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 'אך מסמ
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 מקומית קדימה צורןהה עצמוהעבור  אגרונוםותי רין שלמת

 

 ז רכמאי הנתו ה להציע הצעותנמהז

ורטים מדים בתנאי הסף המפועה יםיעמצ בזאת מינהמז"( ההמועצצורן )להלן: " מית קדימהקומהמועצה ה .1

קומית ועצה המעבור המאגרונום שירותי למתן  06/2021' סממבי פומכרז בפות תשתהל ותהצעלהציע  ,להלן

נה זו מזהובהר, כי י. (המכרז"להלן: ") םהיחפסנ לע הזוחהומכרז מסמכי הבכמפורט הכל , ןקדימה צור

 המציעים. ים להלן על ידיהנקוב הפרטיםוי כל לימלום אילמכלול התנ פהכפו זה רזבמכ תותפתשהוה

 ם הות השירותימ .2

מתן ת מועצה לרבולאגרונום שירותי  ליםכול שיםקהמבוותים ירהשל, יעמור לליות האוע מכלרלג בלימ .2.1

  , ומעקב שוטפים בנושא עצים וגינון בשטחי המועצהביצוע ביקורות , עולפת וח, , ליווי, פיקשירותי יעוץ

נוך ובסמוך החי ותם בתחום מוסדבדיקת יציבות עצים וענפיוכולל סקרי  -ם עצי תבטיחו ירסק ועביצ

ד מהתחומים ל אחכבעת מקצועיות דנת והגשת חוות , הכבהתאם לנהלי משרד החינוך גדרות מבחוץל

כלל השירותים  אספקתוכן  דשאות, וגיזום עציםמחלות ומזיקים, עצים בוגרים, מ, ציםע יהבאים: שורש

נספח א' )תים פרט השירוות במלרב ,םהוהחוזה על נספחי במסמכי המכרזרט מפוכהכל ו, לכך הנלווים

 . ("יםרותהשי)להלן: " אות כל דיןרואם להובהת (לחוזה

 מועצהל ,לעיל מהאמורוע לגר מבלי .החוזה לע םדדיצני הימת שתח ממועד השנל ההינ התקשרותה ופתקת .2.2

. הנממ לקח אושנה  כל אחת בת נוספות ותתקופ 4-ב ההתקשרות תפותק אתיך ארהל ותהזכה רושמ דלבב

 תאוורהר, יחולו כל אמוכ תהאת זכו צהועהממימשה  .יםנש 5 לה עלעת לא קשרותתהה תפותק לכ סך

 ת.רכאומת הורקשהתה קופתל תגם ע והחוזהז רככי הממסמ

 בכתבודעה ה ידי מתן לבכל עת ע ותהתקשרהאת  טללב מועצהה של התוזכלפגוע ב כדי לעילבאמור  ןיא .2.3

  .הזוחט בפורכמ ,יעדהבל התדע לוקיפי ש, הכל לאשם מרוי 30 ,כהזול

בד ו/או לפצל את ה בלקבל חלק מההצעי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לל פ, ערשאית תהא המועצה .2.4

 את לבצע חד ו/אוא כהמבלי שתהא חייבת למסור את ביצוע השירותים לזו ספר זוכיםמבין רותים שיה

לזוכה לא  .ירותים מאת הזוכהקק להזמנת שזומבלי להי ניהלפי ראות עי על ידה םקחלאת ו א השירותים

 םשירותישל ה םאו מסירת חלק/רת וי בגין אי מסיכל טענה או תביעה או זכות פיצו עצההמותהיה כלפי 

ש במועד ובאופן הנדר המועצהת שוריבהתאם לד שירותיםעל ידו. הזוכה מצידו מתחייב לבצע הצוע ילב

  .והצעת ים להם התחייב במסגרתרובמחי

 ת זמין לביצוע השירותים עבור המועצה., הזוכה יהיה מחויב להיוקופת ההתקשרותכל ת ךלאור .2.5

תים על פי וצע את השירי הזוכה שיביה זכאה, יהצועהמאות תיו בפועל בהתאם להורכנגד ביצוע התחייבויו .2.6

 זמנת השירותים,לתמורה בהתאם להצעתו במכרז זה ו/או כפי שיפורט בה ירותים של המועצה,מנת שהז

 כרז והחוזה. המ הכל בהתאם לתנאי

 .םספחיהעל נ חוזהמסמכי המכרז והבהתנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים  יתר .2.7

 ורהאמבויותיו על פי התחייחיו, ואת כל פהחוזה ונס לואם, לרבותכרז בממי הכממסת על המציע לקרוא א .2.8

 .בהםסכים לכל האמור השקראם, הבינם ובהם, ובעצם הגשת הצעתו למכרז, ייחשב המציע כמי 

הוא לקחם במסמכי המכרז והחוזה ידועים לו וכי מצהיר כי כל ההוראות והתנאים המפורטים  המציע .2.9

 רז.ת הצעתו למכר להגשבעו ויוליקבחשבון במכלול ש
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ה נקבזכר/ ןושלבהשימוש  ים,המינ לשני ופניתלי תפקידים במכרז מגעת לבעונה ותיחסיתל הכ כייובהר,  .2.10

 . בדות לחעשה לשם הנונ

 ליכי המכרז לה  בקשר  יות נחוההוראות  .3

   י המכרזמסמכ כישת ור ןעיו .3.1

  .li.unizoran.m-amikadwww   :בכתובת העצמושל ה טרננטאיר הבאת זהמכר יכמסמב ןלעיי תןני .3.1.1

  .רזכמה יכמסת מא שורכל ישה, הצע לשם הגשתרזים". כמ" תיונלש חתת"( אתר המועצה: )להלן

 וייםנשי ות,רבהה ,תתשובופרסום אחר המועצה ל ש באתר האינטרנט בקולע ציעהמבאחריות  .3.1.2

ו ו/א רההבהתשובה ו/או כל  .תועההצ תלהגש עד האחרוןמול עד תאוז ז זהכרלמם הנוגעינים כועדו

 .עצה יחייבו את המועצההמואתר שיפורסמו בן כועד

בכל רו יוחז לא רשא, דיןמע"מ כ כולל ,"חש 300ך של סת תמור זכרמה ימכמסאת  רכושל יעהמצ על .3.1.3

ה נגהה בברחו ,של המועצה יהיבגהלקת חמבה עשתשלום יה .ל המכרזוטקרה של בית במבולר המקר

 את יובהר, .16:00-19:00שעות ביום ג' בין הו 08:00-13:00 ותעשהין ב ה'-'א םמיבי ,ןורה צמקדי ,1

 ע.ציידי המשיוגשו על  צעהההלצרף למסמכי  ישז רכמהכי מסמכישת רבגין  הבלקה

  ו/או נספח ך מסמכל ות לרב רזמכי המכסמאת  ועצהמהאתר מדפיס הל ישום, לאחר ביצוע התשל .3.1.4

  .המכרז אותלהור םאתהם בהגישלו ,מועצהר הבאת רסםשיפו ,כרזמלר שוהק

   הגשת הצעות .3.2

 יאני תנדרשים עפ"ה םמכיסרז, בצרוף כל המהמכ כימסמ כלאת  יארז ימצמכף בתתלהש ל המעונייןכ

יע ציהוי של המני זמיסללא  רהא סגוכשהי זבמעטפת המכר ,מקור והעתק() זהיםבשני עותקים  ,כרזהמ

ם זיכרהמלתיבת ה ת הפקדה ידנית באמצעובמסירורק  ךא ,"06/2021 מס' יבפומ מכרז" -ין וצה מילע

לא  ("עצהמוהדי משר)להלן: " רןצו קדימה ,1 לצרה בוברח ,צההמוע "למנכ כתשבל ,צהמועמשרדי הב

חר לא שתוגשן הצעה דותיא ל יכ יובהרספק, הסר  ן. למעבלבד 00:12 עהשה עד 2021.7.060 יוםמ ריאוח

 מכרזים.התיבת בדנית ה ידקפת הועבאמצ אאו של/כן ומ

 .כותו משודת אוכוכשהן כר שיהגש לת יעוההצאת 

 רט לעיל.מפוכ, יתידנ הרמסיב מעטל תחרך אדר כלבות הצעלוח ן לשיא

 מכרז י ה ליכם בהימנז לוחות וים ריכוז מועד .3.3

 :כרזמה ליכיהם חות הזמנים לקיוים ולודועמהאת  כזתרהמלה טב הלןל .3.3.1

 יםכיארהת לותיעפה
 12:00 השעה עד 22.06.2021 הרההב תלואש ון להגשתהמועד האחר

 12:00 העשה עד 06.07.2021 זמכרבת עות הצון להגשרחד האהמוע
  

 הנקוביםם עדיהמות א חותלד מוחלט,עדי והבלה התדעל וקשי פי לעותהייה רשאית, בכל עת  צהועהמ .3.3.2

כל  בעו, יחולוקשייכל כאם ו, העצמוי הידל ע עוקבישי חדשיםדים הלעיל. על המוע 3.3.1 סעיףב

 עיל,לה ז ור בסעיףבהר, שאין באממוספק  הסרתהם. לל ועדים שקדממועל ה ר חלות אשההוראו

ות כז כרזבמ למשתתפים יהולא תההי, שלכה כראן מתל הצמועיבות ו/או הבטחה של היחתם הומש

 כלשהי.כה אר העצמומה דרושל

אה רמהוע לעיל, כדי לגרו 3.3.2לסעיף אם תהבים, ך מועדריהאל צהמועהל שתה ש זכובמימו יהיה לא .3.3.3

או על פי דין, ז מכרהי מסמכי פ לע מועצהל זכות הנתונה מכלאו ז ו/כי המכרמסמי בכלשה רתחא

 מימושןקשור לה ליעה בכאו תב/ו נהטעהעלות כל לתקים מים ומושעמנוו יהיכרז מבוהמשתתפים 

 ה.ועצמה תויוכשל זמושן מי-או לאיו/
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 רז במכת ופתתשהלוקדמים  מנאים  ת .4

 :הלןלם רטיהמפו המצטברים םיבכל התנא מדהעויע תתף במכרז מצלהש רשאי

ונות ותשלום יהול חשביבורים )אכיפת נעסקאות גופים צ חוקבעל כל האישורים הנדרשים לפי הינו  המציע .4.1

  .ורכוי מס במקל שיעור ניומה עאישור תקף מאת פקיד ש עלוכן ב 1976 –"ו התשל חובות מס(,

בהתאם  וזאת 1975-ף, תשל"ומס ערך מוס להוראות חוקאם בהתרישומו המעיד על אישור בעל הינו  המציע .4.2

 מלכ"ר, עוסק פטור(.   כגון אישור עוסק מורשה, לאישיות המשפטית של המציע )

 תורטבהמצ שותרידכל המד בוע, םשיוקהמבתים וירהש ןתונהיות ל ומעטמ עהמוצ םהאגרונו ראש יעצמ .4.3

 המפורטות להלן:

בעל או  במציע ףשות או (כעוסק רשוםה דיחישהוא ל ככ) המציע: מאלה דחא וניה המוצע האגרונום .4.3.1

ת שנת מתחילפחות ל הכל מעביד(-בדעו )ביחסי מציעה י"ר עכבשק עסמוה עובד או במציע ותמני

 .עותשת ההצהגחרון לאה עדמוועד ל 2018

 ןכונ ,חקלאותח במדעי הצמג לבחוקלאות במדעי הח A.Bון ראשתואר  עלב וניה המוצע האגרונום .4.3.2

 .ותההצע למועד האחרון להגשת נכון ,תעודת אגרונוםעל בוכן  ותההצע שתגהרון לאחהעד ולמ

ועד ועד למ 2018ת לשמתחיבתקופה לפחות ( שנים 3שלוש ) של מוכח וןסיניבעל  עהמוצ אגרונוםה .4.3.3

 400לשטח של לפחות  ,לפחות רשויות מקומיות( 2) יתשעבור  י אגרונוםשירותבמתן הגשת ההצעות, 

)ארבעת אלפים  4,800 לפחותשל  מצטבר בהיקף כספי, ובמצטבר )או יותר( לשתי הרשויותנם דו

 .אמורותהשנים ה שלושך שמ ,לחודשמ( )לא כולל מע" ₪ (ונה מאותושמ

המפורטים  השירותיםי סוג להכוללים את כלשירותים לעניין תנאי סף זה: הינם " ם וגרוני אותירש"

ומעקב שוטפים בנושא עצים וגינון בשטחי ביצוע ביקורות , תפעולפיקוח, , ליווי, שירותי יעוץלהלן: 

 משרדהלי לנ בהתאםנוך חי ות/סדמוב בטיחות עצים יסקרביצוע , עצים יסקרביצוע  ,הרשות המקומית

יקים, ת ומזשורשי עצים, מחלו ם:הבאיבכל אחד מהתחומים ת גשת חוות דעת מקצועיו, הכנת וההחינוך

 ., גיזום עציםשאותעצים בוגרים, מד

 מלאה. רהמותב המכרז מכימס את רכש עהמצי .4.4

 התעיקול דבלבד ולפי ש הז םעמט ,םרזיהמכ ועדת תרשאי ,האמוריםאים מהתנ יזהאחר א עימצלא ימלא 

 הזאיר יבהי וא/ן ויתקאו ו/ יםליש יכ לבקש ןחלופיאו ל המציעשל הצעתו  סול אתלט, לפחמווה ידהבלע

 .ים שצורפו להכמאו המסו/ו הצעתם שבניתומהנ

ם מסמכיה כלו ,ם לעילוביהנקסף תנאי העמוד בכל ל תשהנדר ת,אח טיתמשפ תושי תהא של עציהצעת המ

ביחס  םרשיהנד יםעט המסמכמל) רזה למכאת ההצע שהגישה תויש תהאו שם לע יוהי זרכמב יםשדרהנ

או  ןישרימבורב מעשאי להיות ר אינויע צהמ. (לעיל 4.3ף סתנאי הת כחוהל יעהמצעם טמ וצעמהנום רואגל

ה ושא משרנ מנהל, ,טה בוהשליבעל  תועאמצ, בותוצעאמב יןב ה זו,ינלפ נהעחת בממהצעה אר ביות קיפיןבע

 מציע.ל הבת שברת ח תומצעבא ןביו ףותאו ש/ו

 .ר מציעיםמספטעם מתפת ושמצעה ה תשגה רתות י לאכ ש,ודגומ מובהר למען הסר ספק,

 העלהצלצרף שיש  יםמכסמ .5

ם רוכיכ שהםכ באיםסמכים המד מן החכל א לד במקור, שחאת , לפחויםי עותקשנו עתצהבכלול המציע ל על .5.1
 :ןלקמכד הסעיפים ירפסמלם תאים בהוממוספר

 ידיעל  המחתויא כשה ,זכרהמ כימסלמ 'במסמך כ עהקבוסח בנו הכספית הצעהוה עמצית הרהצה .5.1.1
 יע.צמה

ת פיאכ) יםציבוריגופים  עסקאותי חוק פל ותורשומ תונוחשב סינקפ יהולעל נ אישור תקף עתקה .5.1.2
 .1976-של"ותהמס(  חובות וםשלתוות נחשבו ניהול

 .רמס במקו יר ניכויעושעל  ד שומהקיפ ף מאתתק אישור העתק .5.1.3



 _________________  :עצימת התימח                                     6    ןדי יכר ומשרד ע -רץ ושות'יינהרר, שפרב  ריש,ות לפמורש ל הזכויותכ  ©

-ל"ושת, הםורייציב ק עסקאות גופים)א( לחו1ב2עיף ב( ובסב)2סעיף  דה בתנאיבר עמיבד הירצת .5.1.4
 ."דידי עוומאומת על ידי המציע  לם עחתו ,זרכמהי מכמסל 'גך סמבמוע הקבסח ובנ ,1976

בהתאם  תוזא 1975-ל"ובהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, תשרישומו המעיד על אישור העתק  .5.1.5
 (.  עוסק מורשה, מלכ"ר, עוסק פטורע )כגון אישור המצישל  יתטלאישיות המשפ

 יפ על נהלהמת םבמרש רשום המציע ותהי על אישורהעתק  צעתולה יצרף, דגיתא נוהיככל שהמציע  .5.1.6
 עדמוה נילפמים י 30שאינו עולה על  עדכני טפלוכן  ת(התאגדות ודתע ןוג)כ ווגמס יםדיגאת ביגל דין
של ת טייות המשפשי, בהתאם לאעצילמ נטיהרשם הרלוו רימספ רזמכב ותעהצהגשת ן לורחהא

  .ף אישור ניהול תקין בתוקף(מותה יצור)במקרה של ע יעהמצ

שם ב המחתירשי הומפרטי , ל המציעשהמשפטית יות האישבדבר , פרטי המציער בד בד"וע אישור .5.1.7
 ,ציעהמל משפטית שלאישיות ה םבהתא ,)ככל שישנם( המציע ליהמנו מציעעלי הב טירפ, מציעה
 .זרמכה יסמכמל 'ד ךמסמבע סח הקבוונב

 1'ה ךסמבמע ובהקסח בנו ,.34 הסףי נאתב כנדרש המציעמטעם  צעוהמ האגרונום ברבד ירצהת .5.1.8
 .עו"דעל ידי אומת כדין מו, צעהמוהאגרונום  המציע ועל ידי יידעל חתום  ,זי המכרסמכלמ

המצורף  תב ההמלצהה בנוסח מכמכתבי המלצ –(2ה מס' )ידת ממבא הצעהד איכות הקונירך לצו .5.1.9
, טעמובאמצעות האגרונום המוצע מ ,המציעסיפק להם  יותת מקומיוומרשלמכרז,  2כמסמך ה'

 .4.3.3ידתו בתנאי הסף כחת עמואשר הוצגו על ידו להום נוגרואשירותי 

אר ותעל ב וניה המוצע ונוםרהאגה כי /המעיד ודהתע/אישורהעתק : מוצעה אגרונוםביחס למסמכים  .5.1.10

 ;ותההצע שתהגלן רואחהעד ולמ ןכונ ,תאולחקח בלמדעי הצמ במדעי החקלאות בחוג A.Bראשון 
רון אחהעד ולמ ןכונ ,תעודת אגרונוםעל ב וניה המוצע גרונוםאהי כ ה/תעודה המעיד/אישורתק עה
 .ותעההצ שתהגל

 .לאהמבתמורה  המכרז יכסמשת מעל רכיה דיהמע קבלהק תעה .5.1.11

של עברייני ה קבדרישות החוק למניעת העס האגרונום המוצע מטעמוו עבדבר עמידת המצי רתצהי .5.1.12
 רז,כהמי סמכמל 'ו סמךמב ח הקבועוסנב ,על תקנותיו 2001-התשס"אימים דות מסוימין במוס

 ין.מת כדומאו מציעהי יד על חתום

 מציעהי יד על וםתח רז,כהמ יסמכמל 'ז סמךמב בועח הקוסנב ,עות קודמותבדבר העדר הרשיר תצה .5.1.13
 ין.מת כדומאו

 'חמך במס ועהקבוסח נב, י הצעתוכסממ תיפשלח המציעל ש המכאי הס/מהכהס ברבד אישור .5.1.14
 .ציעמה דיי על חתום ,רזי המככסמלמ

וע בנוסח הקב ,יאת המועצהלמבר לח אוו/ת ימהמקו עצהומה לעובד קרבה רדעה רבבדה הרהצ .5.1.15
 ע.מציה ידי לע חתום ,זהמכר כיסמלמ 'טך סממב

 .יעמצי היד על המותח ,זכרמה למסמכי 'י במסמך ועבהקח וסבנ ,יניםניד עיגור נדבדבר היעהצהרה  .5.1.16
ם בהתא ייניםור ניגוד עניתלא ןואלעל ששיב להרשו ייד מטעמו מיל כן וכ זוכהבזאת כי ה רהמוב

 .העצומה עבור םתישירו ועצובי חוזהה תמכתנאי לחתי, 2/2011הפנים מנכ"ל משרד  רזחול

 יעהמצ ידי לע םחתו, כרזהמ למסמכי 'אי במסמךבנוסח הקבוע  ,זמכר אי תיאום רבבד ריהצת .5.1.17
 .ןידמת כומאו

יע צהמ ידיב יםחתומ כשהם, לוכא עשון נואכ ל, ככהמועצעל ידי הצאו שהו הרותסמכי ההבממ קעות .5.1.18
 עמוד.המציע בכל  מתחותו

 כלע ביתמת המצוחו עהמציידי ב מיםותח כשהם ,םוצילור ו, מקתקיםהע יבשנ זהמכר סמכימ כל .5.1.19
 עמוד.

י בעל גלסמן  עמציה על .זרכמכי הלמסמ 'בי ךממסבם גת ורטמפרז במכהדרושים  םיהמסמכרשימת 
 . יםמכסמה שימתרב םהירמספ ו אתם שיוגשיכמסמה

 תדוע "יע הההצע לתיפסל ש בסיסמשל וללע, ליעטים למפורה יםורו האישו/אם כימף מסצירו אי יכ ,הריוב .5.2
 ם.יזרהמכ

 יויה אלו כי רשדנ, לבמוג ףקתו ליעב נםהי ליעדל יםטרוהמפ כיםמסמה בו רהקמ בכל כי, רשפובמ רמובה .5.3
  .העניין ילפ ,כהארהה/הזוחה פתתקו לכ במשך וכן ההצעה שתהג במועד םיפתק

ר בדבהרות והבטים רפ עהמצידרוש מלור ולחק די,בלעדעתה הול יקש פי, על תופנל תהזכו ורהשמ הצעומל .5.4
 ותואיתנ ו,ותחיוממ ,עיקצוהמ וונסיינו, ותירכשהוכחת ידרש לישך מסמו או/ דעמי כל גלהציוו תעצה

דו על י ופא צורם לף אא ,(תהמלצו רבותל) "בווכי רזמכוא הם נשהשירותי מתו לביצועאתוה יתסננהפי
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 נחתלה ושרדשנ תוההבהרם והפרטי, םסמכיע, המדימא הות מלא מועצהלמסור לב ייח יהע יהיצמה. הצעהל
 קיסלה המועצית השאר ,רמואכ אכלשהוח יתואו נ הסבר ,ךמסור מסמיסרב ליע צמהו בבמקרה . עתהד

  .עההצאת הל סולפף עיניה ואפי ראות ל תונקמס

יר, הצמציע מת והקשרוההת חוזהל יםם כנספחג בויחשל, יילע מורכאו ף להצעתיצר עיצמהש םמכיהמס לכל .5.5
ל ל כות, עשרתקהה החוזפרד מק בלתי נחלים והוו מאל כיםמבמס וליםלכע הדימוהים תונשהנ ול עידו כי

 ך.כמ המשתמע

 הבהרה  ותלאש .6

מכי תאמה בין מסה אי ואו/ אהי, שגסתירה ר כלה בדבודען הכו מכרזל שרבקבהרות הלת קשווב לותאש .6.1

ם פטיישמם היצעהיו דרשממה, לגי מוריהעו"ד  יליד להעביריש  ה אחרתפני אוהסתייגות  לכו א/ומכרז ה

י טרונקלאר אות דוצעמאב ,12:00 ההשע עד 22.06.2021עד לא יאוחר מיום , העצומים של הניצויחה

moria@fsrlaw.co.ilהדעתל קוי שי, לפתרשאי מועצהי הכ רהב. יוותאחר יות אולפוניות טפנ קבלו. לא ית 

 נ"ל.ה בוקהנ המועד רחר הוגשו לאב על שאלות אשיהבלעדי, להש

 בתכב החנתשל יותנהפ .רזמכה םשו פרמס, עמו קשר ליצירת ןופלט, המלא ומש את הפונה ןייצי נייתופב .6.2

 :לןלה טפורמכ הטבל לש הבנבמ, בדלב Word קובץ לש טובפורמ

 רזכהמי כמסי במטוונלרהסעיף ה הבהרהל השקת/בוגייהסת/להשא מס"ד

1.  ________________ ____ 

 וא/ו/או תיקונים ו יםנוישי רזיס במככנלה ,ותעההצ תשגלה ןורהאח דועם המרטת ע , בכלתאירשה צמועה .6.3

ים כלוללו הת לאוספוהוראות נדרישות או  וף ו/אוסדע נימ רסםלפאו ו/ אוהשג וסו מין מכלות הבהר

 ם.יאליציעים הפוטנהמצלשאלות  או זיקה/ות ותלא ללו, עדיהבלה שיקול דעתלפי זאת  ,המכרזמכי במס

, זהמכרי סמכבמהו קון כלשלבצע תי אוה רבהות הלבקש וא לותלשא בילהש הצמועה טילחתבו שה רקבכל מ .6.4

ן יקותו הו/א בותתשוהאת  כוללה ם מסמךיפורס הרה,בהקשת בל אלה אולשגובה בתן ביו ומתיוזבין ב

 ה. מועצשל ה טרנטהאינ אתרב

 חרא םימכרז ניתת לשוחת הצהמועשל  טרנטנבאתר האידכן עתק ולהודבל ,לעקובעים יצמהת חריואב

, צעותהגשת ההל וןחראה עד למועדאת וז ז זהכרלמהנוגעים ועדכונים  םינוישי, רהבהה ות תשוב פרסום

 העצמול האינטרנט שתר הו באמסורשפ ן למכרזכוד עאו ו/ ההודעגין טענה ב ל כעל  מראש םימוותרם וה

   .תעוהצ תשלהג חרוןד האעמוך למוורסמו בסף אם פעליו, א ידעוא ל ראשו

 כימסמ" להלן:ל ולעי) בכתב ורסמנשתיקונים שינויים ו ת,והררק הבכי , בזאת מובהר ספק רסען המל .6.5

י סמכבמ ורין האמסתירה ב שלקרה כל מז. בהמכרממסמכי  קויהוו חל הצמועה אתיבו יחי "(בהרותה

 ביןרה תיס לש מקרהבכל ת, וומכי ההבהרבר האמור במסהמקוריים, יגז כרהמ ימסמכ וביןההבהרות 

 ותר. י רות המאוחרבמסמך ההבהר ואמגבר הי, מםין עצת לבורבההה ימסמכ

ידי  עלעשו ם שנקוניו תירות ו/אהבו/או הות בועל תשך הסתמו עתהצב כי יעמצה ימפטענה מע תיש אל .6.6

 .העצומבאתר האינטרנט של ה הפורסמו על ידו תבבכ ועצהמהידי ן ניתנו על כ אםלא , אהעצמוה

בל לאחר תקנאי המכרז לא תכמה לתהס איאו /ו נההבאי  וא/ו האישג ואה, ו/תאמי הא ברדב כל טענה .6.7

מסכים ו, צעתהם הגשת צובע ,מבניהם המוקדם לפי עות,צה גשתהלעד תום המו ראחל וא/ו ההצעה גשתה

חר יבת בושבמקרה  מועצהם הרותו עספחיה ולהתקשנ עלה, זובחוכרז מוהאמור בנאים כל התציע למה

 כה.וכז ותהצע

ם ייעועל המצ זכרהמממסמכי ד בלתי נפרק חל ווור יהאמכו שניתנ יםוים/שיניקוניתת/ורהבה/בותתשו .6.8

  ידם. לע םימושהם חתכם צעתלה םפרצל

 ע יצהמת צהרוהו צעהת הההגש ןפוא .7

 עותהגשת ההצ .7.1

 םהנדרשי םימכפירוט המס" 'ביבמסמך טים מפורסמכים ההמל כ אתתו המציע יכלול בהצע .7.1.1
 צעה.ל ויצרפו להנ"ה ופסבט ת המציע"ורקי"בור ט א אתלמה, יז רזלמכ רףמצוה, "מהמציע

ע צימהלרבות הצהרת ף להצעתו, רציע לצל הממסמכים שעה תבורל ,הובשלמות להוכרז המכ ברתוח .7.1.2
 וכנסויע, יצמה מטעם ה החתימהמורשידי על  יםתומוח איםל( כשהם מב'ך ממס)ת הכספי וההצעה
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' י מסבמפו רזמכ"ים: להמיו משה יירטפמעה ל. עיעמצהל וי שיהזני מיס אלללמעטפה סגורה 
של  ר את זיהויושפאאחר המ ההזמ כל סימןו/או  עיצמה שם תאעטפה על המ םולרש אין ".06/2021

 .טפהעהמ תם פתיחע בטרהמצי

נה קבדתי , לאעילל 3.3 עיףסב שנקבעו עהר המועד והשאחל מועצהרדי הבמשה בלנתתקשההצעות  .7.1.3
 3.3 בסעיף הנדרשמ רתאח ךרד חנה בכלישלשת עותה הצנלבתקת. לא שהן תוכממציע לה וחזרנתו
 .  לעיל

 יתההצעה הכספ .7.2

המבוקשת החודשית תמורה האת  "הכספית העצוהה ת המציערההצ" - 'ב ךממסביע לציין צהמ לע .7.2.1

 ., כמפורט בחוזה זההנדרשים םהשירותיכלל מתן על ידו בעבור 

  .הסף לע ולספיי -ב'מך במס שרוכנדכאמור כספית ה ההצעבהן ה לאמות לאר אש ותהצע .7.2.2

 ד:יחבן, להל) םהעל פי תשודרהנ מותוההשלוים לונחים הפהנסכל וף בצירה, וזוהחמכרז תנאי הזמנה, ה .7.3

 ע.יצהמ תיב אימחה חהנוס םנהי "(,זהמכר מסמכי"

 לאחר הוויםהמ יו,חנספו החוזה חיו, לרבותפסונ כרזהמכי מסמל ע החתימעות מצאב, תוגש צעההה .7.4

 "(.צעהההלן: "לה) עציהמאת הצעתו של  ,ל המציעש התימה החרשמו ידיעל  ותמייחולאו ומשי

ת לרבו, מוגשיםה מכיםכל המסותה( בעמ 'מסאו פ "ח ס'מ מא)לדוגמזהה הכי המספר , אלווד יעמצה לע .7.5

 ןישא כלוכ אם (, יהיה זהה.יםספר  על ניהולישור )אה סנכהס ובמק מורשה( מע"מ )תעודת עוסישום בר

 . ךכת למכויות המוסשורה מטעםבר הס/רוהה, יצרף אישמספר המזב התאמה

תומים ח , יהיורותשההתק זהחו ותרבל מכרז,שות היל פי דרע ישגיש להש מךמסור ישוא כלוההצעה  .7.6

כל רש בלנד ם, בהתא"דעודי י על תורושמא כשהחתימות מה מטעם המציע,שי החתיורשל מ מה מלאהתיבח

המציע.  דיתאגמת ירוף חותבצו ודיםמהעמאחד  יע על כלהמצ מטעםימה תחה ורשימ לשה מיתחן כמסמך, ו

כל  דיו על ייחתמים ימכמסהשרי ה ע,ציהמ את בלחיי ל מנתעורם אחד גמר ל יותמה שתיחת שנדרשככל 

 .םיכממסב לשים כאמור למתן תוקף מחיימה הנדרתיי החמורש

 המכרזכי מסמ ןיע מודע לתוכה כי המציאיע, לרצמהשל  המיחתהי מורשה על יד חתומה ה להיותעל ההצע .7.7

 לךמהב המועצסמה הה שפררההבהכתבי ל מצעה כלה ופרויצכן  .םהיטב והבינ םאקר וכי וותיוראהלו

 .תימה של המציערשה החמוידי על ומים חתהם סמה, כשככל שפר, זמכרה

 /שם תפורטומה תהדרישול לכענה תן מולי רזבמכת טוהמפור דרישותהכל  לע תוענהמציע ל על .7.8

 ו/או הם,מ מחוקו לו/א (ששנדר כלכ עט)למ ףיוסלה המכרז,מסמכי ת א תלשנו יאשע אינו רצימה כי יובהר .7.9

או /וי אוול ן במכתבובי םמסמכיבגוף ה יןכים, במהמסמ דלהוציא עמו או/הם ולית עואו להתנ/ו גיתיהסל

שהי רה כלוצ או/ך ודרל בכ תתוספ או/ומטה ו השא/ו תוהסתייג וא/ו ינושי רה שלקמ כלב. רתך אחרד לכב

 :צהמועת היאשרז, רמכב יעהמצ ידי שנעשו על "(גויותייתסה": ןלהל)

 ; יעצמה תעצאת ה לסולפ (1

 ן;תעלם מהלהו כלל וכתבנ אכאילו לנ"ל ות היוייגהסתבלראות  (2

 ד;לבי בנטכ ת פגםוהומ ןו הלאית כוויבהסתייג ותראל (3

או /ע וצמויר החמה י לשנות אתדבכאין ור אמכ וןקשבתי בדלבגויות, וייסתההן את לתק עיצמהמ שרולד (4
 עה. צהבהותי רט מפ

 תאח לנהוג לפי צהמועהיט לחת ם. אמועצההת עד לוקנה לשיונתל הנ" תיושרואפה ה ביןטלחהה
סול את פל העצמוהת ירשא ,הטתחלהל כיםסלה ברע יסימצוה ,לעיל( 4)-(2) ס"קב ויותהמנת שרויואפה

  .מציעדי היהוגשה על שה עצהה

 זרכמה כיממסו מכרזה טירפכל ר שושיה ואהרצהם כוהמכרז כמבו ותפתשתהציע ומה של ועתהצ הגשת .7.10

ת עובדוים וה, הפרטוניםכל הנתן את חב, רשנדע הוא המידאת מל בלקיהמציע  יע וכיצמל םיריהנו עיםודי

 תאםבה םלה םסכיהו שירותה ועיצבם לשירדם הניאהתנ כל תאיודע מבין ו ,תורישה תוהמ זהל לכוב

 . תוצעלה

 תועיוצקהמ ותלוגסוה םרישויהכ ,דיעותיהל את כציע מיש ל כי הכהצהרה כמוה הצעה תשכן, הג ומכ .7.11

 יכו ל,עידל םרימוים האמקדמיל התנאים הוא עומד בכה כי ,זרהמכ נשואות השירן מתהדרושים לחרות האו

   ז.כרהמי סמכורט במפכמ הכל - מכרז א השונ םשירותיהאת  קספל אישהה בחינ לל מכוגמסא וה
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לא ב כלהו ,הזות החוברל ,וימכסמ לע ,זכרהמ יאתנלכל ראש מסכמה ה הוע מהועם המציטמ עהצההגשת ה .7.12

 .וספתת אוכל שינוי ו/

 תנוויישרהכל  ורשותבכן , וזוות שרהתק ןיילענ פי דין-הל עלהמתנ מרשם בכל רשוםהוא י כ רמצהי המציע .7.13

 .רותהתקשהביצוע ן לדיי פ-עלים הנדרש

 עה.צההלת לפסיום גרל עלולם אינתי הלא לפהצעה ש תאו הגשישות ו/הדרכל  רמפורט אחו יקדומ וילאי מי .7.14

 .יעהמצ לולנה עתחבמכרז שתתפות ובה כרזלמ העצהה בהכנת ותהכרוכ ואשה וגסו יןל מכמ ותאוצהה כל .7.15

 ואופן הניקוד  ת צעוההת נ יחב שלבים ב .8

   :נאי הסףת ב צעההה  דתיעמבדיקת  -א' שלב .8.1

 .במכרז הסף אינבתמדת עה עוהצהש ודאלונת יע על מכל מצי יד עלגשו הוה שההצעמסמכי  וקדבייזה  בבשל

 או אי/בהר, כי אי עמידה בתנאי הסף ווי. העצלהים דרשכים הנהמסמשל  ה צירופםב זלשבק דיבי ן,ככמו 

  .הצעהלת הילפסלהביא  ים, עלולכנדרש םימכהמסוף ציר

 צעות.ההת חינא של בו לשלב הבאמור, יעברף כי הסאבתנ יעמדו רשא עותהצ ורקאך 

 ( ד הכללי מהניקו %02ה )עצהת הוכת איקבדי  -' בלב ש .8.2

 ולפישלהלן  תווהמשקול אמות המידה, על פי םימציעה יידעל ו ששהוג ותעצהה טיבן ווכת ודקבייזה בשלב 

ה זמרבי ברכיב ה דקוינהרה קמ ובכל ,הצמועה יכצר את הנתבם להבהתא עיתהמקצו הוועדה קול דעתשי

 :ודותקנ 50יה יה

ניקוד  אופן הניקוד אמת המידה  מס"ד 
 סימלי מק

  ותצעאמב ,עציהמניסיון  1
במתן   ,ומטעמ האגרונום המוצע

רשויות  עבור גרונום שירותי א
( שנים  3שלוש ) ך, משמקומיות

בתקופה שמתחילת  ,לפחות
ועד למועד הגשת  2018

שתי רשויות  ליותר מההצעות, 
 .הנדרשות בתנאי הסף

לעניין אמת   "ירותי אגרונום ש"
הינם כהגדרתם בתנאי   מידה זו

 לעיל.   4.3.3הסף  

במתן    מטעמו,  האגרונום המוצע  ות באמצע,  מציע של ה  יוןסני  ןבגי
(  3לפחות שלוש ) של קומיותמ ר רשויותעבושירותי אגרונום 

למועד הגשת   ועד 2018בתקופה שמתחילת לפחות שנים 
 כספי קף בהי, ובמצטברנם דו 400 יותר מלשטח של ), ההצעות 
  , ( ש"ח ונה מאות)ארבעת אלפים ושמ 4,800 מ יותרשל  מצטבר
  , 4.3.3 סף בסעיףבתנאי ה ותהנדרש רשויות( ה2) יתלשמעבר 

 נקודות, כמפורט להלן:   10יינתן ניקוד של עד  

 נקודות.   4  -  ותבשלוש השנים האמור   רשויות  3  עבורסיון  ינ •

 נקודות.   6  -    ותבשלוש השנים האמור  רשויות  4עבור    ניסיון   •

 . נקודות  8  -  ותבשלוש השנים האמור    רשויות  5עבור    ניסיון   •
  10 - ותבשלוש השנים האמורה ומעל  רשויות 6עבור  ניסיון  •

 . נקודות 
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סיפק   ןלה רשויותמ המלצות 2
האגרונום   ותמצעאב, יעהמצ

שירותי  מטעמו, המוצע
ואשר הוצגו על ידו  ם נו גרו א

 ף ידתו בתנאי הסכחת עמלהו 
4.3.3 . 

,  להם סיפק המציע רשויות מקומיותמתבי המלצה מכ בגין
ר ואשם נוגרואשירותי  מטעמו, צעום המו האגרונ  ותבאמצע

ד  ניקו יינתן, 4.3.3הסף  תנאיידתו בכחת עמידו להועל  הוצגו
 . נקודות, כמפורט להלן   10של עד  

התאם לנוסח מכתב ההמלצה המצורף  מכתבי ההמלצה יינתנו ב
בו יידרשו הממליצים לדרג את המציע   רז,כלמ 2ה' כמסמך

(  1)  רים הבאים:בכל אחד מחמשת הפרמט 1-10בציון של 
,  םמני ז ותוח עמידה בל (4), ותועימקצ ( 3), ותזמינ  ( 2) ,ות שירותי

 ן כללית. רצו   תשביעו(  5)
( בהתאם לציון  1נקודה אחת )משקלו של כל פרמטר יהיה 

  5בציון של עד  טר. בסה"כ ינוקד המציעשיינתן באותו פרמ 
 גין כל המלצה. נקודות ב

שירותיות   נים הבאים:לדוגמא: המלצה מלקוח שינתנו בה הציו 
  , 9 –ם זמני עמידה בלוחות  ,8 -צועיותקמ ,6 -זמינות  ,5 -

  3.5 -ציון משוקלל בגין המלצה זו  .7 -כללית  ןשביעות רצו
(3.5 =0.5+0.6+0.8+0.9+0.7   .) 

ציון  יץ, ייחשב כפרמטר שנוקד בל טר שלא ינוקד על ידי הממפרמ
"1 ." 

חר הועדה  תבמכתבי המלצה,  שניאם יצרף המציע יותר מ
שיקול דעתו   ס, לפיצה להתייחמל לאילו מכתבי ההמקצועית 

לא תהא  מציע ולדעתה, , לפי שיקול עאו שתערוך ממוצי, בלעדה
 כל טענה בעניין זה. 
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גם  אלמהונה צר תוביעלש ותספנות ורהבה ואו/ םוספינ םיטרפ םיעימצש מהרולד תשאיא רתה מועצהה

 .רמואכ ,ליהוקישת גרמסב תוהצעוע את המצי וןחבל תנפתיחת ההצעות על מ חרלא
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 ( י הכלל דמהניקו %08) מחירה תעהצ קתיבד -לב ג'ש .8.3

שתשולם לו בגין ת שילתמורה החודעל ידו  המוצע מחירב (למכרז ב'מסמך ) הצעתולנקוב ב על המציע .8.3.1
  חוזה.ב על ידי המועצה, כמפורט שיםת כלל השירותים הנדראספק

, יתר נקודות( 08קבל את הניקוד המלא בגין ציון המחיר )ת ,הנמוך ביותרר המחישבה הוצע  ההצעה
 ן יחסי אליו.פוההצעות ינוקדו בא

 

 הסופי  ללהמשוקהניקוד  תאיהווה  (תדונקו 80מחיר )ל הוש (דותנקו 20) תכוהאישל המצטבר הניקוד  כ"סה .8.4

 .הסופילל המשוק ניקודו בהתאם לידורג ההצעות .עמציהת צעלה שיוענק

 ייעשה בהתאם לנוסחה שלהלן: ,איכות ההצעהניקוד וניקוד מחיר ההצעה לול קש

A/B*80+ C 

 :הסבר

A – שירותיםביותר לביצוע ה המחיר הזולצעת הה. 

B –  שירותיםלביצוע ה נתהמחיר הנבחהצעת. 

C - רכיב האיכותבגין  הציון המשוקלל.  

 
 

 

 

 שיקול פי , עלמועצהת הרשאיה הית ת,פיוסוה תההצעוי של פהסו ללקמשובין הציון השל שוויון  קרהמב .8.5
רזים ת המכוועד יברח ידיהצבעה על של ל, בדרך הנ" שוותות העבזוכה מקרב ההצ רוחלב י,הבלעד התדע

תו ו/או עצהנאי ים בתרום הקשימטעמ תיםירומתן השלאים יותר תאשר לדעתם הינו מ ,בהצעת המציע
, הזהות תוצעלי ההעבי מל מוע ההתקשרות שציב לתכובי אוו/ר בכושנסית, פינה תויתננות, באבאמיבניסיון, 

 בעניין ראותוהל וףכפבת וזא ומלץ לבחירהת הצבעהלות בהקורב מ תא תקבל ההצעה הסופית אשר רכאש
 .  לןרט להוכמפ העדפת עסק בשליטת אישה

 יםהאישורכל  לאול ,הצהמוער ראש ישולאו המועצהל ש םירזמכהועדת ל תה שצלמפה להפוכ כרזבמ יהכיז .8.6
 .רותלהתקשתוקף  יןא נ"לה

 ישהטת אשליב קסת עעדפה .8.7

יקון תה" :לןהל) 2016-ו"עתשה (,2)תיקון מס'  (מקומיות )אה עצותומהצו  לשות ל הדרישע נההעו ציעעל מ
פיו ל רצהיתו , אישורעהצהה תהגשועד מהגיש בל ,םקיעסב יםד נשדועי ייןלענ ,"(יותמקוצו המועצות המל

 ףיעסף סעים לתאהב .1992-שנ"בתה המכרזים,חובת  וקלח 'ב2 ףיעסל םאתהבשה אית יטלשב אהו העסק
מצאה התוצאות  ולשקל חרלאבו קרה מב ,1950-שי"אומיות, תקעצות המהמו וציעית בהר תפסולת( 1)ה22

ר חביתאישה,  תטישלהיא של עסק ב תועצההן ת מואחעות צהשתי  עלה מיד תהאויץ בלהמליש כי  דההווע
 .מורכא ירהצות ראישו ,התשגה בעתלה  ורףצשד בלבו רזמכב הכוורה כזהאמ העצהה

 ה צמועה  ידי הצעות על ה ת דיקב .9

 . שהיכל תאו הצעה אחר, רתיוה בלוזה העצהה עלהמליץ ייבת לתחמ אינה יםמכרזה דתעו .9.1

 אוחות לד אף יתוהיא רשא ,קבלתת שהיאצעה ה לכ וותר אולה ביזהה הצעהש תביחימת הננאי עצהומה .9.2
 זמכרלרבות אם הוגשה ל ,יעדהבל הדעת וליקשי לפ הז מכרזל בטל תישארן וכ ותל ההצעכת א סולפל

 .התימהערכו םגיורהחירים ה במחעצה לקבללא  ועצהמה תרשאי ד. כןבלחת בא עההצ

את לפצל ת אירשן וכ ההצעק מהלחבל קללעדי, הבה ל דעתויקתאם לשהב, תיתהא רשא צההמוע .9.3
ת וקחל .אחד זוכהלבמלואם  יםהשירותאת  רוסבת למוהיא אינה חיי םכיזו רפמס ות ביןתקשרהה
 מועצהה פיכלה הית אלה כוזלו, המועצהשל י עדהבל דעתהול שיקל אםהתב התיעש זוכיםבין ה שירותיםה
 .דוי ע עליצולב תיםשירוהל ש םקלרת חיו/או מסת ירי מסא יןגצוי ביפ תוכאו זתביעה  או נהטעל כ

 עיםיל המצת אההצעוה של רכהעהיקה ולך הבדמהב התעד קולשי לפי לפנות התוכז על תרמשו העצמוה .9.4
התעורר ל ותשויעשבהירויות  יאיר הסל בכדי וא הםעותיות להצרהבהקבל ל תנמ על קם(לחולם או )כ

 רבקש רבותם לשוריאיאו /ו ותלצמה או/ו רחסע ידמ םליהשאו לו/ן לראיו םנזמל ןוכת, עוהצה דיקתבב
 רז.המכשל  אי הסףתנב תםדימע רבירול

ו ו/א נוספים כיםמסמ אוו/ טיםרפ עיםמצימה מכל אחד לעדי,תה הבעד שיקולוש, לפי רדרשאית ל עצהומה .9.5
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י אנתב מידתםעם ר עבקש תוברל, ישוריםא אות ו/המלצואו /ו סרח דעמילים להש וא/ופות נוס תהבהרו
 אהתור, כאמ מועצההשת ריד רחא אלמיא יע לשהמצ ככל צעות.הה תפתיחלאחר ם רז גכמל השהסף 

 עתו.צהפסול המכרזים ל אית ועדתרש

 אוו/ר הסב למסור ברסף יתתם המשאו ,ותעצלה יתוחנ ואו/בר סה עיצל מכתהיה רשאית לדרוש מ מועצהה .9.6
 .העצהאת הסול פל ואף הנייע תראופי ל תונמסק קסילה םיזרכהמ תשאית ועדר הא, תרכאמווח נית

שר הצעה א ואת ו/עוניגיר עהעתה הינה הצדלשר א הפסול הצעית לשאר יםרזכמה תדוע ,פקר ססה ןלמע .9.7
 ם להוראותאתהבזה ו י מכרזנאת פיו ליי עובדפלכ נותן השירותיםה תויוייבחתאי מילוי החשש ל להמע
 ה.ודעבי דינ

 תעוצהל וסלפה ותזכ על תמרשו צהמועה. "(ןהאומד" ן:הלרות )לשקהתוי הושל ש ן אומדןכוה הז רזכמל .9.8
שנותרה  ואלבד בעה אחת צהכרז משה להוג םי הסף, ואף אאבתנ תמדועו הן אם םן, גמדאוהמ תוהחורג
 ןיבחתא ל ,ןדמוהאמ תגחור בשל היותה העצול הספל מועצהה דיעל ישיוחלט  כל. כןוידל בלבדאחת  הצעה

 לע יעצשל מ ודמצ טענה כלע משילא ת. זה זכרבמ ראחם וקמ בכל וראמאף הל ע ,לכלד קותנא ההצעה ול
 אומדן הכספי.המאמור ורגת כח היותהבשל  נפסלהז, אם היא כרהמשות רידבת ו עומדשהצעת ךכ

 או/ום ציעיי המלגב יםנושמים ים ומגורעצוימת דע ל חוותבולק תוקידב ךרולע צהמועהת שאיר האת כן .9.9
 ןמתם לתוליכל סחו/או בי םונסיניל או/ת ורוישטיב הביחס ל תורב, לםלקח לם אוכו ,םהיהצעות

  ם.והיגבת וכיאבו ותנמוימב זה זהוחורז שוא מכתים נורישה

 או לגמי/ו ומעמי מטו/או לגבי  וביגלת ימקי אשר יעצמ הסף לע ולפסל תאת הזכו המעצל תמרושמועצה ה .9.10
טעמו מ י מיעל ידאו ו/ ועל ידניתנו שם תישירוה תןמטיב  לעת לילישדעת  תוחו עמומט השירותיםן נות

ם במקרי. עתות דחוול ע כתמסו צהמועשר האחר אוף לג או העצמו, לומטעמ םיתורשיה ידי נותן לעו/או 
 התעדל שיקול פוףכוזאת ב ,תיפוסהה טלחההן מת נילפפה  או בעל/ב ובכת וןעיטכות זע יצן למאלה תינת

 .מועצהשל ה הבלעדי

 לבש וא ,ןדמומת האלעוחירה ינת מבחה מריסבי תלבא יהש צעהבה ב כללשתחא להל יתרשא עצהומה .9.11
ם ירמקבאו /ו ,ויראעה כהצה תהערכונע מ צהמועה תשלדע כרזמף מסעיפי העילסרט מפו סותוסר התייחח
 אוו/ וברור, קצלי מוכליס כעל בס תססבומאינה  ו/או ת,יסיסנתכהינה ה עצההכי  מועצהה רהסב םהב

 .נכון ינומידע שא לתולכאו /ו, םייפכ וןניקי-ו באיאו/ לב-תוםר וסלוקה בח

 ,כן וכמ. יויו ובעלנהל, מיטה בושלה עלי, במוי מטעאו מ/ו המציע ו שלנותיאמ את דוקלב יתרשא העצומה .9.12
 ,מועטמי מו א/ו המציעע ביצ תםאו אחרותו א תודומ ודותעבאו /ו ותיורשין חולב מועצהה יתשאר

 תאהמציע ע ביצשעבורם ים פוגעם או /ו יםמינזמה או/וחות קול םכך ע לשם לפוניתט רשקתולה
 בטי למידע ע תקבלשם ל יתרבין האת , זיעת המצבהצע שצוינוקוחות בות לללר ות,העבודים או רותשיה
 ציעהמשל  פותותתבהש יו"ב.וכים זמנבלוחות  תודמיעאו /אמינותו ו או/וע ציהמ תירוישיכות ו אא/ו

או מי /ע וציהמ םע שירותיביצו/או  עבד םרועב מיםורלג פנותכות לאת הז צהעמוהמציע ל קמעני ,זכרבמ
  ידו.ל עו עצושב תעבודובעניין הידע כל מבל קלו ומטעמ

 עתהצ תחולדו/או  ולסלפ עתה,יקול דלפי ש ,תכוהזת ה אעצמרת למוש העצמוה ל,יור לעוע באמלפג ילבמ .9.13

תי בל יוןסינ היה להש ו/או עצהומה כלפי שהולכב חוים יק ם או היהיו, קיילבעמ ינגד מכ ואו/ גדושכנמציע 

חשד מציע, ה ידי לחוזה ע פרתה שלת בלרבו חרונות,ים האך השנהלמבו, עמ שרותהתקבן וצרע יבמש

גד כנ ו/או ודכנג ע אשרימצ לש הצעתו את תודחלו א/ו לפסול וכן ;ו"בוכית וריסב לתיב ותעבית ה אומלמר

וג מס ותודבעים וירותש עוציבבמציע ה של וקועיסם וחתל עתנוגה הירעב ןגיסק דין בפניתן  וליעבממי 

 קבלתטרם ב, בכתב ל פה ו/אועון בעיט תזכוציע מליתן ית לארשיה תה מועצהלו הקרים אבמ רז.המכ נשוא

 .עדיהבל תהעל דושיקכפוף לבל כה ,סופית הלטחה

( 7שבע )ם בילילפעו בהורש, יולבעמי מ או ,ואה רשאע יצמ לסות לפוכהזת א הלעצמ תמרוש העצומה .9.14

 חוקי פל ע או/ו ,ינהדמבטחון ה נגדבירות בע, ותההצע להגשת וןרחאה דעלמושקדמו ת ם האחרונוישנה

ו וקסיע וםחתל ותגעונה ותרעביבם ו/או דאל ש ושורכ נגד וא/ו םאד לש פווג גדנכ, 1977-ין, תשל"זונשהע

 נגדו נהליםמתשר או/או ו, ישניתלא האשר ה ז זכרשוא מם ניותירהש וגמס םישירות ןתבמע יצהמ של

או ו/ גדוכנ עומדות רשאיע מצ סולת לפכוהזאת  עצהומהצמה לעת מרכן שו אמור.כה ירבע ןבגיליכים ה

 סונכיל אוו/ גלר טתפשיו לא/ו וקירפל יםעהנוגמשפטיים  םכייהל ו/אוות פטימש תועיבת ,וילעמב יכנגד מ

  .םנכסי

השלכות ב בחשתהב היתר,בין  ,מכרזיםדת הועל ש יבלעדה התדע קולשיל התאםב העשתיהנ"ל  ההפסיל תלטהח

  .נדרשכ רזכהמא ושנ םתיירות השצע אלב לתואו יכוו/ע ימצות הנמיומהות על אמינ םהליכי/ותשערההל ש
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 צעה תוקף הה .10

ד האחרון יום מהמוע 90שך מל יהוצרופותנספחיה  ,, מרכיביהבתוקפה על כל פרטיה כל הצעה שתוגש תעמוד

יום  90למשך  ת המציעעצהקף תו את , להאריךיעמהמצתהיה רשאית לדרוש  העצוהמבוע להגשת ההצעות. הק

עד  אויום  30ובתוספת הליכים משפטיים אלה תום ד לע ז,המכר ןמשפטיים בעניים כימידה שינקטו הליים ובנוספ

, תועצשיסרב להארכת תוקף ה יעמצ .מבניהםר מאוחי הלפ ,ותצערון להגשת ההאחה ימים לאחר המועד 180תום 

ר ציע אחר אש בהצעת מבחור מכרז וללהמשיך בהליך הית שאתהיה ר והמועצהצעתו ייחשב כמציע שחזר בו מה

 .הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפהלא ש אף אם ההצעהכאמור, וזאת הצעה ף הוקת הארכתלקשתה הסכים לב

 ם נינייע  דיגור נוסאי .11

 ןופואצורה  בכל א,עניין שהומי מטעמו כל לו אלעובד מטעמו ו/ וו/אלו ן יא יכב ומתחיי הירצמ יעצמה .11.1
א ותים, לרישן המתך מהלב יכו זהחוזה פי  לע המועצה רעבותים שירו בצעם ילגביה איםנושובנים ייבענ

 ורעבם ותירהשי ןתמל בקשרוא הג שסו לכמ יניםד עניניגו ו/או למי מטעמובד מטעמו לעוו/או  לו יהיה
 .זה. זהחוי פ לע המועצה ורעב יםתן השירותים לבין מאחרהו יוק, בין עיסזהחוזה י פ על עצההמו

מי ו/או  ,הואהם בי, אשר לגשאאו נו, עניין חוי, על כלא דילולמיד  העצמולכתב ע בדיהול יבמתחי ציעמה .11.2
שור הק בכלצה מועראות הוהל םבהתא לופעול, ניםיעניוד גיבנלהימצא ל ו/או ימצא או עלו וימצ, עמומט
 .ניעתםלמ

 ואלמי ,ועמטמ ימו ו/או עממט האגרונוםו ו/א אהוכי תחייב מ אהוזה,  חוזהעל  המציע מתיתחל כתנאי .11.3
"(, בהתאם לנוהל לבדיקת לוןהשא"ן: )להל החוזל 'גח כנספ ןהמסומיינים, נגוד עשש לניחור איתל ןושאל

משרד  "למנכיות, שפורסם בחוזר מוקהמת שויויים ברנוצחי יםצועי תבהעסק יםנייענ ודגנילת חשש ומניע
 מלאים.ו טישכל פרכ הצמועו למציאלהו ,2/2011ס' הפנים מ

ידו  עלו מסרים שבפרטי או/רותיו והצה ןבתוכ ולחשי נויבכל שיתב בכ מועצהה תא דכןלע ביימתח עיצמה .11.4
 .המועצה ותנחיהפי  להקשר זה עבמסגרת השאלון ולפעול ב

 והעמידול לעלש ןיבכל עני צהמועה לא פנותל וניגוד עניינים ומחובת לש צבמממנע להי יעצמהות ירחאב .11.5
 .ויתוהנחיפי ל לולפעו יםד ענייניגולנ ששל חשב במצ

ל להורות, לפי שיקו רשאי האיה מועצשל ה יהמשפט ץועשהילכך  ראשמ כמתוהס את המציען נות זהל בכל .11.6
ה ז חוזהשל  לווטיב ו/או על חוזהלחתימת ה יכתנא ניםנייע ודגינ עתנילמ דרהסכת ריע על עי,וקצהמ ודעת

ן או בהיקף ממי הינםשר א ,םייינענ דגולני ששח או/יינים ויגוד עננ םיקי תיהמקצוע ותדעל םאבלתר, לא
 .מועצהעל ידי האגרונום ב סתייעותההר המשך שפו מאשאינה זכ

 ם.ינייוד ענניג לקיום ששח בגין ףסה לעעמד ומ סוללפ התות על זכמרשוזים מכרת הועד

 .הוזהח י כל דין אועל פ צהעומה תיאכזפה להם תרוו א מכל סעד עולגרלפגוע או י דאין באמור לעיל כ

 ת  וידסועל  רהימש .12

ו ישמר ,ים לואו שותפ וכל המועסקים על ידמטעמו לרבות  ימאו ו/ וממטע נוםהאגרואו /ו אציע, מתחייב שהומה

ור למתן קשו ואינ מועצהה םטעכל אדם שאינו מידיעת מידע לת ברהעי א ואמסמך  תריסמ יאת בולר ת,יודוס

 ביןם, ילמתן השירותחוזה ה ועב ביצעקם יהע אלגיהמע או מידמר וחלכל  יחסה במועצר העבוים תורישה

 ה.  לאחרי יןובת שרוההתקפת בתקו

 " "כשיר שני .13

 צעההה לאחר בדירוג ותאבה ןינה םהיתוצעשה ,םישניו א דאחציע מב ית לבחוררשאזים תהיה מכרת העדו .13.1
, ישילשר הישכהי ו/או נהש רשיכהו רבישס לככ .שי"שלי ירשכ" כו שני" כשיר, כ"הזוכות תעוצהה / הזוכה
 מותבמקו וגורד םיהתועהצש םימציעב רלבחואית שרא תה המועצה ,ישילשכשיר או ו/ שניר שיככ לשמש

 .הלאהוכך הם לאחריש

ון רחאה עדוע כמבנקש דעמומ תאחה שנד ע ןפוקבת ומדיע יישהשל רשיכהאו /ו ינשה כשירה של םתצעה .13.2
כשיר ו/או ה ינשה רהכשי וכיארי מועצההי יד לע וקשבתאם יך, רוהצ תידבמ. זעות למכרצה שתלהג
 .תפוסנ ופהלתק םיהתוהצע ףתוקאת  ישילהש

 וריקמה הכזוה וב מקרהל כב זרכמה בוכזכי ישלשהו ו/אשיר השני כהל יז עררשאית להכ םרזימכה דתוע .13.3
תאם הב זאת ,היאבה שסי מכל ,מוע חתםשנ הזוחה וטלשיב ואעמו חוזה  םחתייאו שלא  ועתמהצ ר בוזויח
 .לעדיעתה הבד ולקילש
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 ככל, אםבהת שידורג עצילמ שלחית יישלשר שיככ ו/או יר שנישככ עצימ של בחירתועל מה מתאי העדוה .13.4
 . ו כאלודורגשי

זו, ה פקוהלך תמב מוע רשקלא תת םא המועצי הפכלה תביע תליעל כה יתהשי לא ילשה ואני ו/שה רשיכל .13.5
ית שלא שאר האא תוהי דבלב העצמוהעת ל דויקתונה לשני נשהר שים הכת עקשרוהת. יהותהארכ תובלר

 ף.נוסדש/רז חרסם מכלפ או כרזל המלבט לאא ,לישישל וא/ו השני רישכל ותפנל

 ה ייל זכהודעה ע .14

 רז. במכ הייזכה על וכהלז בתכב יעודת צהמועה .14.1

. ה כלשהידל עבושע צויב הוכלז למסור הצמועהיבות של יה אינה התחזז ה במכרזכייל ש משמעותה .14.2
 ,ולילפנות א בת,א חיית, אך לאירש תהא צהעמוהאשר  קפסכ שבחבמכרז, יי הככזו וכרזר יאש ףמשתת

 חוזהת בכפוף למפורט בזאו ,כרז זהמל ועתפי הצ עלודות בוע עיצזמנה לבבה, פרטנית ייהבפנעם, מפעם לפ
 . ההמצורף למכרז ז

 כההזו ידרשימכרז, ב תויכיעל ז העצמוה ודעתלת היום קבתר, מהיוכל מים לי 7 בתוך, כרזבמ ציעהמ הכז .14.3

 :לפעול כדלקמן

 יי מורשכדין, על יד חתום הואשכ פחיו,על נס זהמכרז להמצורף  וזההח את צהמועל אילהמצ .14.3.1
 ע.עם המצימטה ימחתה

 ורטיםטוחים המפיבהיום בר קבדו, מעמט חטויברת המחב תוםהח ורהאיש תא העצמול להמציא .14.3.2
 .לחוזה 'בבנספח  ועבקהח וסבנ העצומהבת לטובחוזה 

בנוסח  – 2/2011משרד הפנים "ל מנכלחוזר  םאתהים בעניינ דוור ניגיתן לאלואש המועצל להמציא .14.3.3
האגרונום  ידי ועל הזוכה ידיל ע וםתח ,םענייניחשש לניגוד  יתוראל שאלון .הזולח 'גח ספבנקבוע ה

 ומאו מי מטע מועצההשל  פטימשה ץועהיור שאיכי , רבהוי כדין. תממאוכן ו טעמומ ו מיו/א ומעמט
 .המועצה תים עבורושיר יצועבו החוזה ימתלחת אינתו הינ וגש להלשאלון שה

 ,זהחול 'דספח נבע ובח הקבנוסבוע וסח הקת בנוודית סרשמית ליבוטופס התחי מועצהלהמציא ל .14.3.4

 .וטעממ ו מיו/א ועממט האגרונוםדי ועל י הזוכה ידיל ע וםתח

 תומיםחיו חפסכל נזה על וחאת ה צהמועו, קרי, לא מסר לותייבויחיהתה מאיזבד מועי אל עמציוהה יה .14.4
 יגודאיתור נן ללואשה תא עהמציאו לא /וח החתום כנדרש יטובאישור ה תא מועצהלא המציא לו/או 

לא  וא/ו ומטעמם ונואגרהאו /ו י המציעדי על וםחת – 2/2011ם ד הפנימשר"ל מנכ זרולח אםתם בהיניניע
 ו/או לא מומטע םגרונואההמציע ועל ידי י ידל חתום ע תת הסודיורימשלתחייבות טופס הה את ציאמה

ים ו/או לא נדרשהזמנים ה תולוחבת בורל ,לילע 14.3עיף סבו כאמור יתתחייבויוהמבאחת  ציעעמד המ
 ייההזכת ל אלבט יעדהבלה עתיקול דשלפי  רשאית העצמותהא הרז, אי המכאחד מתנ או הפרו/ עצבי

 על לכהצעד אחר,  ט בכללנקו ואהזוכה ו/ כהצעה תבהצעה אחראו לבחור /ו עבכתב למצי ודעהבה זכרבמ
כל ל פי זה וע מכרז תואורלה תאםהב צהמועל ומדתמכל זכות העלא לגרוע בי, הכל שיקול דעתה  הבלעד פי

 דין.

אש בסך של וע ומוסכם מרקב ייצום פותשלב וכההזב יחוי יללעור שנקבע כאמ ניםהזמ חלוב כההזו דעמלא  .14.5
ר, ההצעות על כל יום איחו תשהגל ם האחרוןובי ועידדד המס העל בסילצרכן  המחירים דלמד ודצמ ₪ 500

ובין  המ, בין בעצלהראית השירותים בדרך הנ תע אולבצן די לכי "פע הצעומלסעד העומד  בנוסף לכל וזאת
 אחר.ספק  או כלר אחע מציי "ע

י לפ אחר וזאת עימצעם  וזהר בחשקה, להתראהתאו עה הוד כלת לתמבלי  אית,רש מועצהה אתה ,כןו מכ .14.6
של  רותהשהתק קבע יפיצות לוכזו א/ו הביעת ואו/ ענהט כליה הת אלכה לזו .לעדיבה העתד קוליש
 קומו.  אחר במ עימצ עם עצהומה

ל לקב איזכיהא לא  יעצמהוו צעתה לתקב יאל ע ,להקבהתלא  תועצהמציע שכל כתב לע בדיתו המועצה .14.7
לת בק ם לאיקימוינ ואים פרט רולמס ייבתתחמ ננהיא מועצה, הןכמו . כצהמועמה כלשהם יושיפאו וי פיצ
 .םידיני המכרז התאו חייביםמש לכא כאל ,הלבקצעה שנתהם על הטירפ רומסל או ישהלכה עהצ

, מועצהלדעת ה חל, רזמכב הטחלההר לאח ז אםרכוכה במו של זתייל את זכבטאית לרש האת צהמועה .14.8
 הותיתמ ובדהעעל ז מכרב החלטהלאחר ה מועצהנודע ל אם ואוכה, הז לי שלצבו הכלכמי בי מהותשינו

תפנה כזה ה. במקרה טהחלבלת הק תבע העצמול ההייתה ידוע שר לאאטה וההחל לע עישפהלכדי יש בה ש
גינו שוקלת ב ררם אשגול סחיר בסבה קבלתו, לתיול זכיה לביטטחלרם קבלת הה, בטלזוכ הצעומה
 ור.מאכייתו כזלבטל  העצמוה
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 ה מורתה .15

חודשית  הכה תמורהזו לקב, ייו מכוח המכרז והחוזהיבויותל התחיוע כצובכפוף לבי םיתרוהשי מתןרת ומת .15.1
 . "(ההתמור"ן: להל) ז' למכרבמסמך  מסגרתב ושה על ידהוגר שיחמהת צעתאם לההב קבועה

ט פרבמבחוזה ותים הכלולים והשיר כל את המציע לבצע ת שלחייבוה התומהו למכרז הגשת הצעה הר, כייוב
ן באופ םצעהזוכה מתחייב לבו לרבות מילוי כל התחייבויותיו והנלווה להן, ,(הזחול א'ח פנס) שירותיםה

    ט השירותים.במפר לוליםהכ תיםורביצוע שי וספת בגיןנל תמורה אי לכהיה זכלא יתו וי הצעבמחיר מלא,

בין  ,ותאאת כל ההוצ תללכוו תיםורישה ועביצין גוסופי ב אם מלתשלו הווהמ ההתמור יבזאת, כ מובהר .15.2

וי כיסם הווית ומומשלנאיו בפי תל ע חוזההבביצוע  ותרוכהכ ,ואהשוסוג ן מכל מי ות,ן כללייבת וחדומיו

 לעו"ב. יכו , אישוריםטוחים, כלי רכב, ביציודח אדם, וכ תוב, לרזהא החושוע נצימהייבויות מלא לכל התח

 .עצהומידי ה לע םלשר ישוין אי ד"פורו עיעבשמע"מ  רהמולתף , יתווסור לעילמהאאף 

מין זהלאו /ום ינתשמ םיפכרז בהיקח הממכו את השירותיםן זמית להאירש עצהומה כי ,תבזא מובהרכן  .15.3

 וללשיק בהתאםל הכ תר,יו ד מאוחרים למוערותהשי מנתזהת ייל דחלהחליט עאו /ו דרותים בלבחלק מהשי

או ובדיה ו/ת עועצבאמ םלקח או רותיםישה ע אתלבצ מועצהה תרשאי, ןכמו כ בה.תקציה וליכלצרה, תעד

 .כך טענה בגיןל כ תהא לא וכהלזו ניהעי אותרלפי  ם,ריאחלנים בק

 ותנאים נוספים תים השירות  מנזה .16

, בצרכים המשתנים של המועצהעל ידי  קציב מאושרקיומו של תנים ב, מותהזוכה והיקפהות עם רההתקש .16.1

חרים ממשלה או מאת גופים אמשרדי האת מות פתתהשהו יםיביצתקם הוריהאיש כלת וכן בקבל המועצה,

 השירותים, ככל שישנם.  שאמורים לממן או להשתתף במימון

ביים רים התקציבלו כל האישויתק ו לאים ו/אלרכישת השירות תקציב מאושר למועצהיהיה במקרה בו לא 

קם של חל ותנא יינאו ל/ה וכזוה דיל יים ערותהשיינתנו ההרשאות לרכישתם כמפורט לעיל, לא י ו/או

עים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה בגינם הרשאה תקציבית ולא תהיה למצי השירותים אשר לא נתקבלה

 עקב כך. 

יעית לצו המועצות ת הרבלתוספתאם בה 50%-או ב 25%-ים ביקף השירותגדיל את ההרשאית ל המועצה .16.2

 .והמוחלט של המועצה דיבלעהה ל דעתלשיקואם תבהבי, שור תקציאיף לובכפו, 1950-המקומיות, תשי"א

בהיקפים  תיםרושיאו להעביר לביצועו  שירותים כלשהםרשאית כלל לא להעביר לביצוע הזוכה  המועצה .16.3

 או דרישות ו/או תביעות בגין כך./ת וענוו כל טלא יהי זוכהה, ולמועצלעת ועל פי צרכי הת עממשתנים, 

ו/או לבצע בעצמה את ים השירותק מלח רכישתט על חליהל ו/אוכרז המ את בטלה רשאית למועצה .16.4

שיקול דעתה הבלעדי ו/או להחליט על דחיית רכישת חלק מן השירותים, בהתאם ל השירותים או חלקם

ה ו/או עקב שינויים רגולטוריים צמוערשות היב שיעמוד לצבתק תחשבה ו/או בהמועצשל הט לוהמוח

החליטה על ביטול המכרז רה בו במק יםחדש/ רז/יםמכ םרסה לפת על זכותרמשוה מועצרלוונטיים. ה

 החל עליה.   או חלקם ללא מכרז, הכל בכפוף לדין  כאמור דלעיל ו/או לרכוש את השירותים

ו, מכל סיבה שהיא, לא תהא ו חלק ממניצועו ו/אפו או נדחה בהיק וגדלקפו או האו הוקטן הי בוטל המכרז .16.5

והמציע ו/או  ,גרם לו נזק כאמורים יי אף איצופל גין כיעה בתב תכואו זעה ו/ביל תה כאו לזוכ/למציע ו

בנסיבות ביטול  .ה שתשולם לושינוי בתמור ולא ייערך כלשהוא הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג 

עבור  עצהלמוציע ו/או הזוכה בהחזר המחיר ששולם על ידו את המ לזכות עצההמורז תשקול המכ ט שלמוחל

 כרז.המ ימכת מסרכיש

ן השירותים למועד מאוחר ו/או לדחות את ביצוע חלק מ לבצע חלק מן השירותים בלבד צהועמההחליטה  .16.6

ת על ומרה שמועצין. ההעניבות ינויים הנדרשים בנסישה חוזה על בסיס הצעתו, ביותר, ייחתם עם הזוכ

 .לעיורט לה כמפדחתנה/בוטלהזמנתן ם שותיפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק השירכותה לז

זוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי השירותים אשר לא להזמין מה ה על זכותהמועצו כן, שומרת המכ .16.7

אותן  ה לבצע אתמתחייב הזוכ כזה מקרהיצוען נדחה כאמור. בבבתחילת ביצוע השירותים והוזמנו 

 זה.בחוותים שנדחו במחיר הצעתו ובתנאים המוגדרים שיר

עסקו לצורך מתן השירותים נשוא בר פרטי העובדים אשר יושור בדאי עציש מהמלדרו איתשר תהא המועצה .16.8

בד בעו המועצעבור ה יםשירותהפק את פת עובד המציע המסה רשאית לדרוש החלמועצזה, וכן תהא המכרז 

 .בלעדי והמוחלטה יקול דעתהאחר, בהתאם לש
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 ז כרהמ י מכבמסיון ע .17

הזוכה עה ההצמכי סמכן בוזים עדת המכרו של לטוקורופב ייןש לעים לבקאבמכרז רש וזכ לאאשר  יםעיצמ .17.1

ם יעי. המצזיםרכמדיני ה תוארובהתאם לה ה,תדע שיקול יפ לע ,םידהמציאם לל איתשרתהא מועצה וה

  .מורכאם יזכרמה דתת ועלטהחן יבגה טענל ם כתהא לה ם ולאת הצעתגשה םאש בעצרמ תזא יםשרמא

 חלקים ילואב ,זכרלמ 'ח כמסמךצורף המח וסנב שין מראיצל םיהמציעעל  לעיל, מוראב ועגלפי בלמ .17.2

ד סוהו א מסחריה דוסהו המ ,כל שלדעתם קיים כזה מקצועי סודאו חרי מסד וסלדעתם ש תם יעבהצ

סימון  מובהר כי . בו יןיעלהאחרים  םציעילמר פשאאין ל , לדעתם,נםשבגיהנימוקים  תאו ,מקצועיה

לה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם  א חלקים בהצעה כסודיים, מהווה הודאה בכך שחלקים 

הצעות   ם, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של של המציעים האחרי

המציע הכספית של  צעתות ההמועצה רשאית בכל מקרה לחשוף א. כן מובהר כי המציעים האחרים

ל דעת ולפי שיק הכלו, זרשל המכת ויותמה ותישדרב ואף הס נאיתב דתווכחת עמינוגעים להם הנתוניו

  .דהעווה

 נדרש,כנ"ל המך סמה א ימלא אתו לא ללעי 271. קהסבפר אמוכ 'חך מסמ תאשלא יצרף  יעמצין, כי יצו .17.3

צעתו ן בהעייזכאים ל ים האחריםציעהמיו יזכה במכרז, יהבמקרה שש כךהסכמתו ל תאן שנת כמי בשייח

 .האולבמ

 זים שלמכרת הל ועדה הינה בסמכותה שצעבהם ישל חלק ןסיוחיו א פהחשי רבלטה בדחהה המקרבכל  .17.4

 תדדעת וע לב את שיקוייאו לח ילגבלה דיכ ם כאמוריידהסו יםקחלה ןויצ או ימילוב היהי, ולא מועצהה

די עבלה העתד קולישבה תלוי י,חרמס מכיל סודהק ממנו לחב ואמך ה לגבי עיון במסביעהקן וניימכרזים בעה

ה תאשר להערכסמך כל מוף חשת לרשאי םועדת המכרזי קרה.ל מכ תלנסיבו םבהתאו ים,המכרז תדשל וע

ות , לרביםרזכמהת דיני ואלהורבהתאם  לפעולנת מ עלדרוש , והוא יעומקצ או ריסחמד סוו מהווה ניא

 .רזים כאמומכרה תדוועטת לחה ה בגיןענט כל לא תהא עיולמצ ים,סויכחיע וינו על ידי המצים שצחלק

 רזיםמכת העדו תלטוחרז )בההמכות תוצאב ןייעקש לשיב ע,פונה וכל מצי לכ בית לחיישאה רהית הצמועה .17.5

גין בתיו אווצוה יוותלויעל ים, בככמסמאת הו ר לומסשר לתא םיזמכרהשוועדת  לככ(, כהוזה עהצהבו

 . ם אלוסמכיממ העתקיםת כנה בעבור ותרב, לות לבקשההיענ

 נותוש .18

 ין כלבג ,המועצי הלפכ תוישדרב ואת בטענו ,תיעובבתא וברשאי ל אל כה,זו ותלרב ,עיכי מצ ,בזה הרמוב .18.1

, אם יגרמו שרא ,עהובק או, זמנית םיותירהש תקספה ו/או םותירשיהת הזמנ וא/ו הזחול ע תימהחב ובכעי

 .שהםלכ ייםששלי םיו צדדא יעמצי דו, על יטקינ, אם יקטונייש משפטרמו, כתוצאה מהליכי יג

 ועביצאי זה ו/או וחהת ימתבח ביםכועי לש תושרבון אפשחב לקחי כיר בזה צהמ כה,זו תובלר ,עציכל מ .18.2

 עצהומי הכלפעה תבי וה אישדר ,טענהל ל כע רותא מווהו ,הועו קבית אנמז דהועב/תרושי תקפסההזמנות/

 כך. עקב

 לאם חד מהא לבכ רהשמ שאנואו  בון נייל עעב וניה יעצמהגוף של כאו יע, ו/ן במצייענ לעב וא/, ויעהמצ .18.3

 מצאיי רשא ותעצה ללפסו ותזכה ורהשמ מועצהלו הושכל ע אחרציע עם הצעת מציצעת המאום התיל ויפעל

 :לולכ תהצעותיאום  ל,לעימור אה ליותכלוע מגרי למבל .ןתשלצורך הג וא/שתן וגהב םתיאו נערך כי

 לנו בעהיש גוף ואם אד טמעל - הוכלש וףג או אדם םע גוס מכל הבנו הא החוז לת שמפורש יתהכר .18.3.1

נוגע ל בכה ,תגיוטטרסא ,םסינכ עברתה ם,יריון, מחמימה, ולף פעשיתו, בעניין עלויות -יע ין במצניע

 ו"ב.יכו להצעה

 ,הוכלשף לגו אדם אולו לויאו גי עדמי פרסום ת,חרא הבצור עדימ פתחלה וור אמאכ מידעשל  הלקב .18.3.2

 עובד של מציע אחר.ו א וחלאו ש רהמשושא נאו ין עני בעלהוא  ףהגו וא םהאדכי  עמציל ער ידואשכ

לצד , ןקלחלן או וכ ,הולפי החוזה זו הזמנ יפל ויתויוביאו התחיו תיוויזכחות את להמי שאר יננואמציע  .18.4

 שי,ילד שלצ יפין,עקב וא ריןיש, במו חלקםאם כולתים, וריהש ביצוע אתר יבעאי להשר ונניא אוהי, ושישל

 ך כדיין בכא ,רהחוזה. ניתנה הסכמה כאמו אותרוהתאם לבהו בכתב,מראש ו, הצמועמת הכסת הלבק אלל

ל בכ עיצהמ של ארשיתזה החו ועציבחריות לאהו לפי החוזה,זו ו הזמנה יפלע יצמה יותיו שלויבחיתלגרוע מה

 ה.מקר
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 תא העצמצע בבל וא/ו ותיםרימהש קלח רכישת ט עלליחהו לו/א זרמכלבטל את הת אירש עצהומה .18.5

ל ש עדיה הבלל דעתשיקובהתאם ל ,םיתורילק מן השח ית רכישתחיד לע טיללהח וו/א םחלק או םיתושירה

 העצמוהים. יטנולום ריירולטרגו םיישינו בעק ו/או העצמוה ד לרשותעמוב שיבתקצי בשתחהב או/ו מועצהה

וש לרכ או/ויל עדלר וכאמהמכרז  לטוביה על טילחו הב הבמקר ים/חדש ים/זמכר םרספלותה על זכ שומרת

    .ליההחל עלדין  ףכפוז, הכל בכרקם ללא מחל או יםותירהשאת 

הא ת אל, היאש הביס, מכל נומחלק מ אוו/ו ועה ביצנדחאו  היקפו לדהוג או ופקקטן היהוו רז אהמכ בוטל .18.6

 כהזוו האו/ע יהמצאמור, וכק נזרם לו גי אם ףא יצויכל פגין ב העתבי תוזכ או/תביעה ולזוכה כל  אויע ו/צמל

 של טלחטול מוביבות סי. בנתשולם לושרה בתמו שינוי לך כולא ייערג מין וסו כלמ יויצלפי כאה זיהילא 

ישת עבור רכ העצומידו ל לעלם ושש ריהמח רזחהוכה בזה וציע ו/אמה אתות לזכ העצמוה תשקול זרהמכ

 .זרמכי המסמכ

 תוהצעעת הצרת טמל יםיעלמצ םירסמם נהוי דלענה הביינוק מועצהשל ה הושרכ םינה זהמכרכי מסמ .18.7

ש מולא ישת תםואק יתערז לא ימכה סמכיום מטרה אחרת. מקבל משולא לזה,  רזבמכמור , כאהעצמול

 .ותת הצעשגה רתלמט אבהם אל

ן עות ביממש ודו א האמהת אי ,הרתיסל רה שקמ בכל ה.זה את ז םילימכמש מכרזה כיממסת א תלראויש  .18.8

ול קם לשיובהתא ןלפי העניי ,םחיפסנה /הוזהח תווראה נהכרעת, םיחפסנה /זהחוה תואהוררז למכה תנאי

 .  מועצהדעת ה

בשל  מועצההי לפא כושה ןמיל סוג ומכ תביעות וא/ו ישות,טענות, דרה כל יניהת אל ,ומו למי מטעו/איע למצ .18.9

 .  מסמך זהבטות ורהמפה בזכויותי צהמועה שימוש

 לעיל.ר האמוכל ל תוסכמת הר אשמאך זה ממסי בשול בחתימתוע המצי .18.10

 

 
 

____________________________ 
 יןקרן גר

 צורןה ימקד המקומית ראש המועצה
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 ' ב מךסמ

 06/2021 'סמפומבי כרז מ
 מקומית קדימה צורןהמועצה העבור  אגרונוםותי ריש ןלמת

 ת פיסכה צעהוהה מציעההצהרת 
 

 דבוכל
 םיזכרהמ דתוע
 ורןה צדימקית קוממ עצהומ

 

 

בשם  ,ים/ירה_ מצ___________________________________________ ז( .ות אשם מל) מהח" אנו/יאנ
 ן:מ"(, כדלקעיצמה___ )להלן: "______________

 

 06/2021' סמ יבמופ גרתסמז מכרבפות תשתהלאת הצעתי ש בזמגי ניוהנרז מסמכי המכ כל ון אתעיב תיראכי ק .1
 פחיהםנס על המכרז והחוזהי כמסמברט פוכמוהכל  ,רןמה צודימית קהמקו ההמועצעבור ונום למתן שירותי אגר

 .("המכרז)להלן: "

נו י/הצעתכמפורט בהמוצע  םאגרונוה צעותאמב רותיםהשי ןנותעשו, על ידי כי השירותים יבוצעו ויוע לנו די .2
במפרט  ,השירות/ים זמנתהכמפורט ב ,על נספחיהםה זהחוו תנאי המכרז , בהתאם לכללמסמכי המכרז 1מסמך ה

ע וצבי לע וחקפשר גם ים כך, אלש נוימו אשרמועצה הגורמים המקצועיים ב תאם להנחיותבה ,השירותים
 .רז זהא מכשונ םותיירהש

ם אתהבם יתאת השירו ידה,שיוצאו על  יםשירות/בהתאם להזמנות ה, מועצהל קלספמתחייב ו ןני מעוניינה .3
 .זמכרף לורצ רזה אשולתנאי הח

י כמסמ כל ,תונתויבע םיעציההודעה למם ופרס ותברז, להמכרפרטי  תי את כלוהבנראתי כי ק ,ירצהי מהננ .4
ם וכריומ םיעידות, וריהשל ע יםעיפם המשיהאחר מיםרהגו לכוים וקשבמה יםתורישה ז,כרהמ תנאי יכרז וכמה
  תי.עצהאת י בעתלכך קבהתאם ם ולה םמסכיאני  ,לי

 והתנאים ותבויההתחייל כ עצמי אתל ע לקבלמציע אני ו יםתהשירו תקפסאלוגעים נהם טיפרה כל את דעיו הנני .5
 יתעצלה םבהתא םהמלק חכל  וו/א םירותיהשאת ק לספ הז ללבכו ,גותתייסהא כל לב מכרזה כימסמבם יוללכה

   .יצעתבה תינשציי

 רור הקשאח רטכל פוים כונויות, הסי, העלתלוגבמה ם,אינתהת, שורידאת כל ה קצועיאי וממצפן עבאו תיבדק .6
לנו ש רודה טרפ כלו נרביר אן,ולן ובמדעמוב ,זכרהמי פ על וויותינבייהתחם ויקלומכרז ה ואנשתים לביצוע השירו

 ו.נזכה ברז אם י המכעל פ וניותיותחייבל הת כא םיילק תנולוכיבה ייה יכו נאידווך לכר שבק

 :כי בזאת ייבחמתו יםסכמ ,אני  מצהיר .7

 םיורשיוהכ דויצם, האדה חכ, תריםיהה, ונותת, הרישיהכשירוחיות, וממה סיון,יהנ ע,הנני בעל היד .7.1
 יכסממכל ל םאתהבת, יעומקצ הבחינגם מון מומיה תניחבמ גם ,כרזמא השונ םיתירוהשן תמל םישורדה
 .רזכמה

 מסמך)המכרז  יתנאמך ורט במספמ, כיתהצע לצורך הגשתם שיהנדר דמייםקמהם התנאי לכבומד ני ענה .7.2
 אול הידמב כי יל דועי. 'א מךסמל 5עיף בס שיםרדכים הנמסהמל כ אתני מצרף נה הולראי, 4יף סע, ('א

 .יתהצע לוספל עלולה זיםרכמה תדוע ליעל יםורטפמה מן אישור וא/ו מסמך רףאצ

 שרידשי נוסף מסמך/עמיד לכ ציגהל יממנ שודרול רולחק ותהזכ השמור םהמכרזי לוועדת כי לי ועדי עוד .7.3
 תולרב, זרכמה ואשנ ותיםירהש עולביצ יתהתאמ ,ננסיתיפ תנותיא ,מחיותיומ, יסיונינ, ותיירכש כחתלהו

 ,מסמך רסומל אסרב םא .תהדע תחנלה םכיסממה/עדימה ואלמ תא הדועול רסולמ חייב אהיה ניאו תלצומה
 .הצעהה את לפסול ואף עיניה ראות ילפ ותנמסק קסיהל העצמוה איתשר, ורמכא אוהכלש חניתו וא הסבר

על ות יבויחיתההו תשורידהכל  את עצלברז וכמהא ושים נתוירשהת לספק א ,איהשה ינ, מכל בחלגסוי מהננ .7.4
את  נת לספקים על מרשנדים הצעמאל הוכן מויהמ דםהא חוכ תוצעבאמ, כיומומס זכרמהות הורא פי

 יבמסמכמפורט כ כלה ם,ירותיוע השע לביצשייקב זמניםהח בלודה ית עמבורל עית,מקצו בצורה םרותיהשי
 ,("המנהל" :להלן) זה זרכמל הממטע איחרכא עצהומה ידי עלה נוימש מי ראותוהל םאתן בההמכרז וכ

   כרז.המא רות נשוי בהתקשריקדי ועסוי תנאי וינה הי זתנא יכ ילוע יד. תלע מעת יל ונתשיינ

 הדין. ילפיי יותיבויחתהלוא יום מתוך ק הצעתי במחירד עמולי ולתביכותי ופשרש באיי ר כיהני מצנה .7.5
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 חמכי ייבויותיתחע את האבצ ,תרמסג הזובחי אית רשתקת מועצהוה זרכמבכה זואה ידבמכי  ,בייחמתהנני  .7.6
 וא/ור וזו/או ח קןו/או תל דין פי כועל ן, די כל תוארוהו וזהחהו זמכרכי המסמל םהתאב ,תןומלשרז בכמה
של כל רשות מוסמכת ו/או של  הראהולים משרד החינוך ו/או נהלי משרד החקלאות ו/או הנאו ה ו/נחייה

   .העצמוה לשול נהמה של המלאה רצונם יעותלשב מכרזה שואיותיי נוום התחייבירך קלצוה, צהמוע

 דהעבו ות/צע הזמנתבתו ,גרתסמה זהחוב עימי רתתקש העצומהו זכרבמ הכזוא הידמב כי יבחימת יננה כן .7.7
ע וצבי ךלבמהמקבלת ההזמנה ו הלהמנ עם ףצורו מידי קשר לע וראשמותים, ירלביצוע הש יות/רטניתפ

 (. ב"יוכו ןופלט, ןופפלא) רשק מצעיאאמצעות ב לרבות  הנ"להשירותים 

 דצל ן,לקח און לוכ ,הזהחוי לפו זהמכרז י לפי יויותביחיהתאו  ייותיאת זכו ותחמלה ייב שלאהנני מתח .7.8
 אשי, ללילש דצל ,ןיפיקבע ון אריישמב, קםחללם או ים, כוותירשהוע צבית א בירלהעאי רש ינינוא ,ישליש
 עוגרבכך כדי לר, אין אמוכ מהה הסכניתנ החוזה. וראותלה תאםובהתב, ובכ שרא, מהעצמוה תכמסה לתבק

 ה.רמק לבכ ילר שאשיתה וזהח עוצילב תיורחאוה ,וזההח יה זו ולפנזמה לפי ייותיוחייבמהת

 ףורצמהיר התצה לע יתמתח לכך היה וכראר מועצחבאו  צהמוע לעובדה רבל קבענני אי ייר כצהמ ניהנ .7.9
 רז.המכ סמכימל 'ט מךמסכ

  אותי. תבחייזה, מ מךמספורש בבמה כרם לא הוזגם ארז, המכ מסמכיה בעיפמוה יבותחיהת כל יכ ,יע לידו .7.10

 ועסקוי ראש דיםבוהעשל תם זהו תאו/או י מטעמו של האגרונום תזהו תר אלאש איתרש תהא עצהומה יכ יל ידוע .8
 ובדוהחלפת ער, אח אגרונוםב אגרונום לפתחה לדרוש יתארש העצמוה תהא וכן, זה מכרז ואשנ יםרותישה ךלצור
 . דיבלעה תהדע קולישל םבהתא ,ראח דבעוב

כולן , ילעל תוהמנוי תהפעולו תא דועבמ עצבא לאם אי ו/או תעצהמ ביור אחזאם לי ש עויד כי ,אתבז ריהצמ אני .9
 מועצהשר עם התקלהתי זכו תד אאבא זו,רז מכת ברבחולה ולכהת אחר כלשהי תבוייהתח לכ וא, ןתצאו מק

י עצמ לע לוטנ ינשא ותיבוייחתהה פרתהעקב  התו לרשומדיעש עדס או תכוז כל "יפע לפעולית אשתהא ר מועצההו
 למכרז. יתצעגשת הם הע

 חרא עימצ עם המועצת הקשרוי עקב התויצלפו/או זכות  יעהבת אוו/ הענט לי כלה יהת לאכי  ריהצמני נה .10
ת ם לה אשלל יילעהיה י, ליעכאמור דל אחר יעמצעם  מועצההר תתקש בו קרהכי במ, בימתחי כן הנני .יקומבמ

 .תיעצה ןלבידה י על הנבחרה שעצבין ההההפרש 

 :ןמקלדכ ילם עוסכומ ועדי .11

, ההמועצ על ידי  אושרל תקציב מיקפה מותנים בקיומו שעימי וכן הההתקשרות  ,במכרז דנן במידה ואזכה .11.1
ממשלה התקציביים וההשתתפות של משרדי ה וכן בקבלת כל האישורים המועצהבצרכים המשתנים של 

 . וי, ככל שיהורייםרגולטים נוישי חוזה ו/אובמימון ה תףמן או להשתים אשר אמורים למהאחרוהגופים 

יים ביקצתהורים האיש לבלו כלא יתק ו/או םהשירותי ישתלרכשר מאויב תקצ הצעומליה לא יה קרה בומב .11.2
 הבלקנת לא קו אשרלח נתןיי או לא/ו הזוכה "יע תורשיה ןנתיי אל, ליעל פורטמתו כשרכיל תאוההרש או/ו

 כך. בקע יעהתב ה ו/אוענטכל י לה יהת לאת, יביתקצ רשאהה נויבג

 טילהחל ו/או המכרז  אתל בטשאית להיא רוה לקאו חכולה  ,אישהה הצעבל כל יבת לקיחננה מתאי המועצה .11.3
 ותהדו לרשמעים שיבציקתל םאתבהוי דעבלה עתהדל שיקום לתאהבד, בלב םותישירהחלק מ תמנזהעל 

תים ירוהשר תית ישוספ/ים לרכנום ינפרדים /זכרסם מפרית לזכא הצעומן הכ. פועלה בו אליברעווי
  ה.ים לשרהנד

 טוליב םר עאו בקש/וע גהנול בכה יעתבאו /ישה ורדו א/ו טענהכל  יל יהתה לא שות, כירומפ תבזא מצהירהנני  .12
 פורטיא, כמשהבה סי מכל, העצמוידי ה לם עקשיהמבו יםתוהשיר ףקיהבו לשהכ נוישי וא ו,ועצבי תידחי ,רזכהמ

מו כן, כנזק.  ייגרם ל םא אףכך בגין  פיצוי לכת לקבלאי כזה יהאלא  ,ליעדל האמור לליותכמ עולגר ילבמ .דלעיל
 ים.וסמקף יהבז רכמוח הכמ םיתהשירוצוע בין יבגה תביע לכ יל האלא ת

 או תירושה מתבהשל בוכיכל ע ןגי, בצהמועת כלפי הובדרישות או נעבט ות,עיבתב ואאב לאכי ת, אזבר הימצהנני  .13
 י, על ידטונקאם יי קטו,נייש טפשמ ייכה מהלכתוצאגרמו, ים א ,ורמר יגשא ה,ועבקו , זמנית אתרויהש קתספה

 .כלשהם ישייםים שלמציע או צדד

  .זכרמב םירחאם עיצימעם  תיאום ו/או רשכל ק אלל תגשומ וז יתעצה .14

עות כפי שהוגדר ת ההצהגשן להאחרו מועדמים מהי 90חייב אותי במשך תקופה של יה בתוקף ותזו תהתי הצע .15
רב באם אס כמפורט במכרז, וכי יהצעתאריך את תוקף הל ממנירשאית לדרוש  המועצהכי ידוע לי כרז. נאי המבת

י ולהמשיך את הצעת לסולפרשאית יה תה עצהומעתו והמהצ ושחזר ב, איחשב כמציע צעתיה ףלהארכת תוק
ם אף א וזאת ור,כאמה ההצעתוקף  הארכתה לקשתם לבר הסכיאחר אש יך המכרז ולבחור בהצעת מציעלבה

 .עדיפה הוארכה כאמור, הייתה הצעהלא ש ההצעה

 כאמור דלעיל. פה ומחייבת אותיקוהיא עומדת בתוון, או לתיק ינויטול, לשיהצעתי זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לב .16
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ים וזה ובנספחטים בחורמפההשירותים  מהווה התחייבות לבצע את כללהלן כרז כי הגשת הצעה למידוע לי  .17
היה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע אולא  יהצעתמתחייב לבצעם באופן מלא, במחירי  נניהוליו ם אצורפיהמ

 ובנספחיו.חוזה ים בוללכשירותים ה

 : הכספית ההצעה .18

 ביצוע השירותים , ועבורעל נספחיהם חוזה ההתקשרותותנאי המכרז  יפ על ייכנגד מילוי כל התחייבויות .18.1
בהתאם שית חודלתמורה היה זכאי א, הועצהמ ות רצון, לשביעבפועל נויוזמן/ש ים/רותשיתאם לבפועל ובה

 :"(התמורה)להלן: " להלן הנקוב ףילתער

א ל)בש"ח מחיר  סוג השירות  
 מע"מ(  ללוכ

 אופן תשלום

 י )ריטיינר(חודשלום שת ______ ש"ח  גרונום אשירותי  1

)בגין מתן השירותים בחלק  *
 ישולם סכום יחסי( -מחודש קלנדרי

 .שים בלבדיר בשקלים חדחמב בנקול יש*

 .ליפסתו הצעת, הנ"ל 118.בסעיף  ל ידווצע עהמ ירמחבוב קינ אשר לאע ימצ .18.2

 ועהבוק הה אחידניה ,הז רזהמכנשוא ם שירותיה ןמתר ובעזו בהצעתי ר מוכאל ידי המוצעת ע ההתמור .18.3
ם יתורישה פקתבאס ותרוככה ,ואשה גוסומין מכל  ,תולילכ ןיוב תודוחמי בין ,תההוצאואת כל  תלולכה
, ציודה, ודוכלי עב אביזרים ם,ייציאלסו איםתנ ,חיםיטודה, בובעכר ש, םדח אוכות אצהו תרן היובי המועצל
ת ומתאהה ,ראותקות עה, םמיוילצ ,תונסיע, גוס מכל טוטיםושר סותהדפ אישורים, םיריתוה שוייר ,רכב ילכ

 ועיצוש לברדה רחא ברוכל ד ,"בויוכתים רושימבין ה הוכלש תרויש ןמת תלחתרך הלצו ותייבהמתח
 ז. כרהממכח  ייהתחייבויות

 ןמת גיןב ו/או תשלום נוסף מכל סוג )למעט מע"מ( פתוסנ כל תמורה לים לתשו לא יכ ,בזאת ילהר מוב .18.4
מ, "עמ טעמל ,זה ללכבו מוראכ ידעל ית צעהמו רהתמור למעב, ךכב ךכרוה לכל ע כרז,א המשונ יםרותישה

 .מועצהה דיי לע לםר ישושא ,דין י"פע עורובשי

אספקת  לד עבעתי וחולר יאש או יםחלה ,הואש גוס כלמ, חובה םלותשיטל, מס, ה כל יכ ,יר לובהמ כן .18.5
 ילו גיעיים שמהסכומ מועצהה תנכה ,ךכ רךצול י.יד מו עלעליי וישול ולחוי זה, חוזה עפ"ים ועוביצ יםרותהשי

  .שלום לית וההות כאילזו ם אליומסכ תברוהען, לפי כל די תוכלנ הילעש וםסכ כל

 '.א מךמסב .38עיף סכמפורט ב לי הצעתי הכספית תשוקלמסכים כ לי ואני ידוע .18.6

י אותיבת יחומ פהוקתבדת מו, והיא עוןקיתלו א ויינל, לשוביטת לנתובלתי נירת חוזהיא בלתי  וז יעתצה .18.7
 עיל.ור דלמכא

 

 , ______________.מע/ח.פ/.זת._______________________:עיהמצ שם

 ______________________________ : רטלפ חר( נאא תפות אושו ,חברה )אדם, ורתיאו

 ___________________ :ל"אות דובתכ_______________________________________ :תבכתו

 ______________פקס: , _____________ : וןאפלפ/טלפון

 _______________________________ :עיהמצ בשם םותחל םימכהמוסנשים האל וי שהזיה פרמסת ושמו

_______________________________________________________________________________ 

 ___________________________________:חתימת המציע _____________________ :ריךאת
 

 
 ימהחת תויור זכדבעו"ד בר אישו

 :חתם ע"יל נדלעימך המסי ת כאזב שראמ דעו", ______________________________מ אני הח"

 (םדא אהו עיהמצכש לאמוי____ )______________ ז.ת. ____________________ הה" .1

 (דיגתא ואהע ציולא כשהממי_____)_______________ת.ז. ___________________ הה" .2

 _____________________ ז.____ת._________________ ה"ה

 .ינבפ זה ךמעל מס י חתמוכו ,מציעהת א ייבולח _________________ :יעצמם השב תוםחל םוסמכימאלה וכי 

______________   ________________ 
 "דת עותימח              ךתארי           
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 'ג מךסמ
 א( )1ב2ובסעיף ב)ב( 2סעיף בתנאי  ר עמידההיר בדבצת

 6197-ל"וש ת, הייםבורצי ופיםות גקאק עסלחו
 4.1 י הסףאנש בתכנדר

 בודכל
 רןדימה צוקומית קמועצה מ

 
 

אמת ה אתעלי לומר  כי תיזהרשהולאחר     ת מס' זהו    ני הח"מ א

 :רמוזאת לאוק, מצהיר בחהקבועים ב שיםונעלי ופה כן אהיה צאעשלא אם  יוכ ד,ואת האמת בלב הכול

 ד: די יחייגשת על מוה עשההצה קרבמ

 (. חוק""ה :לן)לה 1976-של"ותהיים, ורציב םיופג ותקאסעבחוק  התאם לקבועניתן ב הז תצהירי .1

 רתו בחוק.דגהכ ראליש כי אני תושבהנני מצהיר  .2

 יםכמסההרחבה ודה, צווי ההופי דיני העבל םידבעו תל זכויושמירה עניין עב יובייקיימתי את ח יכמצהיר  ניהנ .3

 .זררותים נשוא המכהשי וגמסותים רשין למת לים בקשרהחם יבוציקיה

 : תרוימת הוק אמחל נא .4

ת ורשתי עבימ תרורשענו ביוה אל וק,בח ליי כהגדרתול בעל זיקה אאני וכ היוםד ני מצהיר כי ענה 4.1

ם( ניוגה יםאתנהבטחת שלא כדין ו ה)איסור העסקם ריז יםדבלפי חוק עוירה נו עבייהוק, דכהגדרתן בח

 .1987-נימום, התשמ"זמי רכש חוקי לפ עבירה או 1991-"אשנתה

דרתן בחוק גהכת ירועב ביותר משתי חוק, הורשענוגדרתו בי כהליכל בעל זיקה א וי אאני כ ריהמצ הנני  4.2

 .האחרונה העשרההד עופחות ממז חלפה שנה לרכמעות לרון להגשת הצחאבמועד הי וכ

במשבצת  Xסמן ה )לאמ יים אחדמתקלמכרז ההצעות  שתהגלון ראחה עדמובי צהיר כהנני מף, וסנב .5

 (:הימתאמה

  ן וויוחוק שלן: "לה) 8199-"חגבלות, התשנזכויות לאנשים עם מו יוןווחוק של 9סעיף  הוראות - א' הופלח 

 י.( לא חלות על"תזכויו

  ן.ותא םייאני מקחלות עלי ו תון זכויושווי וקחל 9 ףסעיהוראות  - ופה ב'לח  

 : ת( נטיווורלה נהשמולסמן בחלופות ה ךימשיש לה –ב' חלופה ימן את סש ירה)למצ

 ים.עובד 100-ת מחוהנני מעסיק פ – (1ה )ופחל 

 יותר. עובדים אור 001 סיקמע הנני – (2) חלופה 

 ות(:יה הרלוונטהמשנת ופלוחבסמן יש להמשיך ול –( 2)לופה ר שסימן את חיה)למצ

 יםותריבודה והרווחה והשעהד של משר ללינהל הכיפנה למ רזמכבכה זשיל ככי כב מתחיי המצהיר 

לת קב לשם –ךורהצ ובמקרה ,זכויות לחוק שוויון 9 יףסע לפי חובותיו םיישו תינבח םשלם רתייחבה

 .ןליישומ בקשר הנחיות

 שםלם חברתייוהשירותים ה ה והרווחהעבודה דרמש ללי שלפנות למנהל הכל רביב בעהמצהיר התחי 

יישום ל ותיחנהל קיב אםו ורכאמ זכויות, הוא פנה ןווילחוק שו 9 סעיף יחובותיו לפ םוייש נתחיב

התקשרות  ונעשתה עמו וזה נייע פיב בעבר לבצ)במקרה שהמצהיר התחי ומןישפעל ליחובותיו 

 .(ובות זיה נתן התחייבגשל

 ווחהבודה, הרהעד רל משש כלליה לנהעיל למל 5פי סעיף להיר שמסר מהתצק תעה רילהעבהמצהיר מתחייב  .6

ם, ציבוריי ופיםג זה בחוק עסקאותמונח  רתגדהכ ,ותתקשרההד ועממ םימי 30ים, בתוך יתרבחה רותיםיהשו

 .1976 -תשל"ו
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  :(רשומה השאינ לרבות שותפות) ל ידי תאגידעה מוגשת עצההה שקרבמ
 

 ו. יב בשמתחימך להומוס ____כ_____ו ב_______ שהנני משמש _____המציע _ םעטן מתינזה תצהירי  .1

 . וקחב וכהגדרתל ראיש בשוי המציע הינו תכ ריצההנני מ .2

רחבה ההבודה, צווי פי דיני העל םדיעובות על זכוי ירהו בעניין שמאת חיובייים מצהיר כי המציע קהנני  .3

 וא המכרז. נש םתירומסוג השי םישירות יים החלים בקשר למתןצובקים הוההסכמי

 : יותראת המ וקחנא למ .4

 יותר משתי עבירותרשעו בהוא ל ,קתו בחודרהגכ וילאוכל בעל זיקה  יעצמה ד היוםעכי מצהיר הנני   4.1

ם( ינגהוים ן והבטחת תנאידהעסקה שלא כים )איסור זר בדיםועק חוה לפי בירק, דהיינו עדרתן בחוכהג

 .1987-תשמ"זום, הממיניחוק שכר  יפלרה יבאו ע 1991-התשנ"א

ק תן בחודרהגכ תוי עבירשתמ תרובי , הורשעורתו בחוקדגכהה אליו זיקל בעל ו כציע אכי המהיר נני מצה 4.2

 ה.שעה האחרונרההד מועת משנה לפחופה ות למכרז חלהגשת הצעון לוכי במועד האחר

במשבצת  Xן מסלה )ד מאם אחייקרז מתכרון להגשת ההצעות למחאהד מועי מצהיר כי בננבנוסף, ה .5

 :(מההמתאי

  שוויון  חוק" לן:)לה 8919-נ"חתשה ת,ולבגיות לאנשים עם מווכז ויוןשו חוקל 9יף ת סעוראוה - 'פה אחלו

 המציע.חלות על לא  "(זכויות

  ים אותן. יקמא והוות על המציע לחיון זכויות לחוק שוו 9 ףית סעווראה - ה ב'ופלח 

 : טיות( רלווננה הות המשופלבחלהמשיך ולסמן יש  –ב'  את חלופה ןמסיש עי)למצ     

 יםדבוע 100-סיק פחות מעמ יעהמצ – (1) חלופה. 

  ותר.ור יעובדים א 100המציע מעסיק  – (2)חלופה 

 הרלוונטיות(: החלופות המשניך ולסמן בשמהיש ל –( 2חלופה )את ר שסימן צהי)למ

 ם רותיה והשיוחוהרה ושרד העבודשל מ יהכללה למנהל נפיכרז מבמתחייב כי ככל שיזכה  עציהמ

קבלת  לשם –הצורך  הקרמבו ,ויותכז וןויוש קלחו 9 סעיף לפי ויתבוחו שוםיי תבחינ םלש רתייםהחב

 .מןליישו שרבק תהנחיו

 רתיים לשם בחהם ותיהרווחה והשירו משרד העבודההכללי של  להנת למונלפיב בעבר תחיהמציע ה

ום יישחיות להנ קיבל ר ואםכאמוא פנה הו ת,זכויו לחוק שוויון 9 יףסע לפיו יתוחוב םוייש בחינת

ביה שרות שלגהתק צע פנייה זו ונעשתה עמולבר בעב התחייבע ציהמש הר)במק פעל ליישומן ויתחובו

 ות זו(.ייבנתן התח

הרווחה  ,ההעבוד למנהל הכללי של משרד לילע 5 מסר לפי סעיףש עתק מהתצהירב להעביר הייחמתיע המצ .6

 ,םייקאות גופים ציבורסע קזה בחו ונחגדרת מכה שרות,ההתק מועדימים מ 30ך החברתיים, בתו תיםוהשירו

 .1976 -"ושלת

                                                                                                   

________________  _   _________________            

 צהירהמ מתחתי          אריךת       
           

 אישור
 

___ __________ הופיע/ה בפני _______ םוכי בי זהב ת/רשאמין, ______ עורך ד___מטה __ תוםאני הח
החתימה מטעם  השורה מ_ ואשר הינו/__' _________דת זהות מסועתפי  לעה זיהיתיו/ת/שר/ת לי אישיהמוכ

 םשיה לעונ/פויתהיה ציה/כי יהלבד ומת בואת האה לכוה לומר את האמת /ויי עלרתיו/ה כהזהחר שאלהמציע ו
 בפני. מה עליה/וחתםנכונות הצהרתו/ה דלעיל ה ר/שיא שה כן,תעה/עשי אלאם  הקבועים בחוק

            
______________  ___    _________________            

  ד"עוחתימת                    עו"ד תמתחו                               
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 ' דמסמך 

 ע י המציפרט ד בדברעו"   ורישא
 החתימה בשם המציע  פרטי מורשיציע ובדבר המ  לת המשפטית שבדבר האישיו

 ודכבל
 צורן הת קדיממועצה מקומי

 

 ר אשמ "(,המציעלן: ")לה ______________________של _ ד____ עו"______________אני הח"מ, ___
 :ת כדלקמןבזא

 
 : דיחי דיי לשת עהצעה מוגה שהבמקר

ו רישומ ומס'ל יעפוסק ע ונ, היסיםמיה תוו מאת רששמ על רשהק מועוסאישור בעל יחיד הינו ע צימה .1
_________._____ 

 _,_____________, _________________: ___רתבין הי ע הינם,של המציתימה חהמורשי שמות  .2

__________________ ,________________ .___ 

 _________.________, _____________________, _____ר: __הית יןב ,הינםמנהלי המציע  .3

 םמציע והמה של השי החתיי מורדימו על ספחיו, נחתונה רבות החוזל נלוותיה, לכ לע ות,עצה להציע נהזמהה .4
 ין.ועני ל דברע לכיצים את הממחייב

 . המציע .ז. שלת וצילום רשהומק וסר עאישותק של ה העבזף ורמצ .5

 

  :תאגיד דיל יגשת עמו הצעההשקרה במ
 _._____________ מוושי' רסמו, פעיל כדין בישראלורשום מאוגד יד התאגציע הינו מה .1

 _,____________, ___________________יתר: __, בין ההינם עישל המצורשי החתימה מ שמות .2
__________________________ ,_________.__  

____, ______________, _______________ היתר:ין ב, םנייע ההשותפים במצ ניות /בעלי המ .3
__________________ ,_______________._____ 

 .___________________, ___, _______________________, בין היתר: נםע היהמצי מנהלי .4

, הז חוזהבאמצעות  ורןמה צדיק המקומיתצה עוהמם ר עצעה ולהתקשת ההא ישהגל עטה במצילחלה ההתקב .5
 ציע.ל המת שההתאגדו כיבהתאם למסמו דיןי כל ל פע

והם המציע  מה שליתרשי החו על ידי מומחתנספחיו, נרבות החוזה ול ,היוותנל , על כלצעותהזמנה להציע הה .6
 .נייןעולכל דבר המציע  יבים אתמחי

  .יעמצל האגדות שההתודת תעל ש תקעבזה הרף מצו .7

 

  :ומהרש הינאש תפותושל ידי שת עעה מוגקרה שההצמב
ות רשעל שמו מאת  שהרמו סקעו אישורל בע עיהמצת, ותפויורשם השמה ברשושאינה  פותשותע הינו ציהמ .1

 ____.__________ומו ריש 'סמופעיל , הינו עוסק םיסהמי
 ,_________________ __,_______________ ר:יתה ןינם, ביהמציע של ה השי החתיממור ותשמ .2

________________ ,___________________ .__ 
, ____________________, _____________היתר: בין ם, הינבמציע  השותפים .3

_________________________ ,_____________. 
 _____.__________, ________________, ______________: בין היתרציע הינם, י הממנהל .4

ה, וזה זעות חבאמצ צורןמה קדי ומיתמקה צהעומהעם התקשר צעה ולאת הה ציע להגישבמ הטחלה בלההתק .5
 .יעהמצ לשפות שותה זהוחתאם לין ובהי כל דעל פ

והם ציע מהתימה של שי החרול ידי מנחתמו עספחיו, זה ונוחרבות הנלוותיה, לל כ הצעות, עלהזמנה להציע ה .6
 בר ועניין.כל דל יעמצה תם אחייבימ

 .יעצמהשותפים בל ש תות זהודעת םוליצתק הע, ק מורשהסר עושואיעתק של ה הזבף ורמצ .7

 
 _____________________      ______________ך: ריתא

 ו"דעחתימת                                              
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 1ה'מסמך 
 המציע וצע מטעם מצהיר בדבר האגרונום הת

 ( 1עת המציע באמת מידה מס' )כות הצאי דניקו לצורךו 4.3בתנאי הסף  שרנדכ

 דובלכ
 ןורת קדימה צעצה מקומיומ

 
כי עלי לומר את האמת י רתזהשהו ______, לאחר________ ס'מ .ז.ת שאנו, _______________ מ,אני הח"

 :קמןר בזאת כדלמצהי בחוק,ם הקבועים שינולע צפוי היאמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהכולה ואת ה

 ףעיבסט המפור ףסה "( בתנאיציעמה"______ )להלן: _____עמידת ______זאת להוכחת  צהרתיה ןנותי הננ .1

 . א'למסמך  4.3

 במכרז המציע תזכה ככל שהצעת, נשוא המכרזם השירותים המבוקשי ןיות נותהל עיצמהטעם וצע מהמ וםרונהאג .2

 ."(מוצעהנום והאגר"לן: )לה ,הינו  ___________ ת.ז. _________

 :ןכמפורט להל ,על תתי סעיפיו  4.3 בתנאי הסף ותפורטמה רותצטבמהדרישות ה כלבומד עהמוצע  םונהאגרו .3

 הופלחל חסיב סמן ל שי) מאלה דחא האגרונום המוצע הינו, 'אמך למס .134.סף ה אינתנדרש בכ 3.1

 :(הרלוונטית

   (וסקרשום כעיחיד ככל שהוא ) המציע; 

   מציעב ףשות; 

   יעת במצובעל מני; 

   ועד ועד למ 2018ת שנת למתחיפחות הלכל  עביד(מ-בדעוסי יח)ב מציעה  בשכר ע"ימועסק ה עובד

 .צעותשת ההגהאחרון לה

עד ולמ ןכונ ,חקלאותח בג למדעי הצמקלאות בחוהח במדעי A.Bראשון  רואת עלב הינו ם המוצעהאגרונו 3.2

 נדרש בתנאיכ, ותההצע הגשתלון רחעד האן למוכונ ,תעודת אגרונוםעל בוכן  ותההצע שתהגרון לאחה

 .למסמך א' 4.3.2הסף 

  :מצורף  להצעתנו

 במדעי החקלאות בחוג A .Bאשון ואר רת ל עב וני ה צעהמו וםרונהאגה כי /תעודה המעיד /אישורהעתק  •

  ; ות ההצע שתהגרון לאחהעד ולמ ןכונ , חקלאותח בלמדעי הצמ

 שתהגרון לאחהעד ולמ ןכונ ,תעודת אגרונוםעל ב וניה המוצע וםנהאגרוה כי /תעודה המעיד/שוריא תקהע •

 . ותההצע

ועד  2018תחילת בתקופה שמלפחות נים ( ש3)שלוש  של כחמו וןסיניבעל  הינוהאגרונום המוצע  .18.10.1

לשטח של  ,לפחות רשויות מקומיות( 2) תישעבור  י אגרונוםשירותבמתן  למועד הגשת ההצעות, 

)ארבעת  4,800 לפחותשל  מצטבר בהיקף כספיו, במצטבר )או יותר( שויותלשתי הרנם דו 400ת ולפח

 .שנים האמורותלוש המשך ש ,לחודשמ( )לא כולל מע" ₪ (ונה מאותאלפים ושמ

3.3 . 

המפורטים  השירותיםסוגי  ללם את כהכוללישירותים לעניין תנאי סף זה: הינם " םוגרונא ותיריש"

ומעקב שוטפים בנושא עצים וגינון בשטחי ביצוע ביקורות , תפעולליווי, פיקוח,  ,שירותי יעוץלהלן: 

 רדמש הלילנבהתאם נוך חי ות/סדומב בטיחות עצים יסקרביצוע , עצים יסקרביצוע  ,הרשות המקומית

יקים, ת ומזשורשי עצים, מחלו הבאים:התחומים בכל אחד מת גשת חוות דעת מקצועיו, הכנת וההחינוך

 ., גיזום עציםשאותרים, מדגעצים בו
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שבסעיף  ףסה בתנאיתו עמיד חתלצורך הוככאמור  ע מטעם המציעצוהמ האגרונוםרוט ניסיון ילהלן פ

 :א'מך למסבסעיף  (1)ת כנדרש באמת מידה וניקוד איכות של הצעורך צלו א'מך למס .3.34

שם  מס"ד

הרשות 

המקומית 

זמינת  מ

 השירותים 

האגרונום  ישירותר תיאו 

נא ) מיתקו לרשות המקו פשסו 

כיבי השירותים ק את רלמחו

 כללים בניסיון( נם שאינ

 

שטח ה

לגביו נתנו 

שירותי  

 םהאגרונו 

רשות ב

 )בדונמים( 

 כספיף היקה

של טבר המצ

שירותי האגרונום  

סופקו עבור ש

 המקומיתהרשות 

שלוש השנים  ב

בתקופה שמתחילת 

ועד להגשת  2018

נשוא ההצעות 

לא  הניסון המוצג

 כולל מע"מ

  איש
שר הק

ברשות 
 המקומית

שם  )לציין 
, מלא

דו קיפת
, רשותב
ן ו טלפס' מ

ש  אי  של
 (רהקש

 אגרונוםירותי שאספקת   .1
הכוללים  לרשות המקומית

, ליווי, פיקוח, עוץתי ישירו
ומעקב ביצוע ביקורות , עולפת

שוטפים בנושא עצים וגינון 
 ,יתמהרשות המקובשטחי 

ביצוע , עצים יסקרצוע יב
 בטיחות עצים יסקר

בהתאם נוך חי ות/סדמוב
, הכנת נוךיהח הלי משרדלנ
ת גשת חוות דעת מקצועיווה

בכל אחד מהתחומים 
ת שורשי עצים, מחלו הבאים:

וגרים, עצים ביקים, ומז
  .יםום עצ, גיזשאותמד

 

____ __

 םדונ

 - 2018שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2019שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2020שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2021שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 

 אגרונוםירותי שאספקת   .2
הכוללים  ומיתת המקולרש

יקוח, וי, פ, ליושירותי יעוץ
ומעקב ת ביקורוביצוע , תפעול

שוטפים בנושא עצים וגינון 
 ,הרשות המקומיתבשטחי 

ביצוע , עצים יסקר עביצו
 בטיחות עצים יסקר

בהתאם נוך חי ות/סדמוב
, הכנת החינוך הלי משרדלנ
ת גשת חוות דעת מקצועיווה

בכל אחד מהתחומים 
ת , מחלועצים ישורש הבאים:

 יקים, עצים בוגרים,ומז
 , גיזום עציםשאותמד

 

 

____ __
 םדונ

 - 2018שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2019שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2020שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2021שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 

 אגרונוםירותי שאספקת   .3
הכוללים  לרשות המקומית

, ליווי, פיקוח, שירותי יעוץ
 ומעקבת וביצוע ביקור, לעותפ

ים בנושא עצים וגינון שוטפ
 ,הרשות המקומיתבשטחי 

צוע יב, עצים יסקרביצוע 
 בטיחות עצים יסקר

בהתאם נוך חי ות/סדמוב
, הכנת החינוך הלי משרדלנ
ת גשת חוות דעת מקצועיווה

בכל אחד מהתחומים 
ת שורשי עצים, מחלו הבאים:

 

 

____ __
 םדונ

 - 2018ת שנב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2019שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ("עכולל מ

 - 2020שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2021שנת ב
)לא  ₪ ______
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יקים, עצים בוגרים, ומז
 ם עצים, גיזושאותמד

 מ(כולל מע"

 אגרונוםירותי שפקת סא  .4
הכוללים  לרשות המקומית

, ליווי, פיקוח, שירותי יעוץ
ומעקב קורות ביצוע בי, תפעול

עצים וגינון  שוטפים בנושא
 ,הרשות המקומית בשטחי

ביצוע , עצים יסקרביצוע 
 עציםחות יבט יסקר

בהתאם נוך חי ות/סדמוב
, הכנת החינוך הלי משרדלנ
 תגשת חוות דעת מקצועיווה

בכל אחד מהתחומים 
ת שורשי עצים, מחלו הבאים:

יקים, עצים בוגרים, ומז
 , גיזום עציםשאותמד

______ 
 םדונ

 - 2018שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2019שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2020ת נשב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2021שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 

 אגרונוםירותי שאספקת   .5
הכוללים  ומיתלרשות המק
, ליווי, פיקוח, שירותי יעוץ

ומעקב ביצוע ביקורות , תפעול
עצים וגינון  פים בנושאשוט
 ,הרשות המקומיתטחי בש

ביצוע , עצים יסקרביצוע 
 בטיחות עצים יסקר

בהתאם נוך חי ות/סדמוב
, הכנת ךינוחה הלי משרדלנ
ת גשת חוות דעת מקצועיווה

בכל אחד מהתחומים 
ת , מחלושורשי עצים הבאים:

יקים, עצים בוגרים, ומז
 , גיזום עציםשאותמד

 

 

____ __
 םדונ

 - 2018שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(ע"כולל מ

 - 2019שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2020שנת ב
 א)ל ₪ ______

 מ(לל מע"כו
 - 2021שנת ב

)לא  ₪ ______
 מ(כולל מע"

 

 

 

 

 

 

 

 

 אגרונוםירותי שאספקת   .6
הכוללים  לרשות המקומית

ליווי, פיקוח, , שירותי יעוץ
ומעקב ביצוע ביקורות , תפעול

 ושא עצים וגינוןשוטפים בנ
 ,ת המקומיתשוהרבשטחי 

ביצוע , עצים יסקרביצוע 
 בטיחות עצים יסקר

בהתאם ך ונחי ות/סדמוב
, הכנת החינוך הלי משרדלנ
ת גשת חוות דעת מקצועיווה

בכל אחד מהתחומים 
ת שורשי עצים, מחלו :םהבאי

ים, יקים, עצים בוגרומז
 , גיזום עציםשאותמד

 

 

____ __
 םדונ

 - 2018שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2019שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2020שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(מע" כולל

 - 2021שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 

 אגרונוםירותי שאספקת   .7
הכוללים  לרשות המקומית

, ליווי, פיקוח, שירותי יעוץ
עקב מורות ביקו עביצו, תפעול

ון שוטפים בנושא עצים וגינ
 ,הרשות המקומיתבשטחי 

ביצוע , עצים יסקרביצוע 
 בטיחות עצים יסקר

בהתאם נוך חי ות/סדמוב
, הכנת החינוך משרדי להלנ
ת גשת חוות דעת מקצועיווה

בכל אחד מהתחומים 

 

____ __
 םדונ

 - 2018ת נשב
)לא  ₪ ______

 מ(לל מע"כו

 - 2019שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 20209שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2021שנת ב
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ת שורשי עצים, מחלו הבאים:
יקים, עצים בוגרים, ומז
 , גיזום עציםשאותמד

)לא  ₪ ______
 מ(כולל מע"

 אגרונוםירותי שאספקת   .8
הכוללים  לרשות המקומית

, ליווי, פיקוח, שירותי יעוץ
ומעקב ביצוע ביקורות , תפעול

שוטפים בנושא עצים וגינון 
 ,המקומיתת שורהבשטחי 

ביצוע , יםעצ יסקרוע צבי
 בטיחות עצים יסקר

בהתאם נוך חי ות/סדמוב
, הכנת ךהחינו הלי משרדלנ
ת גשת חוות דעת מקצועיווה

בכל אחד מהתחומים 
ת שורשי עצים, מחלו הבאים:

יקים, עצים בוגרים, ומז
 , גיזום עציםשאותמד

 

____ __
 םדונ

 - 2018שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2019 שנתב
)לא  ₪ ______

 מ(ע"מל כול

 - 2020שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 - 2021שנת ב
)לא  ₪ ______

 מ(כולל מע"

 

 .וסח מסמך זהם לנבהתאדי עו"ד על י ע ויאושרציהמי על יד חתםאשר י דף נוסףניתן להוסיף  .להמחשה בלבד ןהלה לעיל טבב השורות •

 מת.ל אילעד צהיריתוכן תוי הלן חתימתזה שמי, ל 3.4

 ______________  _______ _____________ _____________                          
 הירחתימת המצ    מציעהבתפקיד                 שם        אריךת                     

 
 וראיש

 
_ _________בפני _פיע/ה הו _____ן, מאשר/ת בזה כי ביום ____ך די____ עור__אני החתום מטה _____

טעם ה ממיתהח רשהוינו מה__________ ואשר ודת זהות מס' __פי תעה על שזיהיתיו//תישאי ת ליהמוכר/
היה צפוי/ה לעונשים יה/תוכי יה ואת האמת בלבדכולה  אמתמר את היו/ה לולעכי  שהזהרתיו/ה רחיע, ולאהמצ

 ני. עליה בפ ם/מהל וחתה דלעיצהרתו/ת הכונונם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה וק אבועים בחקה
                ____   __________________ 
 ןעורך די ת וחותמתימחת                           

 
 (עצמושהאגרונום המוצע אינו המציע למקרה ששונה ) ם המוצעהאגרונו הצהרת

______ _ עיצמהטעם וצע מהמ האגרונום , שם _________________, ת.ז. __________ח"מהאני  .1

 . המציע תזכה ככל שהצעת, נשוא המכרזם המבוקשי יםהשירות ןיות נותהל

וכמפורט בתצהיר  ,על תתי סעיפיו למכרז 4.3 בתנאי הסף ותפורטמה רותצטבמהות שדריה כלבומד עאני  .2

 . ביחס אלית לעניין הניסיון המוצהר , לרבוהמציע שלעיל

 

 מת.ל אידלע צהיריתוכן תוי הלן חתימתזה שמי, ל .3

 ______________  _______ _____________ 
 הירחתימת המצ                  שם        אריךת                     
 

 וראיש
_ _________בפני _פיע/ה הו _____ן, מאשר/ת בזה כי ביום ____ך די____ עור__אני החתום מטה _____

טעם ה ממיתהח הרשוינו מה_________ ואשר _ודת זהות מס' __פי תעה על ית/שזיהיתיו/איש ת ליהמוכר/
היה צפוי/ה לעונשים יה/תוכי יה ואת האמת בלבד הכול אמתמר את היו/ה לולעכי  שהזהרתיו/ה רחיע, ולאהמצ

 ני. עליה בפ ם/מהל וחתה דלעיצהרתו/ת הכונונם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה וק אבועים בחקה
                ____   __________________ 
 ןעורך די ת וחותמתימחת                           
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 2ה'מסמך 
 מכתב ההמלצה סחונ

   ( 2)ה מס' באמת מיד ההצעה איכות לצורך ניקוד
 

 כבודל

 מועצה מקומית קדימה צורן 

 
 תאריך:__________

 _____________שם המציע עבורו ניתנת ההמלצה:_____

 __________סופקו השירותים:____ הלרשות המקומית השם 

 :________________ רשות המקומיתדו בפקיות שם הממליץ

שם האגרונום שסיפק  ן אתלציי) __________________ המוצע מטעמו םבאמצעות האגרונו ,מציע סיפקה
ועד למועד  2018בתקופה שמתחילת , שלוש שנים לפחות( )1.1.2018בתקופה שמ שנים ) ___משך  ,בפועל את השירותים(

עבור  י אגרונוםשירות בשנת____,    ___לחודש ___ -עד בשנת____,    ___לחודש ___ -מ  , (ההצעותהגשת 
ביצוע , תפעול, ליווי, פיקוח, עוץתי יושירלן: המפורטים לה השירותיםסוגי  להכוללים את כל, הרשות המקומית

חות בטי יסקרביצוע , עצים ירסקביצוע  ,הרשות המקומיתומעקב שוטפים בנושא עצים וגינון בשטחי ביקורות 

בכל אחד מהתחומים ת גשת חוות דעת מקצועיו, הכנת וההחינוך י משרדהללנבהתאם נוך חי ות/סדמוב עצים
 ., גיזום עציםשאותוגרים, מדעצים ב יקים,מזת ושורשי עצים, מחלו הבאים:

 (1-10ציון ) רמטרפה "דמס

 הגבוה ביותר( 10הנמוך ביותר,  1)

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שירותיות 1

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זמינות 2

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מקצועיות 3

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 עמידה בלוחות זמנים 4

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 כלליתן רצות שביעו 5

          

 

 ". 1ד בציון "טר שלא ינוקד, ייחשב כפרמטר שנוקפרמל. מהפרמטרים בטבלה לעי יש לנקד ביחס לכל אחד *

ם בכתב לא יובאו בחשבון יאו ציונ" בלבד, על ידי סימון הציון בטבלה לעיל. הערות 10" עד "1*יש לנקד בציון של "

 לצה. ההמד לצורך ניקו

 

_______________________ 

  מליץחתימת המ
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 ו'מסמך 
 

  דות מסוימים,של עברייני מין במוס ין החוק למניעת העסקהלעני תצהיר
 2001-תשס"א

 

 לכבוד

 מועצה מקומית קדימה צורן 

 

 ג.א.נ., 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

מת הרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האזאחר שהול    ת.ז.     אני הח"מ 

  בזאת לאמור: חייבומת לבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהירב

"( שהנני משמש בו כ____________ המציע______ )להלן: "מטעם המציע _____________ זה ניתןתצהירי  .1

 ומוסמך להצהיר ולהתחייב בשמו. 

 על תקנותיו.   2001 –, התשס"א מסויימיםוסדות ן במראות החוק למניעת העסקה של עברייני מיואת כל הם לקיי .2

 )איסור העסקה ועיסוק(: בחוק זה  2בהתאם לסעיף 

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

 שאותה ביצע בהיותו בגיר. 

 ד.ר בסעיף קטן )א( לא יעסוק בעבודה במוסורשע כאמהובגיר ש )ב(   

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

שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית  20 –מאסר נידון לשנים לאחר ההרשעה, ואם  20ועד 

 ." הסוהר בשל אותה עבירה

, רןמה צוהמקומית קדי המועצעבור השירותי אגרונום למוסדות חינוך  ןלמת זה, לפיכך, ככל שאזכה במכרז  .3

 . ידי -בחוק מכל המועסקים עלאישור ממשטרת ישראל כנדרש  המועצהאציג לידי 

 
 

 

 

 

 

__________________  
 

__________________ 

 ת המצהירחתימ  תאריך

 אישור
 

 

 

 

 

 

 

____ המוכר/ת לי ____ה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___זאשר/ת באני החתום מטה ___________ עורך דין, מ

מטעם המציע, ולאחר  __ ואשר הינו מורשה החתימהאישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' __________

 היה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/ת יו/ה כישהזהרת

 מה עליה בפני. /וחתםשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל עיעשה/ת

           

                _____________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                           
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 ' זך ממס

 ת דמוקו תוע רשהר ד עי ר הבבד צהירת
 בודכל

 ורןית קדימה צמקוממועצה 

 

 ,.ג.א.נ

 
ת מאת האכי עלי לומר אחר שהוזהרתי ל     תזהוס' מ    אני הח"מ 

 :מורר בזאת לאימצה ק,חוב יםעבונשים הקהיה צפוי לעולא אעשה כן אאם  וכי בד,בל ה ואת האמתולכ

 :ם יחידעמט שתהצעה מוגרה שהקבמ

 גיש.י מננשה תיצעה הכספלהף ורצבמ ןה ניתרי זהיתצ .1

ת ירובעת, בעושת ההצלהג אחרוןועד הלמ מושקד תונואחרה ניםהש 7 בם ילילפב תיי לא הורשעהיר כצמ ינהרי .2

רות ביבעאו /ו ושנגד רככו/או  אדם שלו ופג דנג, כ1977-שין, תשל"זנעוק הל פי חוו עינה, ו/אהמד בטחון נגד
 םהלינתמ אכן כי ליישנו, ותה אלאשר  ,זהרז כמא ושנ העבודות גסומ תדוובצוע עבבי יקלתחום עיסו עותהנוג

 .מורכארה יבע ןבגי םיכיהל ידגנ
 גלר טתיפשו/או ל געים לפירוקוהנם משפטיים יכיו/או הל יותטות משפביעת גדינכדות ומי לא עיר כי מצההננ .3

 נכסים.כינוס לאו /ו

ציע לפרט את מה לעעיל, ל 3או /ו 2 ףעיכמפורט בסם כייהל ום נגדנהלימתאו ש/רשע ווע היככל שהמצ ופין,לחיל
 דיןני עורך בפ תומאומ ידול ם עותיר חצהום, בתלהי וןנכ וס בגינםטטהס תאל והנ" םיכיההל ואו/ עותשרהה סוג

 ו.תצעולצרפו לה

 

 :ה רשומה(ינשאת )לרבות שותפו אגידת עםמטת שוגההצעה מבמקרה ש

 (."ציעהמ" ן:ללה) _________________יע צהמ __ מטעם________ש כ ____משמ הנני .1

  זה. למכרז שמוהתחייב בל סמךמו יננשהויע מצהש ישמג צעה הכספיתהל ףרוצבמ יתןה נז רייהתצ .2

ן רואחה עדשקדמו למו תרונוהאח יםשנה 7ים ב יללבפ עוא הורשלעליו, מי מבהמציע, או  כי הירהנני מצ .3
או ו/ אדםל ש ופגוגד כנ, 1977-ז"שלת ,וק העונשיןל פי חאו ע/ו ,המדינהחון גד בטבירות נ, בעלהגשת ההצעות

 שרא ,ז זהמכר שואנת העבודו וגמס תעבודוהוע ביצציע בהמשל קו וסיע םתחול תעוגהנו או בעבירות/ו שוכר
 .רואמין עבירה כגים בליכהו גדנם מתנהלי אכן כי לו, ונהתייש לא

 ותטיפשמ עותתבי ציע,המ ליהנממ ו/או מי המציע,עלי במ יו/או מיע, ד המצדות כנגעומ הנני מצהיר כי לא .4
 כסים.נוס או לכינ/ו רגלטת ישפל וו/אק וירפם ליטיים הנוגעפמש םיכהליאו ו/

, על יללע 4ו ו/א 3 סעיףבורט כמפ יםיכלה ות ו/אועימות הרשקי ,מבעליוו מי ע ו/אד המציכנגל שפין, ככלולחי
די ל יע וםתחר צהיבת, היוםל ןכונ םסטטוס בגינואת ה הנ"ל יםכו ההליו/א רשעותסוג הה ט אתהמציע לפר

 מציע.העת צרפו להצולין ך דרועי נבפ מתומאויע צמה מטעם המיחתה השמור

 

______________      _____________       
  ירההמצ ימתתח                    תאריך

          
 

 שוריא
 

י ___________ בפנ ____ הופיע/הזה כי ביום _____אשר/ת בין, מד עורך_________ __מטה אני החתום 
מטעם  ימהורשה החתמ ה/ינוהואשר ___________ דת זהות מס' _פי תעו על ו/היזיהיתאישית/ש לי תר/המוכ

שים ונה לעתהיה צפוי/היה/כי יו את האמת בלבדוולה כ האמתת אר ה לומ/ותיו/ה כי עליזהרולאחר שה המציע
 ני.פב דלעיל וחתם/מה עליהו/ה נכונות הצהרתתעשה כן, אישר/ה א יעשה/אם ל וקם בחהקבועי

            

______________  ___    _________________            

  ו"דתימת עח                   עו"דמת חות                              
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 ' ח מסמך

 מכי המכרז מס תחשיפהסכמה ל-מה/איכהס
 (ציעמעמדת ה טי לביטויק הרלוונחלא הלא למנ)

 בודכל

 ורןית קדימה צצה מקוממוע

 
לקיה וא על כל חהו תעות הצלרב ,זכרמה ימכסשיפת מה לחירתע ואגש בקשה תו בו מקרהשב תבזאע מודיע ציהמ
  הינה: ותמדע הזוכה,רת יחרי בן אחיבו יפנבין ל ,רזלמכ אושה בשלל ובכ

 
  זו:ה ר הסכמימתו לאישוחת ומצרףמטעמו ז כרממסמכי הל ת כשיפחלים מסכ .1

 
  ע(ציממת __ )חתי________כי המכרז: _חשיפת מסמים למסכ

 

ים מעטה דיסול וע י הפרוטמכים, לפסהמ תרת יתשיפלח םיסכמ נוואיהמכרז י מכסממ קשיפת חללח םמסכי .2
  ים: הבא

   סכמת: מו םתחשיפשים כממס  .א
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

   פתם:ימה לחשין הסכם שאימסמכ  .ב
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

  : להנ" כיםם לחשיפת המסממסכיו אינהמציע טעמים בגינם ה  .ג
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
 .ידוןלא ת -לאי החשיפה  יעהמצקי ה נימובטו רפוא ילר שא םלשהם כיכממס יפתחש איכי בקשה ל יובהר

 ת המחיר.הצע פתחשיתנגד ללא ניתן לה ,שפטמדת בתי הלעמ אםבהת יבהר ככן יו
 
 

__________________ 
  וחתימת המציע ותמת ח               

 

 

  הבהרה

 

ם מכיואילו מס םסמכיאת המ וףשלחלטה אם , אך ההחווקיהמציע ולנימ לעמדת הדעת יתןת מועצהשה ,בזאתמובהר 

 ת יחייב אחרת.שפטישל ערכאה מ ת, אלא אם צולעדי, בה מועצהבידי ורה סהמציע, מ של מכרזתוך מסמכי החשוף מל
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 'ט ךממס

 ה עצ מוה  תמליא  רחבלו ו/א מיתהמועצה המקו  דבו לע הקרב   רדעה  הצהרה בדבר

 
 __________:יךתאר

 בודכל

 ורןית קדימה צוממועצה מק

 

 .,נא.ג.

 ז פומבימכרלרת הצעתי במסג ("יעמצה" :__ )להלן________________________וגשת על ידי מזו  צהרהה .1

חלק  ומהווה "(ההמועצהלן: "ל) רןמה צוקדי המקומית עבור המועצהלמתן שירותי אגרונום  06/2021מס' 

 .רזכבמ מהצעתיבלתי נפרד 

 הבאים:ראות הסעיפים י את הוידיעתביאה להקדימה צורן ת המקומיועצה כי המ תר בזאימצה יהננ .2

 מן:הקובע כדלק "(תומיוקמת הצו המועצו" )להלן: 1950-אשי"מיות, תהמקוות צצו המועל)א( א103 ס' .2.1

 רהשה על עם חלק העולאמורייש לאחד מהאו תאגיד ש ,וכנו או שותפו, סקרובו חבר מועצה,"
סקה  ד לחוזה או לעיהיה צ ו, לא חראי במנהל או עובד או שאחד מהם וחיו אואו בר הונובוזים אח

 ."אח או אחות ה, בן או בת,הור בן זוג, -" רובקלענין זה, " ועצה;עם המ

 קובע יותמויות המקושרב רי הציבורחשל נבים עניינוד עת ניגם למניר כלליבדבההודעה של )א( 12 לכל .2.2

  :מןכדלק

חבר  -" העצומ רחב"זה,  לענין ;תמימקוהרשות הם עסקה ו לעה אחוזלצד  הייהא ל ועצההמ ברח"
 רוב"ו"ק ה"ליטעל ש"ב דרותהג)ראה ה בו יטלשעלי ו בברוקאו  אשהואגיד ו תאו ובאו קר הצעמו

 ".()ב((5)1-( ו()ב1)1בסעיף 

  י:ובע כקה( דשסח חהעיריות )נו דת)א( לפקו 174 ףסעי .2.3

י די לע וא ומצדי עי, על ןייפעקרין או במישב יין,ונמעאו  עה נוגייהא ל הועצמ לש דבואו ע"פקיד 
    ."הענעת למוצהמב עבודהבשום ו ועצהמהעם  הנעשש זהוח בשוםכנו, וס או או שותפו וזוג-בן

  :כיהצהיר קש להודיע ולמב נים לכך הנבהתא .3

א אחות ואף ל אח או ,או בת , בןה, הורוגזן ב(: ותרמיה קלמחו יש) ילין לי/יש אאת המועצה יבין חברי מל .3.1

 ף.ו שותסוכן אמי שאני לו  

 העשרולה על ק העחלהם ד מלאח ישש פו,שות או ונוכס, קרובוה, עצר מוב( חריותהמ יש למחוק) יש/אין .3.2

 אחראי ובדע ל אוההם מנד משאחו י אתאת הצע שתיהג ותובאמצע מועצהו של היווחהונו או ברים באחוז

 בו.

 .מועצהבד וכן העובו סאותף וג, שזבן  (רתיוהמ קמחול יש) יל שי/יאין ל .3.3

יל, או אם ער לאמורבה כקלי יש אם  יצעתת הא לרשאי לפסו התהי מועצהל השם רזיכועדת המ יי כל ועדי .4

 נה.נכו ה לאהצהרי סרתמ

 .מתא נוזו הי הצהרור בהאים, והאמלומ כוניםם נניתי לעיל המסרם שהפרטי את כיהיר בזצי מאנ .5

, תיוצות המקומצו המועל( 3()א)ב103 סעיף הוראותן בכלל ובפרט מוראות כל דירוע מהגכדי ל לעיל באמור ןיא .6

 )א(א103עיף י סהתקשרות לפתיר ת להאירש ור שר הפניםמחבריה ובאיש 2/3 רוב שלצה במועהמועצת  לפיהן

 .ברשומותרסמו ותנאיו פו שהאישור לבדבו ות המקומיותועצצו המל

  
 _________________: _ציעמת המחתי  ___________________ :יעצהמ םש
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 ' ימך סמ

 ם ד ענייניה על העדר ניגוהצהר
 

 __________:יךרתא
 בודכל

 ןורית קדימה צמקוממועצה 

 

 ג.א.נ.,

 06/2021מס'  יז פומבמכרלהצעתי ( במסגרת "עהמצי" :)להלן  _________________________ת על ידי _מוגשזו  רההצה .1

 ד מהצעתי במכרז.נפרווה חלק בלתי ומה "(העצמו ה)להלן: " רןמה צו המקומית קדי עבור המועצהלמתן שירותי אגרונום 

 איםושנובנים בעניי ואופןה ו כל עניין שהוא, בכל צורמטעמו ו/או למי מטעמלעובד  וו/א יעמצל איןכי  בתחיימוהיר מצ ניהנ .2

או / ו מובד מטעו/או לעו ו ל ירותים, לא יהיהבמהלך מתן הש יכו  זהחוזה ו  כרזמ על פי ההמועצ עבור תיםירושצע יב ם ביהגל

ים לבין מתן חרוקיו הא, בין עיסזה חוזהי על פ העצמוה ורעבים ת שירוהבקשר למתן וא ינים מכל סוג שהעני ניגוד  מטעמו למי

 זה.  הזחוי  פ על עצההמו ורבע השירותים

ובכלל , רזמכשירותים נושא הה ו של ניגוד עניינים בקשר למתןמויאו חשש לק ייניםגוד עניד במצב של נא לעמוב שלחייי מתנא .3

יגוד עניינים כלפי או חשש לקיומו של נ נייניםיגוד ענ של בותי במצאמיד עורם אחר שיו גרותים לכל גוף אשי ה להימנע ממתןז

יינים כאמור, מיד עם נע מצא בניגודל להיני עלואמצב שבשלם  תון אוכל נ עלידי ימ ופןבא יעתחייב להודאני מ .המועצה

 . הועצמהתקשרות עם המשלבי הב של  עליהם, וזאת בכל היוודע לי

 וי מצ, י מטעמוו/או מ ,הוא, אשר לגביהם ל כל עניין, או נושאחוי, עא דיללו דיייבאופן מוכתב ב מועצהיע להודאני מתחייב ל .4

י או עימו אנ ד שבוצשל כל  ין פעילותי, או פעילותוב יישי או עסקיין אכל ענ לע, ניםעניי בניגודמצא להילול ע וא אמציו ו/א

ייב י מתחאנ, מועצהתים להשירו ר למתןקשב יםעניינ דוניג לותי במצב שד אאשר עלול להעמי ין,שרין או בעקיפור, במיקש

  .תםיענלמבכל הקשור מועצה הלפעול בהתאם להוראות 

שש ח וראיתלשאלון  ואלמי ,ומטעמ יממטעמו ו/או  אגרונוםאו /ו המציעכי ב מתחיי הנני ,זה חוזהעל  זוכהה תימתלח תנאיכ .5

ינים בהעסקת עניוד ניגעת חשש לת ומנילבדיק נוהלל "(, בהתאםן לו אשה "ן: )להל זהחול ' גכנספח  סומןהמ יינים,וד ענגלני

טיו ל פרשככ הצמוע ו לציאולהמ ,2/2011פנים מס' ל משרד המנכ" חוזרם בסורשפ ת,ומיוהמקויות יים ברשחיצונ יועצים

 מלאים.

ב מתחיי אני כינוהל זה ו פי-לב לנהוג עחיימתכי אני , 2/11 'מס משרד הפנים ר מנכ"לחוז י מכיר את הוראותנכי א מצהיראני  .6

 בחינה הידי גורמי -ינתו עלובח ם ייניענ דגוניל שון לאיתור חשופס שאלנוהל, לרבות חובת מילוי טות הם את כלל הוראלקיי

 נטיים. הרלב

לון השאת במסגר ייד עלרו מסים שאו בפרטיו/ רותיהצה שיחול בתוכן נויישבכתב בכל  מועצהה אתלעדכן  ייבתחמ יהננ .7

 . ועצהמיות ההנח פישר זה על קבה לולפעו 

 כלפי  םגוד ענייניני צב שלי במתד אועמיהל וללהעישי או עסקי לשהו, אהאמור, אם יהיה לי קשר כ בלי לגרוע מכלליות .8

תן מהטיים ותדירות וונם הרלהמועדי ,השירותים מתןך פירוט פרטי ו, תמועצהי הבאופן מיידי לנציג כך על, אודיע צהמועה

 . השירותים

ל ו, בכ זנושא פנייה  שירותיםר מתן השל ניגוד עניינים גם לאח במצבלעמוד ב שלא תחיימ האמור, אני ותרוע מכלליגי ללב .9

בהם ש לשירותיםן, יפיק, במישרין או בעהנוגעים נייניםבעגורמים שונים  אוגופים  יצגת מלינעוהימות לעניין לרב וא,הש לבש

 ר.ם כאמושירותיתן הלמיינים בקשר ענניגוד  של מצבבם להעמיד אותי ושעלולי מועצהה תא אלווה

 ל צועי, ע המק ודעתול שיקורות, לפי לה ירשא האי העצל המוש יהמשפט ץשהיוע לכך  תו מראשאת הסכמן נותהנני  זהל כלב .10

 ם ייק המקצועית ודעתל אםלתר, בזה לא זהחושל  ולוטבי ו/או על החוזהלחתימת  ניינים כתנאייגוד עת ניענלמהסדר עריכת 

 י דיל ע גרונוםאב שר המשך ההסתייעותינו מאפינם ממין או בהיקף כזה שאהשר ם, אניעניי ד ניגול חשש ים ו/אויניגוד ענינ

 . הועצמה

 וד עניינים. גלקיום ני חשש  בגין ףעל הסועמד מ לפסולרשאית זים כרמת העדוכי דוע לי כי יאשר נני מה .11
 

 

 __________________: ציעחתימת המ  ___________________יע: המצ םש
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 ' אימך מס

 מכרז ום אי תא ר בדברתצהי
 __________:יךתאר

 בודכל

 רןוית קדימה צועצה מקוממ

 

 ,נ.ג.א.

כולה  תאת האמר שהוזהרתי כי עלי לומר אח________, ל______מס'  .ת.ז נושא_, _____________מ, _הח"ני א
 מן:לקצהיר בזאת כדמעים בחוק, ובקה לעונשים ה צפוילא אעשה כן אהי אם וכי בד,לואת האמת ב

 .ונהליומ ציעמה שםלהצהיר ב "(, ומוסמךעציהמ_ )"_______ מטעם ___________________שמש כ_מ הנני .1

 עבור המועצהם למתן שירותי אגרונו 06/2021מס'  ימכרז פומבל מציעה ם הצעתשר עבק ניתןזה  תצהירי .2
 ."(רזהמכ)להלן: " רןמה צוהמקומית קדי

 .למכרז מציעמטעם ה להצעה המוגשת מציעשרה אשר אחראי במהא אני נוש .3

דר או קשר הסצות, התייעעצמאי, ללא  ןבאופ ציעדי המעל י ולמכרז הוחלט יעמצבהצעת ה עיםמופיים הירמחה .4
 .פוטנציאלי אחר יעמצ ו עםאחר א מציעעם 

תאגיד אשר יש לו את  וא ת למכרזעוע הצגורם אשר מציל ני כוצגו בפרז לא הלמכ יעמצהעת הצהמחירים ב .5
 יע הצעות למכרז.הפוטנציאל להצ

 למכרז. הצעה שתחרה אחר מלהגילהניא מ ןבניסיורב מעו תיייהא ל .6

 למכרז. ציעמכה יותר מהצעת הנמואו  אחר להגיש הצעה גבוהה יעמצלרום לג ןבניסיומעורב  תייילא ה .7

 סוג שהוא. למכחרותית ת בלתילהגיש הצעה  רהום למתחלגר ןבניסיו ורבמע הייתי לא .8

תחרה או מ הכלשהו עם מתחר דין ודבריםאו סדר ות הקבבע יתת בתום לב ולא נעשלמכרז מוגש המציעהצעת  .9
 רז.חר במכא יאליפוטנצ

  תשובה(.ת הל אבעיגו מן)יש לס נכוןנכון / לא  –כרז ם מתיאוא כרגע תחת חקירה בחשד למצא נל משתתףה .10

 נא פרט:  ן,לא נכואם 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ ____________ 

בירות של תיאומי ע ותים, לרבקיהעס חוק ההגבלים עלבירות ות בעהאחרונ ניםהש בארבע שעשתתף לא הורהמ .11
 . בה(התשואת  וליגעב )יש לסמן לא נכון נכון /  –מכרזים 

 כון, נא פרט:אם לא נ

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 ועל.ז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפרכמ ל תיאוםע עונשודע לכך כי המ אני .12

 

________________ _    _________________            

 ת המצהירימחת          יךתאר      
 

 ישורא
 

 

_ _____י _____בפנה /הופיע __יום _______מאשר/ת בזה כי ב ין,רך דחתום מטה ___________ עוה אני
 מציעה עםטמ הינו מורשה החתימהעודת זהות מס' ____________ ואשר ת פיו/ה על תיזיהית לי אישית/שר/המוכ

וי/ה לעונשים הקבועים צפתהיה יהיה/ת בלבד וכי אמואת ה האמת כולאת ה רעליו/ה לומ כי שהזהרתיו/החר ולא
  י.פנעליה בם/מה עיל וחתדל ו/ההצהרת ותאישר/ה נכונא יעשה/תעשה כן, ם לוק אבח

 

_____________  ____    _________________            

  עו"דחתימת                   עו"דת תמוח                        
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 ' ביך מסמ
 ציע הנדרשים מהמם פירוט המסמכי

 ו. להצעת צרפויפס זה ובטו" עת המציורביקו בטור "ה ויסמן את בדיקתירתג י סדוק את תכולת המעטפה לפניבמציע ה
 

שיש כים סמהמ תשימ'( או רלמסמך א 4ף סף )סעיין תנאי הה לבה בין מסמך זמצא סתירשת ככל :יםב המציעל לתשומת
של  רהקבמ הצמועזה ומחובת המציעים לפנות ל ךגבר על האמור במסמבמסמך א' יר האמו –למסמך א'(  5 לצרף )סעיף

 אמור.כירה סת

 רתביקו השריהד 'מס
 המציע

  .זכרהמ כיסמלמ 'במסמך כ עהקבוסח בנו הכספיתע וההצעה מצית הרהצה  .1

 ת ניהוליפאכ) יםציבורי גופים עסקאותחוק  יפל ותורשומ תונושבח סיקנפ על ניהול אישור תקף העתק  .2
 .1976-ושל"תהחובות מס(  וםשלותות חשבונ

 

 ,1976-ל"ושת, הבורייםופים ציק עסקאות ג)א( לחו1ב2עיף ב( ובסב)2 סעיף ה בתנאידעמיהיר בדבר תצ  .3
 .'גבמסמך וע סח הקבבנו

 

  .רמס במקו יוכר נייעועל ש ד שומהקיפ אתף מתק אישור העתק  .4
בהתאם  וזאת 1975-בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"וישומו רהמעיד על אישור העתק   .5

 .  ישור עוסק מורשה, מלכ"ר, עוסק פטור(המשפטית של המציע )כגון א לאישיות
 

 ןדי יפ על נהלהמת םבמרש וםרש המציע ותהי על אישורהעתק  צעתויצרף לה, תאגיד הינו שהמציעככל   .6
מועד ני הלפימים  30שאינו עולה על  עדולמ עדכני טפלוכן  ת(והתאגדודת תע ןוג)כ ווגמס יםדיגאת ביגל

 יעהמצשל ת טישפיות המשי, בהתאם לאענטי למצים הרלווהרשרי מספ במכרז ותעהצגשת הן לחרוהא
 .יצורף אישור ניהול תקין בתוקף(-)במקרה שך עמותה

 

שם ב המתיחה מורשיפרטי  ובדבר ל המציעשהמשפטית יות האישבדבר , פרטי המציער ו"ד בדבע ראישו  .7
סח ונב ,ל המציעשלאישיות המשפטית  בהתאם(, )ככל שישנם המציעלי המנו עמציעלי הב טירפ, מציעה

 .זרמכי המכסמל 'ד ךמסמבע הקבו

 

י סמכלמ 1'ה במסמךע בוהקסח בנו ,.34 הסףי בתנא כנדרש המציעמטעם  צעהמו האגרונום ברבד ירצהת  .8
 .עו"דעל ידי ת כדין מואמו, צעהמוהאגרונום המציע ועל ידי י ידעל חתום  ,זהמכר

 

 המציע  להם סיפק מרשויות מקומיותלמכרז,  2'כמסמך ההמצורף  כתב ההמלצהנוסח ממכתבי המלצה ב  .9
 .ידתו בתנאי הסף כחת עמו להוואשר הוצגו על יד, באמצעות האגרונום המוצע מטעמו ,םנוגרואשירותי 

 

 :מוצעה אגרונוםביחס למסמכים   .10

 במדעי החקלאות בחוג A.Bראשון  רעל תואב וניה המוצע האגרונוםה כי /דתעודה המעי/ישוראהעתק  .א
 ;ותההצע שתהגל רוןאחהעד ולמ ןכונ ,חקלאותח במלמדעי הצ

רון אחהעד ולמ ןכונ ,תעודת אגרונוםעל ב וניה המוצע האגרונוםה כי /תעודה המעיד/אישורהעתק  .ב
 .ותההצע שתהגל

 

  .מכרזה יכסמשת מעל רכיה דיהמע קבלהק תעה  .11
קה של עברייני מין בדרישות החוק למניעת העס מטעמו האגרונום המוצעו בדבר עמידת המציע תצהיר  .12

י יד על חתום רז,כהמי מכסמל 'ו סמךמב ח הקבועוסנב ,על תקנותיו 2001-התשס"א מסוימיםבמוסדות 
 ין.מת כדומאו מציעה

 

  .יןמת כדוומא מציעהי יד על חתום ,'ז סמךמב קבועח הוסנב, ותודמעות קתצהיר בדבר העדר הרש  .13

  .'ח מךבמס בנוסח הקבוע, י הצעתוסמכמת לחשיפ מציעהל ש המכאי הס/מההסכ ברבד אישור  .14
  .' טך סממבוע בנוסח הקב ,יאת המועצהמל ברלח אוו/ת ימהמקו מועצהה לעובד קרבה רדעה רבבדהצהרה   .15
  .'י ךבמסמ ועבח הקוסבנ ,יניםניע עדר ניגודבדבר היהצהרה   .16
  .'אי מסמךבבנוסח הקבוע  ,רזאי תיאום מכ רבבד הירצת  .17
  (.לוכא כן נעשווא לככ) מועצהעל ידי הצאו שהו תהרוסמכי ההבממק עות  .18
   זהמכר סמכימ כל  .19
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 אגרונום ירותיש מתןלסגרת מ חוזה
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 מן:לקכד דדיםהצ ביןם כוהוס ך הוצהר,לכ אי

 מבוא .1

נועדו  העיפים בחוזה זסה ותרותכ ו.יתנאי מתנאזקת בחונו מהיפרד נ ילתבלק חמהווה  זהה זלחווא מבה .1.1

חלק ים זה מהווחוזה פים לצורמהה. הנספחים ה זוזח ותארהורשנות ו לפשישמ בלבד, ולא תוחולשם הנ

 ו.חיפולנסזה לחוא יונה הזה", הכוחוה" רמנאש קוםכל מנו, ובד הימפרי נלתב

  .הוראות החוזה ובריג ו,חיספנן הוראות לבי זהוהח תאוהור יןבה רסתי של קרהל מבכ לעיל, וראף האמ על .1.2

 הגדרות .2

 חרתא כוונהאם ן )אלא צידב גדרותהה ,ןלמונחים להליו יהה וזחהמ ים חלקמהווהכים ובכל המסמ הה זבחוז

  (:יןענישל  שתמעת מגופומ

 חוזה זה ונספחיו, לרבות כל מסמך שיצורף לחוזה בעתיד.  -" החוזה" .2.1
 .רןודימה צית קומקהמ המועצה   - "צהעמוה" .2.2
, ןרמה צומית קדיהמקו עבור המועצהאגרונום  רותילמתן שי 06/2021מכרז פומבי מס'  - "המכרז" .2.3

 שפורסם על ידי המועצה.
 ה.חוזה זרך צול לכמנהש משל ך על ידהמסהו , אשרהועצמנציג ה  - "המנהל" .2.4
רותי יעוץ, ליווי, פיקוח, ילרבות מתן שלמועצה אגרונום שירותי  -"שירותי אגרונום" או "יםותירשה" .2.5

ועצה,  ביצוע סקרי ים בנושא עצים וגינון בשטחי המפעול, ביצוע ביקורות ומעקב שוטפת
ם במוסדות חינוך בהתאם לנהלי מרד בטיחות עציסקרי , ביצוע בטיחות עציםם ויעצ

יציבות עצים וענפים בתחום וסקרי בדיקת כולל  - החינוך וכל רשות מוסמכת, לרבות
 ת מוסמכת,רשווכל החינוך התאם לנהלי משרד ובסמוך לגדרות מבחוץ במוסד החינוך 

לות שורשי עצים, מח ד מהתחומים הבאים:בכל אחמקצועיות  עתדנת והגשת חוות הכ
אספקת כלל ייבויות וביצוע כל ההתחוכן , ומזיקים, עצים בוגרים, מדשאות, וגיזום עצים
בהתאם כי המכרז והחוזה על נספחיהם, מהשירותים הנלווים לכך, והכל כמפורט במס



 

 _________________  :עצימת התימח                                     36    ןדי יכר ומשרד ע -רץ ושות'יינהרר, שפרב  ריש,ות לפמורש ל הזכויותכ  ©

לים לוירותים כ. השדיןובהתאם להוראות כל  חיות המנהל, בהתאם להנלהזמנת העבודה
ו בכל רטוו שיפת אלוזה על נספחיו, לרב חוזהספק בל הש תויויביהתחעולות והאת כלל הפ

שם השלמת ביצוע השירותים להמתבקשת , ולרבות כל פעולה פיתפציס םשירות/ית מנהז
כל  נהל ו/או לפי הוראותהמ , לפי הוראותובין אם לאו חיופעל נס חוזהטו בבין אם פור

 . דין
, הרלוונטיים ת תנאי הסףלרבות בדרישו איו,ותנרז כהמאשר עומד בדרישות  אגרונום  - "אגרונום" .2.6

למתן  עהנוגל בכ ספקהישמש כאיש הקשר מטעם  האגרונוםהמועצה. ור כל בכפוף לאישה
 , צההמוע של שירות/יםלהזמנת ה ובהתאםפוף כב, םירותיויבצע בפועל את הש םותיירהש

בהתאם ו ,חיהםחוזה על נספוראות המכרז והל בהתאם לההכ, וצהמועהנחיות הבהתאם ל
 עת לעת.כפי שינתנו מ המועצהשות דריל

י כל מ , וכןסמכיםוומורשיו המ םותינותן השירהספק /של ו גינצית לרבו -" םותינותן השיר"או  הספק"" .2.7
 .םירותישהע וציבב וממטעושמו בפועל ש

ה לא סקים על ידו אומועה או/ו וחילישו/או  םיותנותן השירהספק/ו של דיעוב - "קספעובדי ה" .2.8
 יםשירותע היצובביו ליחשדי יעל ו איו דדי עובעל י דו אועל יכשו ו יררו אשכיו םיהתששרו

 ו.דלימחלאו  ולמעשידין  כלפי ראי על חא פקסשהן וכל מי יהאל ו בקשרא
רותים י מפרט השי, לפםרימוגד םייספציפ יםשירותלביצוע  עצהשל המו הזמנה בכתב-"שירות/יםזמנת ה" .2.9

התאם לצרכי תים הפרטנית, ברושיהמנת להז , בהתאםפים שיקבעונוס פרטים ו/או
  .עצהמוה

 יםהשירותהתקשרות והת מהו .3

התאם לדרישות ב ,כהגדרתם לעילמועצה לאגרונום שירותי תן למקשרות תההינה  ספקהם ע ההתקשרות

 .עת לעתמהמועצה 

 ספקהת והתחייבויוצהרות ה .4

 :לקמןכדתחייב בזאת, ומ צהירמ ספקה
ביצוע , , ליווי, פיקוח, תפעולשירותי יעוץמתן מועצה לרבות לאגרונום שירותי תן מבזאת מזמינה  מועצהה .4.1

בדיקת יציבות  -ם עצי תבטיחו ירסק ועביצ  ,ומעקב שוטפים בנושא עצים וגינון בשטחי המועצהביקורות 

כלל  אספקתוכן  בהתאם לנהלי משרד החינוך ת מבחוץגדרונוך ובסמוך לתחום מוסד החים בוענפי םעצי

 ותיםשירותן הנו ה זהלחוז 'אנספח כהמצ"ב  תיםשירובמפרט ה ורטפמל םבהתא, לכך שירותים הנלוויםה

 וזהח ותראובהתאם להו רכיהוצ צהמועה ותדרישלו ת החוזהלהוראו אםתבה יםירותהש אתיב לספק תחימ

 .זה

מוסמך גרונום אהאגרונום, שהינו באמצעות  ,ם לעילכהגדרת יםתירושה אתק פסל יבתחימ ותן השירותיםנ .4.2

ם אתובה וצרכיה ות המועצהישו בהתאם לדרו/א הבודת העזמנהו בשיקבע תוישדרל בהתאם ,מטעמו

 אוו/ תרוההתקש ופתך תקמהלבו נכדיעוי שכפו יוכפי שיה דיןאות כל הורלתאם בה או/ו הז זהחו ותראלהו

 נחיותהלם התאבאו ו/ ירותיםע השיצות בבע אגרונוםהעל  תועיות החלוצהמק ישותדרוה התאם להנחיותב

 כפי תיםוע השירוצילב תת הרלוונטיווהרשויות יהנחם לבהתא וא/ו רד החקלאותחינוך ו/או משה שרדמ

 .תרוההתקש הלך תקופתנו במדכועיי שכפו יהיוש

את  ספקל כל דין פי לע יםירכש מטעמו והאגרונום אהו כיר צהימ ספקה ,לעילור מות האללימכ רועלגי לבמ .4.3

כל ן כהמתנהל על פי דיבכל מרשם  מיםרשו, כי הם ובהתאם לכל דין זהוחל םאהת, בצהמועל יםרותיהש

וא וסוג שה יןמל ת מכום והרישיונתרים, ההיריוישהא כל יעלבהינם כי  שרות זו,התק הנדרש לעניין

ו א ,ותיםרשילמתן הוש הו הדרשלכ יתרה/שוראייון/שיר לוטכל שיב. כםיתורהשי צורך מתןים להדרוש

 י.נושיה ויטול אהב רבדבבכתב  צהועמת הא כןלעד ספקב החייתמ ,יםבו שינוי כועריי

ותשלום  ונותעסקאות גופים ציבורים )אכיפת ניהול חשב חוקם הנדרשים לפי בעל כל האישורי הספק כי .4.4

שור איבעל וכן  מה על שיעור ניכוי מס במקוראישור תקף מאת פקיד שו לבע, 1976 –חובות מס(, התשל"ו 

בהתאם לאישיות המשפטית  וזאת 1975-להוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"ואם בהתרישומו על המעיד 

 ן אישור עוסק מורשה, מלכ"ר, עוסק פטור(. )כגו הספקשל 

-תשס"אהמין במוסדות מסוימים,  יעבריינלמניעת העסקה של ת הוראות החוק הספק מתחייב לקיים א .4.5

מטעמו למוסד  מיו/או  ה, טרם כניסתם של העובדיםלהעביר למועצ. לצורך כך, מתחייב הספק 2001

וייפוי כוח המתיר למועצה לקבל  מי מטעמואו /ו העובדיםלקטינים כאמור בחוק זה, רשימה שמית של 
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ד כאמור רשאים לעבוד במוס בלני המשנהו קו/א טעמומי מו/או ר כי העובדים ממשטרת ישראל אישו

לאחר קבלת האישור כאמור, יהא הספק רשאי לאפשר  יובהר כי רק לקטינים על פי החוק. למען הסר ספק,

לא יתקבל מי מטעמו ו/או ככל שלגבי מי מהעובדים כנס למוסד. מטעמו להיו/או לקבלני המשנה לעובדים 

 ותים במוסד. לבצע את השיר מטעמומי ל ו/או עובדותו אתחייב הספק שלא לאפשר לאישור כאמור, מ

ת וח אדם כשיר, היכול, כוריםשכיה ידע,הומחיות, מההניסיון,  ול י ישבזאת כ יםנותן השירות ד מצהירעו .4.6

 .גבוהה קצועיתוברמה מ תנובמיומ את השירותיםק ם לספדרושיוד הציוה

 םרותינותן השישל ות גדאי ההתכמסזה או במבחובדין,  להגבה כי אין תיםן השירונות ומתחייביר מצה ודע .4.7

 .זה ההשירותים בהתאם לחוזספק ול וזה זהלהתקשרותו בחאגיד(, וא תאם ה)

נותן ע"י  לנתנו בפועם שייעד שירותיה בתמור ותיםרנותן השילשלם לבת מתחיי מועצהי הכ ,יובהר .4.8

 םיפנאובו , במועדיםצהמועע"י הדין ת כושרומאו ותחתומ ביותציקתנות , בהתאם להזמירותיםהש

  ה.חוזה ז תולהורא, ובכפוף זהחוה מכיסבמ אריםמתוה

, תשי"א ועצות המקומיותצו המלבהתאם  50%-ו בא 25%-ב ף השירותיםקת היא דילהגרשאית ל מועצהה .4.9

 .בלעדידעתה ה קוללשים אהתב ר תקציבי,שואיכפוף לוב 1950 -

לא  יםירותנותן השה ולרכיצ על פי םשולחדם ותיירשמתן הלעצור את  בכל עת, ,תרשאי ועצהמיובהר, כי ה .4.10

 בו שלעד לאות קבלושהת שירותיםבתוצרי הוש שימות ת לעשזכאי אתה המועצין כך. הל טענה בגכ היהת

 .יםותן השירותנבאישור  ללא צורךעל פי צרכיה ו

 השירותים ןנות תאף כלשהו מבהיקים תרוין שיזמהלתחייבת מ ינהא מועצההכי  ,שירותיםה נותןידוע ל .4.11

ורכי לצתאם , בהדזמין חלק מהשירותים בלבו להנים אתמשבהיקפים  ותיםמין את השירלהזא רשאית יהו

על  תשומר צהמועה לעדי.תה הבפ"י שיקול דעת וערר באותה ערי השווטמצב הרגול, ההיב, תקצמועצהה

קק דזהי למבליה, דעובבאמצעות , צמהבע ם,צתאו מק םלכו וזה זה,חרותים מושא בצע את השיה לותזכ

 ותן השירותיםנ, ולהמועצהל הבלעדי שה יקול דעתש הכל על פי ,ן השירותיםנות תאם מותישירת הלהזמנ

לצורך  חרא זרלפרסם מכ המועצשאית הכן, רשות כן. כמו לע רחככל שתב המועצה גדכנ ל טענהה כא תהיל

 על חלה דיןף לופהכל בכ כרז,מים ללא השירותן ין חלק מזמאו להם ו/ומיים זהים או דרותבלת שיק

  .מועצהה

ככל תים רוין לביצוע השמית זהיוולנהל המם עורצוף  על קשר מיידיור שמל ביתחימ ן השירותיםנות .4.12

 . עתוצהב להבר לתמורה הכלומע נוספתה ללא כל תמורו תושרהלך תקופת ההתקמב רששייד

ביצוע  את למסורית אשיה רתה ועצהמ, הדלעיל כאמור רותיםשיהבביצוע  תיםנותן השירו יתחיל אם לא .4.13

 כל ועצת ביבהוצאו השירותיםנותן  יב אתחיול צמהעב םבצעחר או לא שירותיםהנותן ידי ל יםותהשיר

ל מחיר יעלו ע ירותיםהש יגם אם מחיר ,אות נלוותצו, לרבות האחר תיםשירונותן אותו די י על רותשי

תאם בהו חוזה זה פ"יע המועצהשל  היתר זכויותימ רועגוזאת מבלי ל ,רותיםותן השינעת בהצ השירותים

 .לכל דין

 זה חוזה בצע עפ"ישעליו ל תיםושיררטי הפדק את כל א בהו כית אזמצהיר ומתחייב ב ותיםרנותן השי .4.14

 ,ההומקצועית גב ברמהם ישירותע את כל הבצלתחייב מוסוגל מ מטעמו מי/כי הואו שירותיםהט מפרו

 . ותעצבמחירי הוה זחוזה מכרז ות הם להוראואתובה מועצהה ןת רצוועת, בשקדנות, לשביבנאמנו

פקידים שהוצגו על ידו במסגרת הת ותים באמצעות בעלייעניק את השירהשירותים מתחייב כי הוא  נותן .4.15

 צעתות המסגרפקיד שהוצגו על ידו ברתו או בזהותו של מי מבעלי התי בהיקף משנותו למכרז. כל שיהצע

הפרה יסודית  ווהתהראות סעיף זה של הו הפרה כי יובהר,. בתובכצה מראש עור המוישלמכרז, יעשה בא

  .המכרז של הוראות

במתן  ר יועסקום אשבדיהעות זהוש לאשר את רולד שאיתר האת המועצה כי נותן השירותיםידוע ל .4.16

 העוסק במתן שירות שירותיםתן הנוד בעולהחליף רשאית לדרוש  המועצן תהא הכועבורה  ירותהש

 .הצמועהתאם להוראת ל מיידית בהפעול ירותיםשהנותן על , והמועצל

 ו להלן: פורטיבמקרים שות לרב ,לא גם בשעות חירוםבאופן מ םהספק מתחייב לספק את השירותי .4.17
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( לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות השר המוסמך ידי-מצב חירום עלהכרזה על  (1
 .1973-ל"דתש

 .1951-ית, תשי"אוננות האזרחהתגג לחוק ה9 מעותו בסעיףשכרזה מצב מיוחד בעורף כמה (2

-ל"אדש(, תש)נוסח ח טרהא לפקודת המש90ו בסעיף י כהגדרתנהכרזה על אירוע כאירוע אסון המו (3
1971. 

 לחוק יסוד הממשלה. 38סעיף אם להוראות על מצב חירום בהתהכרזה  (4

 אגרונום .5

 .ז., .תנותן השירותיםם עמט אגרונום_ __________________"י ו עבוצעיה נשוא החוז םיתוהשיר .5.1

 , שיאושרנותן השירותיםם עמטורם אחר ג "יע________ או ר. __________, מ.________________

 עצה.וע"י המ ובכתבמראש 

ים ההיתר ישיונות,הר ,ההכשרמלוא ה עי בעלמקצו"י הגורם הרק ע וצעויב ותיםשירה ר ספק,למען הס .5.2

 .סףה שותדריבכל  דותים שיעמהשירו ועביצרך ושים לצהאישורים הנדרו

 ר המועצה.עבושירותים ועל את הויספק בפצה עוול המפק מם הסמטע שרכאיש הק גםישמש  אגרונוםה .5.3

ת כמפורט בתנאי הסף. אי רוכשיה שותבדרייעמוד בכל עת,  ספקה ב ע"יוצשיאגרונום הת כי מובהר בזא .5.4

ת אחליף אין לה .זה החוזודית של יס הפרה מהווהאמור נאי הכשירות כהעומד בת אגרונוםהצבת 

סף הישות בכל דרומד גורם העיהיה מחליף השבד של המועצה ובל אישור לת ככל שיתקבלזו אגרונוםה

 .נותשוה שירויותהכו

ורם , בגסיבה שהיא , מכלמטעמו האגרונום ף אתחלילה השירותיםנותן לדרוש מ שמורה הזכותועצה למ .5.5

ו טיב א/ו וריםצאה שהכישמ ם, אראשמם ימי 30 ל לפחותה שזאת בהתראור בעל כישורים מתאימים אח

 של המועצה. לעדיעתה הבול דקבהתאם לשי לכה, ביעות רצונהשינה לא אגרונוםהעבודת 

 .לאלתר ליפולהח ספקה רשייד ליליתפ עבירהל חשדב חקירה פתחתי אגרונוםה כנגדש ככל כי ובהרמ .5.6

 הת החוזפתקו .6
בד, בל מועצה. ה"(חוזהה תקופת" ן:)להל זהחוה ם עלידהצד מתחתימועד מ הנשהינו לזה  הזחול תוקפו ש .6.1

ת ופתק": לןלה) חתא כלקה, חל ושנה אנות ב ספותונ ופותתק 4-ל חוזהת הקופת תא אריךלהשאית ר

  ם.ישנ 5תעלה על  ת לאורסך כל ההתקש "(.הארכהה

 30הל נהמ"י ע בבכת ספקעה לך הודכן על נתתי יל,לע מוראכ ,של החוזה ויך תוקפלהאר מועצההיטה חלה .6.2

 .וזהתום תקופת הח ינלפם יו

 וזהח על ותחתימ עדובמ ועצהמל ספקה איצימ, יללע רומכא חוזהה קופתת תא יךלהאר ועצהמה טהיהחל .6.3

 תנאי פי-על לכה, מועצהה דרושת רשא ראח ךממס לוכ, בתוקף תאינקב תערבוו וחיטב תויסלפו כהההאר

 .החוזה

היה ניתן יאמור, ת כתקופת ההתקשרו םיוועד סבמים, הסתי אשלפרויקט החל לבצע  ק מסגרתספודה מיב .6.4

  פרויקט. הת תום השלמל וזה המסגרת עדחת יך אלהאר

"פ עת עבכל  מנהלה בכתב של ההוראב ל החוזהבטת לאירש אהת צהעמוהעיל, ל מורן האמרוע גלמבלי  .6.5

 ,לויטבן היבג שהםים כליצום פיתחויב בתשלוש בליק ומנימו לכ לתת מבלי, מנהלשל ה ילעדהב שיקול דעתו

ד עועד למש מרא םנחת לווזה כאיחה ו אתכזה ירא הקרמב. שראמ ימים 30של תראה הב תוזא ,עת בכל

 .הודעהוב בהנק

 בחוזה רותתקשהה כי פורשמב תזאב סכםומו רמובה, המכרז מכימסו החוזה תראוהו תרימ ערוגל מבלי .6.6

 יםכממוסה יםגורמה י"ע יביצתק ורשאי לתבלק פיםכפו החוזה חוכמ התמורה וםשלת ןוכ יקפהה ,זה

 .ןדי י"עפ המועצב

 הזוחבה בונקמורה ההה לתז היהכה תראההפת בתקו קספל םולתש ה אשררור דלעיל, התמוהאמ ףא על .6.7

 . זה

במהלך  מטעמו, ונוםאגר, באמצעות פקסה יל ידיסופק ע הה זוזח נשוא פקת השירותק, אסלמען הסר ספ .6.8
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חרת עה איכל מנות השבתו ות,ביתיצומים, שע לם שמקיוך להמב ציף אףרוטף ופן שוזה באוהח תתקופ

  .רתחל אמנההחה ינ א  אםלא הצועמ ובדילה על עחה

  תמורהה .7
תן נול ועצהמתשלם הוזה זה, ות חוראאם להובהת מועצההון רצות ביעלש ,יםותביצוע השיר תמורת .7.1

במכרז  הצעתובמסגרת  השירותים נותןם טעמ הגשהויר שמחהצעת הל בהתאם שיתחוד מורהת יםרותהשי

 .("רהמוהת)להלן: " להלןורט כמפ יןכד, בתוספת מע"מ 'במסמך  -

רותים נותן השי יהיה היא,מכל סיבה ש ,תיםוהשירנעצר מתן  ק ו/אופסהו אוו/החוזה קרה בו בוטל במ .7.2

 תיםורישהופסק מתן ה כוהלמבגין חודש ב. רותיםשיה תק אעניהתקופה בה ה בגיןרק תמורה זכאי ל

ים שירותאת הק הזמן בו העניק פר ללק היחסי שהחשירותים לתמורה עבור נותן הזכאי , יהיה כאמור

 .החודש אותומתוך 

 בין, תההוצאו כל את תוכולל, יםתהשירו צועבי יןבג פיוסו מלא וםתשל הוומה ורההתמ כי, זאתב מובהר .7.3

ומפרט  מכרזה יתנא פי לע ירותיםשה עבביצו וכותרכה ,אוהש וסוג מין מכל ,לליותכ ןיוב מיוחדות

, דםא וחכ תלרבו, זההחו נשוא םותינותן השיר תויוהתחייב לכל מלא כיסוי ווהומה ותלמבשתים שירוה

 תוייבהמתח ההתאמות, תתעודו, ותנוישיר, יםשוראי, היתרים, םביטוחי, ובלותה, םחומרי, רכב כלי, ציוד

 . ב"ויכו ,תיםשירוה מבין יכלשה עבודה ביצוע תתחלה ךרצול

על ום שללת חשבונית קההונפ במהלכודש החו תום עדמומיום  45 וךבת יםנותן השירותל תשולם ההתמור .7.4

  ."(45)"שוטף + יםנותן השירותי יד

 .צהמועי העל יד שר ישולםא פ"י דיןעשיעורו ב מלתמורה מע" ווסףתילעיל,  מורל אף האע .7.5

יד על תבעו ליחו אשר אוים להח, מכל סוג שהוא, הום חובתשל טל אוהי, מס כי כלורש, בהר במפמו דוע .7.6

תנכה מהסכומים המגיעים  העצומה ו על ידו.וישולמ נותן השירותיםולו על יחזה,  וזהח "יעפצוע השירות בי

 םתברעוה מי חובה,לוותש לים, היטת מיסיםא, ובכלל זןכות לפי כל דיניה לום שעלכל סכ יםתן השירותנול

 .השירותים נותןל לוםווה תשי תהאלזכ

 םייצופי, בותלר םסכו כל תן השירותיםנול עגיהמשלום מכל תתהא רשאית לנכות  מועצההי כ, כםסעוד מו .7.7

 וזאת ,מסגרת חוזה זהבו כל הנדרש ממנ של ותבשלמי ביצוע א שר יחולו עליו עקבא ייםכוינו, םמימוסכ

 דין.ל פ כ"וע וזהחפ "ע מועצהל גיעהמה רתאחופה תר ע מכלרומבלי לג

 ת זה.   ירולששור המנהל אי תקבלבפועל ובירות הש צועבביה נמות היקפהתמורה וה מובהר, כי תשלום ןכ .7.8

 בי מאת הגזברותציתק ישורכדין וארת בקבלת הזמנה מאושיקפה והה התמור תשלוםעוד מותנה  .7.9

ותן נלם וושלתל ורושאידין, לא שרת כואמה דעבו מנתללא הז וצעיתבש םירותישתשלומים אלו. ל

     לכך.ר שעה בקטענה ו/או תבי תהיה כל אל רותיםיהש

 ן התשלוםאופ .8

 חודשב צעו על ידווים שברותס לשייחב רטמפודו"ח  מועצהל ותן השירותיםנציא ל חודש ימכלת חיתב .8.1

צעת המחיר , בהתאם להלףשח שחודהבגין  שירותיםנותן ההתמורה המגיעה לל ט שורן חשבון מפוכ ,שחלף

  .ישהג ותהא

, שירותה מתן אחרלש דשולח 10-ל עד לתשלום" מקור" מס יתשבונח/ןחשבו צהמועל גישי ותיםרנותן השי .8.2

 "(.תחשבוני: "ןלהל) כדין שרותמאו יותקציבת תנומהז או/ו חוזהל וףבכפ ולהצעת תאםבה

 או קםלחב ,תובחתימ ויאשרם יםותהשירתן נו ידי על המוגשים הדו"חו ניתוהחשב את יבדוק המנהל .8.3

 . יהבלעד עתוד ולשיקל םאבהת, ב"ווכי מותםשל, בהם המופיעים טיםפרה נכונות תקדיב לאחר, םלואבמ

 או/ו איםמל או/ו כוניםנ אינם יתבונובחש ןבחשבו יםהמופיע הפרטים בו רהבמק כי, בזאת מובהר .8.4

 וא/ו םיונתיק צעלב נותן השירותיםל תרוהוול םרלאש אשל המנהל רשאי ,בחלקם או במלואם, מדויקים

 לא חשבוןה כאילו זאת אוויר חשבוןב צאונמ אשר םיהליקוי פירוט וךת, הבלעדי תודע יקולש ילפ תולמהש

אם ת, בהיםנותן השירותתוקנת על ידי ת מחשבוניד המצאת נה ממועימעד לתשלום המוו מועצהל הומצא
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 .עניין זהב מועצהה אותלהור

 למנהה .9

מלא את ויך מטעמו לכ הנמושי מי וא/ול השל המנ תיוהנחיוו וותיוראכפוף להיהיה  תיםרוהשי ותןנ .9.1

 ונו.יעות רציבויותיו לשבהתחי

וק לבד ,בקרמוסמך לכי המנהל  הרומוצ כםוס, מזה זהלחו בהתאם הלכויות המנסמ וע מיתרלגר מבלי .9.2

 נהלמה שאיזה. כן יהיה רוהחת ווראלה רציפות והכל בהתאם ,יוםק ,םועביצ ,םרמת ,ותיםרהשיקח על ולפ

מה ו/או התא מניםמידה בזע לות ו/או איתקבדבר ט, רויקפל הנהלמ וא/ו רותיםתן השיונודעה לר הלמסו

 ירותיםנותן השעל  נת לערעור.ניתואינה ית הינה סופה ז ייןענלל השל המנתו יל. קביעעל בס"ק א'פורט כמ

 ירותל שו לבקר כר לשולאפ להשתף עמו פעו, להלהמנ ותאר הורא אחלמל מטעמו פרויקטאו מנהל הו/

  .השירותיםנותן י ע" המסופק

ה חוזהע ביצוהקשור ב טל פרגבי כשיידרש ל כל עתלמנהל ב ירותיםן השנות ווחל, ידר לעיומבא פגועל יבלמ .9.3

 רות.השי לביצועעפ"י דין נדרש  שיון וכיו"ב אשרתר/ ריור/ היכל מסמך/ איש רישתוד ייו עפ"יציג בפנו

 זהמילוי תנאי חול עצהמוכלפי ה תיובויויהתחימ רותיםינותן השאת שחרר א ילבידי המנהל  שרוח אקפיה .9.4

ת עומגרמטות והת ההששגיאוה ת,ואי לכל הפעולה אחריהי השירותים נותןון דירישות שבהדכל  וילילמו הז

 .ועסקים מטעמוע"י המו/או  דיועל י ורמו נגשנעשו א

  תרוזהיובטיחות  צעיאמ .10

 חוזהוא הותים נשהשיר מתן לשם דרושיםירות הההז בכל אמצעי וטלנקזאת בתחייב מ ירותיםהש תןנו .10.1

 וש. כאו ר םאד יכוןגרום לסשלא י באופן

נותן  צעתה רולות במחיכלזה עיף בס המפורטות ובותחמילוי הן בגי ייבותהמתחהוצאות ה הסר ספק, למען .10.2

 ו.אל ותהוצאן יגת במורה נפרדתא תינתן כל ול, השירותים

 נהמש ספקי .11

 עצהמוהכמת אלא בהסכולם או מקצתם,  וע השירותים,ציאת ב, אחרור למסלאי רשנו אי ותיםשירנותן ה .11.1

פוטרת  רההאמוזה, אין ההסכמה  סעיףב אם לאמור לעילתבה הסכמתאת ה ועצהמה נהנתכתב. מראש וב

לכל  מלאה יותאחרבא ישי םרותיהשינותן ו החוזה,י לפ יותיוהתחייבומוו ותימאחר םנותן השירותיאת 

 ם.חם ועובדיהכו איירותים, בשה פקיסמשל ה ו/או מחדל שעמ

וע יצבלמשנה  ספקש שמליחדל  ולא המשנה ספק יוחלף , לאמשנהי פקסהעסקת  מועצהה ההיה ואישר .11.2

 נהשמ ילנקבלהעסקת  בכתוב מראש צהמועהת ה לכך הסכמנתקבל , אלא אםזה וזהח שירותים נשואה

 .יםחלופי

, זהחולספק במסגרת ה ם שעליויותשירל הלכ רותיםיהש נותןעדית של הבלאחריותו המלאה וע בולפג ימבל .11.3

משנה  ספק כל של תופעילוודתו ובעוש הפסקת לדר מועצהת הימשנה, רשא קבלניסקת הע ועצהמה האישר

 אםבהת יםתוהשיר נו מספק אתיאש או/עית הנאותה ווצמה המקדתו בראת עבונו מבצע יא התעלדאשר 

 נספחיו. לו זה הוזחל

   זהת לביצוע החורבוע .12

 צהמועל ותיםנותן השירצתן, מוסר ו מקכולן א ,זהבתקופת החו ותיו על פי החוזהיחייבווי התמיל תלהבטח .12.1

ח וסבנ ("חש םששת אלפיילים: מב) ₪  6,000 ודה בסכום שלת צמנקאית בורבה, עזתימת החוח טרםב

  ."(ותהערב"ן: להל) זהחופת הוקת למשך הוקפשת, קיודבמ הלחוז 'בנספח 

חייבויותיו והת כל חובותיוילוי ממ נותן השירותיםאת  טרל אינו פולעידבות כרהע ןכי מת ,בזאתבהר מו .12.2

די ה, על יחלקו אכולה  ות,הערבומימושה של יתה ילו גביוא, יןד בהתאם לכלה וזה זועפ"י ח צהמועכלפי ה

ים פסכל סעדים נו כןו וספיםנ םיוהפסד םיזקל נכ רותיםיהש נותןע מובתל דהיהוו מניעה מצ א, למועצהה

 ן. עפ"י דיו אוזה זה ו/חואחרים עפ"י 

את  אית לחלטשרא תה מועצהוה אשכם מרקבוע ומוס צוימש כפייש מועצהי הל ידה עהערבות שנגב סכום .12.3
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וחלט ר והמוגמה הנייקנליגרם, ויהפוך שיו למידת הנזק אנזק ו/לה  םנגרש ךר לכה וללא קשבמלוארבות הע

ר גזבו א עצהמוה או ראש מועצהכלשהי לבוא כלפי הות כז ן השירותיםנותלא התבלי שמ ועצהמה לש

או ו/חוזה על פי ה מועצהשל הה תיווימזכגרע יך, ומבלי שדבר זה לכ ן בקשרומענות כלשהנות בטע מועצהה

  .הזוחרת הפגין הבל פי כל דין ע

זהים ם יאנתבחדשה  ותבער םן השירותינותמציא יבוטל, י אל הזחוהו מועצהידי העל הערבות תחולט היה ו .12.4

    .הה ימי עבודשתוך שלו לערבות שחולטה

הארכת  עה עלודההת בלמיד עם ק יםנותן השירותידאג  ,הזחופת התקו אריך אתלה המועצליטה ההח .12.5

ית אנקב ערבותן יפקיד לחלופי וארכת, אופה המוקעד לתום התבות הער וקףאריך את תלה חוזהה

 ,חוזהל 'בנספח ארכת, בנוסח המפורט בהמו הפתקוה םועד לת הפקר תואש ום זההכסב הדשח אוטונומית

   ין זה.עניל מראשאישרה  ועצהמשה קאינד במוסמאת 

החוזה ך תקופת הלמבכל עת בי כ ,וג ולוודאאב לדמתחיי נותן השירותיםי כ ,אתבזספק מובהר  למען הסר .12.6

 "ל.הנ 'ב חספנח סונב פה/ותתק יות/ותברע עצהמוינה בידי ה תהיה/ ,(היניככל שתההארכה )הופות קות

 .ןהעניילפי  המחויביםיים שינו, ברכהאהת הקופת התקפה בתבורעל הע הוראות סעיף זה יחולו .12.7

  זיקיןנחריות בא .13

 ן,אובד ,ק, הפסדשלום, נזעל כל ת מועצההת ה אאו יפצו/ ישפהוובלעדי  אלמ ראיאחיהא  נותן השירותים .13.1

ל ין כל מעשה או מחדל ש, בגהושכלי ישללצד ש וא הי, לעובדמועצהל םרוש, שייגף לגוף או לרכר או עקיייש

כלשהי בגין כל  אחריותמ מועצהוטר את הפ נותן השירותים. ומעמי מט אומעובדיו  , מינותן השירותים

 עיל. ל מוראן כובדאאו ד ום, הפסתשל

 ןתנובקשר לעובדי  כל אחריות מועצהא תהיה לול יןא יכ ,כםיל, מוסאמור לעמכלליות ה עמבלי לגרו .13.2

ישפה את  תיםהשירו נותןודתם, ון עבי כלשהו בגיפיצוו ו אהשכללום בתש לא תחויב מועצההו ירותיםהש

נותן די בועמי מ יל ידעגדה גש נבקשר לתביעה שתו הל נזק שייגרמואו ו/וצאה ה ום,לשכל ת גיןב מועצהה

 וזה זה. א חושנת שרותקההאו /רותים והשי יצועבב הורש, שעילתה קהשירותים

שה, דריעה או יל תבכ נגדכוק זל כל נע מועצהה ות אתמלשב ותמתחייב בזה לפצות ולשפ ירותיםהש ןתנו .13.3

ין גמה, בי מטעחיה ו/או משלו אומעובדיה ו/ מי ו/או נגדגדה נאדם כלשהו, י דעל י, שתוגש מכל עילה שהיא

ה עקב חדירה לתחום עיבגין פגת בגין ולרברכוש, ו/או לוף אדם, לג לכל םגריש ה או נזקלחב ,נהאוכל ת

, דיבה ובת סודיות והוצאתם לב של חום; הפרה בתת אדלשון הרע; העלב הפרט )כלל פגיעה בפרטיות(;

שייגרמו לה המשפטיות אות צוהות הלרב ,וכד'ת זכויות יוצרים רותית וכל הקשור בכך, הפרספניבה ג

תוצאה עמה על נזק, שנגרם כמט אבי שו מאו/ה וחילשה ו/או יו/או עובד מועצההע תבת אם ד.ושכ"ט עו"

די י לע תהחובפסק לכל סכום שי לשלםו יעה כנגדהלסלק את התב תיםנותן השירוא על יל, יהלע מהאמור

 כאמור שיגיעל סכום כ .ורמשכ"ט כאו טיותוצאות משפה לרבות אחרת סמכתת מוושו/או ר טשפמית ב

 נותן השירותיםמ מועצהי הע"ו ישתדרת עמ קדה כחומית והצבישא ריי םהשירותי נותן מאת ועצהמל לעיל

 ך התשלום בפועל.עד תארי

ועית של צאה מקגישעקב לה  ומנזק שיגראו ה גיעפ ן כליבג מועצההשפה את וי ייהיה אחרא ן השירותיםנות .13.4

 המקצועית.חובתו וי למיבה נחהז ו/אול ו/או מחד עמו טאו הבאים מו/ תן השירותיםנו

 לעילמור כאשלנות ר וא/ו של שגיאות םיקרמ ביגם לג לתחו ו מי מטעמוא/ו ותן השירותיםנ ריותו שלחא .13.5

ע את יבצ םנותן השירותי, ילר לעהאמות כלליוע מלגרו מבלי .זהחותקופת הלאחר תום ר יתגלו שא

 מתן חרלה לאשנתגכלשהו  קוייל רוצונדה ת ו/או במיאוילא כוניתנו שמידה ב תספים פעם נוהשירות

אין  .דיםהצד ןרות ביהתקשום היס חרלאת אף ן, וזא, בעקיפין או במישריםתלבצאה מקותכותים ורהשי

 פת.וסרותים פעם נהשילבצע את  םירותינותן השללאשר  מועצהב את הכדי לחייבור מאב

ורם כל ג ו מחדלים שלם ו/איעשמל בשגם  לחולעיל תט ורכמפ ותן השירותיםנשל  , אחריותופקלמען הסר ס .13.6

 ב."כיוה ומשנ ינבלק ם,, לרבות עובדיזה זהחוח מכ והתחייבויותיע ובביצ ומטעמ וו/אבשמו  ועלהפ

 נותן לתביעה כנגדשא ומים אשר יהיו נוסכה הובבג יםן השירותנותתשלומים ל לעכברשאית  האת מועצהה .13.7
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 טופי ומוחלסאלה באופן ביעות תנה בושית שראעד , ור בפרק זהו אובדן כאמנזק א בגין השירותים

 .ועצהמהות רצון ביעלש

 המועצה עלאו שו/ צהמועלגיעו ישר א ,וייצאו פכם, שכל סכום ו/סעיל, מוצהר בזה ומול רלפגוע באמו ימבל .13.8

קיו, כולל ו/או מועס ותיםנותן השירי חדלי ו/או ממעשבגין "י צד ג',  ע עמחמת שתתב הםשאת בלה יהי

  .השירותיםנותן ה לנממם ומים המגיעיכהסת לקזז מאירש מועצה"ד, תהיה הוע ט"כשווצאותיה ה

סמכי מב טרומפכ ות,השיר בעת ממהותהנו שירותיםתן הנוגרוע מאחריות ל יבסעיף זה כד ן באמוראי .13.9

 כרז.מה

  טוחבי .14

 ראש טוחיראות הבפי דין, הו על חוזה זה ו/אופי  על שירותיםנותן ה ת ואחריותייבותחמה עלי לגרומב .14.1

, ומהווה 'ג חנספכף לחוזה זה המצור חוח הביטנספ וראותלההתאם בלכל הפחות ן ינדדים היחולו על הצ

 .הימנו דנפרבלתי  חלק

ם ע יחד הביטוח.א נושלכל  בסיסה םנ', היג חפנסו רת חוזה זהסגים במטוח הנדרשכי תנאי הביר, הביו .14.2

 ועץי לאישור פוףאלו, בכ יםאנתב נוייםשי רשאית לאשר די,ל דעתה הבלעקופי שי , עלצהמועזאת, ה

י אנתלויב יה מחיה שירותיםנותן ה, שהונוי כלשר שיאלא ת מועצהכל שהכי כ ,ריובהוד ע. המטעמוח הביט

 '.גפח ובנסבעו בחוזה זה ח כפי שנקהביטו

        םדאח כו .15

 במתן ון וידעיסינבעלי , יומניםובדים מע ,וחשבונ , עלםתירוהשימתן  ךיק לצורסעהב לייחתמ ספקה .15.1

  . ותיםריהש

דין פי  לע םאישרהם יו עובדיה יהז א חוזהים נשוותשירה רת מתןגסבמ קפי הסקו על ידסועשיכל העובדים  .15.2

 פליליות תורשעה רדר בדבר העתצהי לע אמורכים כל העובדים את חתכן, הספק י מושראל. כיב דעבול

 .ו"דע על ידית כדין ומאיתעבורה(, ש ותירעב )למעט

או את ו/ עצהמוהת א יפצהו ישהאי םריושעובדיו ולות מנמוחלטת למהי ותאחריראי בא אחהבלבד י ספקה .15.3

ם נגרש רחזק אנו ון ו/אמת או הפראאו חבלה ו//וה ה מגניבאצוכת ם להםשיגר קזנל כ יןגהשירות במקבלי 

 .ספקהי ד מעובדבוי עע" יהבדרך כלש

ר ם עבוירותיק את השספהמ קספה יעובדמ דעובל כת פהחל עת,, בכל ספקש מהורדלת תהא רשאי ועצהמה .15.4

ו א/הדין ו תראולהו דגוניב ואו/זה  הזחו ראותאם להוו בהתדת תפקימלא אילא  אשר ,אחר בעובד מועצהה

תחייב מ ספקוה חוזה,שוא הותים נרישן המתל םמתאי בלתי לו האריר ישאו/או  מועצהה ותינחניגוד להב

בדים ת העוא מןרשאית לז ה תהאטעממ מיו א/ו המועצכי ה גש,יוד .שיהוי לאזו לה שדרי חרא לאלמ

 ם.יתורשיצוע היב בטרם ולאשרםסיונם ניתם, כשירו לבחון ,ןויראל

, ובדיומע ימ של ותלהשכ אוו/ סיונוינ על ססלמכרז בהתב ספקל ההצעתו ש הוגשהו מידהב יכ ובהר,י .15.5

 ה.חוזת העל תקופך שמד זה ק עובילהעס פקסיב המתחי

כל  תהוראור לא אחמלוכך, מתמע המשעל כל שכר עובדיו, ת א וונבחש ללם עג לשב לדאויימתח ספקה .15.6

 ל, עםהתירה על זכויוילשמין ביחס וכל דה הרחבה יוום, ציבוצייקה יםמההסכ ת,התקנובודה, וקי העח

 ת השכרנהג חוק, (1987-ז"מתשם )ינימומשכר ק וחאות על הוררבות ל ,םחתרווו םיאותרם, בטיחותב

 .1968 -חשכ"לב(, תמי )נוסח משואוהל וחטהבי חוק ,(1958-"ח שי)הת

 יחסי , כלספקהנציגי  עובדי/מ מי ןילב ו/או ספקה ןיבל מועצההן יו ביולא יהי אין בהר כופק, יס ן הסרעמל .15.7

וחוזה רז כמ הוראות ועציוגע לבל הנכו, בטעמממי  יו ו/אועובדפי לכ איחרא ולבד ספקה, וכי דיבמע -דעוב

 פי דין.ל ת המגיעות להם עויכוהזל ע ירהלשמ ל הנוגעכוב הז

  בידמעסי עובד חייום קאי  .16

נותן  שללויות יתר הפעיזה וכל  חוזהתים לפי שירוה עוביצו כי ההתקשרות ת,ורשובזאת מפם סכוצהר ומומ .16.1

 ןנות ביןל מועצהמעביד בין ה-בדיחסי עות רוצשב כיתחא וצרת ולי אינהזה  חוזהביב יחכמת ותיםהשיר
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היחס  כי ת,מפורשו ם בזאתומוסכזה,  הזוחב שנה כאמורמ ינבלקת בולר, י מטעמוו או מידעוב, השירותים

 עצמאי. ספקזה הינו  חוזהל ל צדכוכי  זייםנות חובלק דים הם יחסיבין הצד

פי כל דין,  ו, עלשל יםובדהע כלפימעביד כו יותיבוייוהתח ובותיוחל כ ראחא ב למליתחימ תיםנותן השירו .16.2

נאים הת ובכלת בשכרם לשא תאלל זבכו, דיובל עועליו ועלים ים החווצי, וצבויק וי אאיש וזהח

ת שה, דמי הבראה, תשלום לקופופמי חוי, לרבות חוזה פי לעפי דין או  ים להם הם זכאים עללייאוצהס

על דין או  נדרשים על פימים השלוהתכל את דים ד העובעב לשלםו שילהפר ב, וכן"יוכו יהנסנות פר, קלגמ

 ה, גמל וכיו"ב.סיפנ, פיצוייםות לקופות המס, לטונשלמי, אולח יטובסד לרוע למוי לגומבל ות, לרבהוזחי פ

 ולו היין לו ולא יי אכת, פורשויר ומתחייב בזאת מהמצ נותן השירותיםהאמור לעיל, ות ילי לגרוע מכלמבל .16.3

יי ות פיצובלר ,העצמוהי עבודה עם סביח כרוךן הייבר וענכל דל עותבית שות אוריעמו דמטלמי  וא

, דומהלקופות או לקרנות וכת רשוים, הפילם סוציאנאיות ותוקדמת, זכוימ הודעהה, שפחו יטורים, דמיפ

 ור מלא.יתוק וסילו כל דבר ועניין, כתבלווה, הזה מ חוזהימתו על תחי וכ

 שלין ב, הודום יחסי העבחשהי מתכלשלום ה חובת תחל הועצמה על, כי דיןפסק ב ייקבע, וב הקרמ בכל .16.4

, בגין כל מועצהאת ה השירותים תןנווישפה ה ב, יפצנלוות, ישי לש יןובם ייליאל תנאים סוצש יןשכר, ב

ת ישמים מקבלת דרי 7תוך באת ן, וזבגין פסק הדי לשלמם מועצהיי שיהא על הצואה או פיצהו עלות,

זז לק תשאיהא רת צהמועבזאת, כי ה םכמוסן. יבית כדיה ורי הצמדשפרבתוספת ה ,ונההראש המועצה

 .לעילור אמו כיחויב בא ושהם כוס כל יםתוהשירנותן עה לורה המגיהתממ

 החוזת הפר .17

לות אחת מהפעו כללעשות  מנהלה או/ו הועצמהם ירשא ,זה החוזהוראה מהוראות  תיםנותן השירו הפר 

 ת:  באוה 

זה  זהוע"פ ח םשירותיה ןנות תתחייבויוהוי יללמוכבטחון לביצוע  צהמועה לנשנית תרבואת הע לממש .17.1

  .כהרההא קופתת ו/או פת החוזהובגין תק

 תוך ,זה חוזהע"פ  ועוביצב בחיי ותיםנותן השירש שירותם את הי/ראחספק/ים ת צעושות באמלע .17.2

 ת,נוספלתמורה אי זכשיהיה י מבל ,ותיםנותן השירנעשו ע"י ש תיםושירות וולבפע בלהללא הגש ושימ

         בכך.    ת וכות הכרהוצאוהל כב ותיםתן השירונאת  בולחיי

 חוק החוזים זה לכלוב כל דין "פזה ו/או ע חוזהע"פ  תרופהכל סעד או רוע מעיל כדי לגל רבאמוין א .17.3

ה שי שנגרם להנזק הממ את כללתבוע  מועצהה כותל זה זכלבו 1970 -תשל"א  ,ה(חוזת רהפ שלת ב)תרופו

 . מההפרהה אקיפין כתוצעב ןרין והבמישיגרם לה הן או /ו

 תחסוהמתיי ספציפיות אותרבהו טובפר, חוזהה אותהור משאר עורגל דיכ ויפסעי תתי על זה יףסעב ןאי .17.4

, אחר לאדם ןועיצב רלמסו או/ו עצמהב חלקם או/ו תיםירושה עבצל, עיניה תראו לפי, עצהמוה רותלאפש

 .השירותים נותן שבוןח על

 רותהפ .18

 :ןללה רטלמפוויים מוסכמים בהתאם פיצעצה ולמ נותן השירותיםישלם  זה, הסכםבגין הפרה של  .18.1

מקרה לבכ יחידהל מוסכם צויפי/  ליקוי / נושא ס"דמ  ח"בש סכום 

   

שלא איזה מהוראות החוזה ו/או הפרה  להפרה יסודית ש .1

 ימים מעת שהתבקש תיקונה 7תוקנה תוך 

 מקרהל ₪ 2,000

 7שלא תוקנה תוך הל מנה של הוראה/חייההנ של ההפר .2

 מעת שהתבקש תיקונה ימים

 למקרה ₪ 2,000

ום הולם קבועים ומוערכים מראש, בסכסכמים, וכפיצויים מ לעיל םימסכוה את בעיםדים קוהצד .18.2

 נמצאו סבירים ומתאימים בנסיבות העניין.ונאות, שנשקלו, הוערכו ו
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 השנגרמו לעבור הנזקים פיצויים  ועלתב ועצהאין בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי לפגוע בזכויות המ .18.3

כדי לפגוע בכל זכות לו, או וין של ההסכם או ביטתבוע ביצוע בע, או לעל עקב ההפרה או אי הקיוםבפו

לקזז מכל תמורה המגיעה  ועצההיה רשאי המתפי כל דין. כן  על פי הסכם זה ועל ועצהמוקנית למאחרת ה

 , את הפיצויים המוסכמים, דלעיל.הלמבטח ממנ

 ת את הפיצוייםי לגבורשא ועצההיה המת, שירותיםנותן הכם מצד הפרה של ההס מקרה שלבכל  .18.4

ים להם יהיה או בדרך של קיזוז מסכומ הות שבידלעיל, באופן של חילוט הערב 18.1ף יהמוסכמים על פי סע

 .הבלעדי ה)ככל שיהיה זכאי(, על פי שיקול דעת מועצהזכאי מה שירותיםנותן ה
 וזהסיום ח .19

 החוזה פרתשלא בשל ה םסיו

או /ו ההחוז אתבטל א, לישהל סיבה כמו י,בלעדה הל דעתקושי רשאית, על פי ד תהאלבב ועצהמה .19.1

במהלך ת או ושרתקההופת לת תקחי, לפני מועד תהקו חלאכולה ה, זרות לפי החוההתקשת הפסיק אל

ן: לימים )לה 30דמת של ה, וזאת בהודעה מוקההארכקופות מתה איז הלךבמ רות אוקשהתתקופת ה

 "(.זהוהח םוהודעת סי"

ההתקשרות ו/או  פסקתהו אוזה ו/חה ולי ביטכ לתי חוזר,ב פןבאוב ייחמצהיר ומת ותן השירותיםנ .19.2

זכות  ספות, הנהוה נכארפות התקוות לההתקשרתקופת  כתי האראו או/ ת ההתקשרותופקת תקפסה

 נועמ יההוכן יר חוז לתין באופר בזאת בתם האמורים הוא מווהמקרית איזה מרוקי בוכ ,מועצהל תניהמוק

למשך כל תקופת ותים ירשו למתן תכומבר הסתדבבות טענה רל כך, שלב הומושתק מלטעון כל טענ

טענות  קן( ובפרטחלו א לן)כו הרכת ההאתקופובמהלך  םתישירו למתןו תאו הסתמכוו/שרות התקה

 .םיתכנותם הר עבקש ים ו/אועם השירותבקשר  נותן השירותיםיע שקהתן או נן השקעותיינשע

נותן  הי, יהיםתן השירונות ותיו שלבוייהתחי רתהפמוצאה תביטול החוזה, שלא כ את המועצהה שדר .19.3

, עד ע בפועלתן ביצם אוירותיהשין גו בה להמגיע תמורהאת ה ך ורקא מועצהמה לקבלזכאי  השירותים

די בכה זל החוביטוהיה בא יכי לבהר, מוחוזה. ול היטן בוגמור בגימלא , עד סופיזאת כסד, ומוע תולאו

ל יתר כ לביצוע ותיםירשנותן ה תריואחמ ערוו/או כדי לגת ת נוספוריחכל א מועצהל היל עלהט

או /ענה וט לטעון כלממושתק וע ונמ כן יהיהות בזאמוותר  נותן השירותיםו זה זה,ל פי חוו עיבויותייתחה

שהם מכל מין וסוג  יםוספנ ישיפו ו/אושלום ו תו/א וייצפל זכאי לכיהיה  לאג שהם וכן ן וסול מימכ תביעה

  כך.ל בקשר

 החוזה הפרת ם בגיןיוס

וזה יא חהברשאית ל בלבד תהא ועצהמ, הלעיל .19.1-19.3פים בסעיאמור הת יוללכמלפגוע  מבלי .19.4

 רותיםנותן השיל בלבד שנתןית, ויסוד הפרה שאיננה החוזה, את יםותן השירותנ בו הפרמקרה כל ומו בסיל

 ר.ומהתקופה כאך , תופרההיקן את הלא ת שירותיםנותן הום וי 14 של תמוקדמ דעההו

מן  יותראחד או ת , בקרוהזחוזה  כל דין או תואהור ל פיע מועצהרת של האח תוכמכל  ז ועלגר מבלי .19.5

 זה: תר, חוזהללאל, ת לבטרשאי מועצההא התם, רים הבאיהמק

ו נס נכסים זמני אכווי ינלמ או/הליכים ואת פהקו/או ל וקפירלה בקש נותן השירותיםגד וגשה כנה .19.5.1

ך ותלה בטבו לאקרה שבקשה כאמור מל בוהכו ןילפי העניי מנז מפרק נוי מפרק אומיאו לו/ עוקב

 ה. תשמועד הגיום מ 30

צאה הליך הו וגדח נפתשנכל או פשיטת רגנגדו בקשת או שהוגשה  גלפושט ר םותיותן השירנכש .19.5.2

לה בק, נתלקםכסיו כולם או חבי נלג גידל תאש המקראו ב םנכסי סכינו וצ גדוכשניתן נו לפועל א

או שהוא  וקרפי ו צוגדתן נלפרוק או ני השה נגדו בקשגו שהואון מרצ וקפיר חלטה עלעל ידו ה

ה ה או פשרכארבל ק עןמשיו לפנה לנו ם, או שהואכולם או חלקו עם נושי רדואו סי הרהגיע לפש

 . 1983 –"ג שמתש( סח חדוות )נרת החבדקולפ אתם בהתאם ען הסדרלמ

בי הרכוש כלשהי לג הולפע או בוצעה קצתולו או מכו ,שירותיםה נותןוש טל עיקול על רכהו .19.5.3
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העיקולים ו ם או חלקם(,ולתים )כורית מתן השמבעדו א וענמל עלולו ע אבאופן המונר, וכאמ

 נקיטתם.  עדוממים ימ 30ך בתואמור לא בוטלו כ

ע וביצבה משנ ספקו מעסיק ר אלאחתו, קצמו או כול חוזהה סב אתמ ותיםנותן השירכש .19.5.4

 מראש. תב ובכ ועצהמא הסכמת הלל הוזחח הכייבויותיו מתחה

  .הלהמנ לו שתדע, להנחת חוזהע הומביצמסתלק  תיםנותן השירוכש .19.5.5

 הלךמ , או כשהוא מפסיק אתאו חלקם יםשותים המבוקירהשאת  קפמס ואינ השירותים נותןכש .19.5.6

ה ית להוראצימו ואינ הלנהמ שר ע"יע ואוקבשנ םמניזח הלו לפי קםספו מינא ו שהואאתם קספא

, או ניםמו לפי לוח הזש ו/אהדרו צבבק תיםשירובאספקת המשיך לה וא להל להתחימהמנבכתב 

ולא  חוזהרות בויות האמויבחיר מההתתוי פרו אחת אוו העממטאו מי /ו רותיםהשינותן שר כא

ר אשו כא ,תראהבהקב הזמן שננ נהל תוךהמ מאתכך ראה על תהו קיבלשאחר לתיקנו את ההפרה 

ינו תן, אקצמ כולן או צע על ידו,והמבכי השירות  מטעמו ו/או מי םרותיותן השינבנהל התרה המ

 . השירות רנאותים לשיפודים עצ זו ראההת תבלעם קקט מייד נ או והוא לשביעות רצונל

  .החוזה עביצובן ודזל בשמתר ירותיםשנותן השעתו המנהל הוכחות להנחת דכשיש בידי  .19.5.7

תן או הציע חר בשמו, נא דםו אא השירותיםותן נש עתה,ת דהנחל ותחוכה צהמועכשיש בידי ה .19.5.8

וע ציהכרוך בב ל דברכוזה או בקשה לח שהיכל נאהה טובת ן אווחד, מענק דורוש ולשהדם כלא

 חוזה. ה

זמן ך התואו ר ו/ביס מןשותיו תוך זילדר לא נענההל ומנה ראותוהאינו ממלא את  תן השירותיםנו .19.5.9

  וראה. ההותן י נע"ך ע לכנקבש

י מבעלו/או נגד מי  השירותים נותןיליים נגד ים פלו הליכננקט וית אלפלי הירקנפתחה חאם  .19.5.10

 יו. למנה או/ו יומניות

או  ה אינה נכונה,ז חוזהעם חתימת  תנה בקשרינש ותן השירותיםנכלשהי של רר כי הצהרה בהת .19.5.11

ת תקשרוהעל שפיע להי דכה ה בל היהתית אשר לדעת המנהובדה מעו ילהג אל ירותיםשנותן הש

 . יםתותן השירונעם 

 ידו. סגרת תפקבמ מדויקיםם תונים שאינאו נ/צהרה וה מועצהלר מס נותן השירותיםתברר כי ה .19.5.12

 .19, 9-15, 3-5 ות:ייסודכהוראות אים הנחשבים החוזה הב יפיעסמ יףפר סעה השירותיםנותן כש .19.5.13

ע"פ חוזה זה או קיום ביטוחים התואם את ההתחייבות החוזית רות לא הגיש אישור כשנותן השי .19.5.14

 .שלא הגישו בכלל או בחידושו

ת רשאי ה,ף זיסע אותראם להוהתה בוזת החא המועצה הטלזה, בי הזחו הוראות ארשמ ערובלי לגמ .19.6

שיתוף ים בירותשה צועאת בילהמשיך  ל דין,י כעל פ הלקנות המו רוע מיתר הזכויותג, מבלי למועצהה

 הבלעדי. ל דעתה פי שיקועל  רחאם ורג ם כלפעולה ע

ה ז ההוראות חוזל בהתאם עצהמומדת לעוהאחרת ת מכל זכו זה לא יגרעוחיטול הבמובהר בזאת, כי  .19.7

  דין. אות כלרתאם להובה אוו/

לה טביו זהחוב הוקנו להשויות מהזכלשהי כ בזכותאו כלשהי מהסמכויות,  בסמכות מועצהה ההשתמש .19.8

 ותנעכל ט נותן השירותיםללא יהיו , לו או מקצתועו, כואת ביצו סיקהפהאו , תומקצ , כולו אווזהחאת ה

      טין.מוניה בעל פגיולכגרמו לו שנם פסדיו הא/זקים ונ ןה אחרת בגיל דרישכ ואו/או תביעות ו/

 יםעניינ ניגודימנעות מהו תויודסשמירה  .20

, מועצהשל ה הנייבענ ואלי שיגיעדע כל מי הולשות לצד ג' כלא לגליות ודמור בסולשייב ספק מתחה .20.1

ות בנוסח דיוירת סמות לשביהתחי סחנו לם עתויחהספק תים. ירומתן השך הלובמרות קשתהה במהלך

 .הז זהוחל 'הנספח כ ףורצהמ

לך ב או במהעתו עקבא לידיוע שיהמיד ורה עלדיות גמור בסשמולמתחייב ק פסהודיות ה על סשמיר .20.2

 .תועים להבטחצולנקוט בכל האמ ("דיהסוהמידע לן: "להחוזה )ר סיום האו לאח ,םשירותיהתקופת 
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 תלמידי מוסדות החינוך דותואמידע סודי  ן השאר,הסודי כולל, בי דעמישהע ודר כי הוא ימצהיהספק  .20.3

 יגלו מו לאי מטעו כל מא אי הוכת וטוחלמבסודיות  מרולשו מחויבת המועצהאשר  ,הועצתושבי המו/או 

 .או מוסד כל גורם ו מידע זה בפנישימוש ו/או יחשפ שוו/או יע

 ר.מידע כאמופת האה מחשיוצכת שייגרם בגין כל נזק ועצהמה את ישפההספק  .20.4

 שיידרש כפי םהשירותייצוע ב ורךה, פרט לצועצמהשהו במחשבי שימוש כל ייב שלא לעשותתחמ פקהס .20.5

המצויים  או מעיון בחומר ובמידע/מר/מידע ות חוהעתק ביצועימנע מ, יהשאר ביןו, הצמועידי ה-על

ע יצוצורך בל לאים בו שקיע הובמיד באחר בציוד המחשו מוששי ו יימנע מכלועצה ו/אמחשבי המב

 .םהשירותי

 וינייענ לבין םרותיהשיין ינים בוד ענילניג ששו חשעולה ממנין ינמין על כל עהודיע למזמתחייב להספק  .20.6

 המזמין בעניין זה.אם להוראות התעול ביב לפא מתחיוהורים חהא

פי -ג עלנהויב לחימת הוא כי,2/11ד הפנים מס' משר"ל ות חוזר מנכאת הורא הוא מכירמצהיר כי הספק  .20.7

חשש איתור אלון לופס שט לוימי ת חובתרבול ראות הנוהל,את כלל הומתחייב לקיים א הוי וכזה נוהל 

 רלבנטיים.מי הבחינה הורידי ג-ו עלובחינת זהלחו 'דח פנס ,ד ענייניםיגולנ

 זה.י בחוזה די ומהותהוראה זו הינה תנאי יסו .20.8

ין או , במישראגרונוםה ותרבל םהשירותין תו במים מטעמבדהעו על כל וכן הספקיחול על  זה פרקהאמור ב .20.9

 ן,בעקיפי

 ה.ז ו לפי פרקתיייבויוס להתחמו ביחד מטעכל עוב ךב להדריחייתמ אגרונוםוה .20.10

 תושונ .21

א לפי החוזה והוליו עת לוטת המבוחייתכל ה לא ביצע, וכן אוהתחייב לבצע וה ירותיםהש ותןנשכל פעולה  .21.1

ובלבד  ונו,שבח ו ועללעשותם במקומו תיוחר תחא ירותיםנותן השים לש מועצהשאית הר -ה מילא לא

 ןתוך הזמתיו וייבויתחלא את הו למממנ הל, והדורשתנל ידי המע בכתב הדעוכן ה ינאליו לפחה נשלש

זה  חוזהבהתאם ל מועצהה של הותיימזכו ף זה כדי לגרועיעאמור בס, כי אין במובהר. ודעהבהבע שנק

 דין. לכל ובהתאם

 ,הה זזחועל פי  כויותיוזאו ו יובותאת חשלישי להמחות לצד  אולהעביר ב, להסשאי ו ראינ השירותים תןנו .21.2

  . ובכתבמראש  ,צהמועבאישור ה ן או חלקן, אלאולכ

אחר לו פי על ו כל טובת הנאהא ,וה, כולו או מקצתהחוז ביר אתהע השירותיםנותן  יכ ,צהועמרר להתב .21.3

לא  ירותיםנותן השול וזהחה בטל אתל רשאית מועצהה תהא -מראש ו בכתב מועצהה הסכמת תקבלא לל

 ך.בשל כ מועצהנגד ה ואוג שהסל ה מכעבית ו/אוה טענכל תהא 

ובין ת )בין בבת אח, ויותיוכזמותיו ו/או ממניה לעומ 25%ר עביי לאכי  ירותיםתן השנויב ימתחבכלל זה  .21.4

 .המועצתב של הכבש וור מראאיש לא לאחר שקיבלא (בחלקים

 ודיעהל שירותיםנותן הל , ערסהבבורות יה נסחתשמניו בוריתרה ציהינו חב נותן השירותיםבמקרה בו  .21.5

ונה כומיד כשייודע על זאת , מורכא רהל כוונה להעבוכן עויות זכו על העברת מניות ו/א בכתב ועצהמל

  ת.ול את ההתקשרהזכות לבט עמודת מועצהברה ולעת ביצוע העב דב, מיושלעשות כן וכן 

 ה זה. זחושור להק כליזוז, בו קו/א ןכבועיות זאת מפורשת על זכב רמוות רותיםנותן השי .21.6

 מועצהת ה, מאיםרותהשין נותגיעו ליש או ,םים המגיעימהכספו/או לקזז כות רשאית לנ האת עצהומה .21.7

יום או ק ילמם עקב אשל ו תחויב,אדרש שר, תיא כומיםסה כל ניין, אתר ועדבל ו/או בגין כים רחגופים א/

ן ותנמ צהעמויגיעו לאשר פוי שי אוי ו/ופיצו ו/א םהחוזה ו/או כל סכוסעיפי משהו כל ת סעיףרהפ

או  /וג' בגין מעשי  "י צדעבע תשת תלשאת בהם מחמ ועצהמשעל האו /זה ו חוזהבהתאם ל השירותים

נותן את מ מועצהל עיהגוי לו כל העשו/או מטעמ ימ וא/וו מועסקיו ו/או דיאו עוב/ו נותן השירותיםמחדלי 

לתבוע את  עצהמול הש היתויוזכמ גורע ינוה אר בסעיף זאמוהוא. הש קורחוזה או מ מכח ותיםהשיר

  .בידה דהפקיש בותרלוט העחי בותלר ך אחרתל דרכדיה בולמו על ית הכספים ששרהחז
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 יה על פלת י המוקנישהכלכות ז עלתפו מהה ו/אמועצה של נעות מפעולהמימחדל או ה ואשום ויתור  .21.8

גות או נהת התמחמ קהשתו אעות ו/ניה מוצרות כנגדהי בדותוכע חשבדין, לא ת ל פי כלאו ע/וזה זה וח

כותה בכתב זל ע מועצההכן ויתרה לא אם ף אתוקל כ ולא יהא לה, תיםותן השירונביחסיה עם  חרתבדרך א

 . ובמפורש

במקרה של ין כל ד פ"עלהם  פה המגיעיםורתו/או  דעל סהצדדים לכ ויותזכוע מכדי לגריל עין באמור לא .21.9

קשר ב נותן השירותיםת מצד תביעוו א/וות ישרו/או ד ותו כל טענשמעילא  מור,הא אף עלת החוזה. הפר

  דדים.ם ההתקשרות בין הצסיועד וממים שנבחלוף שלוש  ה זה,וזחל

לא  חוזהלד צ ם, וכיידהצדוסכם בין וא הממל אתת פויו, משקחל נספזה, ע החוזאות כי הור ,בזה םמוסכ .21.10

 וזה.חי חתימת הלפנל, כלם ב, אעשוחייבויות שנתם, הבטחות והר במצגישוק יהיה

  תוהודע .22

   ים הם :הצדדבת וכת

  ןצור דימהק ,1 לצרהב חור – צורן  מהועצה מקומית קדימ

 __________________________________  - ספקה

ו שלוחמום ישעות מ 72ען י הנמ"עבל קתו נלאיכב שחיי דלעיל,מענו  יהו לפנשמם להצדדיח ע"י ישלש תבכמל כ

 ואר רשום. ר דבכד

 : םחתוהעל ו אולראיה ב
 
 

 
 

 קספהת ימחת                   מועצהר הבזג                  צהמועראש ה            
 

 __________________________ ח.פ. ./.זת ____________________________ :קספשם ה
 

 _________________________.ז.: _ת ____________________:  ם: שהמתיחהה שמור תועבאמצ
 
 ____________________________טלפון: ___א'/פל _____________________________ בת:ותכ
 

 ____________________________________________________________ ל:"ואד בתכתו
 
  _   _______יך __ראת
 
__________________________ו _ד_ תפקי____________________  של וחותכובנ םחתנוזה חה
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 ' א חספנ

 מפרט השירותים 
 

קוח, תפעול, ביצוע ביקורות ומעקב שוטפים בנושא עצים וץ, ליווי, פירותי יעיש שירותי האגרונום יכללו  .1
ם במוסדות חינוך בהתאם בטיחות עציסקרי , ביצוע בטיחות עציםם ויעצביצוע סקרי וגינון בשטחי המועצה, 

יציבות עצים וענפים בתחום מוסד וסקרי בדיקת כולל  - מרד החינוך וכל רשות מוסמכת, לרבות לנהלי
עת דנת והגשת חוות הכ רשות מוסמכת,וכל החינוך חוץ בהתאם לנהלי משרד מוך לגדרות מבובסנוך החי

זום לות ומזיקים, עצים בוגרים, מדשאות, וגישורשי עצים, מח ד מהתחומים הבאים:בכל אחמקצועיות 
המכרז כי מבמסאספקת כלל השירותים הנלווים לכך, והכל כמפורט ייבויות וביצוע כל ההתחוכן , עצים

. ובהתאם להוראות כל דין , בהתאם להנחיות המנהליהם, בהתאם להזמנת העבודההחוזה על נספחו
ו בכל רטוו שיפת אלוזה על נספחיו, לרב חוזהספק בל הש תויויביהתחעולות והלים את כלל הפלוירותים כהש
טו פורבין אם שם השלמת ביצוע השירותים להמתבקשת , ולרבות כל פעולה פיתפציס םשירות/ית מנהז
 . כל דין המנהל ו/או לפי הוראות , לפי הוראותובין אם לאו חיופל נסע חוזהב

ו אלת וזה על נספחיו, לרב חוזהספק בל הש ותוייביהתחעולות והלים את כלל הפלוירותים כהש ובהר,י .2

טו פור השירותים בין אם שם השלמת ביצוע, ולרבות כל פעולה לפיתפציס םשירות/י תמנו בכל הזרטושיפ

 . כל דין המנהל ו/או לפי הוראות , לפי הוראותובין אם לאו יוחעל נספ חוזהב

עומד בכלל הדרישות אשר ו השירותים נותןמטעם מוסמך  אגרונום "יבוצעו עיה נשוא החוז םיתוהשיר .3

 .בחוזהבמכרז ובעו קראות שנוההו

 מים בחודש)שלושה( י 3 משךפחות לפי הצורך ולכל ה, קבועיםת בימים ושעות האגרונום יבצע את העבודו .4

 .מנהל בכתב()יתאפשרו חריגות בכפוף לאישור 

 :  שירותים, באמצעות אגרונום מטעמונותן האשר יינתנו על ידי  שיםהנדר תיאור השירותיםלהלן  .5

, ליווי, יעוץשירותי  האגרונומיהפרויקטים בתחום ו מטלותע צובי, במועצה ומיהניהול תחום האגרונ .5.1

הוראות ל פי ע , והכלהם בנושא עצים וגינון בשטחי המועצקב שוטפיומעביצוע ביקורות , תפעולפיקוח, 

 .ו/או מי מטעמו המנהל מטעם המועצההנחיות ו

עדכון לרבות אלו,  תוניםנועדכון רחב הציבורי במועצה, ניהול מב כלל העציםל נתונים שותיעוד שום יר .5.2

 עת.המתווספים מעת לעצים צעירים נתוני הרישום ביחס ל

שת הג, מועצהה תובמוסדומוסדות חינוך בבטיחות עצים  יסקרביצוע לרבות  העצבמו יםצביצוע סקרי ע .5.3

 . צועמעקב אחר ביו חוות דעת, המלצות

הנחיות תאם לבהו אם לנהלי משרד החינוךבהת דות החינוךמוסב םעצי תבטיחו ירסקביצוע  .א

נוך חיום מוסד הם בתחבדיקת יציבות עצים וענפי הבטיחות יכללו . סקרידיקה שנתית()ב המועצה

  .לנהלי משרד החינוך בהתאם גדרות מבחוץובסמוך ל

 של המועצה. GISכולל הטמעת נתונים במערכת , צים ברחבי המועצה,ביצוע סקרי ע .ב

 סקר חורשות שנתי.ביצוע  .ג

 .דרשכל שייוגורמי חוץ, כ המועצה תושבימטעם יות לפניות קצועמתן המלצות מ .5.4

 .העונהפרחי פרט שתילות מ, לרבות פיקוח ובקרה על הבמועצת שתילומפרט ל עפיקוח ובקרה  .5.5

 .נוןהנחיות למפקחי הגים ומתן גיזוניהול צוותי  .5.6

 .בתחום הגינוןפרויקטים על ום ופיקוח תיא .5.7

 .מועצהבתחום הנטיעות ב ספקים/הפעלת קבלנים .5.8

 מועצה.צים במרחב הציבורי בוש תכניות עבודה שנתיות לגיזום העבקרת מימ .5.9

דגמות כולל ה רלוונטיים במועצהולגורמים ה ינוןגוהדרכה מקצועית למפקחי ה וביצוע מתן הנחיות .5.10

 ח ומתן המלצות לטיפול.צומומזיקים ב לרבות איתור מחלותבשטח, בהתאם לצורך, 
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ה ופיקוח עליון על אות, ליווי, הדרכבהתאם להנחיות משרד החקל יעלגיזום מקצונחיות מקצועיות מתן ה .5.11

 י האחזקה/גיזום.נ, ע"י מפקחי גינון וקבלותם השנתימימוש תכניות הגיזו

 .רלוונטייםתאם להנחיות הגורמים הבההפעלת קבלן לטיפול בחדקונית הדקל ברחבי המועצה  .5.12

 בות הוצאת דוחות.ונות מקצועיים לרם לאיתור בעיות ומתן פתרביצוע סיורים יזומים עם מפקחי .5.13

נה, אוורור, שלרבות דישון לפי עונות ה העבודה מיות מקצועיות, בהתאם לתכניותת אגרונומתן הנחיו .5.14

 כדומה.ו לדילו

 .גינוןבתחום השים חדקטים י ביצוע פרויכל שלבבקרה תכנונית והמלצות מקצועיות ב .5.15

 ה שוטפת.טרם קבלתם לאחזק ברחבי המועצהחדשים יקת שטחים בד .5.16

 .הצעיריםמלאכת עיצוב העצים פיקוח ובקרה על  .5.17

 להנחיות המנהל. , בהתאםתליית תוויות סימון על כל עץ .5.18

בהתאם לרמת מסוכנות  א טיפול בעציםנתיות בנושמתן המלצות מקצועיות לתכניות עבודה ש .5.19

 והתייחסות למועדי גיזום.

 ך וכדומה., הדברה, אספקת סכידודם הגיזום, קבתחום הצעות מחיר מספקיצות בנושא בדיקה והמל .5.20

  .המועצהרחבי בעבודות פיתוח גינון על  תמקצועיוצות מלחוות דעת וה .5.21

בכל הקשור בעבודות  לרבותשורשי העצים )טיפול וחיתוך(,  בתחוםהמלצות ו , הכוונהמתן הנחיות .5.22

 ביצוע ודוחות.מתן הנחיות לרבות  רה וליווי צמוד בשטח.ך לעצים כולל בקתשתית בסמו

 בויות הספק.נועד להרחיב ולא לצמצם את התחייפירוט האמור ה .5.23
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 ' ב חספנ

 

 זהום החוקית לבנקאי ותרב ע
 ____________ך ריאת                                                                 

  בודלכ

 ורןה צת קדימיוממק העצומ

 

 
 נ.,.גא.

 __________________'ת מסבנקאית ובער  :וןדנה
 

ולל כ םוכסא עד לם שהול סכוכם ם לתשלוכפילזה כב ערביםנו א ("שמבקה" ןללה_ )___________ תבקש על פי
ילוי מחת להבט שתדרשו "(ערבותהם וסכ" :ןלהל) םים חדשיקלש (_____________במילים: ) _________של 

עבור אגרונום  שירותי מתןל 06/2021' סמבי מפו מכרזבח וכממסגרת  חוזהעם  קשרבקש ביות המויביחתה
  .("חוזהה" :ןהל)ל צורן דימהמית קמקוה הצעומה
 

 או כל הקטיסטית לסטיהמרכזלשכה ה ידיל סם עתפרמש יפרכן כמחירים לצהדד למצמוד  היהבות יסכום הער
 . ("מדדה" :ןלהל) המובמק ואיבי אחר שרשמ מוסד

 
  .זרעות למכצהת שהגחרון להא דבמוע הידועאחרון הד דמהנו יזו הת וערביין נעל סיד הבסמד

 
  .זו תוי ערבפ דרישתכם עלת לקבל קודם חרונהד שפורסם לאדמה ו יהאז תוערביין לענש החד מדדה

 
ת תוספבת, ובערם העד לסכו םסכו כל ,ות זהבערתב זרת כהח חלףם לכ שלםנו נא, ונההראש םישתכדרלפי 
 ילהתחלום התשת א שוריבים לדיחו ישתהובלי כם תדריש יח אתה להוכחוב םכעלי הטילל ימבלדה, מצשי ההפר

  .שקבהמ מאת
 

בטלה  הה תהיאריך זחר תלאו __________ת___שנ____לחודש_________ ליום קף עדזו תהיה בתו תובער
 . תטלמבוו
 
 .שהיאורה צכל ה בו להעברא סבההת לנאינה ניתזו רבות ע
 

,ברבוד בכ            

 מע"ב _________ק_בנ                         

 נהוש ותברבל נוסח עקתי אל :ההער
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 'גפח נס

 אחריות וביטוח  
 אגרונום –אחריות וביטוח 

 
מ.מ. קדימה צורן ו/או תאגידים עירונים ו/או המזמין לעניין סעיפי האחריות והביטוח בנספח זה משמעותו : 

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים  ו/או נבחריהם

ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל גורם חראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף האגרונום יהיה א .1
שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המזמין בגין כל 

אגרונום יוציא על חשבונו סוג שיגרמו למזמין ו/או לצד שלישי עקב כך. הנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין ו
 ח להבטחת אחריותו האמורה.פוליסת ביטו

 
ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק כאמור  המזמיןהאגרונום פוטר את  .2

 לעיל.
 

ידרש המזמין ימין בגין כל הוצאה או תשלום ש, ישפה האגרונום את המזלעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .3
אן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי האגרונום  ו/או עקב טענה שלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למל

 מעביד עם המזמין, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.-בקשר ליחסי עובד
 

גרונום ם שיגיע לאולשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכ המזמין רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה .4
עכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המזמין תהא צפויה ממנה, וכן תהא המזמין זכאית ל

 לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.
 
לכל זה  להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך האגרונום ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם .5

הסכם זה, והוא יישא וב בלנקטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם בהאת הביטוחים הנחוצים לצורך הפחות 
 השתתפויות עצמיות במקרה נזק. ישלם בעלותם וכן 

 
ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצונה של  7תוך  למזמיןהאגרונום ימציא  .6

 וימציא את אישור קיו הביטוחים האמור,האגרונום יחזור  .ואינו מסויג על ידי מבטחיוהמזמין כשהוא חתום 
 יום לפני מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו. 14לכל הפחות 

 
האגרונום מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד, יתאיין 

 ידית.מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מהסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות 
 

את פוליסת הביטוח גם , לפי דרישתה הראשונה, למזמיןונום חייב להמציא בקש זאת המזמין יהיה האגריאם  .7
 ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.

 
הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה  האגרונום מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים .8

( לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום ים)אך לא חייב תרשאיהיה המזמין תפה המלא, אם לא יעשה כן בתקו
 האגרונום ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה לאגרונום.

 
ים למזמין כנגד נקאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המו .9

ין בהם כדי לשחרר את האגרונום וא או להגביל את אחריותו  פי כל דין,האגרונום על פי ההסכם ועל 
 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 
 .הכיסוי הבטוחי הנדרש בגין הפעילות נשואת הסכם זה הינו כדלקמן : 10

שוטפים   , ליווי, פיקוח, תפעול, ביצוע ביקורות ומעקבאגרונום למועצה לרבות מתן שירותי יעוץשירותי : מהות העבודות 
כולל סקרי ובדיקת יציבות עצים וענפים בתחום מוסדות  -עצה,  ביצוע סקרי בטיחות עצים בנושא עצים וגינון בשטחי המו 

החינוך ובסמוך לגדרות מבחוץ בהתאם לנהלי משרד החינוך, הכנת והגשת חוות דעת מקצועיות בכל אחד מהתחומים 
 וכד' ים, מדשאות, וגיזום עציםבאים: שורשי עצים, מחלות ומזיקים, עצים בוגרה
 

 :ח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמןהביטו 
 
   :  אחריות מקצועיתביטוח  .1
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)אך לא פחות  למקרה ולתקופת ביטוח שנתיתש"ח  1,000,000.- של  ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות 
בגין הפר  , וקו כמפורט מעלהבגין עיס כסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח, המ₪ (  1,000,000.-מ 

 והבאים מטעמו ועית או טעות שמקורם ברשלנות, טעות, מחדל או השמטה של המבוטחחובה מקצ
 

 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

חברות המזמין ו/או חברות שלובות ו/או של  ואת שמכ"מבוטחים נוספים" שם המבוטח יכלול  .1.1
ח וחבותו בגין או מנהליהן בגין מעשי ומחדלי המבוט/בנות בכל דרגה שהיא וכן את  עובדיהן ו

 הבאים מטעמו 

אך לא תביעת האגרונום כנגד המזמין בגין  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים .1.2
 .ההתקשרות נשואת אישור זה

יסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פול .1.3
 כנגד אותה חבות.ין המזמאת 

, וגם או כל מי שבא מטעמו, בתנאי האגרונוםעיף האומר כי אי עמידתו של הפוליסה תכלול ס .1.4
 להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זוהמזמין של  והפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכות

 . יסה או בהתניותיה, ולא מחמת אי תשלום פרמיהובלבד שנעשו בתום לב, בתנאי הפול

יום, לאחר סיומה אם המבטח  180של לא פחות מאשר  מורחבת יהפוליסה תכלול תקופת גילו .1.5
יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה 

 האגרונום.חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י 

בגין ביטול הפוליסה או שינוי לרעה  יום 60סה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות הפולי .1.6
 .בתנאיה

 

   ביטוח צד שלישי: .2
 

₪   2,000,000ש"ח   )אך לא פחות מ   2,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות של 
 (לאירוע  ולתקופת הבטוח.

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

פוליסה זו כצד  מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורךיצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים .2.1
 שלישי.

ובתנאי כי יש חבות של כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג' .2.2
 המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.

טח לא יחריג נזק או מקרה ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " על אף האמור ,מב . )רשלנות רבתי3.12בסעיף .2.3
 רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ". ביטוח כאשר

 .כנגד המזמין הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.2.4

ולמעט כלפי מי שגרם  המזמיןנגד הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כ.2.5
 .בגין ההתקשרות נשואת אישור זהלנזק בזדון, 

 
  ביטוח חבות מעבידים: .3
 
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 
 לאירוע אחד ולתקופת הביטוח.(   ₪20,000,000    )אך לא פחות מ   20,000,000.-בגבולות אחריות שלא של  

 
 ההוראות הבאות: על פרק זה חלות

 
 גבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.לא תחול כל מ .3.1
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למעשי ו/או מחדלי האגרונום ו/או הבאים   ובגין אחריות ףהמזמין כמבוטח נוס הפוליסה תורחב לכסות את  3.2
 .מטעמו 

 
ק או על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזא כדלקמן : " . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפ3.11בסעיף  .3.3

 ". רמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוחמקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי ת
 
 

  המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 3.4
  

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4
 

 ח"מ(.ע"י האגרונום אצל מבטח אחד בלבד )ה כל הכיסויים הביטוחיים המצוינים לעיל, נרכשו .4.1

הכיסוי בכל הביטוחים שערך האגרונום בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את המזמין, .4.2
עשי עובדיו, נבחריו, המפקח, קבלנים וקבלני משנה של האגרונום בגין אחריותם השילוחית והשיורית למ

 ים מטעמו.או מחדלי האגרונום ו/או מי מעובדיו והבא

ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה  במקרה של הארכת ההתקשרות  .4.3
הודיע המזמין על הבקשה להארכה, יחוב הוא בגין הפרמיות הנדרשות, אלא אם וגם או המזמין. מהאגרונום 

ש את הביטוחים שלא לחד ולמזמין על כוונת הודיע המבטח  .רכהשילם המבוטח את הפרמיה בגין ההא
, תהייה למזמין העבודה אופציה צד צדדית יום לפני כניסת הביטול)שלושים(  30במכתב רשום, לפחות 
יום , ללא שינוי בתנאים ובתעריפים, כנגד התחייבות המזמין לתלום הפרמיה  60לדרוש הארכה של עד 

 . והיחסית שנדרשת לתקופה ז

לצמצם היקפם,  ורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/אוהביטוחים שערך האגרונום כוללים תנאי מפ .4.4
)שישים(  60ח למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות אם כן שלח המבטאלא 

 יום מראש.

 –ו הוראה בפוליסה בכל הביטוחים שערך האגרונום בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג א .4.5
ים את הכיסוי, כאשר התביעה המפקיעים או המגביל – האגרונום לבדולמעט תביעות המוגשות נגד 

נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים 
שך, עבודות נוער כחוק, סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך מתמ

 ספיים., אבדן מסמכים ומידע אך לא מסמכים כהוצאת דיבה ולשון הרע

כל הביטוחים שערך האגרונום בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח  .4.6
,  ( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמזמין זיקה אליוSUBROGATIONעל זכותו לתחלוף )

 לנזק בזדון. שירותים למזמין ולמעט כלפי מי שגרם או הקשור לעבודות מלבד קבלני משנה ונותני

כל הביטוחים שערך האגרונום בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין מחמת  .4.7
ן, שלעניין אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמי

 זמין או האחראי על הביטוח כמזמין.זה מוגדר כמנכ"ל המזמין, גזבר המ

כל הוראה בביטוחים שערך האגרונום בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה  .4.8
בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמין. כל 

"ביטוח ראשוני", המזכה את  והינ מורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמיןהביטוחים הא
מין במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמין האחרים יחויבו המז

 להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 

פויות רמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתהאגרונום התחייב לשלם במועד את כל הפ .4.9
 עצמיות במידה ותחולנה.

"המבוטח" ע"פ תנאי הפוליסה והתניותיה תחולנה על האגרונום בלבד, לרבות החובה חובות  .4.10
 לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות.

זק או מקרה על אף האמור ,מבטח לא יחריג נחריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .4.11
 . עור חלקי לקרות מקרה הבטוחביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשי

 
מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם  הנני 
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להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה  
 ונספחיו

 
  /להסכם זה ) ככל שצורפו ( , אשר מחובת הקבלן מובהר כי אישורי הביטוח המצורפים  

נוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש מאת  ספק להמציאם חתומים בידי מבטחו, מ
 חברות הביטוח על פי הנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 

 
אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן / ספק לקיים את כל האמור  

י הביטוח כאמור כאשר לשם  ביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטבסעיפי ה
ן / ספק , במידת הצורך בעזרת אנשי ביטוח מטעמו, ללמוד וליישם במלואם  כך על הקבל

 דרישות אלו אשר מן הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של הקבלן / ספק. 
 

שוק ההון, ביטוח וחסכון כאמור, כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על  
ים להסכם זה באישורי ביטוח  אית להחליף את אישורי הביטוח המצורפהרשות תהא זכ 

חלופיים, אולם ככל שיופעל סעיף זה, לא יחול שינוי כל שהוא בהתחייבות החוזית  
  לנושאי הביטוח של הקבלן/ ספק

 
 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת הקבלן  שם הקבלן  תאריך
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 ' ד נספח
 ות מקומיות ברשוי ייםיצונח  םעסקת יועציעניינים בה גודילנ חששיעת מנו הל בדיקהנו

 נים יניגוד עניל ש ון לאיתור חשאלש

 ורן מקומית קדימה צ  המועצ     רשות המקומיתה

 _______________________________________ד    _____יפקתמועמד/ת ל

 ם וכהונות דיקיתפ –חלק א' 

 ים ישיפרטים א  .1

   שפחה מ    םש

 _________/________/_______________ה ליד שנת   הות:ז מס' 

 כתובת:

   ודקמי    עיר/ישוב    רחוב

   מספר נייד    ןלפו טס' מ

 ועיסוקים   םתפקידי .2

כעצמאי/ת, , ה/יר)לרבות כשכ אחורה ניםש 4של  קופהלתמים קוד דיםותפקים נוכחיים יוקסקידים ועיפט תפירו
 (.וכד' נוםאגרוככספק,  ד,תאגירה במש כנושא/ת

 וכיו"ב(.  הותמפות, עותשת, חברה ציבורי / קים בתאגיד מכל סוג )חברהיסועפקידים ונא להתייחס גם לת

 (.תנדבובהת  יםגם תפקיד במפורש ןייצל בות )ישדתנהקידים בשכר או בלתפהתייחס נא ל

 ק וכתובתועסים המש
 ות שלליתחומי הפע

 המעסיק
 ותחומי התפקיד

 העסקהאריכי ת ריותהאח

    

    

    

    

    

 ריים  יבו צתפקידים  .3

 . לעיל  2 לא צוינו בשאלהשת וציבורית והונהציבורי וכ  ותפירוט תפקידים בשיר

 .  חורהים אנש 4 ה שלפקוקודמים לתידים  קפלתום נוכחיי   יםדא להתייחס לתפקינ

 תפקידלוי הימתאריכי  ידהתפק הגוף
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 ו בגופים מקבילים אם ונייקטורבדיר חברות .4

ציבוריים ובין  הם בין אם ו גופים אחרים,את וויים, רשדאגימקבילים של תם ת בדירקטוריונים או בגופיברוחרוט פי
 . םיירבואינם צישם א

 ורה. ים אחנש 4קופה של ות לתודמכהונות קת ולות  נוכחיוונתייחס לכהנא לה

 תחוםוף ו ת/גרשו /שם התאגיד
 סוקו יע

נה ו כהת הלהתח תאריך
 ותאריך סיומה

 הנהכהו סוג 
דירקטור חיצוני או )

 י מניות. ככלעלמטעם ב
 רטו קירובר בדדשמ

א לפרט  נ -מהסוג השני
 גם(

 פעילות מיוחדת
 ן גו כ, קטוריון רדיב

ו בוועדות אחברות 
 רים. חפקידים את

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 רשות המקומיתלות הי עקשר לפ .5

 ,המקבל שירות זרחאלא כשן בו, זיקה או קשר, יניל עעתה בוף שאאו לג ך,יו לאו הש, אם יה

 או קשר היקזאליו )ובכלל זה ים ם הקשורעבוד, או לגופי לת /מדה מוע/תה את המקומית שבשולפעילות הר
 שור וא קהגופים אחרים שאו ל  ,דעמד/ת לעבוה מו/את ומית שבההמק תיטת הרשול בשוטוריים שים סטטדיאגתל

 ? הם( אלי

 ים אחורה. שנ 4של  שרים נוכחיים ולתקופהקולות קלזי תייחסנא לה 

 פורט.מפן ה או קשר באויקנא לציין כל ז 

ו ו עובד בו/א וקבילים במם או בגופי רקטור,ידכ ןכהו/או מ ףגובשיש לו אחזקות  מי רבות כלל -" בגוף ניין על עב"
, ךת עריד כמשמעו בחוק ניירוגתאן ביעני כבעל קה שלאחזרט אך לפצוראין )עץ חיצוני לו או יו/וייצג אותו או מ/ו

 1חרים בבורסה(נס, בתאגידים ה1968 -תשכ"ח ה
 

 כן, פרט/י( : ם)א   ן / לאכ

  

  

  

  

 משפחה  קרובי יבלג 5-2שאלות בר ו רוט תפקידים כאמפי .6

 שפחתך.ובי מרקלעיל לגבי  2-5 פיםור, בסעיכאמ ,תפקידים טרופי

 .בלבד הווהבונות כהם ולקידילתפיחס יש להתי

בן/ת זוגך   אם ל,ל )למש ילע נדרשו בשאלותש שפחתית והפרטים הרלבנטייםהמ ההקרברט את שם הקרוב, סוג פל נא .7
ת מיוחדות נה ופעיל הכהו ונה, סוגההכיך התחלת ו, תארקויסעם יד ותחוגתאהון, יש לפרט שם וריבדירקט חברה

 ן(.ויבדירקטור

 .ךולחנעל ש שסמוך מיצא ו, צאורהג, הבן/ת זו -קרוב""

    

  

 
  1968 –שכ"ח רות ערך, תיוק ניח 1

  -תאגידענין", ב "בעל
שרשאי למנות דירקטור , מי בווח ההצבעה כמתאגיד או ה שלפק ת המונויותר מהון המניים או אחוז ישהחממי שמחזיק ב (1)

גיד תאו א ,לליהכ כמנהלו אוגיד התא של ורשמכהן כדירקטי י, מכללו ההלמנאו את ד ישל התאג יםהדירקטורתר מויו אאחד 
 ותמני לאו רשא מכוח ההצבעה בולו או פק  שמונה מהון המניותאו יותר ה אחוזים חזיק עשרים  וחמישדם כאמור מאש

 -זו הסקפמהדירקטורים שלו, לענין  יותר אושה אחוזים ימעשרים וח
 ,סי הקרןנכים בכלולה ךעריק בניירות החזת כממנובנאת פות משותעוקקרן להש הליראו  מנ (א)
ט עלמ –ה, "נאמן" ענין זים, למורהאניירת הערך כמחזיק באת הנאמן ות נאמן, יראו גם ערך באמצע תניירוב דםא קחזיה (ב)

ו ()ו( א2)()א46עיף ס עותו לפיכמשמ רסדהך רק מכוח תפקידו כנאמן לות ערירשמחזיק בני ים ולמעט ממישורי חברת
 ה.נסהכס מדת פקול 102ף עיו בסגדרתבה ם,מניות לעובדית הקצא, לאמןכנ

 .ישומיםאגיד, למעט חברת רה בת של  תרחב (2)
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 ממונים בתפקידו לאם זיקות לכפופי .8

ת, /דמועמה ליו את/אש דכפופים לך בתפקי או יפין(, במישרין או בעק)ך ימונים עלמות שאמורים להי מיהאם את/ה ו
ים מו קשרת, כוות אחרכפיפות במסגרי ם יחסכיקיימים בינמת האםים אחרים? גונראמשותפת ב נההנים בכהומכ

 או זיקות אחרות? חהפמש קשרייים, עסק

 ם כן, פרט/י( :)א  א כן / ל

  

  

  

  

תפקידים  לך על  עדוים האינים יענ ב של חשש לניגודבמצהעמידך יך, העלולים  לברוקך או של לם שידים וענייניפקת .9
ו  יאלשיד בתפקינים וד עניש לניגל חששבמצב  להעמיד אותך יםשעלול  ,של קרוביך או שלך,  טו לעילפור אשליינים נוע

 את/ה מועמד/ת?
 .וך על שולחנךסמת זוג, הורה, צאצא ומי ש/בן  - "קרוב"

 כן, פרט/י( : אם)/ לא    ן כ

  

  

  

  

 

גוד  ינ לב של חשש במצדך ולים להעמי שעל ךל מקורבישו  יך האחריםל קרובש  יםניינות וענוכה קידים, עיסוקים,תפ .10
 . נייניםע

 חסשאליהם לא התבקשת  להתיי ים,ראחינים אחרים של קרוביך היענוות כהונקים, , עיסופקידיםעל ת  וע לךידהאם 
 צב של חשש ותך במא ידמהע ולים  ללשע שותפים עסקיים(,ם ום קרובי)ובכלל זה חברי יך בשל מקור ו, אבשאלות לעיל 

 ? ה מועמד/תאת/יו  בתפקיד שאלים נייגוד ענינל

 . הונשרא דרגהינם מבים שאולקרו  זוגם ולבני תייחס גם לאחיםנא לה

,  של קרובים אלה םקיודים ועיסיתפקעיל )לדוגמא ל 1-8שעליהם  נשאלת בשאלות ים אושנא להתייחס במיוחד לנ 
 מית(.מקוה ות הרשותלעי יש להם לפוקשר ש ,יםלביופים מקגב ובדירקטוריונים אות חברוי

 י( :/טכן, פר)אם    לא כן /

  

  

  

  

  

 וקיםם ועיסחיי תט קורופירו .11

ל לכו ובהווה, רבעברוט עיסוקים פיהשאלון, הכוללות השכלה ו לויימ רות חיים מעודכנות ליוםוק דנפרי ב/א צרףנ
 תאריכים.
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   תנכסים ואחזקו  - ב' חלק 

 תיו נבמחזקות  א .12

 .קרוביך של שלך או עסקיים כלשהם, גופיםב שותפותאו  ן,רין או בעקיפישבמי ,בתאגידים ותהחזקת מניפירוט 

הנסחרים   דיםבתאגי 1968 –ח ו בחוק ניירות ערך, התשכ" מעשמשלא כבעל עניין בתאגיד כ הזקט אחלפר צורך ין)א
 (.2סהרבוב

 .נךחולוך על שמשס הורה, צאצא ומי וג,בן/ת ז – קרוב""

 פרט/י( : ן, א   )אם ככן / ל
 

 תאגיד/גוףהשם 
 זיק חהמשם 

 ותוז החזקאח ינו המועמד(זיק אחמ)אם ה
סוק חום עית

 הגוףאגיד/הת
    

    

    

    

    

    

 נייניםל חשש לניגוד עשב צעמידך במהם לוש בהם עשוייימים שאחזקתם, מכירתם  או שנכס .13

 ךיים להעמידעשובהם ו שימוש  תם ארקתם, מכיזאחקרוביך, ש בעלות ב או תךם בבעלויחראקיימים נכסים   האם
 ד?מועמ תה ו אד שאליקיתפ ים עם השל ניגוד עניינבמצב 

 מוך על שולחנך.שס יבן/ת זוג, הורה, צאצא ומ –" קרוב"

 ( :אם כן, פרט/י) כן / לא  

  

  

  

   

  

 תיף משמעו בות כספים בהיקח .14

 תלהתחייבויואו בות ו ערב לחו ים אפחייב כס ,נםים, אם ישהעסקי ךיתפומשמישהו  וא ךהאם את/ה, קרובי
 ? כלשהם

 ך.ולחנעל שסמוך י שומ , צאצארההות זוג, בן/ –"קרוב" 

 : כן / לא   )אם כן, פרט/י(

  

  

   

 
 1968-ח כ"רות ערך, תשחוק ניי 2

  –נין", בתאגיד "בעל ע
 ורקטות דירמנלי שרשאי מ בעה  בו,ההצ חומכ ניות המונפק של התאגיד אוון הממהם או יותר יזמישה  אחובחק חזימי שמ (1)

תאגיד  הכללי, אוהתאגיד או כמנהלו ירקטור של דכהן כשמי מ ,לליהכ ת מנהלוא ד אותאגיה לש מהדירקטורים תרו יוד אאח
ו או רשאי למנות עשרים בעה בהצאו מכוח ה ולהמונפק ש ותניהמ ר מהוןתה אחוזים או יווחמיש עשריםיק חזאדם כאמור מש

  -ה זופסקין ענל ם שלו,ריומהדירקט תרים או יואחוז הישמוח
 נכסי הקרן,בולים ת הערך הכלובנייר  יקחזמת כמנופות בנאותת מששקעולה רןיראו מנהל ק (א)
 –" הנאמן" לעניין זה, ,ך האמוריםערה רותק בניייאת הנאמן כמחז ראו גםמן, ינא ותת ערך באמצעם בניירוהמחזיק אד (ב)

ו( או ()2א()) 46ף יסעכמשמעותו לי ר להסדמן כנאו ידכח תפקמ קות ערך רירחזיק בניי שממ עטמלמעט חברת רישומים ול
 הכנסה. לפקודת מס 102הגדרתו בסעיף לעובדים, ב מניותת צאהקלן, נאמכ

 רת רישומים.מעט חביד, לתאגה חברה בת של  (2)
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 וד ענייניםגנילשל חשש  בבמצלים להעמידך לונכסים אחרים הע .15

פקיד בת ניגוד ענייניםלשש חבמצב של  תךלהעמיד אושויים עש , לעיפורטו ל לאשל נכסים אחרים, ך עידוע ל האם
 ועמד/ת ?ת/ה מא שאליו

פים עסקיים(, של גופים שותו)ובכלל זה חברים קרובים  ךבימקורשל  וביך,קר של ם שלך,סינכתייחס לנא לה
 ניין בהם. י עהם בעל וביך או מקורבךרשק של גופיםוהם בעל עניין ב תהשא

 שונה. אה רגאינם מדרשם ם ולקרוביני זוגב לו  םחיס גם לא חייתנא לה

 ישרין ובין בעקיפין, ו/או מב בין ו,  בעה בהצ ות ו זכויא/ו ת  בגוףי שיש לו אחזקובות מרל –ן" בגוף ניי"בעל  ע
 וני לו". חיצ ו יועץ ייצג  אותו ו/אמו אבד בו ו/וו עבילים בו ו/אמקן בדירקטוריון או בגופים מכה

 : (יט/רפ )אם כן,    אכן / ל
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 רה ההצ  -ג'   לקח
 

 י: את כה בזהיר/רמצ __, ____________________ ת.ז. מס' __________________טה אני החתום/ה מ
 
 אמיתיים.ום יים, נכונאמל ולמקורבי, הםי ון זה, בקשר לעצמי, לקרובאלשבכל מידע והפרטים שמסרתי  .1

 מר אלא אם כן נא ,ישיתאמידיעה  םה ולמקורבי,קרובי ל י,מעצבקשר ל ,זה ם שמסרתי בשאלוןרטיידע והפכל המ .2
ינם א ואלי במלואם ו/או בחלקם ו/ םעיידו אינםרטים הפשבו במקרה  זאתדיעה, והיא למיטב הי  הצהרהה במפורש כי

 . יתידועים לי מידיעה איש

עם   םנייגוד ענייחשש לנ לש במצלהיות ב לי חר שעלול לגרום ן אכל עניילא ידוע לי על  וןלסרתי בשאמם שמעבר לפרטי .3
 ד.יהתפק

מילוי התפקיד, עד  בם ייניד ענ לניגוש ל חשבמצב ש יותם לי להיין שעלול לגרו כל ענב מנע מלטפלילהי  מתחייב/ת  נא .4
 .ושאת המקומית בנשותו של היועץ המשפטי של הרייחנלקבלת ה

שלא  גיותוהרגיל, ס יםמהלך הדברררו, בועית אובשאלון  ייתיים בתוכן הצהרוינויחולו שת כי במקרה בו /יביאני מתח .5
הרשות המקומית,  לש שפטיץ המביוע  עץאיוו ינים, יענ לניגוד תי במצב של חששיד אומעעשויות להש, נצפו מראש

  פי הנחיותיו.ל המידע הרלבנטי בכתב ואפעלת א אמסור לו

 אגרונוםהחתימה  / נותן השירותיםשל חתימה הי שימות מורתח

   : חתימה   : ה ושם משפח שם

   : החתימ   : ה ם משפחשו םש

 ______ ___: ם אגרונוה/פקסת החותמ                                                           תאריך:
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 ' הפח נס

 ודיותס לשמירת תחייבותה טופס

 , ו/או מי מטעמויו ועסקאו מ/אחד מעובדיו ווכל  נותן השירותיםי דל ימולא ע)י
 (צהמועותים לת השיראיק נהעשר עתיד לא

 לכבוד
 ורןדימה צה מקומית קועצמ

 

_____ ________ לש תימההח הורשמ,     זהות' מס     מ"הח אני
 : כדלקמן ספקה בשם  בזאת מתחייב"(, פקסה": להלן)

אגרונום למוסדות חינוך שירותי תן למ החוזה ביצוע עקב ליוא עוישיג דעיומ ידיעות ודבס ורלשמ מתחייב ספקה .1
 או טיתמגנ יהדמ ,טפסים, חות"וד: יםכלול זו רתבמסג. "(ההחוז: "ןהלל) עבור המועצה המקומית קדימה צורן

 אליו גיעשה  אחר מידע לוכ ותוצאותיה ורתביק מועדי, מועצהה של ומרשם עהמיד רכותמע יגבל מידע כל
 .זהחוה י"עפ םיתהשירו ביצוע במסגרת

 ספקה רימסו אל ,מועצהמה אההרש וללא זה הזחו עביצו עקב אליו שתגענה ותידיע סודב לשמור ביחימת ספקה .2
 לחוק 119 -ו 118 סעיפים הוראות קפסה על ולויח, זה לעניין. הבללק ךמוסמ הייה שלא לאדם מוראכ עהידי

  .1977 - ז"שלהת, העונשין

 כן. אחר שימוש כל בו הייעש שלא ולוודא, הז חוזה גרתבמס ואלי מגיעה המידע כל את לאבטח גידא קספה .3
 אם לאא, תקשרוהתה םבתו השונות ותיתוכנב תמשיםהמש כל של םיוהרישומ יםהקבצ כל שמדתה דאויו

 .מועצהה י"ע רתאח יידרש

 או חוזהל שותף שאינו ממי, זה חוזה ורךלצ אותו משרתותה או, שברשותו שבהמח למערכות גישה ימנע ספקה .4
  .ודיותס תלשמיר ותיבהתחי על חתם אלש יממ או, במחשב המאוחסן ידעבמ או מרבחו לעיין מךמוס אינוש יממ

 . ועצהממה אההרש לאל להלקב מוסמך יהיה אשל םאדל עמיד או ידיעה רימסו לא ספקה .5

, 1981 – א"שמתה הפרטיות הגנת בחוק כאמור דעמיה על ישמרו ושל המשנה וקבלני עובדיו שכל ידאג ספקה .6
 .1986 – ו"התשמ (,םציבוריי יםגופ בין מידע תברעה וסדרי ושמירתו מידע זקתאח איתנ) הפרטיות תגנה ותקנות

 להגדרת בהתאם" מידע מאגר" מהווים הז חוזה גרתמסב דוי על נאספו וא/ו ספקה לא והגיע אשר וניםתנ אם .7
, קלחו בהתאם בו והשימוש תוזקהח, שומויר לנוהל אחריות תהיה ,1981 – א"התשמ הפרטיות הגנת חוק

 .מועצה תובבעל נתוניםה תמהיו עורג האמור ןאי. זה וזהחב תרחא עיקב לא עוד כל, ספקה על םמוטלי

 .לכך שידרש עת בכל זו לותילפע רבהקש ול סרשימ חומר לכ ועצהמל רזיחי ספקה .8

 עידהמ או/ו ניםתוהנ אבטחתל שנקט האבטחה אמצעי המועצה יגנצל ספקה יציג מועצהה דרישת פי על .9
 . זה חוזה מסגרתב ותוברש יםהמצוי

 

 ______________      _____________ 
   פקסה חתימת                      תאריך                          

 
 


