  האמצעים    וההתחייבויות  וכל  המיומן  האדם  כוח  באמצעות  ומסמכיו, 

שייקבע   הזמנים  בלוח  עמידה  לרבות  מקצועית,  בצורה  העבודות  את  לספק  מנת  על  הנדרשים 
ודות, הכל כמפורט במסמכי המכרז וכן בהתאם להוראות מי שימונה על ידי המועצה  לביצוע העב

" )להלן:  זה  למכרז  מטעמה  הינו  המנהלכאחראי  זה  תנאי  כי  לי  ידוע  לעת.  מעת  לי  שיינתנו   ,)"
 תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.   

 הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי כדין.   יהנני מצהיר כי יש באפשרותי לעמוד במחיר  .ה

הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר איתי בהסכם, אבצע את התחייבויותיי   .ו
ו/או חוזר ו/או  ועל פי כל דין ו/או תקן  מכח המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז וההסכם,  
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לשביעות רצונם המלאה המנהל ו/או    רזלצורך קיום התחייבויותיי נשוא המכ  הנחייה ו/או הוראה
 של המועצה.   

  מיידי   קשר  על   אשמור  בהסכם,  עימי  תתקשר  והמועצה  במכרז   ואזכה  במידה   כי  מתחייב  הנני  כן .ז
 (.  ב"וכיו טלפון, פלאפון) קשר באמצעי  שימוש תוך ההתקשרות תקופת במהלך המנהל עם ורצוף

שלא  .ח מתחייב  זכויות  הנני  את  התחייבויות  יילהמחות  לפי  יאו  זה י  או    מכרז  כולן  ההסכם,  ולפי 
ואיננ  שלישי,  לצד  או    יחלקן,  במישרין  חלקם,  או  כולם  השירותים,  ביצוע  את  להעביר  רשאי 

ה הסכמת  קבלת  ללא  שלישי,  לצד  ההסכם.  מועצהבעקיפין,  להוראות  ובהתאם  ובכתב,  מראש   ,
ולפי ההסכם, והאחריות    מכרז זהלפי    ילגרוע מהתחייבויותי ניתנה הסכמה כאמור, אין בכך כדי  

 בכל מקרה.   י לביצוע ההסכם תישאר של

על   .ט חתמתי  לכך  וכראיה  המועצה  לחבר  ו/או  המועצה  לעובד  קרבה  בעל  אינני  כי  מצהיר  הנני 
 למכרז.  'זכמסמך  התצהיר המצורף

הוזכרה .י לא  אם  גם  המכרז,  במסמכי  המופיעה  התחייבות  כל  כי  לי,  זה,    ידוע  במסמך  במפורש 
   מחייבת אותי.

 
 ינו כמפורט בהצעתי שלהלן. ה  ,נשוא המכרז  שירותיםמתן ה עבור   הצעתי הכספית   .6

 
מתן השירותים נשוא מכרז זה, מהווים תשלום  עבור  ים הכלולים בהצעת המחיר,  מחירהנני מצהיר, כי ה .7

מכל    , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאותמלא וסופי בגין ביצוע העבודות והשירותים וכוללים  
שהוא וסוג  ביטוחים,  הכרוכות    ,מין  עבודה,  שכר  הוצאות  היתר  ובין  למועצה,  השירותים  באספקת 

וכלי   לצורך התחלת מתן  תנאים סוציאליים, אביזרים  והיתרים, ההתאמות המתחייבות  עבודה, רישוי 
 המכרז.  התחייבויותיי מכח וכל דבר אחר הדרוש לביצוע   שירותים כלשהם מבין השירותים וכיו"ב,

לא תשולם    ,בזאתלי  מובהר   בגין  לי  כי  נוספת  כל הכרוך    מתן השירותיםכל תמורה  על  נשוא המכרז, 
עכךב המוצעים  למחירים  מעבר  ידי ,  ידי    ל  על  ישולם  אשר  דין,  פי  על  בשיעורו  מע"מ,  למעט  כאמור, 

  המועצה. 
 

  השירותים   לצורך  יועסקו   אשר  זהותם של העובדים  לאשר את  לדרוש  רשאית  תהא  המועצה  כי  לי  ידוע .8
  דעתה   לשיקול  בהתאם,  אחר  בעובד  עובד   החלפת  לדרוש  רשאית  המועצה  תהא  וכן,  זה  מכרז   נשוא

 .  הבלעדי

את הפעולות המנויות  במועד  לא אבצע  אחזור בי מהצעתי ו/או אם  כי ידוע לי שאם    ,מצהיר בזאתאני   .9
מקצתן,  לעיל או  המכרז,כולן  במסמכי  הכלולה  אחרת  כלשהי  התחייבות  כל  או  זכותי    ,  את  אאבד 

עקב הפרת    הזכות או סעד שיעמדו לרשות  לפעול על פי כלתהא רשאית    מועצהוהלהתקשר עם המועצה  
 יבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.ההתחי

זכות לפיצוי עקב התקשרות המועצה עם מציע   .10 ו/או תביעה ו/או  הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה 
כן הנני מתחייב, כי במקרה בו תתקשר המועצה עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי  אחר במקומי.  

 על ידה לבין הצעתי. לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה 

 כדלקמן: ידוע ומוסכם עלי  .11

על ידי    ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר  ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
המועצה של  המשתנים  בצרכים  המועצה,  האישורים  גזברות  כל  בקבלת  התקציביים    וכן 

במימון   להשתתף  או  לממן  אמורים  אשר  האחרים  והגופים  הממשלה  משרדי  של  וההשתתפות 
 ההסכם ו/או שינויים רגולטוריים, ככל שיהיו.  

בו   .ב למועצה תקציב מאושר  במקרה  יהיה  כל האישורים    לרכישת השירותיםלא  יתקבלו  לא  ו/או 
לעילהתקציביים   כמפורט  לרכישתם  ההרשאות  לא  ,  ו/או  ו/או  הזוכה  ידי  על  השירות  יינתן  לא 

 .יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית, לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה 

  והיא רשאית לבטל את  המכרז   ,ה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקההמועצ .ג
בלבד,   מהשירותים  חלק  הזמנת  על  להחליט  דעתה ו/או  לשיקול  ובהתאם  הב  בהתאם  לעדי 

נפרד/ים   מכרז/ים  לפרסם  זכאית  המועצה  כן  בפועל.  אליה  ויועברו  לרשותה  שיעמדו  לתקציבים 
 ונוספ/ים לרכישת יתר השירותים הנדרשים לה.  

בכל הנוגע ו/או בקשר עם  תביעה  טענה ו/או דרישה ו/או  כל    יתהיה ל  הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא .12
שינוי כלשהו בהיקף השירותים המבוקשים על ידי המועצה, מכל סיבה  ביטול המכרז, דחיית ביצועו או  
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אף  בגין כך  כל פיצוי  שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת  
 מכוח המכרז בהיקף מסוים. השירותים כל תביעה בגין ביצוע  י נזק. כמו כן, לא תהא ל ייגרם ל אם 

  
בהשלמת  וא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי המועצה, בגין כל עיכוב  כי לא אב  הנני מצהיר בזאת, .13

הפסקתהשירותים   משפט  השירותים  או  מהליכי  כתוצאה  יגרמו,  אם  יגרמו,  אשר  קבוע,  או  זמנית   ,
 שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

 ים אחרים במכרז.  הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציע  .14

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי    90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של   .15
רשאית לדרוש מהבנק או ממני, על פי בחירתה, להאריך את    המועצהשהוגדר בתנאי המכרז. ידוע לי כי  

תוקף הערבות כמפורט במכרז, וכי הארכת תוקף הערבות, משמעה הארכת תוקף ההצעה וכי באם אסרב  
וה מהצעתו  בו  שחזר  כמציע  איחשב  הערבות,  תוקף  ערבותי,    מועצהלהארכת  את  לחלט  רשאית  תהיה 

ול ולהמשיך בהליך המכרז  בחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת  לפסול את הצעתי 
 . תוקף הערבות כאמור, וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפה

ידוע לי כי המועצה איננה מתחייבת להזמין את השירותים הכלולים בכתב הכמויות, בהיקף מסוים או   .16
כמות מסוימת מהשירותים, נתונה לשיקול דעתה    בכלל, וההחלטה האם להזמין שירותים מסוימים ו/או

 הבלעדי והמוחלט של המועצה.
 

הכלולים   .17 השירותים  כל  את  לבצע  התחייבות  מהווה  להלן  למכרז  הצעה  הגשת  כי  לי  על  ידוע  בחוזה 
( )ובנספחיו  השירותים  לחוזהנספח  מפרט  ולא  א'  הצעתי  במחירי  מלא,  באופן  לבצעם  מתחייב  והנני   )

 תמורה נוספת בגין ביצוע שירותים הכלולים במפרט השירותים. אהיה זכאי לכל 
 

ו   להלן  .18 א'  מהפרקים  אחד  כל  במסגרת  המבוקשים  לכל  -השירותים  המרביים  המחירים  וכן,  ב' 
 כפי שיפורט להלן:  ,  שירות 

 פרק א' -  מחירי  א ס פקת מזגנים   

 מס"ד 
)לא  מחיר מרבי בש"ח   כ"ס  סוג המזגן 

 כולל מע"מ( 

1 .  A11מזגן אלקטרה מדגם   
 או    

תדיראן   סולו    –מזגן  קירור    10מדגם  תפוקת  ש"ע  או 
9,600  BTU 

כ"ס   1    1₪ ,850 

 A15מזגן אלקטרה מדגם   . 2
 או  

תדיראן   סולו    –מזגן  קירור    14מדגם  תפוקת  ש"ע  או 
11,870BTU 

1.25  
 כ"ס 

  ₪2250 

3 .  או    19Aמזגן אלקטרה מדגם   
תדיראן   סולו    –מזגן  קירור    18מדגם  תפוקת  ש"ע  או 

14,160BTU 
כ"ס    1.5  3130    ₪  

4 .  או    23Aמזגן אלקטרה מדגם   
או ש"ע תפוקת קירור    21מדגם סולו    –מזגן תדיראן  

20,400BTU 

כ"ס   2  3620    ₪  

5 .  או    29Aמזגן אלקטרה מדגם   
או ש"ע תפוקת קירור    28מדגם סולו    –מזגן תדיראן  

23,910BTU  

          
כ"ס   2.5    

  ₪4,640 

6 .  או    38Aמזגן אלקטרה מדגם   
או ש"ע תפוקת קירור    35מדגם סולו    –מזגן תדיראן  

28,490  BTU 
כ"ס   3.5                                                                                                                              ₪5,830 

7 .  או    40Aמזגן אלקטרה מדגם   
או ש"ע תפוקת קירור    42מדגם ג'וי    –מזגן תדיראן  

32,000BTU 

כ"ס   4    ₪7 ,880 
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כמו כן, האישור    בלבד.   מועצה *מובהר בזאת, כי בחירת סוג המזגן תיעשה בהתאם לשיקול דעת ה  
להיות המזגן שווה ערך הינו בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי השמור למועצה.    

וכן, אחריות    ה *יובהר, כי המחיר לאספקה כולל גם את הובלת המזגן לאתר עליו תורה המועצ 
חודשים, לרבות חלקי חילוף.   24ושירות מלאים לתקופה של    

אחוז ההנחה המוצע על ידי לפרק א' הנ"ל הינו _____ % הנחה.     
 

 
 

 פרק ב' -  מחירי התקנה   
  מועצה *מובהר כי במקרה של אספקת מזגנים הקבלן יבצע גם התקנה של המזגן אלא אם תחליט ה 

 אחרת. 
*מובהר, כי עבודות ההתקנה יבוצעו בידי אנשי מקצוע מוסמכים לשם כך.    

 
מחיר מירבי בש"ח   השירותים המבוקשים  

 )לא כולל מע"מ( 

1 . מ"א צנרת כולל חור בקיר וניקוז מתקן מגלוון    4התקנה בסיסית עד   
כ"ס כולל   1.5-1    

508    ₪  

2 . ז מתקן מגלוון  וניקו מ"א צנרת כולל חור בקיר    4התקנה בסיסית עד   
כ"ס כולל    2.5  -2  

1,000    ₪  

3 . מ"א צנרת כולל חור בקיר וניקוז מתקן מגלוון    4התקנה בסיסית עד   
כ"ס כולל   4-3    

1,250    ₪  

4 . ₪    350 קידוח בטון    

 
5 . ₪   400 שקע תלת פאזי    

6 . ₪    280 פקט חשמל     

7 . ₪    300 פירוק + פינוי כולל בתחומי היישוב    

 
8 . ₪   40 תעלות פלסטיק למטר    

9 . כ"ס כולל   2.5-  1תוספת צנרת למטר לפי מזגן     95   ₪  
 
 

10 . כ"ס   4-3.5תוספת צנרת למטר לפי מזגן     105    ₪  

11 . ₪    800 מנוף     

12 . מטר    4מעלון עד      350    ₪  

13 . ₪   350 ניקוי צנרת בחנקן    
 

 

אחוז ההנחה המוצע על ידי לפרק ב' הנ"ל הינו _____ % הנחה.    

 כללי:   .2

 על המציעים לנקוב באחוז הנחה בלבד.    .א

ב'. מציע אשר לא יגיש הצעתו בהתאם  -הפרקים לעיל, א' ו  2-יובהר, כי על המציע להגיש הצעתו ל .ב
 לכך, הצעתו תיפסל על הסף.  

 (.3.25%ספרות לאחר הנקודה העשרונית. )לדוג':  2לציין שיעור הנחה הכולל עד   ניתן .ג
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ו על התעריפים  הצעות שיעל   -לא ניתן להגיש הצעה המהווה תוספת לתעריפים שהמפורטים לעיל .ד
 המקסימליים יפסלו. 

 הנחה.  0%ניתן להגיש הצעה של   .ה

 

זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי    הצעתי .3
 . המכרז במסמכיכאמור 

אלו    ונספחי   על  בחוזה  הכלולים  השירותים  את  להזמין  מתחייבת  איננה  המועצה  כי  לי  ידוע .4 )לרבות 
  מסוימים   שירותים  להזמין  האם  וההחלטה,  בכלל  או  מסוים  בהיקף,  הכמויות  כתב  במסמךהופיעים  

 .המועצה  של  והמוחלט  הבלעדי דעתה לשיקול  נתונה, מהשירותים  מסוימת כמותאו /ו

 .  ימלייםכי המכרז על נספחיו, לרבות החוזה וכתב הכמויות והתעריפים המקסמסמ  את ובחנתי  ראיתי .5

  על   חוזהב  הכלולים   השירותים  כל  את   לבצע  התחייבות   מהווה  להלן  למכרז  הצעה   הגשת  כי  לי   ידוע  .6
)בשיעור    ,הכמויות  ובכתבהשירותים    מפרטב   המפורט  לרבות,  נספחיו להצעתי  בהתאם  בתעריפים 

  באופן   לבצעם  מתחייב  הנני,  (ידי  על   המוצע  נחההה   ורע בשי  סכום  בהפחתת  המקסימליים  המחירים
  במפרט   הכלולים  שירותים  ביצוע  בגין  נוספת  תמורה  לכל  זכאי  אהיה  ולא  כאמור   הצעתי  במחירי,  מלא

 .השירותים

 . ם המפורטים לעיללמחירי  ביחס ניתנת זו  הצעתי .7

 . השירותים ביצוע בגין נוספת   תמורה  כל לי תשולם לא כי לי  ידוע .8

זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי    הצעתי .9
 המכרז  במסמכיכאמור 

לי   .10 בגין    ה מהוו   התמורהכי  ידוע  וסופי  מלא  השירותיםתשלום  ההוצאות  תכוללו  ביצוע  כל  בין  את   ,
כלליות, ובין  שהוא  מיוחדות  וסוג  מין  עלהכרוכות    ,מכל  ההסכם  ומהווים    בביצוע  בשלמות  תנאיו  פי 

אישורים   ביטוחים,  רכב,  כלי  ציוד,  אדם,  כוח  לרבות  ההסכם,  נשוא  התחייבויותיי  לכל  מלא  כיסוי 
 וכיו"ב.  

 על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו על פי דין אשר ישולם על ידי המועצה. .11

 
 _______________        __________________ 

 תאריך           חתימת המציע 
 
 
 

 __ ______________ ____ ___ :______.ת.ז./ח.פ    ________________ המציע:_____________ שם
 _______________ ____ _____ _______ )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:_____ המציע  תיאור

 ______________ _______ ____________________________________________  כתובת:
 __________ __________: ___ פלאפון/ טלפון ______________________________כתובת דוא"ל: ___

 
 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 

_________________________ __________________________________________________ 
 _______________. ___ תאריך: ____________________ חתימות:____________________

 
 אישור חתימה: )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'( 

 דלעיל נחתם ע"י:  ___, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך_____________________אני הח"מ ______
 ________ _________ת.ז. _______________ה"ה _______

 _______ ______ ______ת.ז. ________________ה"ה ____
 ___ ולחייב את התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפני.__ וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______ 

 ______________    ________________ 
 חתימה      תאריך            
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 מסמך ד'
 מכרז פומבי  מס' 02/2022 לאספקת והתקנת מזגנים  

 עבור מועצה מקומית קדימה צורן 
 

 תצהיר בדבר ניסיון ועמידה בתנאי הסף 
 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן 

______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  מס'    ת.ז.נושא  אני הח"מ, ______________,  

 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 , כדלקמן: "(, ומוסמך להצהיר בשם המציעהמציעהנני משמש כ____________ מטעם ______________ )"

מתן שירותי אספקת  ניסיון קודם ומוכח ב  לעבהמציע הוא יצרן מזגנים ו/או ספק מורשה מטעם יצרן המזגנים,  

במשך    לפני מע"מ,,  ש"ח לשנה לפחות  500,000והתקנת מזגנים, ללקוח אחד או יותר, בהיקף כספי מצטבר של  

 .  2021-2016שלוש שנים מלאות, בין השנים 

 
 

תקופת מתן  שם הלקוח 
  ם כאמור שירותיה

  )פירוט מחודש/
שנה עד  

 חודש/שנה(

פירוט ותיאור 
 השירות

היקף כספי לשנה  
 ₪ לפחות(  500,000)
 

  הלקוח + פרטי איש קשר
דוא"ל   )לרבות שם מלא, תפקיד,

 וטלפון סלולרי( 

   -שנת ______    1
 -שנת ______
   -שנת ______

 

   -שנת ______    2
 -שנת ______
 -שנת ______

 

   -שנת ______    3
 -שנת ______
 -שנת ______

 

   -שנת ______    4
 -שנת ______

 -______שנת 

 

 .השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר יחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד בהתאם לנוסח מסמך זה* 

כי   מצהיר  הנני  ג',  בנוסף,  כמסמך  המצ"ב  הכמויות  כתב  במסגרת  כנדרש  המציע  ידי  על  המוצעים  המזגנים 
או בעלי אישור ממכון התקנים בדבר התאמתם לתקן    1חלק    994מסומנים בתו תקן לפי דרישות תקן ישראל  

 .  1חלק   994ישראלי  
 

 ______________ 

 חתימת המצהיר 

       

 אישור

ביום   כי  בזה  מאשר  בפני    ____________ הנני  עו"ד,הופיע  ב  ________________,  רח'  במשרדי 
מר  ______________________ על   _________________,  עצמו  זהה  מספר  -אשר  זהות  תעודת  ידי 

  ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי   ,המוכר לי באופן אישי  /  __________________
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. 

 ________________     ______________ 
  עורך דין       חותמת  
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 מסמך ד'1 
 

 נוסח מוצע למכתב המלצה  

 לכבוד
 מועצה מקומית קדימה צורן 

 

 פרטי הגוף הממליץ/צה  .1

 ____________________ שם מזמין השירותים: 

 תפקיד במזמין השירותים: _____________________

 מספר טלפון ליצירת קשר: _____________________________ 
 

אנחנו מאשרים בזה כי המציע _____________________ ח.פ/ע.מ ___________________ ביצע עבור   .2
אספק הגוף(  )שם  מזגנ___________________  של  והתקנה  __________  יםה  שנת  מחודש/  החל  זאת   ,

 ועד חודש/ שנת _______________. 

-2018_____ -2017______   -2016ההיקף הכספי של ההזמנות אותו ביצע המציע בכל אחת מהשנים הינו:  .3
 מע"מ(. לפני ) ___________-₪2021 שנת __________  -2020________ -2019________

 להלן מידת שביעות רצוננו מהשירותים הנ"ל שניתנו על ידי המציע: .4

 ל( את הניקוד עבור מידת שביעות הרצון שלו מהמציע[ )עיגו  O –]על ממלא השאלון לסמן ב 

 פרמטרים לאיכות/מידת שביעות הרצון  
במידה רבה  

 מאוד
 

במידה  
 רבה

 

במידה  
 בינונית 

  

במידה  
 מועטה

 

 כלל לא 
 

1. 
האם   – עמידה בתנאי ההתקשרות

השירות שסופק על ידי המציע עמד  
 בדרישות ההתקשרות עמו? 

במידה רבה  
 מאוד

 

במידה  
 רבה

 

במידה  
 בינונית 

 
 

במידה  
 מועטה

 

 כלל לא 
 

2. 
האם המציע עמד   – עמידה בלוח זמנים

בלוח הזמנים שנקבע במסגרת 
 ?ההתקשרות עמו

במידה רבה  
 מאוד

 

במידה  
 רבה

 

במידה  
 בינונית 

 
 

במידה  
 מועטה

 

 כלל לא 
 

האם המציע הפגין   - מקצועיות .3
 מקצועיות וידע במסגרת מתן השירותים? 

במידה רבה  
 מאוד

 

במידה  
 רבה

 

במידה  
 בינונית 

 
 

במידה  
 מועטה

 

 כלל לא 
 

האם המציע הפגין זמינות   -זמינות  .4
 ?בשירות שסיפק ובמענה לפניות מצדכם

במידה רבה  
 מאוד

 

במידה  
 רבה

 

במידה  
 בינונית 

 
 

במידה  
 מועטה

 

 כלל לא 
 

 
 חתימה וחותמת ממלא השאלון: _________________ 

 
 ההמלצות ימולאו על ידי ממליצים לצורך הוכחת תנאי סף. *
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 מסמך ה'
 

   2220/20 מס'פומבי מכרז 
 לאספקת והתקנת מזגנים עבור מועצה מקומית קדימה צורן

 
 להעסקת עובדים    יועץ מס  /אישור רו"ח

 
 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן 
 
 
 

  אני הח"מ, רואה חשבון/ יועץ מס ____________ מס' _____________, מאשר את הפרטים הבאים לגבי
"(,  המציע______________ )להלן: "ע.מ  /___________ )שם המציע(, ת.ז/ ח.פ/ ח.צ  הפעילות העסקית של 

 , כדלקמן: המועצה המקומית קדימה צורןשל   2220/20בתנאי מכרז פומבי מס' המציע בקשר לעמידת 
 

במהלך   מלאה  במשרה  מעסיק  עובד    6המציע  לפחות  למכרז,  ההצעות  הגשת  למועד  עד  האחרונים  החודשים 
 י מיזוג אויר.  אמהנדס ו/או הנדסאי חשמל ו/או טכנאי מיזוג אויר ו/או הנדס ו, שהינאחד מקצועי

 
 העובד _________________  םש

 מספר זהות____________________ 
 
 
 

 בכבוד רב 
, _________________ 

__________________  
 +חתימה וחותמת(   "ח/ יועץ מס)שם רו         
 
 

  _________________תאריך
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 מסמך ו'
 

   2220/20 מס'פומבי מכרז 
 לאספקת והתקנת מזגנים עבור מועצה מקומית קדימה צורן

 
 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 לכבוד
 מועצה מקומית קדימה צורן 

 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת      מס' זהות      אני הח"מ  

 האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור: 

 במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד:  

 (. "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .1

 י תושב ישראל כהגדרתו בחוק. הנני מצהיר כי אנ .2

הנני מצהיר כי קיימתי את חיוביי בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה   .3

 וההסכמים הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז. 

 נא למחוק את המיותר:   .4

הגדרתו בחוק, לא הורשענו ביותר משתי עבירות  הנני מצהיר כי עד היום אני וכל בעל זיקה אליי כ 4.1

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  כהגדרתן בחוק, דהיינו עבירה 

 . 1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקאו עבירה לפי   1991-הוגנים( התשנ"א 

הורשענו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק  הנני מצהיר כי אני או כל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק,    4.2

 וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

במשבצת   Xסמן בנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה ) .5

 (: המתאימה

  'חוק שוויון )להלן: "   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף   - חלופה א

 "( לא חלות עלי. זכויות

  'לחוק שוויון זכויות חלות עלי ואני מקיים אותן.    9הוראות סעיף   - חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(:  –)למצהיר שסימן את חלופה ב' 

 עובדים.   100-הנני מעסיק פחות מ – (1לופה )ח 

 ( 2חלופה) –   עובדים אור יותר. 100הנני מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(:  –(  2)למצהיר שסימן את חלופה )

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים   המצהיר מתחייב כי ככל שיזכה במכרז

 לשם –הצורך ובמקרה ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות

   המצהיר התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

ות  זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחי לחוק שוויון  9 סעיף חובותיו לפי לשם בחינת יישום

)במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו   פעל ליישומןליישום חובותיו 

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(. 

לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה,   5המצהיר מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  .6

גדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים  ימים ממועד ההתקשרות, כה  30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 . 1976-תשל"והציבוריים, 

   :במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד

 תצהירי זה ניתן מטעם המציע _____________ שהנני משמש בו כ_________ ומוסמך להתחייב בשמו.   .1
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 הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.   .2

הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה   .3

 וההסכמים הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.  

 נא למחוק את המיותר:   .4

שעו ביותר משתי עבירות  הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הור   4.1

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  כהגדרתן בחוק, דהיינו עבירה לפי 

 . 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו עבירה לפי   1991-הוגנים( התשנ"א 

ן  הנני מצהיר כי המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרת  4.2

 בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

במשבצת   Xסמן בנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה ) .5

 (: המתאימה

  'חוק שוויון "  )להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף   - חלופה א

 "( לא חלות על המציע.זכויות

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   - חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –)למציע שסימן את חלופה ב'      

 ( 1חלופה) – עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –   עובדים אור יותר.   100המציע מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(:  –(  2)למצהיר שסימן את חלופה )

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

 לשם –הצורך  ובמקרה ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם

זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום   לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו לפי יישום בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות   פעל ליישומןחובותיו 

 שלגביה נתן התחייבות זו(. 

לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה   5המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  .6

ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים   30, בתוך והשירותים החברתיים

 . 1976-תשל"והציבוריים, 

                                                                                                   

   _________________    _________________            

 חתימת המצהיר           תאריך        

            

 אישור

 

_________ הופיע/ה בפני ___________  אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום  
המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה מורשה החתימה  

האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני. 

            
   _________________     _________________            

  חתימת עו"ד                                 חותמת עו"ד               
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_________________  :חתימת המציע  

 

 מסמך ז'

 
   2220/20 מס'פומבי מכרז 

 מזגנים עבור מועצה מקומית קדימה צורןלאספקת והתקנת  
 

 תצהיר בדבר העדר קירבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה
 

 תאריך:____________ 
 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן 
 

 ג.א.נ.,
 

מס'   מכרז פומבי ל( במסגרת הצעתי "המציע" :__________________________ )להלןהצהרה זו מוגשת על ידי 
ומהווה חלק בלתי נפרד  "( המועצה)להלן: "עבור המועצה המקומית קדימה צורן לאספקת והתקנת מזגנים  2220/20

 מכרז. ל מהצעתי 
 יפים הבאים: הביאה לידיעתי את הוראות הסעהמקומית קדימה צורן הנני מצהיר בזאת כי המועצה 

 "(, הקובע כדלקמן: צו המועצות המקומיות)להלן: "  1950-צו המועצות המקומיות, תשי"אל  103ס'  .1.1

חבר מועצה שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו או על ידי    ")א(
קרוביהם, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, 

, פרט לחוזה בדבר קבלת  המוועדותיאו בכל ענין העומד לדיון במועצה או בועדה 
 –שהמועצה מספקת לתושבים מהשירותים  שירות

יודיע על כך למועצה, בכתב או בעל פה, מיד לאחר שנודע לו כי החוזה, העסק או הענין     (1)
 האמורים עומדים לדיון וההודעה תירשם בפרוטוקול;

ולא יצביע בהצבעה על כל   ה בוועדלא ישתתף בדיונים על החוזה, העסק או הענין במועצה או    (2)
 שאלה בקשר להם;

 . 1963-לענין סעיף זה, "קרוב" לאדם פלוני כמשמעותו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג    (3)

הוראות סעיף קטן )א( אינן חלות על חבר מועצה מחמת היותו בעל מניות או חבר בגוף משפטי    )ב(
הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם היה אותו  -שיש לו חלק או טובת 

מנהל או פקיד אחראי בגוף משפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף  חבר משמש 
 אחוזים.  5עולה על 

מאסר שלושה חדשים או קנס חמש מאות לירות או    -העובר על הוראות סעיף קטן )א(, דינו    )ג(
 שני הענשים כאחד". 

 הקובע כדלקמן: צו המועצות המקומיות, לא)א(  103ס'  .1.2

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

 ."בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות -לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב" 

 למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות,ההודעה בדבר כללים )א( של 12 כלל .1.3

 הקובע כדלקמן:  

  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה"  

 ()ב((."5)1-()ב( ו 1)1ו"קרוב" בסעיף 
  

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:   .2

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות  (:  יש למחוק המיותר)  אין לי/יש לי בין חברי מליאת המועצה   .2.1

 ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

  ( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה עליש למחוק המיותר )  אין/יש .2.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או    עשרה

 עובד אחראי בו. 
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_________________  :חתימת המציע  

 

 ( בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה. יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי .2.3

ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קירבה כאמור לעיל או   .3

 מסרתי הצהרה לא נכונה. אם

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

סעיף  אין .5 מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  המועצות  ל(  3א)ב()103  באמור  צו 

הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי  מחבריה ובאישור שר    2/3  , לפיהן מועצת המועצה ברוב שלתהמקומיו

 .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות  צו המועצות המקומיותל א)א(103סעיף 

 

  
 חתימת המציע: __________________  שם המציע: ___________________  



 

 מסמך ח'

 
   2220/20 מס'פומבי מכרז 

 עבור מועצה מקומית קדימה צורןלאספקת והתקנת מזגנים 
 

 העדר הרשעות תצהיר בדבר העדר 

 
 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן 
 

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי   
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור: 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

 שהנני מגיש.  להצעת המחירתצהירי זה ניתן במצורף  .1

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,   7בפלילים ב   תיהריני מצהיר כי לא הורשע .2

כנגד רכוש  , כנגד גופו של אדם ו/או 1977-תשל"זהבעבירות נגד בטחון המדינה ו/או על פי חוק העונשין, 
אשר לא התיישנו,   , נשוא מכרז זה בביצוע עבודות מסוג העבודות  יוק בעבירות הנוגעות לתחום עיסו/או 

 .הליכים בגין עבירה כאמור ימתנהלים נגד  כן כי לאו
הנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת   .3

 רגל ו/או לכינוס נכסים. 
לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בסעיף 2 ו/או  3 לעיל, על המציע  

לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידו  
 ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעתו.

 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

 ________________ )להלן: "המציע"(. הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _ .1

 שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.  ת המחיר תצהירי זה ניתן במצורף להצע .2

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון    7בפלילים ב    עולא הורשהמציע או מי מבעליו,  הנני מצהיר כי   .3

, כנגד גופו של אדם  1977-תשל"זהחוק העונשין,    להגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או על פי
נשוא מכרז  ביצוע העבודות מסוג העבודות  ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בו/או רכוש  

 . מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור כן כי לאאשר לא התיישנו, ו  ,זה
ע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות  הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע ו/או מי מבעלי המצי .4

 ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים. 
לחילופין, ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעליו, קיימות הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף 3 ו/או 4 לעיל,  
על המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על  

 ידי מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע. 
 
 

 ____________        __________ 
 תאריך         חתימת המצהיר  

 
             אישור      

_________ הופיע/ה בפני ___________  אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום  
מורשה החתימה   ה/ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו

מטעם המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  
ישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, א   

             
      ______________________ 

חתימת וחותמת עורך דין             
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 'טמסמך 

 
   2220/02 מס'פומבי מכרז 

 לאספקת והתקנת מזגנים עבור מועצה מקומית קדימה צורן
 

 צהיר בדבר אי תיאום מכרז ת
 תאריך:____________ 

 לכבוד
 מועצה מקומית קדימה צורן 

 
 ג.א.נ.,

 
______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  מס'  ת.ז.נושא אני הח"מ, _______________,  

 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 

)"  הנני .1  _______________ מטעם  כ____________  המציע המציעמשמש  בשם  להצהיר  ומוסמך   ,)"  
 ומנהליו. 

  ועצה לאספקת והתקנת מזגנים עבור המ  2220/02מס'    מכרז פומביל   המציעבקשר עם הצעת    תצהירי זה ניתן .2
 . "(המכרז)להלן: " המקומית קדימה צורן

 למכרז.   מציעלהצעה המוגשת מטעם ה  מציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .3

ה .4 בהצעת  המופיעים  ה  מציעהמחירים  ידי  על  הוחלטו  או    מציעלמכרז  הסדר  התייעצות,  ללא  עצמאי,  באופן 
 פוטנציאלי אחר. מציעאחר או עם  מציעקשר עם 

למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את    המציעהמחירים בהצעת   .5
 פוטנציאל להציע הצעות למכרז.ה

 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. ילא הייתי מעורב בנ .6

 למכרז.   מציעאחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת ה  מציעסיון לגרום לילא הייתי מעורב בנ .7

 סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. ילא הייתי מעורב בנ .8

למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה    ציעמהצעת ה .9
 פוטנציאלי אחר במכרז. 

 )יש לסמן בעיגול את התשובה(.   נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .10

 אם לא נכון, נא פרט: _____________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

של   .11 עבירות  לרבות  העסקיים,  ההגבלים  חוק  על  בעבירות  האחרונות  השנים  בארבע  הורשע  לא  המשתתף 
 .  יגול את התשובה()יש לסמן בע נכון / לא נכון   –תיאומי מכרזים 

 אם לא נכון, נא פרט: ______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

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

   _________________      _________________ 

חתימת המצהיר              תאריך   

 אישור
אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________  

מורשה החתימה מטעם   ה/ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו
המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  

  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני. 
   _________________     _________________            

         חתימת עו"ד                                    חותמת עו"ד 
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 'מסמך י

   2220/20 מס'פומבי מכרז 
 לאספקת והתקנת מזגנים עבור מועצה מקומית קדימה צורן

 
 תצהיר לעניין החוק למניעת העסקה של עברייני מין  

 2001-במוסדות מסוימים, תשס"א
 

 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן 
 

 ג.א.נ.,
 
 
 
 
 
 

 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה      ת.ז.    אני הח"מ  

 ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר  ומתחייב בזאת לאמור: 

 

1. " )להלן:   ___________________ המציע  מטעם  ניתן  זה  בו  המציעתצהירי  משמש  שהנני   )"

 כ____________ ומוסמך להצהיר ולהתחייב בשמו.  

על   2001 –לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א  .2

   תקנותיו.

  בחוק זה )איסור העסקה ועיסוק(:   2בהתאם לסעיף  .3

מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת  " )א( 

 מין שאותה ביצע בהיותו בגיר. 

 בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן )א( לא יעסוק בעבודה במוסד. )ב(   

)ב( יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף -הוראות סעיפים קטנים )א( ו )ג(  

שנים לאחר שחרורו  20 –שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר  20קטן )א( ועד 

 ."של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עבירה

שאזכ .4 ככל  לידי  לפיכך,  אציג  זה,  במכרז  מכל    המועצה ה  בחוק  כנדרש  ישראל  ממשטרת  אישור 

 . ידי-המועסקים על 

 
 
 
 
 

 

 __________________  
 

 __________________ 
ת המצהיר חתימ  תאריך   

 אישור
 

 

 

 

 

 

 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________  

המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם  

יהיה/ת וכי  בלבד  האמת  ואת  כולה  האמת  את  לומר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  צפוי/ה  המציע,  היה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  

   _________________     _________________                    

         חתימת עו"ד                  חותמת עו"ד 
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 א י"מסמך 

   2220/20 מס'פומבי מכרז 
 והתקנת מזגנים עבור מועצה מקומית קדימה צורןלאספקת 

 
 

 אישור עו"ד בדבר פרטי המציע 
 

 
 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן 
 

 שם המציע: ____________________ כתובת: _________________  
 טל: ____________________ דוא"ל: _________________________ 

 
"(, מאשר  המציע_____________________ עו"ד של _______________________ )להלן: " אני הח"מ,  

 : בזאת כדלקמן
 

 במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד:  
 :ומס' רישומועוסק מורשה על שמו מאת רשות המיסים, הינו עוסק פעיל יחיד בעל אישור  המציע הינו  .1

.______________ 
והם מחייבים את   המציע ההזמנה להציע הצעות, על כל נלוותיה, לרבות החוזה ונספחיו, נחתמו על ידי  .2

 המציע לכל דבר ועניין. 

 .  אישור עוסק מורשה וצילום ת.ז. של המציעמצורף בזה העתק של  .3
 

 במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד:  
 ______________. ____ :פעיל ומס' רישומוהמציע הינו תאגיד המאוגד ורשום בישראל כדין,  .1

  שמות מורשי החתימה של המציע הינם, בין היתר: _________________, _________________, .2

.___________________ ,__________________    
בעלי המניות / השותפים במציע הינם, בין היתר: _______________, __________________,   .3

 _____________ ._________________ ,________ 
 _____. _ _____, ___________ _____ ______, _______מנהלי המציע הינם, בין היתר: _________  .4

באמצעות חוזה   המועצה המקומית קדימה צורןהתקבלה החלטה במציע להגיש את ההצעה ולהתקשר עם  .5

 זה, על פי כל דין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע.

 

ציע הצעות, על כל נלוותיה, לרבות החוזה ונספחיו, נחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע  ההזמנה לה .6
 והם מחייבים את המציע לכל דבר ועניין. 

 
 מצורף בזה העתק של תעודת ההתאגדות של המציע.   .7
 
 
 

 ______________       _______________   
תימת עו"דח                             תאריך               
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 בי"מסמך 

 
   2220/20 מס'פומבי מכרז 

 לאספקת והתקנת מזגנים עבור מועצה מקומית קדימה צורן
 

 הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז  
( ציע)נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המ  

 
 

המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי המכרז, לרבות הצעתו הוא על כל  
 חלקיה ובכל שלב שהוא למכרז, בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדתו הינה:  

  מסכים לחשיפת כל מסמכי המכרז מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו:  .1
 

  מציע( ה__ )חתימת _ ____מסכים לחשיפת מסמכי המכרז: ____ 

רוט ועל יסוד  ימסכים לחשיפת חלק ממסמכי המכרז ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים, לפי הפ .2
  הטעמים הבאים:  

   מסמכים שחשיפתם מוסכמת:     
 _________________________________________________________________________

_________________________________________ ________________________________
 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________ 

  מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:   
 _______________________________________________________________ __________

_________________________________________ ________________________________
 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________ 

    הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל: 
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

_________________________ ________________________________________________
__________________________________ _______________________________________

 ___________________________________________ 

 
לא תידון.  -יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה   

 כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר. 
 
 

__ _________ _______  
חותמת וחתימת המציע                            
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 מסמך י"ג

 נוסח ערבות בנקאית
 

 _____ _____ תאריך: __ 

 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן 

 

 ג.א.נ.,

 _________________ ערבות בנקאית מס'הנדון:  
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום    ( "המבקשעל פי בקשת ____________ )להלן "

של   אלפים)ובמילים:    10,000כולל  חדשיםעשרת  שקלים  הערבות"  :להלן)  (  המבקש  שתדרשו  "(סכום   מאת 
  מועצה מקומית קדימה צורן.עבור לאספקה והתקנה של מזגנים   2220/20מס'  למכרז  פומביבקשר 

למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל  סכום הערבות יהיה צמוד  
 "( .  המדד"  :)להלן מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

המדד החדש לעניין ערבות  במועד הגשת הצעות למכרז.  הידוע  האחרון  מדד הבסיס לעניין ערבות זו הינו המדד  
 זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.  

עם החזרת כתב  נשלם לכם  חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה אנו  ,  בכתב  לפי דרישתכם הראשונה
הערבות,   לסכום  עד  סכום  כל  זה,  להוערבות  חובה  עליכם  להטיל  מבלי  הצמדה,  הפרשי  את  בתוספת  כיח 

 דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.  
 .2220  שנת יוני  לחודש  26 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 ערבות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם.
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 

 

 רב,  וד בכב

 ע"מ ק__________ בבנ

 

 

 

 

 

 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה
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 מסמך י"ד למכרז 

   2220/02 מס'פומבי מכרז 
 לאספקת והתקנת מזגנים עבור מועצה מקומית קדימה צורן

 
 רשימת המסמכים הנדרשים במכרז 

   
 
 

  

'מס ( -/+סימון ) הדרישה    

1.   כתב התחייבות המציע והצעת המחיר, בנוסח המצורף כמסמך ג' למכרז 

  תצהיר בדבר ניסיון ועמידה בתנאי הסף, בנוסח המצורף  כמסמך ד' למכרז. 3

4. מכתבי המלצה מלקוחות בנוסח מסמך ד'1 למכרז ו/או כל נוסח אחר ובלבד   
  שיכלול את הפרטים שבנוסח הנ"ל. 

5.   אישור רו"ח/  יועץ מס בדבר העסקת עובדים בהתאם לנוסח מסמך ה' למכרז.  

6. תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח המצורף כמסמך   
  ו' למכרז.

7. תצהיר בדבר העדר קירבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה, בנוסח המצורף   
  כמסמך ז' למכרז. 

8.   תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות, בנוסח המצורף  כמסמך ח' למכרז.  

9.   תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח המצורף כמסמך ט' למכרז. 

10.  תצהיר לעניין החוק למניעת העסקה של עברייני מין   
  במוסדות מסוימים, תשס"א -2001, בנוסח המצורף כמסמך י' למסמכי המכרז. 

11.  

אם המציע הינו תאגיד – פלט עדכני נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  
מספרי הרשם הרלוונטי, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע, וכן העתק  

 תעודת ההתאגדות של המציע.
אישור עו"ד/רו"ח לאימות פרטי התאגיד זכויות החתימה בתאגיד ופרטים   -וכן

 נוספים בנוסח מסמך י" א  

 

12. אישור בדבר הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז, בנוסח המצורף כמסמך   
  י"ב למכרז. 

13.   ערבות בנקאית בנוסח מסמך י"ג למכרז.   

13.   קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. 

14.   אסמכתא בדבר היות המציע יצרן מזגנים ו/או ספק מורשה מטעם יצרן המזגנים.  

15.   העתק תעודת עוסק מורשה  

16. ההבהרות שהוצאו על ידי המועצה, כשהם חתומים על ידי המציע,  עותק ממסמכי  
  ככל שאכן הוצאו כאלו 

17.   כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים על ידי המציע.  

למסמך  4למסמך ב'( או רשימת המסמכים שיש לצרף )ס'  3ככל שתימצא סתירה בין מסמך זה לבין תנאי הסף )ס'  – לתשומת ב המציעים
.האמור במסמך ב' יגבר על האמור במסמך זה ומחובת המציעים לפנות למועצה במקרה של סתירה כאמור –ב'(   
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 לאספקה והתקנת מזגנים עבור המועצה המקומית קדימה צורן הוזח

 2220ונחתם בקדימה צורן ביום ______ לחודש _____  ךנערש

 

 קדימה צורן ה מקומית מועצ ין:ב

 צד אחד  מ ("המזמיןאו " ""המועצהא להלן ולשם הקיצור רקשת)

 

 __________________________________  :ביןל

 וב____________________________ מרח 

 ני  שצד מ    ( ו/או "הזוכה" "קבלן"הא להלן ולשם הקיצור  רקשי) 

 
מכרז  הואיל  פרסמה  מס'    והמועצה  מזגנים    2220/20פומבי  של  והתקנה  להלן לאספקה    כהגדרתם 

 .והקבלן הגיש הצעה והצעתו נבחרה במכרז  ("המכרז")להלן: 

בידו  והואיל כי  מצהיר  האדםוהקבלן  כוח  היכול,  הניסיון,  למתן  ו  ,  הדרושים  ם  שירותיההאמצעים 

 ; כהגדרתם להלן

 
   .בכפוף לחוזה זה ולמפורט בו להכווהמזמין קיבל את הצעת הקבלן,   הואילו

 

 אי לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 

 מבוא   .1

זה 1.1 להסכם  ההצ   ,המבוא  כל  בלתילרבות  חלק  מהווה  בו,  הכלולות  זה  -הרות  מהסכם     -נפרד 

 ויפורש ביחד עמו.  

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד מן ההסכם.   1.2

 

 מונחים  .2

 
 . מסמך ג' למסמכי המכרזכמפורט בחוזה על נספחיו ובפרט ב מזגנים   -  "זגניםמ"

 . שימונה על ידו לשם כךו/או מי   קדימה צורןבמועצה מקומית  הרכש אגף ת /מנהל   –" המפקח"

 או   "העבודה"

ספקה והתקנה של מזגנים בהתאם להזמנות המועצה מעת לעת לפי שיקול דעתה,  אשירותי    -  "השירותים"

פירוק,  לרבות   ציודהובלה,  ואספקת  פריטים  הפריטים/השירותים    אביזרים,  וביצוע 

ב ובפרט  נספחיו  על  בחוזה  והמפורטים  המחיר  הצעת  ג'  א'    מפרטמסמך  בנספח  השירותים 

ביטוח וכל האמצעים שעל הקבלן לספק והדרושים  לרבות כל הפעולות הנלוות לרבות  ,  לחוזה

כאמולביצוע   למשך    רהשירותים  שהותקנו  למזגנים  מלאים  ואחריות  שירות    24לרבות 

עבודות שונות לפי  ביצוע  כולל את הבדיקות ואת הפעלת הציוד המסופק לפי החוזה ו;  םחודשי

המועצה,   הבטחת    להכוהוראות  של  לשם  התקינה  פעילותם  והבטחת  התקנת  אספקת, 

 .המזגנים כפי שיידרש מעת לעת

 . המועצה המקומית קדימה צורן - "קדימה צורן "" או  המועצה"

ששירותיהם    -  "הקבלן" או אלה  ידו  על  המועסקים  ו/או  שליחיו  ו/או  של הקבלן  עובדיו  או  יישכרו  לרבות 

בביצוע העבודות ו/או חוזה זה ו/או בקשר אליהם, לרבות קבלני משנה  לשם ו/או  יירכשו על ידו  

 וכל מי שהקבלן אחראי על פי דין למעשיו או למחדליו.  
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 הנספחים   .3

 לתי נפרד מחוזה זה, בין שהם מצורפים ובין שלא: המסמכים דלהלן יהוו חלק מהותי ב

 ; השירותיםמפרט  -'נספח א .א

 ;נוסח אישור קיום ביטוחים - 'נספח ב .ב

 ; נוסח ערבות ביצוע -'נספח ג .ג

 ; כתב התחייבות לאספקה בזמן חירום -נספח ד' .ד

 

   התקשרותמהות ה .4

כהגדרתם לעיל ובהתאם    התקשרות מסגרת למתן השירותיםההתקשרות מכוח המכרז וחוזה זה הינה   4.1

 למפורט בחוזה על נספחיו. 

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בהתאם לכל הוראות החוזה, הנחיות המפקח ובהתאם להוראות   4.2

לכך במועצה, מעת לעת  כל דין, ככל שיוזמנו ממנו באמצעות הזמנות חתומות בכתב על ידי המוסמכים  

 ולפי שיקול דעת המועצה. 

ביצוע עבודה של מוצר או שירות שלא   4.3 ו/ו  בגין אספקה  זכאי לכל תשלום  יהיה  כי הקבלן לא  מובהר 

לגבי ו  ויצאה  במועצה  החתימה  מוסמכי  ידי  על  כדין  חתומה  בהתאם  /הזמנה  בדיוק  בוצעה  שלא  או 

 למפורט בהזמנה כאמור. 

 מתחייבת להזמנות כלשהן ו/או בהיקף כלשהו. המועצה אינה  4.4

ומבלי להיזקק להזמנת    , לפי ראות עיניהבעצמה  םחלקאת  או    השירותים  את   רשאית לבצע  מועצה ה 4.5

מ בגין אי מסירת    מועצהלא תהיה כלפי ה  קבלןלו  ,קבלןשירותים  פיצוי  זכות  טענה או תביעה או  כל 

 לביצוע על ידו.   שירותיםשל ה םו/או מסירת חלק

אמור במסמך ג' למסמכי המכרז  ספק ולהתקין את המזגנים שיוזמנו ממנו, בהתאם לתחייב למבלן  הק 4.6

ה  שירותיםהאת  בצע  ול לדרישות  ידה,    מועצהבהתאם  על  שתוצא  ספציפית  עבודה  במועד  בהזמנת 

המציע מתחייב לספק את השירותים למועצה    . וובאופן הנדרש ובמחירים להם התחייב במסגרת הצעת

   ירום, בהתאם להוראות ההסכם.גם בשעת ח

ה 4.7 בעת  על  שיהיו  כפי  קיים,  ישראלי  תקן  דרישות  ובכל  המכרז  דרישות  בכל  לעמוד  שיסופקו  מזגנים 

 אספקתו והתקנתו של כל מזגן רלוונטי.  

 

 תקופת החוזה  .5

ה 5.1 חתימת  ממועד  היא  ההתקשרות  ומועצה  תקופת  ההסכם  "  חודשים   12למשך  על  תקופת  )להלן: 

   ."(ההתקשרות

המועצה בלבד תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות של שנה כל אחת ו/או   5.2

 "(.   תקופת ההארכה)להלן: " סך הכל שנים במצטבר 5-חלק ממנה, ועד ל

עם 5.3 בלבד,  זאת  יחד    את  להפסיק,  שהיא  סיבה  ומכל  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על,  רשאית  המועצה 

  תקופת   במהלך  או  ההתקשרות  תקופת  תחילת   מועד  לפני ,  חלקה  או   כולה ,  זה  מכרז   לפי  ההתקשרות 

"להלן)  ימים  30  של  מוקדמת  בהודעה   וזאת,  ההתקשרות   מצהיר קבלן  וה"(  החוזה  סיום  הודעת: 

,  כך  בשל  טענה  כל  מלטעון  ומושתק  מנוע  ויהיה  חוזר  בלתי  באופן  מוותר  הוא  כי  חתימתו על החוזה,ב

  שעניינן   טענות  ובפרט  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך  שירותים  למתן  הסתמכותו  בדבר  טענה  לרבות

 . היתכנותם עם בקשר  או/ו השירותים עם בקשר הזוכה השקיע  אותן השקעות
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 הצהרות והתחייבויות הקבלן .6

הציוד המומחיות 6.1 הידע,  בעל  הוא  כי  בזאת  כוח האדם, ההסמכותהקבלן מצהיר  והניסיון הדרושים    , 

 בודה נשוא חוזה זה ברמה מקצועית נאותה. עלביצוע ה

ביצוע   6.2 על  להשפיע  כדי  בו  ושיש  שביקש  מידע  כל  המלאה,  רצונו  לשביעות  קיבל  כי  מצהיר  הקבלן 

 השירותים וקיום יתר התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

בנ 6.3 במסירות,  זה  בחוזה  המפורטות  העבודות  כל  את  לבצע  מתחייב  רצון  הקבלן  ולשביעות  אמנות 

המועצה,   לדרישות  ולציית  ויעילה  גבוהה  מקצועית  ברמה  וזאת  כישוריו,  בכל  להשתמש   המועצה, 

 ככל שהן נוגעות לאופן ביצוע העבודה.

ופוליסות הביטוח   6.4 כל האישורים, ההיתרים הרישיונות  חשבונו את  על  ולהשיג  לדאוג  הקבלן מתחייב 

ע  התחייבויותיו  מילוי  לשם  זההדרושים  חוזה  פי  בידיו  וכי    ל  יהיו  זה  חוזה  תחילת   במועד 

העבודה   לביצוע  הדרושים  המתאימים  והציוד  הרכב  כלי  הפוליסות,  ההיתרים,  הרישיונות,   כל 

 נשוא חוזה זה. 

העובדים   6.5 בריאות  לשמירת  הדרושים  אחרים  ותנאים  הבטיחות  תנאי  קיום  להבטיח  מתחייב  הקבלן 

ב במהלך  אחר  אדם  כל  ו/או  הוא  ורווחתם  חשבונו  על  לקיים  לדאוג  וכן  זה  חוזה  נשוא  העבודה   יצוע 

 ועל אחריותו את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי המפורט בחוזה זה ועל פי כל דין. 

בהתאם להזמנות שיוצאו  הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודה נשוא חוזה זה באופן רציף ושוטף   6.6

 .מעת לעת על ידי המועצה 

בהזמנות  כפי שיפורט  השירותים יבוצעו בהתאם לקבוע בחוזה זה על נספחיו ומועדי  הקבלן מתחייב כי   6.7

 . כפי שיוצאו אליו מעת לעת

,  ו/או בהזמנת העבודה   , מעבר למועדים הנקובים במפרטמהקבלןמתן שירות שיוזמן    שיהוי בהתחלת 6.8

להזמין   הזכות  את  למועצה  דעתה יקנו  שיקול  ולפי  ג'  מצד  מהם  חלק  או  השירותים     את 

  7הטיפול יחולו על הקבלן וישולמו על ידי הקבלן למועצה תוך  הזמנת השירות מצד ג' ו ומלוא הוצאות  

לקבלן.  תשלום  דרישת  מהמצאת  שי   ימים  סכום  מכל  כאמור  סכום  לקזז  רשאית  תהא  יע  גהמועצה 

   לכאורה לקבלן.

לותם התקינה של  להבטחת פעיהקבלן מתחייב כלפי המזמין לנקוט בכל הפעולות והאמצעים הדרושים   6.9

 .  או יותקנו על ידו / ו המזגנים שיסופקו על ידו 

עליהם   6.10 לביצוע השירותים, את ההשגחה  כוח האדם הדרוש  כל  את  על חשבונו  לספק  מתחייב  הקבלן 

 ואמצעי תחבורה והובלה עבורם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

תעודות ורישיונות הנדרשים    הסמכות,  עובדים מיומנים ואחראים, בעלי אך ורק    קבלן מתחייב להעסיק 6.11

ו ל דין  כל  מוסמכת,  או  /פי  הדרושיםרשות  בהיקפים  וטובה.    לפחות  יעילה  בצורה  השירותים  ביצוע 

המפקח עוררין  החלטת  ללא  הקבלן  את  תחייב  עת  בכל  הנדרש  העובדים  למספר  שאין  באשר  על   ,

המועצה או מי מעמה לכל שבר  בהחלטה כאמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או להטיל אחריות על  

 . ועניין

אדם   6.12 כל  של  השירותים  מביצוע  הרחקתו  בדבר  המפקח  של  הוראותיו  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 

הקבלן, אם לדעת המפקח ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט התנהג אותו  ו/או מטעם  המועסק על ידי  

או    עשה רשלנות בביצוע העבודהאדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מ 

חשש   קיים  המפקח  השירותיםהשלדעת  במתן  לעסוק  כאמור  לאדם  אפשרות  ממתן   .  נובע 
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, בין במישרין ובין  במסגרת מן השירותים  לא יחזור הקבלן להעסיקו  -אדם שהורחק לפי דרישה כאמור 

 לא יהא חייב לנמק את דרישתו.  פקח  המ  .בעקיפין

 

אחר   6.13 למלא  מתחייב  הביטחון  הקבלן  קצין  לרבות  מוסמכת  רשות  כל  של  הביטחון  הוראות   כל 

 .םביטחוניי של המועצה בכל הקשור להעסקת עובדים לרבות הרחקת כל עובד מנימוקים  

, מסומנים בתו תקן לפי דרישות תקן ישראל  מסמך ג'המזגנים המוצעים על ידי הקבלן כנדרש במסגרת   6.14

 .  1חלק   994דבר התאמתם לתקן ישראלי  או בעלי אישור ממכון התקנים ב 1חלק  994

  08:00-17:00ה' בשעות  -ימים א'לצורך התקשרות זו יעמיד איש קשר זמין במהלך  הקבלן מצהיר כי   6.15

 . 08:00-13:00ובימי ו' בשעות 

החודשים האחרונים עד למועד הגשת ההצעות    6הקבלן מצהיר כי הינו מעסיק במשרה מלאה במהלך   6.16

עובד   לפחות  שהינאחד  מקצועילמכרז,  ו/או    ו,  אויר  מיזוג  טכנאי  ו/או  חשמל  הנדסאי  ו/או  מהנדס 

 י מיזוג אויר.  אהנדס

ידו יהיו מהדגם האחרון ומשנת הייצור האחרונה, יכללו   6.17 הקבלן מתחייב כי כל המזגנים שיסופקו על 

 אישור מכון התקנים. 

צעתו, ואשר הוחלף בדגם אחר,  הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יופסק ייצורו של דגם מזגן הכלול בה 6.18

יציג הקבלן למועצה נתונים בדבר עמידת הדגם החדשה בכל תנאי המכרז, ולפי דרישת המועצה בכתב  

 יספק הקבלן למועצה את הדגם החדש ללא שינוי בתמורה, כמפורט במפרט השירותים בנספח א'.  

ר בו שוהים קטינים אלא לאחר  הקבלן מתחייב כי לא ייכנס כל אדם מטעמו למוסד חינוך או למוסד אח 6.19

מסוימים",   במוסדות  מין  עברייני  העסקת  למניעת  "חוק  לפי  בעניינו  אישור  הביטחון  לאגף  שהציג 

 , ואגף הביטחון אישר את כניסתו למוסד. 2001תשס"א 

לקבוע   6.20 בהתאם  חירום,  במצב  גם  למועצה  שירותים  וייתן  יפעל  כי  ומתחייב  מצהיר  ד'  הספק  בנספח 

 . לחוזה

 

 ביצוע העבודות  .7

בהתאם 7.1 ייעשה  השירותים  מהמועצה,  ביצוע  עבודה  החוזה  להזמנת  הוראות  במפורט    ,לכל  לרבות 

השירותיםבנספח   לחוזה  -מפרט  א'  הכל  ,  נספח  האספקה,  בזמני  המועצה  לעמוד  להנחיות  בהתאם 

 ובהתאם להוראות כל דין. 

מ   קבלןה 7.2 התחשבות  תוך  עבודתו  את  לבצע  המתנהלת  ק מתחייב  הסדירה  הפעילות  בצרכי  סימלית 

 למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.  ולעשות כמיטב יכולתו   ,מקומות ביצוע העבודות/במקום

חשבונו,  י   קבלןה 7.3 על  הדבר,  נקוט  שיידרש  וככל  הצורך  הדרושים  במידת  הזהירות  אמצעי   בכל 

 לפעילות הסדירה המתנהלת במקום/מקומות ביצוע העבודות.   למניעת הפרעות ותקלות

יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים, הגדרות וכל נכס אחר ויתקן על חשבונו כל נזק העלול    קבלןה 7.4

  קבלן ה( על  ומהקרקעי )כגון: צינור, כבל וכד-עם גילוי מתקן תת.  ותלהיגרם כתוצאה מביצוע העבוד

ל מיד  וללהודיע  במועצה  מפקח  ושפ"ע  תפעול  אגף  במנהל  הטיפול  אופן  על  הוראות  מתקן  ולקבל 

 .  כאמור

ואושרו    קבלןה 7.5 שפורסמו  העזר  חוקי  את  היטב  המתחייב  למועצה  יקרא  כל  אחר  למלא   ויקפיד 

 פי חוקים אלו.  ל

לפגוע בכלליות האמור לעיל 7.6 ג'המחירים  כי    -  למען הסר ספק   -  מובהר בזאת  ,מבלי  , לאחר  במסמך 

הקבלן,הפחתת   ידי  על  שהוצעה  ההנחה  בשיעור  עלותמביאה    סכומים  את  כל  ם  בחשבון  של 

להשירותים/ בקשר  לבצען  צורך  שיהיה  וסוג  מין  מכל  עודפי    -לרבות    שירותים,העבודות  סילוק 
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  אום עם כל הגורמים הפועלים בשטחית ,  חומרים ופסולת לאתרים מוסדרים, עבודות אחזקה וניקוי

עבודה פעולה וכל  של  והוצ  ,  לפועל  הוצאה  לשם  דרושות  שתהיינה  שהוא  וסוג  מין  מכל  אחרת  אה 

 נשוא המכרז.   העבודות

)בהפחתת סכום בשיעור הנחה  הצעת המחיר  -מסמך ג'  לא ישולם כל סכום נוסף מעבר לנקוב ב  קבלן ל

יהיה עליו לשאת לצורך השלמתשהציע הקבלן( ובתשלומים שלא נכללו    העבודות  . גם אם  בהוצאות 

ו ובין  בהצעתו בין מחמת טעות   יצטרך לשלם את מחירם על חשבונו    קבלן ה  מחמת כל סיבה אחרת 

 הוא.  

ידי   7.7 על  יסופק  ביצוע העבודות  אין תשתית    במקומות.  הועל חשבונ   המועצה חשמל לצורך    חשמל בהם 

 . חשבונו  ועל  הקבלן  ידי על  העבודות  ביצוע לצורך  חשמל ופק , יסלעיל כאמור

 

 אחריות תיקונים ושירות  .8

 מובהר כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות מפרט השירותים לעניין האחריות והשירות.  8.1

ידי המועצה    24לצורך חוזה זה תקופת האחריות והשירות הינה בת   8.2 על  חודשים מיום אישור ההתקנה 

 "(.  תקופת האחריות והשירותלכל מזגן בנפרד )להלן: "

 מובהר כי האחריות כוללת את כל חלקי החילוף.  8.3

ל 8.4 הקבלן  ימציא  האחריות,  בתקופת  והשירות  התיקונים  ביצוע  העבודה,  ביצוע  טיב  ,  מועצהלהבטחת 

בסיום ביצוע עבודה, תעודת אחריות לכל מזגן שסופק והותקן על ידו במסגרת חוזה זה, בצירוף הוראות  

 מזגים, בצירוף קטלוג היצרן הכולל פירוט מכני. טיפול ואחזקה של כל רכיבי ומרכיבי ה

מבלי לגרוע מהאמור במסגרות מפרט השירותים, הרי שפגמים, ליקויים שיתגלו תוך תקופת האחריות,   8.5

יהיה הקבלן חייב לתקנם ו/או לחדשם ו/או להחליפם הכל לפי דרישת המפקח בכתב בתוך המועד שנקבע  

קבלת   ללא  הקבלן  חשבון  ועל  ידו,  על  עבודה,  לכך  שעות  נסיעות,  ציוד,  בגין  הוצאות  )לרבות  תמורה 

 החלפת חלקים וכיו"ב( ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.

דרך   8.6 ידי קבלן אחר או בכל  על  לבצע את העבודה  לעיל, רשאית המועצה  לא מילא הקבלן אחר האמור 

ז ו/או  סעד  לגרוע מכל  מבלי  כך,  עקב  הנגרמות  בהוצאות  ולחייב את הספק  כות אחרת העומדת  אחרת 

 למועצה, לרבות חילוט הערבות ו/או על פי כל דין.  

תוך   8.7 שירות תהא  לקריאות  ההיענות  "  24במסגרת תקופת האחריות  של  דחופהשעות במקרה    " קריאה 

ותוך   להלן,  "   48כהגדרתה  של  במקרה  רגילהשעות  דחופה"".  קריאה  תקלה    -"קריאה  לתיקון  קריאה 

  המשביתה את פעילות המזגן.

פגומים בתוך  ה 8.8 ציוד או חלקים  לתיקון או החלפה של  יהיה אחראי  ימי עבודה מרגע שהמפקח    5קבלן 

 הודיע על התקלה לקבלן.  

 סמכויות המפקח  .9

תבוצענה   9.1 והעבודות  המפקח  לפיקוח  נתון  יהיה  השירותים  כל  וביצוע  להנחיותיו  דעתו  בהתאם  להנחת 

מזמן לזמן לקבלן, ואשר הקבלן מתחייב בזה למלאן,  וחוות דעתו תהיה סופית, בהתאם להוראות שייתן  

 בין שהיו כלולות ומפורטות בחוזה זה על נספחיו ובין שאינן כלולות בו.

לבדוק   9.2 וכן  ביצועם  על  ולהשגיח  הקבלן  ידי  על  העבודה  ו/או  השירותים  את  לבדוק  רשאי   המפקח 

. כן רשאי הוא לבדוק אם מפרש  החומרים המסופקים על ידי הקבלןהציוד ו/או  את טיב השירותים ו/או  

 הקבלן כהלכה את החוזה ואת הוראותיו.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יכריע המפקח בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן   9.3

ביצועם של השירותים, טיבם ומועדם ובקשר עם איכותם וסוגם של הציוד והחומרים שהקבלן ישתמש  
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 בהם בביצוע השירותים.  

יקיים   9.4 הקבלן  כי  להבטיח  אמצעי  אלא  לעיל  כמפורט  למפקח  שניתנה  הפיקוח  בזכות  לראות   אין 

המפקח,   על  או  המזמין  על  אחריות  איזו  להטיל  כדי  בה  ואין  במלואו  שלביו  בכל  החוזה   את 

ו/או לוותר על    לרבות אחריות לגבי כל צד שלישי ואין בה, כאמור, לגרוע במשהו מאחריותו של הקבלן

 .  מזכויות המועצה איזה

 הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה.  9.5

 

 אחריות    .10

יהא אחראי   10.1 נזק  הקבלן  ו/או  ו/או חבלה  נכות  ו/או  ו/או מחלה  לכל תאונה  ומוחלטת  אחריות מלאה 

ובקשר אליו, במישרין או    ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי מתן השירות

ו/או   לעובדיהם  ו/או  לספק  ו/או  למועצה  לרבות  כלשהו  אדם/גוף  של  לרכושו  או  לגופו  בעקיפין, 

לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, ובכלל זה יהיה הספק אחראי כלפי כל צד שלישי  

ויהיה חייב   חוק אחר,  כל  לפי  ו/או  )נוסח חדש(  ו/או  לפי פקודת הנזיקין  ולשפות את המועצה  לפצות 

לכך,   בקשר  נגדה  שיוגשו  תביעה  ו/או  דרישה  כל  בגין  והוצאותיו,  חשבונו  על  המקרה,  לפי  הניזוקים, 

ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לו/הם. הספק משחרר לחלוטין את המועצה, עובדיה, שלוחיה ואת  

או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק  /מי שבא מטעמה, מעל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו 

ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף  

 אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.  

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא   10.2

בשירותו של קבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי מתן השירות ו/או בקשר איתו ו/או  

ה. הקבלן  ממעשה או מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה ז

 יפצה וישפה את המועצה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.  

וישפה את ה 10.3 יהיה אחראי  נזק שיגרמו לה עקב שגיאה מקצועית של    מועצה הקבלן  או  פגיעה  כל  בגין 

 הקבלן ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.  

מ 10.4 לגבי  גם  תחול  הקבלן  של  תום  אחריות  לאחר  יתגלו  אשר  לעיל  כאמור  ורשלנות  שגיאות  של  קרים 

תקופת החוזה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן יחליף, על חשבונו, כל טובין ו/או חלק ממנו  

אשר נפגם ו/או התבלה כתוצאה מליקוי שבוצע על ידי הקבלן, בעקיפין או במישרין, וזאת אף לאחר  

  סיום ההתקשרות בין הצדדים.

התביעה   10.5 הדרישה/  בדבר  לקבלן  הודיעה  שהמועצה  לאחר  תחול  למועצה  השיפוי  חובת  כי  מובהר 

לקבלן   שניתנה  לאחר  אלא  לפשרה  תגיע  לא  המועצה  כי  מובהר  כן  מפניה.  להתגונן  לו  ואפשרה 

 האפשרות להביע עמדתו לגביה.  

בסעיפים   10.6 כמפורט  הקבלן  של  אחריותו  ספק,  הסר  ו/או  לעיל    10.1-10.4למען  מעשים  בשל  גם  תחול 

מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותיו מכוח חוזה זה, לרבות עובדים,  

 קבלני משנה וכיו"ב. 

המועצה רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק   10.7

 תביעות אלה באופן סופי ומוחלט. או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה 

שעל   10.8 ו/או  למועצה  יגיעו  אשר  פיצוי,  ו/או  סכום  שכל  ומוסכם,  מוצהר  לעיל,  מהאמור  לפגוע  מבלי 

ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מועסקיו, כולל   המועצה לשאת בהם מחמת שתתבע על ידי צד 

 יעים ממנה לקבלן. הוצאות ושכ"ט עו"ד, תהיה המועצה רשאית לקזז מהסכומים המג
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 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן הנובעת ממהות השירות, כמפורט במסמכי המכרז .   10.9

 ביטוח  .11

לבצע ולקיים,    הקבלן מתחייב התחייבויות הקבלן על פי כל דין ועל פי הסכם זה, ו  מאחריותלגרוע   מבלי 11.1

)לרבות כל הארכה שלה(,    התקשרותהלמשך כל תקופת  ו   על חשבונו, ממועד תחילת ביצוע השירותים

המצורף להסכם זה     'ב  כנספחמסומן    -את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים  

"  ממנו  נפרד-בלתי  חלק  ומהווה ביטוחים  האישור)להלן:  המורשית  "(,   קיום  ביטוח  חברת  אצל 

 עלולה להיות לקבלן אחריות על פי דין. בישראל, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר כל עוד  

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את התנאים הבאים 11.2

 : המועצההקבלן ו/או  –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  11.2.1

חברות בת ו/או עובדים של  תאגידים עירוניים ו/או  " לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות  המועצה" 11.2.2

 הנ"ל. 

בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל    המועצהביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את   11.2.3

 ומי מטעמו בביצוע השירותים.   של הקבלן 

היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים    המועצהביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את   11.2.4

 ביצוע השירותים. בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הקבלן בקשר עם

בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית    המועצה ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את   11.2.5

 של הקבלן ומי מטעמו בביצוע השירותים. 

את   11.2.6 לשפות  מורחב  המוצר  חבות  ו/או    המועצהביטוח  השירותים  ביצוע  עם  בקשר  ו/או  בגין 

 המוצרים של הקבלן ומי מטעמו בביצוע השירותים.

המוצר  ביט 11.2.7 חבות  ביטוח  ו/או  מקצועית  אחריות  יאוחר    –וח  לא  רטרואקטיבי  תאריך  יכלול 

 בהתאמה.  ועצהממועד התחלת ביצוע השירותים המקצועיים ו/או מועד אספקת המוצרים למ 

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות .  11.2.8

בשמו   11.2.9 הפועל  כל  בגין  ואחריותו  דין  פי  על  של הקבלן  יכסה את אחריותו  של  הביטוח  ומטעמו 

 הקבלן ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו. 

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים   11.2.10

 ₪ .  100,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך  

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןהמועצהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי   11.2.11

שתימסר  הביטוחי 11.2.12 לאחר  אלא  לרעה,  תנאיהם  לשנוי  ו/או  לביטול  ניתנים  יהיו  לא    למועצה ם 

יום לפחות לפני מועד    60הודעה בכתב, ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  

 .הביטול ו/או השינוי המבוקש

יות  כל סעיף בפוליסות הקבלן )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחר  11.2.13

   המועצה וכלפי מבטחיה, ולגבי    המועצהמבטחי הקבלן  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי  

במלוא השיפוי המגיע   המועצההביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את 

בביטוחי   השתתפות  זכות  ללא  תנאיו,  הקבלן    המועצהלפי  של  הביטוח  לחברת  שתהיה  מבלי 
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ממבטחי   תביעה  בסעיף    המועצהזכות  כאמור  החיוב  בנטל  הביטוח    59להשתתף  חוזה  לחוק 

  המועצה. למען הסר ספק, מבטחת הקבלן  מוותרת על טענה של ביטוח כפל כלפי  1981-תשמ"א

 וכלפי מבטחיה.  

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח   11.2.14

 במועד התחלת הביטוח.   התקפות

טעינה,   11.2.15 פריקה,  עבודות  כוללות  העבודות  בגין  גם  היתר  בין  יכסו את אחריותו  ביטוחי הקבלן 

 מכשירי הרמה, הקמה ופירוק.

עם החתימה על הסכם זה, את    המועצה, הקבלן מתחייב להמציא לידי  המועצהללא כל דרישה מצד   11.3

מ  הקבלן  מבטחו.  ידי  על  חתום  כשהוא  הביטוח  הביטוח  אישור  אישור  המצאת  כי  לו  ידוע  כי  צהיר 

כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי לביצוע השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו  

יום לפני מועד    14-לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. לא יאוחר מ  

לה ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן  בידי  תום תקופת  לעיל    המועצהפקיד  הביטוח כאמור  את אישור 

התחייב   בה  התקופה  כל  ולמשך  ביטוח  תקופת  מידי  נוספות,  ביטוח  לתקופות  תוקפו  הארכת  בגין 

 לערוך ביטוח. 

לעיל,    המועצה  11.4 כאמור  הקבלן  ידי  על  שיומצא  הביטוח  אישור  את  לבדוק  חייבת,  לא  אך  רשאית, 

להתאים את הביטוחים   מנת  על  שיידרשו  התאמה  ו/או  תיקון  ו/או  שינוי  כל  לבצע  והקבלן מתחייב 

זכויות   כי  מצהיר  הקבלן  זה.  הסכם  פי  על  להתחייבויותיו  הביטוח  אישור  לעריכת    המועצה נשוא 

ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל    המועצההשינויים כמפורט לעיל אינה מטילה על    הבדיקה ולדרישת

אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי  

לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה  

 שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.עריכת 

ולחדשם   11.5 כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם  הקבלן מתחייב למלא אחר 

תוקף הביטוחים.   ו/או להפקיע את  כדי לצמצם  בו  לעשות כל מעשה שיש  ולא  הצורך  לפי  מעת לעת 

 א בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן. יודגש, כי הקבלן ייש

שהיא   11.6 כל  בצורה  לגרוע  או  לצמצם  כדי  הקבלן  ידי  על  הביטוחים  בעריכת  אין  כי,  מובהר 

את   לפצות  ו/או  לשפות  מחובתו  הקבלן  את  לשחרר  כדי  או  זה  להסכם  בהתאם  מהתחייבויותיו 

ה  המועצה פי  על  לו  נזק שהקבלן אחראי  כל  ביטוח  בגין  תגמולי  דין. תשלום  כל  פי  על  ו/או  זה  סכם 

ו/או מי    המועצה כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים  

 מטעמה בגין נזק או הפסד. 

ו 11.7 גבולות האחריות  כי קביעת  עריכת הביטוחים  /מוסכם  באישור  כמפורט  הביטוחי  הכיסוי  היקף  או 

ת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה.  הינה בבחינת דריש

ומאשר   מצהיר  הקבלן  בהתאם.  האחריות  גבולות  את  ולקבוע  לחבות  חשיפתו  את  לבחון  הקבלן  על 

ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות   המועצה בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  

 ו היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.  האחריות האמורים ו/א

 התמורה  .12

כל   12.1 מרכיביתמורת  ב  השירותים  פריט  המכרז  המפורטים  למסמכי  ג'  המחיר  –מסמך  אשר  הצעת   ,
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המועצה בכתב מהקבלן ושבוצעו על ידי הקבלן על פי הוראות החוזה  מורשי החתימה מהוזמנו על ידי  

,  והוראות כל דין  התחייבויות הקבלן על פי חוזה זהמילוי מלא ונאמן של כל    ת והוראות כל דין ותמור

לקבלן   המועצה  בתשלם  המפורטים  לסכומים  בהתאם  המכרז  תמורה  למסמכי  ג'  פי  מסמך  )על 

שהוצעה(   ההנחה  בשיעור  סכומים  בהפחתת  המרביים  הימנו  התעריפים  נפרד  בלתי  חלק  והמהווה 

 .  המועצה כאמור  על פי הזמנות בהתאם לביצוע בפועלוזאת "( התמורה)להלן: "

 התשלום בפועל. , אשר ישולם במועד  התמורה אינה כוללת מע"מ 12.2

מראש ובכתב, בגין    קבלןמה  עצהמובהר כי לא תשולם כל תמורה בגין שירותים שלא הוזמנו על ידי המו  12.3

 לא בוצעו בהתאם לכל דרישות המועצה . שירותים ש

הקבלן בלבד ועל חשבונו אלא אם כן נאמר  כל ההוצאות שיהיו לקבלן בקשר לביצוע העבודה יחולו על   12.4

 אחרת מפורשות בחוזה זה. 

ל  12.5 וכולל  סופי  תשלום  תהווה  האמורה  איזה    קבלןהתמורה  או  השירותים  את  שיבצע  מטעמו  מי  ולכל 

וה מהם,  נסיעות,   קבלןחלק  בגין  לא  לרבות  כלשהו,  נוסף  לתשלום  זכאי  יהיה  אחריות    הובלה,  לא 

מכל מין וסוג שהוא, שבהם יישאו הוא או מי מטעמו לצורך או עקב   תקורה או הוצאות אחרותושירות, 

לכל תמורה ו/או תשלום בגין כל שינוי הכרוך בחובות החלות    קבלן מתן השירותים. כן לא יהיה זכאי ה 

נסיעה   דמי  מילואים,  מחלה, הבראה,  פנסיוני,  לאומי, חסכון  ביטוח  חופשה,  זה  ובכלל  כמעביד,  עליו 

 ( בלבד. קבלןהוצאות מסוג זה ישולמו על ידו )על ידי הוכיוצא בזה, וכל ה

סכום התמורה  הנו סופי כאמור ולא יוספו לו הפרשי הצמדה מכל סוג ו/או סכום נוסף או אחר מכל   12.6

על    קבלןהתמורה תשולם כנגד חשבונית מס כדין וכנגד אישור הסוג שהוא ו/או בגין כל דבר ו/או עניין.  

 . ניהול ספרים כדין

י 12.7 לעת  התשלום  מעת  שיהיו  כפי  המועצה  לדרישות  בהתאם  למועצה,  שתוגש  חשבונית  כנגד  בוצע 

 ובהתאם למפורט להלן:

ה .א הקודם  5-עד  החודש  עבור  חשבונית  למועצה  הקבלן  יגיש  חודש  השירותים  פבצירוף    לכל  ירוט 

 .  ומועדי ביצועםבחודש שחלף  שבוצעו 

 שרה חלקית ו/או לדרוש שינויים. אשר יהיה רשאי לאשרה, לאהחשבונית תוגש לאישור המפקח  .ב

מוסכם    .מיום אישור תעודות המשלוח    וםי  45והתמורה שתאושר תשולם לקבלן בתנאי שוטף +  .ג

תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות ו/או הצמדה  בזה כי  

 . ככל שיאושרו   ו/או ריבית ו/או פיצוי אחר עד לבירורם הסופי ואישורם

 

 ביצוע  ערבות  .13

ימציא הקבלן למועצה, עם חתימתו על חוזה  להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה,   13.1

עשרים אלף(  ובמילים: ) 00020,סך של על  זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן 

   .לחוזה זה 'גכנספח בנוסח הרצ"ב  ₪

עד   13.2 בתוקף  תום תקופת ההתקשרות  90הערבות תהיה  לרבות תקופות  ובהמשך  )  הראשונה  יום לאחר 

 כמפורט לעיל.  הארכת ההסכם(

ימים קודם לפקיעת    30מציא למועצה ערבות חדשה או בעלת תוקף מוארך, לפחות  הקבלן מתחייב לה 13.3

כאשר יידרש  ה, כמו גם  תוקף הערבות וכל עוד ההתקשרות בתוקף וכן בכל עת שבה יוארך תוקף החוז

 לכך על ידי המועצה. 

מתנאיו   13.4 תנאי  או  זה  חוזה  הקבלן  אחרת    -יפר  הוראה  מכל  לגרוע  מבלי  רשאית,  המועצה   תהיה 

שלקבלן   ומבלי  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  חלקו  או  כולו  הערבות,  סכום  את  לחלט  זה,  חוזה   לפי 
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לכך.   בקשר  המועצה  כלפי  כלשהן  מענות  או  טענות  סכום  מותהיינה  מהווה  הערבות  סכום  כי  סכם 

או   בחוזה  ננקב  כן  אם  אלא  בהתחייבויותיו,  איזה  הקבלן  הפרת  בגין  מראש  ומוערך  מוסכם  לפיצוי 

 כום הערבות שחולט יהיה לקניינה הגמור של המועצה.בנספחיו סכם גבוה יותר. ס

 

 מיסים ותשלומי חובה  .14

לאומי   ביטוח  הכנסה,  מס  לרבות  אחרים,  חובה  בתשלומי  ו/או  מיסים  בתשלומי  תישא  לא   המועצה 

הוראות הסכם    חמכוומס מקביל להסתדרות הכללית בגין ביטוח רפואי החלים ו/או שיחולו על הקבלן  

 כל דין.  חמכו זה ו/או 

 תחולת יחסי עובד מעביד  -אי .15

בכל דרך שהיא במסגרת יחסי    ומי מטעמו אינם משתלבים    הואהקבלן מצהיר בזה כי הינו קבלן עצמאי ו  15.1

ואין לו ולא תהא בכוונתו לעשות כן. אין בהסכם זה או בתנאי    ו/או מי מטעמו  עובד ומעביד עם המזמין

לקבלן המזמין  בין  סוכנות  ו/או  ומעביד  עובד  יחסי  משום  ו/או    מתנאיו  מנהליו  ו/או  מעובדיו  מי  ו/או 

 כך תחולנה במסגרת יחסי הצדדים והתחייבויות הקבלן ההוראות הבאות:  אי ל .שלוחיו ו/או מטעמו

הקבלן ישלם עבור עצמו את תשלומי מס הכנסה ובטוח לאומי וכל מס ו/או תשלום אחר או נוסף שיחול   15.2

הכנסותיו.   עקב  ו/או  התחייבויותיו  ביצוע  עקב  ממנו  ויגיעו  מהמזמין  שיקבל  התקבולים  על  ו/או  עליו 

במקור.   מס  מניכוי  אותו  המשחרר  הכנסה  ממס  אישור  תשלום  כל  לפני  למזמין  ימציא   הקבלן 

   מכל תשלום מס ההכנסה המתחייב על פי כל דין. המועצה רשאית לנכותבמידה ולא יומצא אישור כנ"ל, 

 ובכלל זה לפרטים הבאים:  ומועסקיו   הקבלן יהיה אחראי בלעדית לעובדיו  15.3

או   15.3.1 אחר  תשלום  כל  ו/או  פנסיה  תשלומי  עובדים,  קרנות  לאומי,  ביטוח  הכנסה,  מס  תשלומי 

ע  שיחול  ו/או  שחל  וביטחונם  נוסף  העסקתם  עבודתם,  תנאי  עובדיהם,  בגין  המעבידים  ל 

 הסוציאלי וכיוצ"ב, בשיעור שייקבע בחוק ו/או לגבי כל עובד על ידי ארגון העובדים היציג.  

המעביד   15.3.2 על  החלים  כלשהו  קיבוצי  הסכם  ו/או  כלשהן  חיקוק  הוראות  בגין  החובות   לכל 

 בגין עובדיו.  

הוראות   15.3.3 למלא אחר  הלאומי, התשי"דהקבלן מתחייב  הביטוח   והתקנות שהותקנו    1953-חוק 

התחייבויותיו  ל שתקוימנה  מנת  על  במקומם,  שיבוא  חיקוק  ו/או  להם  תיקון  ובכל   פיהן, 

 לפי סעיף זה.  

בין במישרין   15.3.4 צורה משתמעת  יחול בכל  זה לא  כל חיוב מחיובי הקבלן בסעיף   למען הסר ספק 

מלהעלות בעתיד הוא, ו/או מי מעובדיו ו/או שליחיו  או בעקיפין על המזמין והקבלן יהא מנוע  

י סעיף  פל הטיל חיוב כלשהו מחיובי הקבלן  ו/או משמשיו ו/או חליפיו כל טענה שיהא בה כדי ל

 זה על המזמין.  

חלה חובת    עצהומ , כי על האו על ידי רשות או גוף מוסמך כלשהם  בכל מקרה בו ייקבע, בפסק דין 15.3.5

ובין של נלוות,  סוציאליים  ודה, בין של שכר, בין של תנאים  עבהתשלום כלשהי מתחום יחסי  

ם, מלשלידרש  ת   עצה, בגין כל עלות, הוצאה ופיצוי שהמועצהישיב, יפצה וישפה את המו  קבלןה

מ   7וזאת בתוך   וריבית  עצה דרישת המו  קבלתימים  בתוספת הפרשי הצמדה    . כדין  הראשונה, 

 כל סכום שהוא יחויב בו כאמור לעיל.  קבלןלקזז מהתמורה המגיעה ל תרשאי עצההמו

 פיצויים מוסכמים  .16

)בתוספת   16.1 מראש  וקבועים  מוסכמים  פיצויים  למועצה  הקבלן  ישלם  שלהלן,  בטבלה  למפורט  בהתאם 

מהקבלן   לגבות  ו/או  מהתמורה  להפחית  רשאית  תהיה  המועצה  כדין(.  בכל  מע"מ  מוסכמים,  פיצויים 

מקרה בו הקבלן לא ביצע את השירותים כמתחייב על פי החוזה ו/או בהתאם למועדים נשוא החוזה ו/או  



 

43 

 

 ל מקרה בו הקבלן לא מילא אחר התחייבויותיו, לרבות כמפורט להלן:בכ

 פיצוי מוסכם ליחידה בכל מקרה, סכום בש"ח נושא/ ליקוי  

אי עמידה בדיקות החוזה, כאשר ההפרה לא תוקנה  

 ימים מיום הדרישה    7בתוך 

 ₪ למקרה  250

 ₪ לכל יום איחור  250 אי עמידה בזמני קריאה רגילה/ קריאה דחופה 

 ₪ לכל יום איחור  250 אי עמידה בלוח הזמנים לאספקה של מזגן 

הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיף זה וביתר הוראות החוזה, הינם נזק   16.2

שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתבר של ההפרה בעת החתימה על החוזה, ואולם אין בכך כדי למצות  

את אחת מהתחייבויותיו, ובלבד שהמועצה    קבלןלפיצויים בגין הפרה מסוימת מצד האת זכות המועצה  

 לעיל.   16.1שנזקיה בפועל עלו על הסכום הנקוב כאמור בסעיף תוכיח 

המועצה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים מכל תמורה המגיעה לקבלן, בכל זמן שהוא וכן   16.3

גביית   לשם  שבידה  הערבות  חילוט  לרבות  אחרת  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותו  המועצה  רשאית  תהא 

הפיצויים המוסכמים, ובמקרה כזה, יידרש הקבלן להמציא למועצה ערבות חדשה על מלוא גובה הסכום  

 ע בסעיף לערבות בחוזה זה, לפי העניין.  הקבו

אין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי לפגוע בזכויות המועצה לתבוע פיצויים עבור הנזקים שנגרמו לה   16.4

בפועל או עקב ההפרה או אי הקיום, או לתבוע ביצוע בעין של החוזה או ביטולו או כדי לפגוע כל זכות  

 ל פי כל דין.  אחרת המוקנית למועצה על פי חוזה זה וע

 חוזה   ביטול/הפסקת .17

  את   להפסיק,  שהיא  סיבה  ומכל  הבלעדי  הדעת  שיקול  פי  על,  תרשאי  בלבדועצה  המ,  זאת  יחד עםכאמור,   17.1

  זאתמבלי צורך לנמק,  ו,  בכל שלב )לרבות בתקופות הארכה(,  חלקה  או  כולה,  זהחוזה    לפי  ההתקשרות

מצהיר בזאת כי  מסכים והקבלן    "(.החוזה  סיום  הודעת : "להלן)  ימים  30  של  מוקדמת  הודעהאמצעות  ב

 הפסקת חוזה כאמור לא תזכה אותו בפיצויים מכל מין ו/או סוג שהם. 

סיום   17.2 לידי  זה  חוזה  להביא  רשאית  המועצה  תהיה  הבאים  מהמקרים  אחד  מידי  בכל  מתן  באופן  ללא 

 : הודעה מוקדמת כאמור

פשט את הרגל ו/או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים ו/או עושה  או מי ממנהליו ו/או בעליו  כשהקבלן   .א

 סידור עם ו/או לטובת נושיו ו/או במקרה של גוף מאוגד כשהוא בפירוק.  

לאחר )בכל דרך שהיא לרבות בדרך של העברה מיזוג    כשהקבלן מסב את החוזה, כולו או מקצתו .ב

 .  מראש ובכתב , ללא הסכמת המועצהאו אחר(

 הורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש עמה קלון. או מי ממנהליו ו/או בעליו  כשהקבלן  .ג

 .  , להנחת דעתו של המפקחצוע העבודהיכשהקבלן מסתלק מב  .ד

ימים מיום קבלת התראה    7הפרה תוך  כשהקבלן מפר התחייבות לפי חוזה זה ולא תיקן את ה  .ה

 בכתב לעשות כן.  

מהלך   .ו את  מפסיק  כשהוא  או  חלקם,  או  המבוקשים  השירותים  את  מספק  אינו  כשהקבלן 

מציית   ואינו  המפקח  ידי  על  ואושר  שנקבע  הזמנים  לוח  לפי  מספקם  אינו  שהוא  או  אספקת 

ו/או לפי לוח  להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך באספקת השירותים בקצב הדר וש 

ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בחוזה  הזמנים, או כאשר הקבלן  

ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המפקח תוך הזמן שננקב בהתראה, או  

ת  כאשר המפקח התרה בקבלן ו/או מי מטעמו כי השירות המבוצע על ידו ו/או חלקו אינו לשביעו

 רצון והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור השירות.  
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 כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה   .ז

הזמן   .ח תוך  ו/או  סביר  זמן  תוך  לדרישותיו  נענה  ולא  המפקח  הוראות  את  ממלא  אינו  הקבלן 

 שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה.

ירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או  אם נפתחה חק  .ט

 מנהליו.  

או   .י נכונה,  אינה  החוזה  חתימת  עם  בקשר  שניתנה  הקבלן  ידי  על  שניתנה  הצהרה  כי  התברר 

גילה עובדה מהותית אשר לדעת המפקח היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם   שהקבלן לא 

 הקבלן. 

 .  14-15,  10-12, 6-8כשהקבלן הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים שנחשבים כהוראות יסודיות:  .יא

סעיפים   17.3 לפי  זה  חוזה  של  תוקפו  עבודתו    17.1הופסק  בגין  לקבלן  המועצה  תשלם   לעיל 

 עד למועד הפסקת החוזה ובהתאם לתנאי החוזה. 

מתחייב   17.4 שהוא,  שלב  ובכל  שהיא  סיבה  מכל  זה  חוזה  של  תוקפו  להעביר  הופסק   הקבלן 

למועצה   למסור  וכן  לו  תורה  שהמועצה  מי  לכל  מסודרת  בצורה  זה,  חוזה  נשוא  העבודות  ביצוע   את 

 את כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהגיע אליו או הוכן על ידו עד להפסקת העבודה במועצה. 

להו 17.5 למועצה בהתאם  זכות אחרת העומדת  יגרע מכל  לא  ביטול החוזה  כי  בזאת,  זה  מובהר  חוזה  ראות 

 ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

 

 הסבת חוזה  .18

הקבלן מתחייב לא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או חובותיו לפי חוזה זה כולן או מקצתן  18.1

וכן מתחייב הקבלן לא  בכל דרך שהיא )לרבות בדרך של העברה, מכירה, הסבה, מיזוג או אחרת(  

גוף אחר על כך הסכמת    ,לשתף איש אחר או  זה, אלא אם קיבל  לפי חוזה  בביצוע התחייבויותיו 

 המזמין בכתב ומראש. 

 אין באמור כדי לגרוע מזכות הקבלן להעסיק עובדם. 18.2

בהתא18.3 המועצה  הסכמת  במתן  בסעיף  אין  לאמור  מאחריותו    18.1ם  הקבלן  את  לפטור  כדי  לעיל, 

והתחייבויותיו לפי חוזה זה ולפי כל דין, והקבלן ימשיך לשאת באחריות לביצוע כל השירותים על   

 הנובע והמשתמע מכך. 
 

 קיזוז  .19

לנכות    המועצה לקזז  תהא רשאית  לו/או  שיגיעו  או  ה  קבלןמהכספים המגיעים  מאת  /וה  מועצמאת  או 

ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או  ם אחרים  גופי

דין  הפרת   כל  ו/או הוראת  יגיעו להוראה של ההסכם  ו/או שיפוי אשר  פיצוי  ו/או  כל סכום  ה  מועצו/או 

ה לשאת  מועצו/או שעל ה  ו/או לכל דין,  זה  הסכםבהתאם ל ו/או ממי מטעמו    קבלןמה ו/או למי מטעמה  

שת מחמת  תבהם  ו/או  לכך  ע ידרש  ידיתבע  מעש  ל  בגין  ג'  מחדל    הצד  ו/או    קבלןהו/או  עובדיו  ו/או 

מכח    קבלןה מאת המועצו/או כל העשוי להגיע למי מטעמו  קבלני המשנה מטעמו ו/או כל  ו/או  מועסקיו  

ה לתבוע את החזרת הכספים  מועצזכויותיה של האו מקור שהוא. האמור בסעיף זה אינו גורע מ  הסכם

 בידה הקבלן  לרבות חילוט הערבות שהפקיד   ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת
 

  הודעות  .20

 :  לצורכי חוזה זה כתובות שני הצדדים תהיינה 16.1

 . קדימה צורן, 1, רח' הרצל  קדימה צורןכתובת המזמין: מועצה מקומית  א.
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 .  _______________________כתובת הקבלן:  ב.

ב 16.2 תינתן  למשנהו  צד  של  הודעה  תימסר  כתב  כל  או  בחוזה  המפורטת  השני  הצד  של  הכתובת  לפי 

כעבור   לתעודתה  נמסרה  כאילו  תראה  בדואר  שנשלחה  הודעה  השני.  הצד  של    שעות   48במשרדו 

תראה כאילו נמסרה לתעודתה מיד עם גמר    או בדוא"ל  מזמן מסירתה בדואר. הודעה בפקסימיליה

ובמקרה של שיגור ביום שאינו נחשב ליום עסקים,    שיגורה וקבלת אישור מקבל הפקס כי קבלה 

 .  דעה שנמסרה ביום העסקים הראשון שלאחר שיגורהותיחשב כה 

 שונות .21

 .  בהסכם זהתהא הסמכות הבלעדית לדון בכל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע המוסמך בית המשפט ל .22

מכרז או ללא    בדרך חרים ו/או נוספים, לרבות אך לא רק,  קבלנים אלהתקשר עם  ה רשאית  צמועה 22.1
לצורך קבלת שירותים לרבות שירותים    מכרז, בהליך לקבלת הצעות או ללא הליך לקבלת הצעות

 .מסוג השירותים נשוא חוזה זה

מקצתם, אלא בהסכמת המועצה    הקבלן אינו רשאי למסור לאחר, את ביצוע השירותים, כולם או 22.2
ההסכ אין  זה,  בסעיף  לאמור  בהתאם  הסכמתה  את  המועצה  נתנה  ובכתב.  האמורה  מראש  מה 

לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה    ופוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותי 
חדל לשמש קבלן  ו/או מחדל של קבלני השירותים, באי כוחם ועובדיהם. לא יוחלף קבלן משנה ולא י 

 משנה, אלא אם נתקבלה הסכמת המועצה מראש ובכתב להעסקת קבלני משנה.  

המועצה רשאית לדרוש הפסקת עבודתו ופעילותו של כל קבלן משנה אשר אושר ולדעתה אינו מבצע  
 את העבודות ברמה מקצועית ונאותה ו/או שאינו מספק את השירותים כנדרש בחוזה. 

 למועצה מכוח ההסכם או כל דין, אינה מהווה ויתור .   העדר אכיפת זכות העומדת 22.3

  / תוספת/שינויל לא יהיה כל תוקף    .סכם זה ממצה את ההסכמות, ההתניות, ההצהרות הצדדיםה 22.4
  הצדדים."י גריעה מהסכם זה אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו ע 

כ 22.5 תחשב  לא  מהצדדים  מי  כהסכמה  והתנהגות  או  מזכויותיו,  איזו  על  קיום  ויתור  לאי  או  להפרה 
תנאי ההסכם על ידי הצד האחר או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של תנאי  
כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב. שתיקה או הסכמה לחרוג מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא  

או   התנאי  מאותו  חריגה  של  אחר  מקרה  בכל  הצד  אותו  את   תחייב  ולא  תקדים  מתנאים  תהווה 
 אחרים. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 __________    ____________ 

 הקבלן     המועצה 
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 א' לחוזהנספח 
 מפרט השירותים 

 
 הוראות מסמך זה נועדו להוסיף על הוראות החוזה ועל התחייבויות הקבלן ולא לגרוע מהן

 
 

 יכללו אישור מכון התקנים הישראלי.כל המזגנים יהיו מהדגם האחרון, משנת הייצור האחרונה,  .1

ובימי    08:00-17:00ה' בשעות  -איש קשר זמין במהלך ימים א'לצורך התקשרות זו  עמיד  מתחייב לההקבלן   .2

 .  08:00-13:00ו' בשעות 

מוקדמות .3 אתר    -בדיקות  את  הזמנה,  כל  קבלת  עם  מיד  לבדוק  הקבלן  מתחייב  מזגן  כל  התקנת  בטרם 

ישה, מיקום מערכות תשתית וחיבורים אליהם, תנאי עבודה וכי אין לו ולא  העבודה וסביבתו, את דרכי הג

 תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כנגד המועצה בעניין .  

 : וכן, אחריות ושירות מועד אספקה
 

המועצה כאמור וכן ביצוע כל פעולה    מורשי החתימה מטעם  אספקתו והתקנתו של כל מזגן שיוזמן על ידי .4

תבוצע  א שתוזמן,  ההזמנה  14בתוך  חרת  העברת  מעת  ימים  עשר(  אחרת  )ארבעה  ייאמר  כן  אם  אלא   ,

 במפורש בהזמנה שתוצא אל הקבלן . 

של   .5 לתקופה  מלאים  ושירות  בהתאם    24אחריות  הכל  המזגן,  התקנת  על  המפקח  אישור  ממועד  חודשים 

 וזה. להוראות החוזה. היענות לקריאות שירות, תבוצע בהתאם להוראות הח 

 עמידה בתקנים: 

 .  1חלק  994המזגנים יעמדו בדרישות תו תקן ישראלי  .6

 המזגנים יותקנו בידי מתקין מוסמך של הקבלן בלבד, בהתאם למפרט היצרן ובהתאם להנחיות כל דין.   .7

ושא בטיחות לרבות בטיחות בעבודה. כמו  הוראות החלות בדין בנעל הקבלן יחולו כל החוקים, התקנות וה .8

מתחיי התשי"דכן,  העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  הוראות  כל  אחר  למלא  הספק  והתקנות    1954  -ב 

,  1999  -שהותקנו מכוחו לרבות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 

 וכן כל חוק או תקנה שיבואו במקומם.  

ובהק .9 ותקני  תקין  בציוד  ורק  אך  שימוש  יעשה  בכל  ילן  בהתאם  נקוט  המתבקשים  הבטיחות  אמצעי 

 לנסיבות. 

הסכמה   .10 תעודת  באמצעות  הקבלן  ידי  על  תבוצענה  שהוא,  עבודה  אתר  בכל  בגובה  עבודה  שנדרשת  ככל 

"תקנות   והתעשייה,  הכלכלה  משרד  ידי  על  שהוצאו  בעבודה  הבטיחות  תקנות  פי  על  בגובה  לעבודה 

תשס"ז בגובה(,  )עבודה  בעבודה  כ 2007  -הבטיחות  פי  ועל  יגיש  "  הקבלן  בנושא.  מחייבות  דין  הוראות  ל 

 תעודות/ אישורים מתאימים כאמור בטרם תחילת ביצוע עבודה בגובה.  

 בדיקות ובקרת איכות:

 בקרת האיכות תבוצע על ידי מהנדס או הנדסאי רשום ותכלול את כל השלבים, לרבות התקנת המזגנים.  .11

הקבלן מתחייב להמציא, על חשבונו, אישור ממכון תקנים בדבר התאמת המזגנים שסופקו על ידו במסגרת   .12

 .  994חוזה לת"י  

אין במתן ההוראות על פי המפקח ו/או בביצוע בדיקות לפי הוראותיו כדי לגרוע מאחריות הקבלן לגבי טיב   .13

ולהיותם עומדים בדרישות התקנים    החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה

 והמפרטים מוטלת על הספק. 
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 כללי: 

לפ .14 ידאג  ברור  יהקבלן  באופן  המקום  את  וסימן  העבודה  ביצוע  מסביבת  ואנשים  ילדים  תלמידים,  נוי 

 ובטיחותי. 

בפרט   .15 העבודה,  ביצוע  בסיבת  סדירה  ופעילות  עבודה  להמשך  הפרעה  מניעת  לשם  הנדרש  יעשה  הקבלן 

 כשמדובר במוסדות חינוך. 

 בלן בלבד.קהמזגנים למועצה והתקנתם במקום עליו תורה המועצה, יהיו באחריות ועל חשבון ההובלת   .16

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שייגרם למזגן ו/או לציוד בעת העמסה, הובלה ו/או התקנה. המועצה   .17

על חדש  מזגן  והתקנת  אספקת  מהקבלן  לדרוש  זכותה  על  שיסתבר    שומרת  מקרה  בכל  הקבלן,  חשבון 

 שלמזגן נגרם נזק כלשהו, לרבות בעת ההובלה ו/ו ההתקנה.

ביחס לכל מזגן   .18 ביצוע השירות  ופעילותו. סיום  כל התקנה, את תקינות המזגן  לוודא עם סיום  על הקבלן 

ה בחתימת  אישור  מסירת  עם  ל  קבלןיהיה  ידו  על  שהוצג  לאחר  ופעילותו  המזגן  תקינות  בדיקת  גורם  כי 

. ככל שיסתבר  לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, כי המזגן ו/או  שיאושר על ידי המפקח מראש ובכתב

 התקנתו פגומים, על הקבלן יהיה להחליף ו/או לתקן הנדרש באופן מידי ועל פי הנחיות המפקח. 

מסירתו .19 לאחר  נערכו  אלו  אם  )אף  המזגן  של  קבלה  בדיקות  רשאית  (במסגרת  מטעמה  ,  מי  או  המועצה 

ו/או   והתקנתו  פירוקו  ו/או  הנדרש  אספקת  מהספק  ולדרוש  מהמזגן  חלקים  איזה  או  המזגן  את  לפסול 

התקנת מזגן חדש תחתיו. מבלי לגרוע מהאמור, המועצה רשאית לדרוש מהספק את תיקונו של המזגן או  

 איזה חלק ממנו והספק מתחייב לעשות כן לאלתר.

הקבלן יבצע על חשבונו את כל השינויים ו/או התיקונים ו/או ההחלפות של איזה  מובהר להסרת ספק, כי   .20

 חלקים ו/או מזגן/ים כפי שיידרש על ידי המועצה ו/או מי מטעמה.   

 הבעלות על המזגן תועבר למועצה עם השלמת הספקת, התקנת ומסירת המזגן.   .21

 .  מפקחהשלמת המסירה כפופה לאישור ה .22

 

, מודגש כי במידה והקבלן ו/או המזגנים לא יעמדו בתנאים המפורטים במסגרת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה

את   לבטל  רשאית  תהא  והמועצה  החוזה  של  יסודית  הפרה  הדבר  ייחשב  חלקם,  או  כולם  הנ"ל,  המפרט 

ההתקשרות, כולה או חלקה, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מזכויותיה על פי החוזה ועל פי כל דין, מבלי שלקבלן 

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.  לא תהיה 
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 חוזה ל' ב נספח

 ביטוחים   קיום  אישור

 
 

 

 

 

 

 

 

 כיסויים 

 הביטוח  סוג
  גבולות לפי חלוקה

  סכומי או אחריות
 ביטוח

  מספר
 הפוליסה 

  נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה 

  תאריך
 סיום 

  /האחריות גבול
 ביטוח  סכום

 נוספים בתוקף וביטול חריגים  כיסויים
 ' ד לנספח בהתאם כיסוי קוד  לציין יש

מט  סכום 
 בע 

  כלפי אחריות
 שלישי  צד

  ביט 
______ 

 אחריות צולבת   302   ₪ 4,000,000  
 שיפוי  הרחב  304
 קבלנים וקבלני משנה   307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 "ל המל  תביעות  315
 ראשוניות  328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג   329

  אחריות
 מעבידים 

  ביט 
______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור   309   ₪      20,000,000  
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

  אחריות
 מקצועית 

         
 
 
 
.  ת

 רטרו:  
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 ₪   
 
 

 מסמכים  אובדן 301
 אחריות צולבת   302
 שיפוי  הרחב  304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 עובדים  יושר ואי מרמה 325
 ביטוח מקרה עקב/שיהוי  עיכוב 327
 ראשוניות  328
 .חודשים  6 גילוי תקופת 332

  ביט  מוצר  חבות 
______ 

 
 
.  ת

 רטרו:  
 

_____ 

 אחריות צולבת   302  2,000,000 
 שיפוי  הרחב  304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309

 האישור  
 ראשוניות  328
 . חודשים  12 גילוי תקופת 332

 (*: 'ג )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח השירותים  פירוט 
 התקנה ושדרוג מערכות וצמודות מבנה  029
 ציוד רכישת/השכרת  /מכירת 046
 מערכות  תחזוקת   שירותי 089

 *  הפוליסהשינוי  /ביטול

  האישור  למבקש הודעה  משלוח  לאחר  יום   60 אלא לתוקף  ייכנס   לא,  ביטוח פוליסת  של ביטול  או  האישור מבקש   לרעת שינוי  •
 .הביטול או השינוי  בדבר

 האישור  חתימת
 : המבטח 

 : האישור הנפקת  תאריך קיום ביטוחים    אישור

  כל את  כולל אינו   זה  באישור המפורט  המידע. בה  המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח  פוליסת ישנה  שלמבוטח  לכך אסמכתא מהווה  זה  ביטוח  אישור
  האמור  יגבר הביטוח  בפוליסת  הקבועים התנאים  לבין זה  באישור שמפורטים  התנאים בין סתירה  של במקרה ,  זאת עם יחד. וחריגיה  הפוליסה  תנאי 

 . האישור מבקש   עם מיטיב זה  באישור  תנאי   שבו  במקרה  למעט  הביטוח  בפוליסת
 האישור  מבקש   מעמד העסקה   אופי המבוטח  האישור  מבקש

ו/או   מועצה מקומית קדימה צורן
 חברות בנות ועובדים של הנ"ל  

 שם 
 
 

 שירותים ☒ 

 מוצרים אספקת ☐ 

 אחזקה ☐ 
 

  התקנה:  אחר☒ 
או  /ו  מזגנים  ואספקת
 נלווים  שירותים 

 שירותים  מזמין ☒ 

 מוצרים מזמין ☐ 

 זכיין ☐ 

 משנה   קבלני☐ 

  אחר☐ 
______________________ 

 .ז./ח.פ. ת
____________ 

 .ז./ח.פ. ת
 

 מען 
 , קדימה 1הרצל 

 מען 
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 לחוזה  'ספח גנ
 

 נוסח ערבות ביצוע 
 

תאריך ___/__/__                                                                      
 לכבוד  

 מועצה מקומית קדימה צורן  
 הנדון:  ערבות בנקאית מס' ________ 

  אנו ערבים בזה כלפיכם  "(.הנערב"  יש לציין את שם הזוכה( )להלן:על פי בקשת ______________ ) .1

  )להלן: "ח  אלף"( ש  עשרים)ובמילים: "  20,000לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של    באופן בלתי חוזר

הערבות" להבטחתסכום  הנערב    "(  התחייבויות  מכרז  בקשר  מילוי  נשוא  לביניכם  הזוכה  שבין  לחוזה 

 . ה והתקנה של מזגנים עבור המועצה המקומית קדימה צורןלאספק   /2202פומבי מס' 

הער  .2 צמוד  בות  סכום  לצרכן  יהיה  המחירים  הלשכה  למדד  ידי  על  לפעם  מפעם  מתפרסם  שהוא  כפי 

הינו  המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: "המדד היסודי" לענין ערבות זו,  

בחודש שלאחריו )יש לציין את המדד הידוע    15  -מדד  חודש _______ שנת ________ שהתפרסם ב

 האחרון להגשת ההצעות למכרז(.ביום 

" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי  המדד החדש "

 ערבות זו. 

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד   

דד החדש היסודי בסכום  הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המ -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

 הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, 

 נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 

יאוחר   .3 לא  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  ימיםמלפי  לפי    עשרה  ידינו  על  דרישתכם  התקבל  מתאריך 

הערבות   סכום  יעלה  שלא  ובלבד  בדרישה  הנקוב  סכום  כל  לכם  נשלם  אנו  לעיל,  המפורטת  כתובתנו 

בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש  

 את התשלום תחילה מאת הנערב.

מאתנו .4 לדרוש  רשאים  תהיו  שכל    אתם  דרישות  במספר  או  אחת  בפעם  הנ"ל  הסכום  של  תשלומו  את 

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

 ערבות זו הינה אוטונומית בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  .5

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .6

תישאר .7 זו  שנת  ערבות   ________ לחודש   ____ ליום  עד  ולאחר    ________  בתוקפה  בלבד  )כולל( 

 . מועצה, אלא אם הוארכה על ידי התאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת

באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת    מועצהתוקפה של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של ה .8

 רכה הנ"ל הסכמת הנערב, ולנו לא תהא כל אפשרות להתנגד להא

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. .9

 

                                                                                                            ___________________  
ה    ב    נ    ק                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 נספח ד'

 כתב התחייבות לאספקה בזמן חירום    

 

" )להלן:  צורן  קדימה  המקומית  למועצה  מספקים  ואנו  )להלן:  המועצההואיל  טובין  ו/או  שירותים  ו/או  עבודות   )"

עליו חתמנו עם המוצה במכרז מכרז מספר  השירותים " ובהתאם להסכם ההתקשרות  והתקנת לאספקת    2202/20"(, 

 .מזגנים עבור המועצה המקומית קדימה צורן

 

למועצה   הנדרשים  והשירותים  קיומיים"  שירותים  למתן  כ"מפעל  ו/או  חיוני"  כ"מפעל  מוכרת  והמועצה  והואיל 

 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום או כל מצב אחר.  

 

 לפיכך אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:    

 

למועצה .1 והאספקה  ולחשיבות המשך מתן השירותים  לחיוניות  מודעים  גם    אנו  ושוטף,  רציף  באופן 

 בתוקפות שבהן יוכרז מצב חירום. 
 

אנו מתחייבים לספק למועצה את מלוא השירותים ו/או האספקה נשוא המכרז, באופן רצוף ושוטף   .2
ולקיים את כל יתר התחייבויותינו על פי המכרז על נספחיו, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז  

יגות, שבהם תידרש על ידכם אספקה של מוצרי המזון והכלים  מצב חירום, לרבות בימים ושעות חר
 נשוא המכרז. 

 

אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל, בעבור התמורה המוסכמת במכרז, ללא תוספת כלשהי   .3
 לתמורה האמורה. 

 

התחייבותנו זו מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז, הסכם ההתקשרות ונספחיו והפרתו תחשב להפרה   .4
בהסכם   הקבועים  והסעדים  הזכויות  כל  את  למועצה  המקנה  ההתקשרות,  הסכם  של  יסודית 

 ההתקשרות ועל פי כל דין. 

 

 

 

 ________________   ________________   _________________ 

 תאריך      חותמת  חתימה+   שם הספק
 


