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 'אך מסמ
 ן צורדימה ק  מיתו קמועצה מ 
   22/13י מס' פומבמכרז 

   ני חשמלת רחוב ומתקמערכות תאורו ל ואחזקהעבודות חשמביצוע ל
 רןצומה קדי מקומיתה עצה ומהעבור  

 
 ותהזמנה להציע הצע 

 
המקומה צוקדיממית  ועצה  מעצהומה"  :הלן)ל  רן ה  הזמינ"(  בזאת  לביצוע ת  וע צה  מסגרת    להתקשרות 

 . זהמכרי מסמכ פורט בכמ להכ . עבודות חשמל ואחזקה ומערכות תאורת רחוב ומתקני חשמל
:  )להלן li.munizoran.-www.kadima  :ובתבכת  מועצהשל ה   נטרנטר האיאתב  זהמכר  יכ מסמב  ןייעל  ןתינ

 .כי המכרזמ סוש את מיש לרכה, עצ הלשם הגשת ים". זרכמ" ת לשוני תח ת"( צהועהמאתר 

ועדכונים    יםינו שי  ,תורבה ה  ,בותותש  וםספר  אחר  ה צעהמו  נטרנט שלבאתר האי  לעקובציעים  מהת  ויחרבא
שיפורסמו  ן  כו עדו  ו/א  בהרה התשובה ו/או  כל    .תההצעו  גשתלה  ןו חרהאמועד  וזאת עד ל  זהלמכרז  הנוגעים  

 .מציעיםה  אתם בייימחאתר ב

יו  כולל   ₪,    3,000  סך של  מסמכי המכרז תמורת  ים לרכוש את  מציע ה   לע כדין, אשר לא  חזרו בכל  מע"מ 
לרב  בממקרה  המכביטו  ל ש  הרק ות  הזרל  המועצה  שהיעום  תשל.  של  הגבייה  בבמחלקת  ההגנה  רחו,    , 1ב 

א'בימן,  צור   ימהקד השעות  -ים  בין  השעות  וב   08:00-13:00ה'  בין  ג'  הקבלה  .16:00-19:00יום  ן  בגי   את 
 . ידי המציע על גשושיוכרז יש לצרף למסמכי ההצעה  י המרכישת מסמכ

ל מסמך ו/או נספח הקשור  כ  ות לרברז  המכ  ימסמכ  ה את צעו מה  רס מאתש להדפיהתשלום, י  לאחר ביצוע 
 ם להוראות המכרז. הגישם בהתאול ,עצההמו תר אשיפורסם בז, מכרל

להשתתףהמעוני כל   ימ  ין  המכרמס מכל    תא  איצבמכרז  בכי  המס ז,  כל  תנאי  הנדים  מכצרוף  עפ"י  רשים 
מכרז  " -ן צוי ה מיל ציע עשל המ יו הי זימני כשהיא סגורה ללא ס תקים זהים, במעטפת המכרז ועבשני  המכרז, 

ו, א"22/13פומבי מס'   ידני  קרך    כת מכרזים במשרדי המועצה, בלשהקדה לתיבת  הפ  ותמצעבא  תבמסירה 
ב המועצה,  צור   ,1צל  ר ה  בוח רמנכ"ל  " ן  קדימה  המ)להלן:  יאוחר  ועצהמשרדי  לא  עד    05.09.2022מיום  "( 

סבלבד.    12:00עה  הש הסר  יובהר  למען  תידון  כיפק,  באמצעות    שלאאו  ו/ן  כמ לאחר  תוגש  שה  הצע  לא 
 .כרזיםהמ יבתהפקדה ידנית בת

 ות או משודכות. יש כשהן כרוכלהגיש ות ע הצאת ה

 ורט לעיל.כמפה ידנית, ר ימסב עט מלת דרך אחרל הצעות בכ  אין לשלוח

 ז. רכהמ  יכסממ ת בצויוות מ ספ נו  טותורמפהוראות 

 
_____ ________ _ 

 ןיקרן גרגב'        
 מועצה ראש ה     
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 'במך סמ

 עצה מקומית קדימה צורן ומ
 

 13/22' מס י מבפוז מכר

 עבודות חשמל ואחזקה ומערכות תאורת רחוב ומתקני חשמל ביצוע לביצוע 
 ן מה צורקדיית קוממ מועצה ר עבו 

 

 המכרז   אינת

  
 שרות תקהה יקרעי .1

התקשרות מסגרת  ל הצעות    בזאת  "( מזמינהמועצהה"ן:  הל )ל  ןורצ  הימ קד  תמקומיה המועצה   .א
חשמלחשמל    עבודותביצוע   ומתקני  רחוב  תאורת  ומערכות  במסמ,  ואחזקה  כמפורט  כי  הכל 
 .  ת החוזה ונספחיוע נספחיו, ולרבו זהמכר

ה,  ואחזק  ביצוע עבודות חשמל היתר,  בין  ם  לילוותים כ יר הש  ,ליעל  ר והאמ  ותליכלמ  וער גי למבל .ב
כל  ה, ההמועצבשטחי  מערכות תאורה, תאורת רחוב ומתקני חשמל ה של  ת אחזק דובווע ת התקנ

ב  כמפורט לרבות  נספחיו,  על  בחוזה  נספחיו,  על  המכר  א' )  ותיםר ישה  מפרטבמסמכי    נספח 
כפי  (תור שקתהה  ה חוזל המועצה  הנחיות  פי  על  מעשיהי,  לו  ות  כל  תאבהעת  להוראות     דין ם 

 . "(יםרותהשי" :ןהל)ל

זמבמסגרת   .ג סיור  כרז  ייערך  ההשתה  כי  יובהר,  אולם  להלן,  שיפורט  כפי  הכל  תפות  מציעים, 
 בגדר חובה.   האינ בסיור המציעים 

חוזה מסגרת  איתם תחתום המועצה על  ,  םזוכי  עד שניר  במסגרת המכרז רשאית המועצה לבחו .ד
 .ועצה מעת לעת על  ידי המ  שיוצאובהתאם להזמנות  ,הועצמ העבור  םותישירהלביצוע  

תהלמב .ה ההך  הז  תקשרות קופת  המסגרת,  עם  בחוזה  המועצה  רשאיתהא  וכה/ים  ין  להזמ ת 
, לפי  מכרזב הכלולים    שונות מתוך העבודות והשירותים   ת ביצוע עבודומעת לעת      זוכה/ים,המ

מאושרהמועצ  ושיקולי  צרכי לתקציבים  ובכפוף  שה  ליעמדים  את ת  עצהמוה  .רשותהו    חלק 
בין הזוכיםהעבוד ש  ,ה  האפשר  במידת  ו,  יותר מזוכה אחד(  הככל שיהי )  יםעדיבלה  יקוליהלפי 

לוקת  חהגבלות המפורטות בפרק "ובכפוף ל  עד סוף תקופת ההתקשרות   רוב, בקי  ויוניאופן שוב
בין ה להלןזוכיםהעבודה  כן, המועצה      ."    בין   ותחרמ תה  י כהליזכות לקיים  השומרת את  כמו 

דות או איזה   בוהערך הזמנת  צוכן ל  תא לעשו צמ, ככל שת"התמחרות משנית"()  כרזהזוכים במ
בח   ,חלק מהן לעת  ,מסוימותעבודות  בהמבצע  ן  ירת הקבללצורך  דעת   ,מעת  שיקול  לפי  ה  הכל 

 ולפי הוראות המכרז.  בלעדי ה

 
היקף  ת  בע .ו יהיה  מה  ידוע  לא  המכרז  תישירותים  העריכת  שהמועצה  דרש  להם  וזמנו  י ו/או 

ר  תככל שיהיה יוירותים )הזמנת השקת  לו וח,  לעופ מן בזירותים שתושכמות ה.  כללם ב, אעלובפ
אח ה,  ד(מזוכה  בצרכי  הבלעדייםמועצהתלויה  בשיקוליה  מאושרים  ,  תקציבים  של  ,  ובקיומם 

 .  שירותיםביצוע הצורך לב,  אישורים, היתרים וכיוצ"

ג  , סו, אם בכללכלשהו  הזמנותעל היקף    וכים,ז מי מה  ו/אוכה  הזו  כלפי  אינה מתחייבתהמועצה   .ז
וכדו'.  יקפםם, ה ית ושירה ו/או תבי   ים /לזוכה,  טענות  יהיו  כ לא  ו/או דרישות  מועצה  לפי העות 

 . בגין כך ו/או מי מטעמה

הזוכה כ .ח עם  בהתקשרות  אין  כי  מובהר  כן  להקנות    ים/מו  זה  מכרז  פי  בלעדיות    לו/להם על 
ה ל   צהעמו ה,  זהמכרוא  נש  םשירותיבביצוע  עםהתקשרשאית  ו/או    ר  נוספים  רים  חאגורמים 
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ולפי שי  עבודות וע הציבל לב  צרכיה קוליה  מ   תים או איזה צע את השירוו/או  מה,  הם בעצחלק 
 .  י שיקול דעתהפוהכל ל 

מפורטים  ,  תעריפי השירותים לפני הנחה ת  לרבו  ,במסגרת מכרז זה  הכלוליםהשירותים  פירוט   .ט
  ם, היח נספעל  והחוזה    מכרזי התנא   כל  י פ  על שירותים יבוצעו  ה.  להלן  ונחהמ  תמחירון כהגדרב

 נשוא המכרז.    תיםשירוקשר לוהתקנים המתחייבים ב  הוראות הדיןף ל ובכפות המועצה הנחיו

ה  , חתומודה מראש ובכתבב מנת עם להזרק בהתאז,  במכר  ים/כהוזדי ה השירותים יתבצעו על י
נת עבודה  הזמ  בכל  .וונטיואשר יומצאו לזוכה הרל   ועצהבמך  לכים  ם המורש על ידי הגורמי  כדין

ל  לם כושת  יובהר, כי לא  ויות שהוזמנו.מאין לחרוג מהכו  יםנהמוזמ  תיםרוות השייומ ינו כוצי
   .כאמורודה ת עבבודה ו/או שירות שבוצעו ללא הזמנגין עבתמורה 

   .ת החוזהואהורם לשעת חירום, בהתאה גם בלמועצ   המציע מתחייב לספק את השירותים .י

דדים על  י הצימת שנ תח  ביום  הת ליחת, ש (1)שנה אחת  לנו  הי  זה  כרזוח מה מכוזשל הח וקפו  ת .יא
לעיוע  לגר  מבלי  .הזהחו זה  החו  ופתתק  אתיך  להאר  הזכותרה  שמו   דלבב   המועצלל,  מהאמור 

ב  לכ  ותנוספ  תקופות  ארבעב חשנה    תאחת  מאו  א  מנהלק    א לחוזה  הת  פוקת  לכ  ךס.  תחכל 
   .יםשנ( 5) שמחל תעלה ע 

ידי  עת  ע  בכל  ותרשקההתאת  טל  בל  מועצהה  ותזכבע  גרו ל  יאין באמור לעיל כד .יב דעה  מתן הול 
   ה.לעדי, כמפורט בחוז ב ה העתד ולל לפי שיק יום מראש, הכ  30  ,הכוזבכתב ל

בין   .יג מתחיהתקשהינה    לזוכה  מועצההההתקשרות  אינה  והמועצה  מסגרת    ין להזמ ת  יב רות 
 .  ת או בהיקף כלשהולימאנימי   שירותים בכמותה הזוכמ

 .שירותיםה  רטובמפ הזוח סח הו ם בנ יטמפור ת רו שקלהת ביחס ותוראאים והה יתר התנ .יד

   ם במכרזיריכהתאוז כרי .2

 ים כיארהת לותהפעי

 ,  12:00עה בש 01.08.2022 סיור מציעים 

 12:00עה בש 16.08.2022 הרה ת הבלושא גשתן להור אחהמועד ה

 12:00בשעה  5.09.2022 רזכמות בת הצע שגון להר חד האעהמו

 

 רזכמבת תפוהשתם לתנאים מוקדמי .3

בות  בישראל, לר  כדין   שומיםדים הרו תאגיאל,  ם תושבי ישראידייח   תף במכרז רשאים להשת .א
ם  ל התנאי בכת  הצעוגשת  להועד האחרון  דים במ כ"רים, העומ, מלותותפויות רשומות, עמ שות

 :להלן  יםרטפומההמצטברים 

ן  חרוהמועד האועד    2016חילת  ת מש  קופתבת  ות,ח לפ  בע שניםראשל    בעל ניסיוןהמציע   (1
ההצעותהגל שילמכרז,    שת  ורותי  במתן  שוטפת  התקנה  תאורת  ערכות  משל  תחזוקה 

ומתקני   רשויות מקוחשמלרחוב  למיו, לשתי  במסגרתם  תפחות  שי,  התקנה  רותי  סיפק 
שוטפתו רחש   תחזוקה  תאורת  מערכות  של  יקהבוב  ל  פנ )חמ  5000ף  אלפים(  סים  שת 
בהיקף כספי כולל  ,  במצטברלכלל הרשויות    ם האמורותינשע ה ארבל אחת מכפחות בל

,  2020,  2019  השנים    שלושבטבר  מצ ב  ,)לא כולל מע"מ(מליון ש"ח    (3)   שלוש  לפחות   של  
2021 . 
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ו/ המציע   (2 מבעליו  מי  ממנהליו,  או/או  מי  רשום  הינו  ו  בקבלן   כל ב  קבלניםבפנקס 
 סיווגים שלהלן, לפחות:  ה

וכן בסיווג    250(  1ל )א'וי חשמנחת קוהג  וכן בסיוו   160  (1א)   סיווג, וכן ב270  (1)א  גו וסי
 .. 240( 1נחת קווי תקשורת )א'ה

מבעליו  המציע   (3 מי  ההצעותממועסקי ו  או/ ו/או  להגשת  האחרון  למועד  נכון  הינו  ו   ,
האחרון להגשת ההצעות    מועדל  נכוןבתוקף    חשמלסאי  דהנון  יבעל ריש  ,סאי חשמלדהנ
  מכרז.ל

עומד    ,כןו  ,קףבתו  "מ,דין ממע ר כפטולצרכי מע"מ או    שהורמ  קסוע ור  איש  לבעע  מציה (4
(, ות מסתשלום חובת ונובושת חפכיאיים )ציבורופים  גקאות  חוק עסלפי    ישותכל הדרב

 .1976 -ל"והתש

 ה'  מסמךבנוסח    ₪  0,0001על סך של    נומיתאוטו  תבנקאי  ף להצעתו ערבותצר  יעהמצ (5
 ז. חייבויותיו במכרת הת הבטח, לרזלמכ

 .זרכ מה  יכממסאת   שרכ עיצמה (6

,  לעיל   קוביםסף הנה  איתנכל  במוד  שת לעת, הנדראח  תטיפשמ  ותל ישא שתה   יעהמצ  עתהצ
, אלא  ה למכרזההצעאת    הגישהש  ותיש  תהאושם  ל  ע  יהיו  במכרזם  שיהנדר  המסמכים  לוכ

ת  אח  המהצע  ביותר  פיןיקאו בעין  ישרמ ב  ורביות מעלה  שאיאינו ריע  המצ.  אם כן נאמר אחרת
בי  הנמעב זו,  בלפניה  באמצעצעאמ ן  חצעבאמאו    ,ובטה  השלי  עלב  תוותו,  בות  ש ברת  ל  ת 
 יע.צמה

 צעהף להשיש לצר םמכיסמ .4

 : כים הבאיםמסהמ  מןד אחכל  לש ד במקור,אחת חו, לפי עותקיםנ תו שעצכלול בהיכל מציע   .א

בת (1 המציע  עמידת  הוכחת  שבסעיףלצורך  הסף  ניסיון  תצהיר    –לעיל    1(א )3  נאי  בדבר 
בנוסח ת ב  ועמידה הסף,  כשהו  'גכמסמך  ורף  מצה  נאי  ילמכרז,  על  חתום  המציע  א  די 

 . י עו"דעל יד  ומאומת

רישו  המעידר  שואיק  העת (2 של  ם  על  מי  המציעבתוקף  מי  ו/או  ו/או    ו ממנהלי   מבעליו 
 : פחותל  כל הסיווגים שלהלןבברשם הקבלנים 

  ווגסיב   וכן   250(  1)א'   למשח  קווינחת  הג  וכן בסיוו   160  (1א)  וגסיוב, וכן  270  (1)א  ווגסי 
 . 240( 1חת קווי תקשורת )א'הנ

למועד  חשמלהנדסאי  ון  ירישהעתק   (3 נכון  הה  בתוקף  להגשת  למכרזאחרון  של הצעות   ,
מבעליו  המציע   מי  הקשר    -וממועסקי ו  א ו/ ו/או  ומה  הרישיון  בעל  מהיו  לציין  שלו  יש 

  . דו'( ק וכמועסלים, למציע )בע 

 יע. צמה ייד  על המא חתוהיכש ,זה למכרז 'ד ךמסמכ ורףסח המציר בנועת המח צה (4

 זה  למכרז 'ה מסמך  נומית בנוסחאוטו  תבנקאי בותרע (5

לפ (6 עסתצהיר  חוק  צגו  קאות י    סמכי מל  ורף המצסח  בנו   , 1976  -ו  " להתשיבוריים,  פים 
 . הז רזלמכ' ו ךממסכרז המכ

  ח סבנו   ,מית ו/או לחבר מליאת המועצהקו המה  עצמוה  בדקרבה לעו  רדר העבדה בהרהצ (7
 . הזרז כלמ 'זך מסמ

מסמך   נוסח דין ב  ךי עורעל יד  רשחתום ומאו   ת המציע אמת  עו רשה  ר דבדבר היע  רהיתצ (8
 . זהלמכרז  'ח



 
7 

 ___ ______ ______ __ ע ת המציתימח
 

 .  למכרז זה 'טמסמך ח וסרז בני המככ פת מסמשילחה הסכמ הסכמה/ אי  ברבדור איש (9

ו ך אממוסאה חשבון  אישור מרו  ,מע"מ  תו נולט מאת ש  פטור  /שהעוסק מור  דתתעוהעתק   (10
כמ ושהיד  קמפ הינה  כחוק ספ ל  מנהו  י  ע וא   רים  ניכוישור  במ  י ל  ממס  ד  פקיטעם  קור 

 . ("חרו"ד/עו  ימאומת ע" רולמקר עתק מאושר/ה )מקו שומהה

למועד  יצרף פלט עדכ  ,רשום  ידתאג  נוי הע  צימה  םא (11 מספרי    תועההצשת  גהלהאחרון  ני 
  -גיד א תשהינו  יצרף מציע  כן  ל המציע, וש  תטי שפמה  ותלאישי  אםהתב  ונטי,לו הר  הרשם

 ד.  גיהתא של מה ות החתייו כ, זגידהתא פרטי תאימו"ח לור /דו"אישור ע 

 . (בלבד מועצהה תרמא)רז סמכי המכמ שת רכי עלה  דהמעיקבלה  (12

מים  ו, כשהם חתו כאל שו  נע  אכןככל ש ,  עצהו מה  ידיו ב אצהוש   תבהרוהה  כימס ממ  עותק (13
 ע. המצי בידי

  ע ציהמ   תמות תיבות וח  ישאמים ברחתום,  ול יצו  רקו, מקיםעת ה   ישנ ב  רזמכהי  כל מסמכ (14
 . דועמ בכל

 . זהלמכרז    'י  מסמךכפת  צורהמ  המסמכיםת  ברשימורטת גם  כרז מפם הדרושים במיהמסמכ  ימתשר
   מכים.המס שימתבר יהם פרמסת א ושגשיו םסמכיי המבג על  לסמן עיעל המצ

מסצירו  אי .ב ו/א מף  האישכים  ההצעהל  בסיס  ש משל  וללע ,  לילעטים  המפור   םיורו  ע"י    פסילת 
 ם. זיכרהמ תדוע

 

  ם יתקפ   ויהי  אלו  כי  רשדנ,  מוגבל  קףתו  ליעב  הינם  ליעדל   יםטרהמפו  םיכ מסמה  בו  רהמק  בכל .ג
 .  יןניהע  לפי , כהאר הה/ הוזח ה ופתקת לכ במשך וכן ההצעה תהגש במועד

על  תלפנו   ותהזכ   שמורה  מועצהל .ד פרטים  ע  צי מהמ  ושרד לור  ולחק   י,דהבלעדעתה  ול  יקש   פי, 
בוהבהרו ליש  מךמסו/או    דעמי  לכ  גלהציו  ועתהצ  דברת    סיונו ינו,  ותירכשת  כח הוידרש 

לבי תמאתוה   ית ננסהפיו  תו איתנ   מומחיותו,  , עיקצוהמ נשרותיי שהע  וצו  "ב  וכי ו  זר כהמ  או ם 
  א ו מל  תא  מועצהלמסור לב  ייח  יהע יההמצי .  הלהצעו על ידו  צורפ  אם לא , אף  המלצות(  רבות)ל
ר  מסו ע יסרב לצי המקרה בו  מב.  התעדלהנחת    וש רדנות שההבהר ם ורטי, הפכיםמסמה   ע,דימה
ף  ה ואיני ת עראו  לפיות  נ קמסיק  להס  העצ ומ ית הרשא  , כאמור  אכלשהויתוח  נ   ו א  הסבר   ,ךסממ

   עה.ההצ תאול סלפ

 הצעת המחיר .5

 המחירון הרלוונטי למכרז ולחוזה:  .א

 . 2022מהדורת ינואר   -( 5872בניה ותשתיות )ל לק דמחירון  
ם ישיפוצ דקל לחירון מול חהאמור, ירון דקל  יח מבקיים אינו ש פריט/ עבודהסוג ל יחסב

    2022ת ינואר מהדור(  5874)ה חזוקות
דקל לחומרי בניה  מחירון , יחול י המחירונים הנ"לה משנבאיז םשאינ פריטים / ביחס לעבודותו
 .  2022מהדורת ינואר ( 5870)
 
ההתהמחירונכל  ב האמורים  תיחסו י ים  ביותר  ל א  ה ת  העדכנית  המחגרסה    נטי וול רה  ן ירו של 
, במסמכי המכרז והחוזה על  הלןעיל ולל )  מכרזבת  וצעהה להגשת    חרוןד הא למועם עד  פרסתיש

  ."(וןהמחיר: "נספחיהם
  .ב 

המחיר  ציין  להמציע  ל  ע .ג הצעת  מטעם    -למכרז    'דמסמך    -המכרזשל  בטופס  המחיר  הצעת 
וההנחה  אחוז    שיעור  את  ,המציע ידו  המוצעע  הקבו האחיד  לעל  ביחס  הנקותעריפי ,  ם  י בם 
דמחירו   בפרקי ל   לק ן  כמוגדר  כל הפריטים  .  "(הצעה"ה   לן:)לה  יל עהרלוונטי  על  ההצעה תחול 

 . ון רמחיהכלולים ב
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ל כידוע  ביותר  י  מציע  העדכנית  האחרון    "להנדקל    ןמחירושל  הגרסה  למועד  עד  שתתפרסם 

במהלך התקופה  .  כל תקופת ההתקשרותהלך  דדים במהצ  את  וישמשגשת ההצעות במכרז,  לה
יב   רכאמו עדכו ולא  עדכני  םיירח מ ן  צע  מחירון  פורסם  אם  ב.  גם  לחיי)אין  כדי  את  אמור  ב 

 ועצה להאריך את תקופת ההסכם(. המ

 
ההנחה כאמור(  ת סכום בשיעור  ל כאמור )בהפחתקירון ד ה במחיר היחידספק, מח  ען הסרמל

ו כל  י" אקבלני" או "קבלן ראש  רווחות "לשהן, לרבו תוספות כ תתווספנה לשלא  יחושב באופן  
 . רתתוספת אח

 

ה .ד כי  בזה,  מע"מאינם    ירוןח מבפורטים  מה  סכומיםמודגש  מע"מ,  כוללים  החוקי  .  בשיעור 
בתו הרלוונטשיהיה  במועד  ית קף  וישולםי,  ההנחה,ווסף  אחוז  ניכוי  לאחר  המצאת  כנגד    , 

 חשבונית מס כדין. 

 . ום(לשנו תוספת תייה הנחה שלילי )דו כן לא תוגש הצעה ובה אחוז מכ .ה

 

 עציהמרות צה הות ההצעה שהגפן וא .6

המציע  ע .א אתלהגיל  ובשלמותה,   ש  כולה  המכרז  הלר  חוברת  המציכימסמבות  שעל  לצרף  ם  ע 
שלא  ות  הצע  ".ז המכר  י מסמכ  -  13/22מס'  פומבי  מכרז "המילים:  ליה  עה  במעטפ  תו צעלה
 .היפסלל עלולות ליעל רכאמורז כמהת כנסו למעטפיו

לא    ישלהגם  ייעהמצעל   .ב עד  ההצעות  מאת  ה12:00בשעה    05.09.2022יום  יאוחר  שלא  צע.  ה 
 .א תידוןת ל גשת הצעובמועד האחרון להתמצא בתיבת המכרזים 

  -  , אחוז הנחה שלילי()קרימחירון  בם הנקובים  מחיריההמהווה תוספת על    ההצעאין להגיש  
   . תיפסלהנקובים במכרז רים מחיה  עלת ספוה תהווהצעה המ

יו,  חפ סנ  ועל  החוזהעת המחיר והצ  תלרבו,  מסמכי המכרז  עלה  מחתית  עובאמצ,  שתוג  העצהה .ג
וייח  ם לאחרמהוויה   המציע של  את הצעתו    ע,יצמה של    תימההחשה  מורידי  על    תמו שימולאו 
 "(. הההצע ": לןלה ול  לעי)

תנאהזמנהה .ד המכרז  ,  הנדרשות  הו וים  הנלוחים  הנספ   ל כ  ףויר צב  והחוזה,י  ם  פיהעל  השלמות 
 . ציעהמת א יבחיח המהנוס הינם ,("זכר המ מסמכי" ד:חיב  ,ןלה)ל

  ך מסום המהגורעות  צדף באמ  ולי כלשבצרופותיו,    לע   מכרזה  מכיל מסל כעם  לחתועל המציע   .ה
  ל ש  המחתי  תל שנדרשע(. ככציעם המתימה מטהח  ורשהמ,  נויי ה)ד  בו ייע ולחמציהשם  לחתום ב

אמגו  יותר חיובחד  רם  עללחתיש  ציע,  המ  לצורך  ה  החתימי  ורשמ ל  כ י  יד  על  םיסמכמה   ום 
 ם.מכיסלמייב תוקף מח מתןר לומ כא שיםהנדר

 

הצעתו   .ו וה  לש הגשת  בתפשתהמציע  כמותו  כוהמכרז  וא הצהרם  המל  שכ   רושיה    כרז פרטי 
כל    את  בחן,  שרדנע ה מיד ה  א ולאת מ  בל קיהמציע    וכי   למציע   יריםונה  םעידוי  זכרמה  כיומסמ

ונתונה הפרטים  זהלכובהעובדות  ים,  כלאע  יודו  יןמב  , תושירהת  וה מ  ל  האי התנ  ת  ם  י שדרנם 
   .צעתוהתאם להם להם ביסכוה  תשירו וע הביצל

הגכ כן,  ההצעמו  כמוה  שת  כיכהצהרה  איצמליש    ה  כע    ות ולסגהו  ם רישוהכי  ,עותהידי ל  ת 
הוהאח  ועיותהמקצ לרות  השידרושים  ה  ,רזהמכ  וא שנ  תורמתן  עכי  התנאים  ומד  וא  בכל 

האמומקדמה שהיינבח   למכ  גלמסוא  הו  יכו  ,לדלעי   םרייים  לה  נשואתיור יש ה  את  ספקא    ם 
    ז.רכסמכי המט בממפורל ככ ה - ז המכר
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ה .ז מהגשת  המצי ט הצעה  מהו עם  הע  ל ארמ  סכמהוה  התנכל  ש  ת  ורב ל  ,יומכ ס מ  על  ,זכרמאי 
 . תאו תוספשינוי ו/ א כל ל בלה, והכהחוז

  או /ו ,  הםממחוק  לאו  / ו  ש(שנדרכ  טע)למ  ף ימכרז, להוסמסמכי ה  את  נות ש לשאי  רו  אינ יע  צהמ .ח
  כתב במן  ם וביהמסמכי  ם, בין בגוףיכמהמסמעמוד    להוציא  וא/הם וי לע  ותנתלה   או/יג והסתי ל

  לכ תוספת בו/או  ה  טמו השו/א  ותתייג ו הסא ו/י  נויש  ל ש  רהכל מק. באחרתדרך  בכל    ואלוואי ו/ 
 : העצמוה  ת ישארז, רמכב יעהמצ ידשנעשו על י  "(יותגוייסת"ה: ן ללהי )שהכלה או צור/ך ודר

 ;  מציעעת הצהת א ל לפסו (1

 מהן; כלל ולהתעלם  וא נכתב ללו  כאינ"ל ה  תוגוייי תסבה  אותרל (2

 ד; בלב יכנ פגם טות  מהו ןה  ויות כאילו תייגראות בהסל (3

יר  מחה  נות אתשל  יאין בכדור  אמכ  שבתיקון  , ובלבדגויותהסתיי את ה   ןיע לתקהמצמ  שורלד (4
 עה.  צ ההותי ב רט מפו/או    מוצעה

ביןטלחהה הנ"ווירשפהא  ה  נתת  לפי    לנהוג   הצעומה ט  ילח תאם  .  צהמועה דעת  קול  שיל  נה ול 
המנ  חתא )ב  ותויהאפשרויות  והמציע(  4)-(2ס"ק  לסי  לעיל,  להסכירב  רשאהת חלטה ם  ת  י , 
   .די המציעעל יוגשה ת ההצעה שהול אלפס עצהומה

ו  העצהה .ט אך  גביע   רקתוגש  על  רפיםהמצוסים  טפה  ל    ט כמפור  ועתהצא  מלל  ע המצי  למכרז. 
ן  ( וכ ' לחוזהא ח  פ סנ)  תים רושימפרט ה  , '(ד  מך סמ)  ה עההצפס  טו חוזה,  הבי  ג  עלם  ולחתול  לעיד

י  דף של מסמכל  כ ל  ע  חתוםל  ןכו,  (צילוםו  ורק )מ  קיםהעת ני  שב  הדבר נדרש,ו  ב   סףמקום נו  כל
   ה.עההצ תלי פסלביא להה  לולרז עמכי המכ רשם בגוף מסיתש. הערה זמכרה

יום    90וצרופותיה למשך  , נספחיה  , מרכיביהפרטיהכל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל  כ .י
ה ההצעות מהמועד  להגשת  הקבוע  או    מועצהה.  למכרז  אחרון  מהבנק  לדרוש  רשאית  תהיה 

תוקףמהמ את  להאריך  בחירתה,  לפי  ש  90למשך  הערבות    ציע  ובמידה  נוספים  ינקטו  ייום 
תום  יום או עד    30הליכים משפטיים בעניין המכרז, עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת  

האחרון    180 המועד  לאחר  ההצעותימים  יובהר,למכרז  להגשת  מביניהם.  המאוחר  לפי  כי    , 
משמ המכרז  ערבות  תוקף  מציהארכת  המציע.  הצעת  תוקף  כהארכת  להארכת  עה  שיסרב  ע 

הערבות,   וה תוקף  מהצעתו  בו  שחזר  כמציע  ערבותו,    מועצהייחשב  את  לחלט  רשאית  תהיה 
בהצ ולבחור  המכרז  בהליך  להלהמשיך  לבקשתה  הסכים  אשר  אחר  מציע  תוקף  עת  ארכת 

 . עדיפה הערבות כאמור, וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה

  ל כ  ורשות, וכן ב התקשרות זו  יין לענ פי דין  -המתנהל על  שםרמל  כב  רשוםא  וה י  כ   רהימציע  המצ .יא
 רות. קשתהצוע היב ל ןיד  יפ-ל עם הנדרשייונות הריש

 ור מציעיםסיו הרהבה לותאש .7

ייערך   .א בית  . נקודת המפגש תהיה בןור צ  מהבקדי  00:21בשעה    2.20280.10יום  בסיור מציעים 
 חובה  איננהההשתתפות בסיור . , קדימה צורן1ל הרצ 'ברח מועצהה

תאמה  ה  או איגיאה ו/סתירה, שכל  ר  דעה בדב רז וכן הולמכ  רלהבהרות בקש  ותשאלות ובקש  .ב
מסמ פ   גותהסתיי  כל ו/או    המכרז  כיבין  א ניאו  להה  יש  עו"דליד  עבירחרת  גילה,    מוריה  י 

עה  הש  עד  05.09.2022  ום מיר  חעד לא יאו,  הצעשל המויים החיצוניים  שפט המ  םיד היועצממשר
דבאמצעו   ,002:1 לa@fsrlaw.co.ilrimoני  אלקטרו  רואת  י.  או  וני טלפ פניות  תקבלו  א  ות 

יו כאחרות.  שיקולהמועצה רשאיתי  בהר  לפי  שי, להש לעדהב  תהדע  ,  על  ו  הוגש ת אשר  אלויב 
 . הנקוב הנ"ל עדחר המולא

  יות נפה.  זר מכה  םשו  פרסמ  ,עמו  קשר  צירתיל   ןפוטל,  המלא  שמו  את  הנ ופ ה  ייןצי  תובפניי .ג
 :לןלה  כמפורט הלטב של הבנבמ, בלבד Word קובץ  של טרמפוב ו תבבכ  חנהלשת
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ה ד"מס  וונטילרהסעיף 
   רזהמככי במסמ

  השק ת/בוגייהסת/שאלה
 ה הרהבל

 מענה

1.  ____________ _ ___  ____  

  ו א הרות  בה ,  ירושיםפל  פית. כתהא סו ו   מועצההשל  נט  טראינר האתב  סםור תפ  מועצה הבת  תשו .ד
שנ הסבר ג  ו א ו/  פ ע"ב   ונ יתים  מחא  ורם ע"י  עוסשה מי    וא/ ו  ועצההמ  דבלר  ידמך    תן מל ה  ל 

רד  נפ  לתילק בח ה  וו תה  "להנ  ועצהמה  בתתשו  .מועצהה  ייבו אתיחא  ל  רז,למכ  ביחסשובות  ת
המכרזמתנ ואי  על תצו,  להצהמצעידי    רף  ח  ם, עתים  יותכשהיא  על  החתיומ   דימה  מה  רשה 
 עמם.מט

ב .ה אי    ה מעט מ  ימ  ואו/  ועצההמד  צמ  שובההת  לתקב איחור  ציע  המ  אתו  כזילא    ,תהקבלאו 
יה  יהו  עתהצודין    מצד ועדת המכרזים  א ת כלשהיוב חשלהתו או  תעצ ה  שתלהגעד  מוה   רכתבהא
 .יןועני רכל דב רת לאחעה הצ  לן ככדי

מ  תוהזכ  מועצהלה  שמור,  לעילמור  גוע באלפ  מבלי .ו ו/או   רמולא   הבהרות  התמיוזליתן    במכרז 
  ל הא כ לא תם  ציעיולמצעות  הה  גשתה  עדלמו עד  ,  ייםשינובו    ך ורעל  וא /וו  ב  לושנפ   ת עויוט  ןתקל
כךב   נהעט בכתדעוה.  גין  ו/או    ב ה  שינוי  כ בהבדבר  ב  ר,ואמהרה  של    טרננטהאיאתר  תפורסם 
 .  המועצה

לשינויים שיתבקשו בנוסח    שות ת בקלדחואו    הסכיםל  די ל דעת בלעושיק   יהיה  העצו מכמו כן, ל .ז
ף  בכפו  (,לחוזה  ' גפח  סנ) זה    בנספחורטים  פהמ   י חטויהב  הכיסוי  רישותדוטוחים  יב ה  נספח 

ע"   שינוייםלאישור   יועאלה  הביטוח  י  שהב  מועצהה  של ץ  לוככל  הב שיקשה  בנספח    יטוח נוי 
  ם י עציהמ  ח.יטו הב   נספחמ  יםויאו שינת ו/ גויוהסתיי  בלאלהגיש הצעתם    םיעל המציע ,  דחהתי
ו  ל בוקי יהם,ח מבט יעת ליד  ח טויהב ת בנספח ורטופ מהיטוח בהת הירים כי העבירו את דרישומצ
ואיולפקת פאישורם לה  את ביטוח  ביט יסות  ע שור קיום  רטות  שות הביטוח המפודרי"פ  וחים 

  תהייה ,  זוהתחייבותו  כה ב הזו  מדא עאם לכי  וע להם  ם כי יד יעהמצי  ריםמצהינספח זה. כ"כ  ב
לרשאי עצה  המו כארת  הזוכה  את  מהצעות  נסוג  כל  ,תואילו  ע"פ  שתמעמה  על    אי נת  מכך 

    .החוזהאי נת ות והצע  עהצי נה לההזמ

חלק יה   זהעיף  בס  וראמכ   שניתנו  םי נ קותי  הבהרות,,  תשובות .ח )להלן:    זהמכר  יכ ממסמ  וו 
  מכי המכרז ס מ  ןיוב ת  בהרו הכי ה במסמ  רומאן ה יב סתירה    לשרה  בכל מק.  "(תרוהבהי  מכסמ"

ין  לב   רותהבהה   כיין מסמב  רהי תס  מקרה של  לכבהרות, ובסמכי הה במ   וראמ ה  בר יג,  םיהמקורי 
 תר. אוחר יוהממסמך ההבהרות ב ורמ אה גברצמם, יע

 כלשהם ים  ט רלפו  ו אלשהט כקשר לפרביעה  די  רוסח  ה ו/אוהבנאי  או  ו/  ותטענה בדבר  טעל  כ .ט
ו   יטמפר ו/ינספחעל    זהוחה   או/המכרז  מופיעאש  רבד  אוו  לארזכמה  במסמכי  ינו  בל  תקת  , 
הלאח הצעת  הגשת  מהמוקד  לפי   ות,הצע   תשהגל  המועד   ום ת  ר חאלו/או    ע יצמר  ,  הםי נבים 

הצ הגשת  מסכיםעתובעצם  התנאים  עציהמ  ו  ו  י חפסנ  על חוזה,  וב  כרזבמ  מורהאו   לכל 
   .כהתו כזוצעה  בחריבו ת רה שקמב  עצהו מה עם  תקשרותוהול

 מורהתה .8

לבי  םיתרוהשי  מתן רת  ומת .א כצובכפוף  התוע  והחוזהותוייב חיל  המכרז  מכוח  ייו  כה  הזו  לבק , 
וצע על  ההנחה המשיעור  להשווה  סכום  ב  הח הנוי  ובניכ  כהגדרתו לעילמחירוןלבהתאם    הרומת

,  בפועל ל ידו  ע   בוצעויות שועל פי הכמו   "(התמורה"ן:  להל)'(  )מסמך ד  ר הצעת המחיבמסמך    ידו
   . המנהל מטעם המועצה ורש בהתאם לאי

תים הכלולים  רוהשי  לכ  את  לבצעהמציע    לות ש יבי חה התמהוו  כרזה למהגשת הצע   הר, כייוב
ולא    ותי הצעירמח ב  ,אלמ ן  באופ  םצעלב הזוכה מתחייב  ו  (הזחול  א' פח  )נס   שירותיםט הפרבמ

     .רותיםהשי  טבמפר ליםהכלו תים ורביצוע שי בגיןספת נורה  ל תמוכל  איכזיהיה 
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כ  מובהר .ב מלתשלו  הוו המ  ההתמור   יבזאת,  ב  אם  כל    תלל כו ו  םרותייש ה  ועביצ ין  גוסופי  את 
  נאיו פי ת ל  ע  חוזהה בביצוע    ות רוכהכ  ,וא הש  וסוגן  מכל מי  ות,ן כללייב ת וחדו וי מ  ןי ב,  ותההוצא

כלי  ,  ציודאדם,  ח  כו  תוב, לרזהא החושוציע נ מהת  ייבויו תח ל הכוי מלא לכיס ם  הווית ומ ומלשב
 .ו"ביכ ו , אישוריםיטוחיםבות והתקנות, ל הוב רכב,

ם  י נתשמ  םי פיק כרז בהח המוכ מ  ותיםשיר האת    ןזמי ת להאירש  עצהו מה  כי  ,תבזא  מובהר כן   .ג
ד מאוחר  וע למ ים  רותהשי  הזמנתת  ייל דח יט ע חל להאו  /בלבד ורותים  שיהמ   קחל  מיןלהז  וא/ו

כ  בה. תקציול  היכלצרה,  תעד  ול יקלש   אםבהתל  הכ  תר,יו   את   עלבצ  מועצהה  תרשאי,  ןכמו 
  א ה ת  לא  ה וכ זלו  ניהעי  אותר לפי    ם,ריאח לנים  בק  ו אובדיה ו/ת עוע צאמב  םלקח  אורותים  ישה
 . כך גיןטענה בל כ

 עצהומה  ידיעל  צעותת ההיקבד .9

ה ת  תצעויון בההד  תבע .א להפע   הצמועהיה  של שחבר  תיל קש רשאית  לביקו ה  ע  מצית החירלים 
ביבורלה  וכהז נירתיהן  ת,  כושרו,  יכ וניס ,  הת  עיוהמקצולתו  ו,  יכושל  ת  ני ו גרהאלתו  מציע, 

כו  ותששבר  ציודה  ,ליתהכלכו נימ ל  קושיל  וכן  אואו  לנכוןתש  יכפחר  ק    ה נ אי  אוהי  מצא 
 . צעה שהיאהל ו כ יותר אבה  לה הזועצ ההאת לקבל   בתמתחיי

הזכות    מועצהל .ב מהמצ שמורה  ולדרוש  לחקור  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  פרטים  לפנות,  יע 
מ ו/או  מידע  כל  ולהציג  הצעתו  בדבר  כשירו והבהרות  להוכחת  שיידרש  ונו  ניסי תו,  סמך 

א  מומחיותו,  הפינ המקצועי,  והתאמתיתנותו  המכרז  נסית  נשוא  השירותים  לביצוע  יו"ב  כוו 
ו להצעה  ידו  על  צורפו  לא  המלצות(, אף אם  לניסיון  )לרבות  בלבד שהאמור מהווה אסמכתא 

מלוא המידע,    מועד הגשת ההצעות. המציע יהיה חייב למסור למועצה אתהמציע כפי שהיה ב 
למסור מסמך,  המציע יסרב  . במקרה בו  הבהרות שנדרשו להנחת דעתהם וה פרטיהמסמכים, ה 

ו  וה הסבר או ניתוח כלש לפי ראות עיניה  אף לפסול  כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות 
 את ההצעה.  

 

 ו/או ניסיון רע  שביעות רצוןסנן של קריטריון מ .ג

ניסיון רע בעבר  או למי מטעמה    ועצהמל הסף מציע אשר לגביו היה לע   ול פסל   ת רשאיועצה  המ   1ג.
כשל   שנתגלה  ו/או  רישבאו  שביצע  ותים  ה עבוהמציע  בעבודות  )עומר  בעשר  השנים  (  10צה 

לדעת  מעשה או מחדל הפוגם באופן ניכר,    ", לעניין זה, ייחשבהאחרונות. "ניסיון רע" או "כשל
 לרבות  , יאו תוצאותו/מטרותיה  ו/או ודה העב/םהשירותיועדת המכרזים, בביצוע 

אי  1 ו  -.  החוזה  בדרישות  לב   ם,ניזמהבלוח  או  /עמידה  איטי  תגובה  זמן  הלרבות    וראות יצוע 
 ועצה או מי מטעמה, לפי שיקול דעת המועצה המ

 כולן או מקצת  ועצההיענות לדרישות המ   -אי  .2

  ה, תנה לו הודעת התראו/או נ  ו בותת ערלחלט א המציע זומן לשימוע ו/או נשקלבנסיבות בהן . 3
ור המעצה ו/או  ה אמור בצע עב היו  א רותים ו/או עבודות שביצע  שיר לשו/או בקבמסגרת  

 עמה מי מט

לבית.  4 בעבר  שיפוטי,   משפט  -הוגשה  מעין  או  שיפוטי  גוף  לכל  או  ו/נה  הגו/או    תביעה  ו/או 
שירותים  בעניין  עבודה    בקשה  מטעמו  ש ו/או  מי  או  עביצהמציע  מי  ובע  או  המועצה  ר 

 . מטעמה 

בהתאם    ע ו/או מי מטעמו י צמהשביצע    העבודה ם ו/או  שירותישל בביצוע  כקרה שאירע  מב.  5
   . מועצהגורם ב לדעת
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המציע או מי מטעמו  שו/או שירותים קודמים    שביעות רצון מעבודה  -אי  . במקרה שהיתה  6
המ  ביצע   דעתא /ו  ועצהעבור  חוות  של  קיומה  טיב  עצה  מוב  רםגול  ששלילית    ו  ו/או  על 

שירו עתי המציע  איכות  המציע  ו/או  במבודות  שירותיו  ת  גרסו/או התנהלות המציע  מתן 
   .יצוע עבודותו/או ב 

לאפשר למציע לטעון    תאך לא חייב  תרשאי המועצה  כל אחד מהמקרים המפורטים לעיל,  ב  2.ג
לעניין ת  טענותיו  בשל  האמופסילתו  הסף  בהרנאי  יתאפשר  אם  הטיעון  ול  לשיקתאם  . 

 .המועצה פה לפי החלטת -יהיה בכתב או בעל ,כרזיםמהי של ועדת דעתה הבלעד

  עונית ו/או ה גיר עתה הינה הצעדלשר  א  ההצע   פסולאית לרש  יםדת המכרזעו  ,קפס הסר    עןמל .ד
  זה   זי מכרנא תי  לפ  וי ובדי ע פלכ   רותיםהשי   נותן   יות ו יבתחי וי המילאי  ל ש  חשמעלה    שר עה אהצ

 ה. ד ובעני  ת די אום להורבהתאו

אומדכ הו  זה רז  כמל .ה ששן  ן  " )להל רות  שקהתה  ווי ל  ותה  כ ז  לעת  שומר  העצמו ה  "(.דןומהאן: 
  עה הצלמכרז    אף אם הוגשהף, וי הסאות בתנ דמן עוה  םא  גםאומדן,  מהת  ורג החו  תעוצהל  וסלפ

בשל  ה  צעה  פסולל  מועצהה  ייד   לעלט  חיו ש  . ככלוןדי ל  בדאחת בל  ותרה הצעהנ ש  ולבד אאחת ב
ת  ,ןדאומהמת  רג חוותה  הי ו   ןיבחלא  כלנוקתא  לההצעה  אף  ,לד  ר  אח  קוםמ   בכל  וראמ ה  על 
ם א  המכרז,שות  ריבדדת  מוע עתו  כך שהצעל  יע  מצ של    וד מצ  נהעט   לשמע כתי  לא.  כרז זהמב

 מדן הכספי. ואה מאמור ורגת כחה של היותנפסלה בהיא 

ל  ת ישאר  מועצה ה .ו חוס ב  העהצב   ללכ  בהתחשלא    י פ וסעינאי  לתפורטת  מ  ותחס התיי  רשל 
 ראוי. עה כההצ רכתעה מונעת העצמו שלדעת ה ןפ וז, בארכמה

רת  כן .ז השאיהא  דבולק  ותק יבד  ךורלע  מועצהת  חוות  ומגמי  עתל  י  לגב ונים  ש  םורמיועצים 
הצעותי  ם המציעי א כו  הם,ו/או  לרב קםחלו  לם  השירי ב   תו,  לטיב  ו/אוחס  ו/או    ם ונסיני ל  ות 

   .ת גבוהיםואיכ ות ובנ מוימזה ב  וחוזהמכרז  וא נשם ירותהשי ם למתןתל וליכ סחבי

ה  ה לעצמ  ת שומר  ה עצמוה .ח לפוכזאת  הואא  עמצי  לוס ת  בע רש הו,  ליומבע   י מאו  ,  שר  ים  ילפל ו 
)ב השני7שבע  לחרהא  ועדמ ל  שקדמות  חרונו אה  ם(  ון  טח ב  גדנ  בירותבעההצעות,    הגשתון 
על/ו  ה,נ ידמה העפ  או  חוק  כנגד1977-"זשלת  ן,ונשי י  נגו/א   םאד  לש  ופוג   ,  ם דאשל    ושו רכ  דו 

ז  מכר  אונש  יםהשירות  גומס  םיתשירו  ן תמציע בהמ  של  וום עיסוק תחת לגעוהנו  עבירותב   ו/או
צמה  לעת  ן שומרור. כ ה כאמריבעין  גב  ליכיםה   ונגדם  לישר מתנהו/או אנו,  יש תיא ה לר  אשה  ז
  יות משפט  ת יעותב  ו,י לעב מי מ  כנגד   וא/ ו  דוכנג  שר עומדותאמציע    לוסלפ ת  וכ הזאת    העצמוה

   .םנכסי ס ונאו לכי ו/ גלר לפשיטת וא /ק וורילפ  הנוגעים משפטיים םכיילו הו/א

 

ועדש  הבלעדי  תהדע  קולשים להתאבשה  תיעל  "הנ   להלטת הפסיחה בין  םרזיכהמת  ל    , תרהי, 
את  ע  בצל  ולתו ע ו/או יכיות המצנ מימהו   ת וינאמ   על   ם כיות/הליעשל ההרש  שלכות שב בהתחבה
  נדרש.כ רז מכהא ושנותים ריהש

 קודפן הניאוו  ההצעות נתיבחב ביםלש .10

  י ידל  ו עוגשהעה שהצה  י כסממ  ו בדקיי  הז  לב שב  :הסף  אינצעה בתהה דת  עמיבדיקת    -א'ב  של .א
      .  סףה איתנב דתעומ ההצעה ש דאמנת לווכל מציע על 

יימכ כן,  בשלבו  צזב  דק  הנד כמסהמשל    פםירוה  להצעהשירים  כבהיו.  ם  צי  ר,  וף  יראי 
   .ההצעה תל סיפא ל יבלה  לים, עלושדרנכ  םמסמכיה

 ת.עוההצנת בחישל  אבה בללש ברו עי ,כאמורהסף  דו בתנאימע יאשר ת הצעואך ורק 

  . ללויקוד הכהנמ %001 -ה ההצע מחיר  יקתבד - ב' שלב .ב

 . סףנאי הים בת יעהמצידת עמ יקתבד  ראחרק ל קדבתי מחירהצעת הי כ ת זאר בהבומ (1
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 .(על ידי כל מציע  ע צמוהההנחה אחוז הצעת המחיר המוצעת )ם לאתדורגו בה י  ההצעות (2

ההצמ (3 הכשירותועבין  בתנ  ת    לות עב   ותצעההשתי    דע  ותכזוכ  צוומלי,  הסףי  אשעמדו 
המפורטים בתנאי    מועצהיתר שיקולי וסמכויות ה  כלל  וףכפוזאת ב,  וה ביותרד הגב קויהנ

כי  יובהר  .המכרז באמור  ,  את  ל  דיכאין  והמועצה    רלבחוהמועצה  חייב  הצעות  בשתי 
    .בלבד או לא לבחור כל הצעה תאח עהצהרשאית לבחור 

, על  מועצהת הרשאיה  י הת  ,עותצה ל  ןיינת ש  יהסופקלל  שוהמן  הציו   ןיב  שוויוןל  במקרה ש (4
שיקו נוסףלבחוי,  דבלע ה  דעתה  לפי  מסגרת  בספק  ו/או  ר  ב,  מוזלבחור  הקכה  הצעות  רב 

 םתעדל שר  א  ציעהמ  תצעבה  ,םזיהמכר  תדעוו רי  ידי חב  על  ההצבעשל    בדרך"ל,  הנ  ותזהה
ל  יםמתא נו  יה בהקשורי  םיעמ מט  ם תירומתן השייותר  בניתו  הצעי  אנתם    ו/או  ן וי סו/או 

ה תנובאי  וא /ו  ותמינ בא ביכולתו/  רושבכ  וו/א  סיתנפינת  ההתקשרות  או    מי  של  ביצוע 
הזה  יעלמב כתוההצעות  הסור  אש,  תת  פיההצעה  מרבל  בקאשר    בהצבעה  תו להקו  את 

    .בשליטת אישהק עס   דפתעה  ,ןלהל  11ף סעיות ארוה ל ףאת בכפוז ו חרתיב

 ישה טת אשליב סקת עדפעה .11

העהעונה    ציעמ  על )אמהת  וצ המוע  צושל  ישות  ר דל  )תיקון  קומיות    )להלן:   2016-ע"ושת ה,  (2'  מס( 
ישור  יש במועד הגשת ההצעה, אם בעסקים, להגעידוד נשי  "(, לענייןקומיותמצות ההמוע  והתיקון לצ"

ה ותצ העסק  לפיו  בשליהיר  לחוק2ף  עילסם  תאהב   הישא  טתוא  ה  ב'  התרזיםכמחובת  .  1992-שנ"ב, 
לסעהתב סעיף  אם  לתו1ה) 22יף  ה  וצ לת  עיהרבית  ספ(  תהמועצות  במקר 1950-י"א שמקומיות,  בו  ,  ה 

  ת ואחת מן ההצעות מידה על שתי הצעובאותה    עדה כי יש להמליץ ואה הו ות מצאשקלול התוצ  לאחר
ש עסקהיא  תיבחבש  ל  אישה,  ההצעהליטת  וכרבמה  וכזכ  הוראמה   ר  שצז  לה  בלבד  הגשתהעבורף    , ת 

 . אמורכר יהאישור ותצ
 

 "שני "כשיר .12

ג  בדירו  ותבא ה  ןהינ  יהםת ושהצע  ,יםשני  או  דאחע  צימב  שאית לבחוריה רזים תהרכמהת  דעו .א
ו/או  ני  השר  ישהכו  רב יככל שס.  שי"יל ש  ירש כ"  כו  ני", כ"כשיר שות/ הזוכה  ות/ההצעה  לאחר
  ים יעצמב  רורשאית לבח   אתה  מועצהה   , ישליש  ר כשי  וא /ו  י שנ  ריש , לשמש ככישיל שהר  יהכש

 . ההלא וכךהם י רחאלש ת מוובמק  וג ורד םיהתועצהש

צו    ןום מתי מ יים  שעד תום חוד  ןבתוקפ  ויעמד  ישילהש   רשיכה  אוו/   ינש ה  כשירה  של  םתצעה .ב
האחרון להגשת    ועדבע כמ שנק  מועדמת  אחה  עד שנ  יותרולכל ה   וריק מכה הלזו  ת עבודהחלהת

למועצה מד קוהמ  לפי  ז,כרת  היד   לע   וקש בתי  םאהצורך,  דת  במי.  הםניבים    כו יארי   העצמוי 
   .תפוס נ  הפותקל  םיהת ועהצ  את תוקף ישילש ר הכשיהאו  ו/ ינ שהר ישהכ

המכרזי .ג להכועדת  רשאית  ערם  השלישי ני  ש ההכשיר  ל  יז  בכוכז  ו/או  מקר  כרזמה    בו   הבכל 
ייחתם  ועתבו מהצ  זור יח  וריהמק  ההזוכ ,  מו ע  חתםשנ  וזה חה וטל  שיב  וא  חוזה   ו מ ע  או שלא 

 . עדיעתה הבלד לו קלשים תאהזאת ב, איהשמכל סיבה 

של  בחירת על    מהימתא  העדהו .ד כו  למצי   יישלשר  שיככ  אוו/  ניש   רישכמציע  שידורג תישלח    ע 
 .  ו כאלוגרשידול ככ, אםבהת

ך  להמבמו  קשר ע לא תת   םא  המועצי הכלפ עה  תבי   לתעי כל    תהיה  שי לאליש הו  או/   ינ הש  לכשיר .ה
זקות עם  שקהת.  יהות הארכות  לרב ו,  פה  ה ישהכרות  לנו תנ  שניר    בד לב  צהמועת הדעל  יקושה 
  רז או לפרסם מכ  א לבטל המכרזלא  ,לישישל  ו/או  ני שה  ריש לכ  לא לפנותש  ת ישאר  הא ת  א יהו

 וסף. דש/נח

 דעה על זכייה וה .13

 .  כרזבמ היי זכ על ה ים/ הב לזוכתכע בי ודת  צהעומה .א
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החחל  שרדייכה  הזו .ב על  לצורמה  וזהתום  לר יזולהחיו  נספחעל    זרמכף  חכש   מועצהו  ם  ות הוא 
   מכרז.יתו בזכיבר דב כה לזו  הצעומ ה הודעת תאריךמ מיםי  7 תוך  ,ןדיכ

צע את הפעולות  ביו   יםאבהים  כמאת המס  חוזה,מעמד חתימת ה ד ל ע  המועצל א  יצמי   הכהזו .ג
 : תהבאו

עריכת  עטמ  וחביט  חברתת  תום מאחר  שויא (1 על    ם י נאהתי  פ ל  ע  הזוח בש  דרכנם  חיטוי הבמו 
   .(כשהוא אינו מסויג זהוח ל 1'גפח סנ ) טוחהבי פחנס ב טיםהמפור

ם  ותיהשירוע  וביצ  זהת החוקופתב  הזוכה  ת יובו ייהתח   ועצ ת בילהבטח  מה חתו  ת יאקרבות בנע (2
 .זהלחו  רףוצמה  יקבמדו 'בנספח  בנוסח  ,("חש חמישים אלף₪ ) 50,000ך בס מכרז הוא שנ

שנ .ד לזוכה  עת חדרש  הח ום  החזי,  וזהל  מימי   7ך  בתו  ,להנ"  םיכמהמס  ירוףבצו  ר ולא  בו  וים  ם 
סעד    כללפגוע בי  בלמ  את זו  וכיית ל זטלב   רשאית  האת  המועצה  ,לילע מור  כאו  ת ייכ על ז  ודע ל הו

 . צה מועהזכות לוד אחר שיעמ 

הו  כמ .ה תהא  ל  אית,רש  מועצהכן,  התראודה  כלת  תמבלי  או  מצבחו  שרקתהל  ה,עה  עם  יע  זה 
  י צו פיכות לו זא/ ו  התביעאו  /ה וענט  לכ   היתה   אללזוכה    .דידעתה הבלע  לקולפי שי   תאזאחר ו

   ו. מקומע אחר במצי עם העצ מוהה של  ותרשתקה עקב

ם  ל שהיה הזוכה חייב לי ה,  זוכה  תויוייבח התי  מילו בשל אי  ר  חאציע  עם מ  המועצה  הרקשהת
ידי    רהנבחש  עההצבין ה  הכספי  הפרשה   תא  מועצהל כל   א,הוהצעתו    ןלבי  מועצההעל  למשך 

בר ופהמ ות  רשתקהה  ופתתק   דו עמיאו סעד שות  כ ז  כלב  וע לפג  ייל כדלע   באמור   ןי א  .החוז טת 
ו  הצעת שת  געם הע  מצימו העל עצטל  נ ש  ויותייבתחההת  פרהקב  ה עכוהז  נגדכ  מועצהת הושרל

  ז.רכלמ
 

ליידר  כרזבמ  הזוכה .ו וות  את השיר  קפסש  ה  מתקציבית חתו  הזמנה  לתלקב  םתאבה רק לאחר 
ל הבשים  רהנד  תיםירוהש   ע וצלבי  דרשיי  כההזו   . מועצהה   "יע  רת ומאוש נהל  המ   תוחי הנתאם 

   .המכרז יסמכמב כמפורטל הכ  הצעומ ה צוןר ותיע בשלו

מצילכתב  יע בכתוד   עצה ומה .ז והת הצעת אי קבלל  ע  ,ה לקב לא התצעתו  ע שהל    א יה   לא   מציעו 
  ים טור פרמתחייבת למס   הננאי   מועצה. כמו כן, ה עצהוממה  םשהכלאו שיפוי  וי  ל פיצקבל  איזכ

ה  םפרטי  ור מסל  או  שהיכל  ההצעת  לב ק  יאל ם  יק מוינ או     ל כ כא  לא  קבלה, נתש  ההצע על 
 .םירזהמכ ידינ אותה יביםיחשמ

 ים נוספים נאות שירותיםהמנת זה .14

 םיכרצב,  מועצהה  דיי  לעשר  ציב מאול תק קיומו שב  תנים, מוה והיקפהכוהז   שרות עםתקהה .א
ה  ים תנהמש ב  מועצהשל  האישוריםת  בלקוכן  מ פ תהשתוה   ם ייהתקציב  כל  י  ד שרמ  תאות 

   .םנשיש ככל  ים,ירות ש ה וןיממב ףתתלהש  או ממן ל  וריםמשא ריםח ים אופ ג  מאת אוה שלממה

ים  ישורבלו כל האתקא יל  ים ו/אורותהשי   לרכישת  ראושב מציתק  צהעומ יהיה ללא    ה בורבמק
לא    אוזוכה ו/רותים ע"י השיה  יינתנו  רט לעיל, לא פומם כתשכילרת  רשאואו ההים ו/י בהתקצי

חלנת יינ לאש  ים ות שירהל  ש  קם ו  בקבתנא  ר  תשהר  ינםג לה    ם עיצימל  ה יהת   ולאת  בייקצאה 
 ב כך.  עק היעב תאו  /ו  הנטע  לה כ כלזואו  /ו

להג  העצמוה .ב היד רשאית  את  המועלם  תאבה  50%-באו    25%-ב  ותיםיר השף  קיל  צות  צו 
 . יעדלבדעתה ה לו קבהתאם לשי י,בשור תקציובכפוף לאי  1950  -א , תשי"ותומיהמק
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  רותים ישועו  ציב ל רבילהעו  א ,הםכלשתים  ורשיזוכה ע הויצ בל ירבהע ל ל לא כל תאישר  מועצהה .ג
מן  מז הל  או ו/  םמשתני  םקפייבה חלק  פ ות  לעת  מע ,  ירותיםהשין  נותן  ול   ,מועצההי  כרצ  יעל 

 . כך גיןת בותביע אוו/ישות דר או /ענות וט כל היו ילא   השירותים

לב יארש  מועצהה .ד ו/אוטל את  ת  אית ושירה  ה אתמצעבצע  לבליט  חהל   המכרז  ח ם    ו/או   םלקו 
ו  א /ו  עצהומ ה  של  יהבלעד  ל דעתהושיקל , בהתאם  םירותישה  מן  שת חלקירכ   יתיח על ד  טילהחל 

  מועצה . הםינטילוום ריטורירגולים  נוישי   ו/או עקב  מועצהה  תשורל שיעמוד  בתקציב    שבתחבה
יל  עלד  רואמכ  זרכהמ  יטולל ביטה ע לחו ה ב  הרם במקי/חדש  ז/יםמכר  רסםלפ   כותהעל ז  רתומש
   .החל עלין ה י לד וףכפ ב להכ  ז,כרמ אללקם  לחאו  יםהשירותת  אוש רכאו ל/ו

ה ט וקה  אורז  כמ הבוטל   .ה אוי ן  או  וגה   קפו  היקפו  ו/אועוצ יבנדחה  דל  ממנו  ו  מכחלק  סי,  ה  ב ל 
לו  יגרם    אם  אף  י יצופ  כל עה בגין  או זכות תבי/ו  עה ביתל  כ  לזוכה  או /ו  יע למצ  אהא ת א, ל שהי

כ הו/א  עימצ הו  , ראמונזק  לוזו  לפז  ה יהיא  כה  ייעולג  סוון  מי   ל כמוי  יצ כאי    י ו שינ   כלך  רא 
שלמול  ויט ב  תובסי נב  לו. לם  ו שתשבתמורה   ה מכ ה  חלט  תשקול  המא  ותכזל  העצמורז  ציע  ת 

 רז. המככי  סממ שתיכר ר עבו מועצהל  ידועל   לםששויר המח  רזבהח  הזוכהו/או  

ה  .ו השיר  חלק  ע צלב  ה עצמוהחליטה  חיצוב ת  א  תו חלדו/או    לבדב   םיותמן  ה  לק ע    ירותים שמן 
עיחתי  ר,תיואוחר  מ  מועד ל חוכוז ה  םם  בסיע   הז ה  בעצה  סל  ת  בנסיבו  ם ינדרש ה  ויים ניש תו, 

זערת  ומ ש  מועצהניין. ההע נ לפרסם מכרה  כותל  לפינוסו  יםפרדז/ים  רותים  השיחלק  וע  ביצם 
 לעיל.  פורטה כמדחת נלה/  וט ב םתנזמשה

השומר,  כןכמו   .ז מ בכ  , וכהזמה  ןי מלהז  התזכו ל  ע  המועצת    קי לחאת  ר,  יות  ר חמאו  דעול 
ביליתחב  נו מ זוה  לאשר  א  יםת רוהשי וירש הע  צות  באכחה  דנ  צועןיבותים  כזה  רמקמור.  ה 

 ים בחוזה. דרהמוג םיא בתנו ותער הצבמחי ים שנדחושירות םותאת א  עצכה לבמתחייב הזו

ל  האת  צהעמוה .ח   מתן   ךרוצל ועסקו  י  שרא  םדיובהעי  פרטבר  דב  אישורע  מהמצי  דרושרשאית 
ו   רזמכ  אשונ  יםרות השי פק את  מסה   מציעעובד הת  לפהחש  ולדר  רשאית  הצ עומתהא ה  ןכזה, 

 המלא.  הת על דקו ם לשיאחר, בהתאד וב בע מועצה הור  בע  תרוישה

 שונות .15

בז .א כימובהר  ל  אל   זוכה,  לרבות  ,יעמצ  ה,  י  כלפ  ישותבדר   אות  טענוב  ת,עויבתב  אבורשאי 
בגהמועצה כל,  ע ח ב  וב כעי  ין  ,  ותיםירהשת  קסהפ  ו/או  םותירשיהת  הזמנ או  /ו  הזוח   לתימה 
י  דו, על יטק יינ  אם   טו,נקייט שפמש  ייכמהל   האתוצ, כומ רג, אם יגרמוי   שר א  ,העאו קבו ת  ימנז

 ם.ו צדדים שלישיים כלשהא עימצ

זה ו/או  וחה ת  ימתח בבים  עיכושל    ותשראפון  בשחב   קחל  כייר בזה  צהמ  זוכה,  תולרב   ,ציעמ  כל .ב
והועקבו  א  יתנ מז  הדעבורות/ישת  קהפס מווה,  עתוא  כר  כלפ יתבו  אה  דריש  ,טענה  לל    י עה 

 כך.  עקב  העצמוה

ת  )ט( לצו המועצו22  הקנ לת, ו1993  -, התשנ"ג  יםרז המכחובת    ותקנ לת)ה(  21תקנה  ל  םאתבה .ג
תמקומיה   כי   ר סבו  ר שא  מציע   . הזוכה  הצע בה  יןלעי   שלבק  איםשר  עיםמצי  1950  -שי"א  ות, 

  ם יעי צמל  רלהתי   מתנגד   ואהו  עיומקצ  ד סו  או   י חרמס   דסו  יםוו מה  ו תבהצע   םימ ויס מ  סעיפים
  ד וס: "לןהל )   ייםו סח  נתולטע  אשר  ועתהצ  יק לח  את  שאמר   ןיי צי  , בהם  ןיילע  זכרבמ  ו כז  שלא
  סוד "  שביחלה   ול יכ  נואי   ההצעה   מחיר  כי   ,הריוב   .כרזהמ  י כלמסמ  ' ט  מסמך במסגרת    "(יחרמס

  כל   פתשיחל   מתוהסכ  ןשנת  כמי  זקיוח  ,צעתוהב  יםי וסח   יםחלק  יציין  שלא  יעצ מ  ".מסחרי
  זכו   שלא   ם עייצמ  בפני   יג להצ  יתאשר  המכרזים   תדוע  , ליעל   האמור  אף   ל ע.  והצעת  מסמכי

  טה חלהה  . עיו צמק  או  ירמסח  דסו  מהווים  אינם  יטתהשל  ראש  עידומ   מסמך  כל  ,כרזמב
 . בלבד המכרזים ועדת  תדע ול יקלש  מסורה םבה וןהעי ןי ניבע  יתהסופ 
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חד  א  לבכ  רה מש  או נושא   וב  ן נייבעל ע   הינו   יע צהמש  ףגוכל  או  ו/יע,  במצ  ן יי ענל  בע   וא ו/  ע,צימה .ד
ל ל פי  אמהם  הוא תיעלו  הצעתע  צי המת  צעם  א  עם  הזכות  מוש  העצ מוול  הוכלש  חרמציע  רה 

  ות י לכללגרוע מ. מבלי  שתןהגך  ורצל  וא /ו  גשתן ם בהתיאו  רךנע  כי  צא יימ  רשות אלפסול הצע 
 : כולל  ת עוצה ם ותיאמור לעיל,  אה

אדם או    טמעל  -  וה וף כלשג ו  א   םאד  עם  וגס  ה מכלבנהו  א  חוזה  לת ששמפור  היתכר  .א
מחירים, העברת  ן,  ימו מ  ה,ול ף פע , שיתועלויותבעניין    -  עי צבמ  ןיי ענ  לעבנו  הי ש  ףגו

 . "ביו ה וכלהצענוגע ב  הכל ,תיו טרטגסאים, נכס

ם  ד אל  וי ול גיאו  דע  י מ  וםסרפ   ,חרתדע בצורה אימ  פת לחה   ור או אמכ  של מידע  להקב  .ב
  ה משר א  שונ עניין או    ל בע  ואה  ףאו הגו  דםהא  כי  ציעלמע  ר ידואשכ,  והכלשף  לגו  וא
 אחר. של מציע בדוע  או חו לש וא

זו  מנהז  י פלו  יותיוב תחייאת זכויותיו או ה  חות להמי  שא ר  יננומציע א  .ה ו  א   ןל וכ,  זה החו  ולפיה 
  רין יש, במםחלק  וא  ם לוכ,  תיםירושה  ועציב   תר ארשאי להעבי  וננ אי  אוהי, ו יש שלקן, לצד  חל
ה   לאל   , ישישל  צדל  יפין, עקבו  א וצה עמו הת  מכסקבלת  מראש  ותכב,    ות רא הול  ם תאבהב, 
י  פל זו ו ההזמנ יפ לציע מה של  לגרוע מהתחייבויותיו  יכדך בכ ןיר, אמו הסכמה כא  זה. ניתנהחוה

 בכל מקרה.  עיצמה  של ישארת  זהיצוע החובל תיו חרוהא ה,  החוז

  עת מטרת הצל   םייעצם לממסריוהם ני  ד עלנה הבוקניי  העצמוה  של  הש רכו  הינם  זכרהמ  יכמסמ .ו
ק  יתעילא  רז  המכ  סמכיקבל מטרה אחרת. ממ  וםלשולא    ה,רז זמכב  רמו, כאעצהו מלת  עוהצ
 .ות ת הצעשגהת טרלמ א לתם ולא ישתמש בהם אאו

ו  או ד  המתא ה  י א  , השל סתיר  ה רקמ  בכל   ה.את זזה  ים  כמשלימ   זמכר ה  כימת מסאות א ריש ל .ז
ם, לפי  יפחסנ ה  /ה וזחת ה וראוה   נהעכרת,  חיםנספה  /חוזהה   תואלהוררז  מכה   אין תנבי ת  ועממש

   .  מועצהעת הד וליק ם לשאהתוב  ןיינעה

________________________ 
   ין קרן גרגב' 

 עצה ומהראש 
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 'ג מךמס
 13/22 מס'פומבי  מכרז 

 עבודות חשמל ואחזקה ומערכות תאורת רחוב ומתקני חשמל ביצוע   לביצוע
 צורן  קדימהת מיהמקו צהועהמ עבור

 
 סף תנאי הב תצהיר בדבר ניסיון ועמידה

 בודכל
 ורן ה צמית קדימקומ מועצה

______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת  מס'    ת.ז.א  נוש,  __________הח"מ, ____י  אנ
 ן: יר בזאת כדלקמעים בחוק, מצהא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבואם לוכי  ת בלבד,  כולה ואת האמ 

 

 יע.המצ שםב ירומוסמך להצה"(,  יעהמצ" __ )________ כ____________ מטעם ______משמש הנני  .1

למכרז,   שת ההצעותחרון להגהמועד הא ועד    2016מתחילת  שקופת  בתלפחות,    ניםע שארב של    ל ניסיון המציע בע .2
,  ת לפחות, לשתי רשויות מקומיומלתאורת רחוב ומתקני חשמערכות  של  תחזוקה שוטפת  ו נה  תקה  י  רות שי  תןבמ

 שת אלפים( )חמ  5000ף של  יקה ב  חשמל    תקניחוב ומרורת  לתא   קה שוטפתזותחה וקנת הסיפק שירותי  במסגרתם  
מליון   3ת  חולפ     כולל של   בהיקף כספי,  במצטברלכלל הרשויות    ,פחות בכל אחת מארבע השנים האמורותפנסים ל

 : המציע  ניסיון  פירוט לןלה . 2021, 0220, 0192  השנים לושמצטבר בשב)לא כולל מע"מ( ש"ח 

 הרשותשם  ד"מס
   ומית מקה
  וניתנ הל

 םהשירותי

ור תיא
  שירותיםה

 ו שניתנ
 

כמות 
ערכות מ

תאורת 
רחוב 
שתוחז 

 קו

ההיקף  
 הכספי

  ()ללא מע"מ
, במצטבר
בשנים  

2019-2021   

מתן קופת ת
 ותיםשירה

, ועד  חודש ושנהמ)
 ( חודש ושנה

בגוף  איש הקשר רטי פ
לו ניתנו השירותים  

 וטלפון(ד קי)תפ

1.  
 

 ת ____ , שנ__ שמחוד   
שנת    _,עד חודש _

__ _ 

 

2.  
 

 __ __, שנת __דש מחו   
חוד _ עד  שנת      _,ש 

__ _ 

 

 מחודש __, שנת ____      .3
 _ חודש  שנת      _,עד 

__ _ 

 

 ____ ת  __, שנמחודש      .4
 _ חודש  שנת      _,עד 

__ _ 

 

 .זה  ך מעו"ד בהתאם לנוסח מס ידי  ר על יאוש מציע והאשר יחתם על ידי   נוסףף ד הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיףבטבלה לעיל   השורות •

 
 שנדרלהתאם סמן ולמלא בל נא .3

 לפחותכל הסיווגים שלהלןב ניםקבלבבפנקס קבלן רשום נו הי, עציהמ ,  : 

 שתפקידו במציע הוא _______________ _____, ת.ז. __________  ' גב/ע, מר המצי  בעלי , 

_  ________  גב'/במציע, מר  מנהל  :  ות, לפחןגים שלהל וכל הסיוב  ניםקבלבבפנקס    וםקבלן רש נו  הי
 ___ _____ציע הוא ____, שתפקידו במ__________ ת.ז.

 :  ות, לפחכל הסיווגים שלהלןב ניםקבלבבפנקס קבלן רשום נו הי

 : םיווגהסי

 270 (1)א ווגסי ,  160  (1א ) וגסיווכן ב ,  250( 1' )א שמלנחת קווי חה ג וכן בסיוו, 

 240( 1ורת )א'נחת קווי תקשה  גוכן בסיוו   . 
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 ם כאמור ר המעיד על רישון למקור של אישומ אותק נרצ"ב ע -

 נדרשלנא לסמן ולמלא בהתאם  .4

 המציע , ת.ז ________, מר/ גב' ________המציע  בעלי __ .______________ 

  האחרון    ן למועדכונ סק אצל המציע  __________________ המוע .ז.  מר /גב' _____________ ת
 ה הצעהגשת ה ל

   אחרון להגשת ההצעות למכרז.ה דבתוקף נכון למועון חשמלאי הנדסאי ייש ר עלבסאי חשמל ד הנ הינו

   ור .ן כאמיושן למקור של אישור המעיד על רימ רצ"ב עותק נא -

 
 חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   זומי, זה ש

 

_______________________ 
 ר מצהיהת ימתח

 ר שו אי
' רחב  ירדשבמ  עו"ד,  _,__ ________________  יבפנהופיע    ___ ____ _____ם  ויבכי    הזבמאשר    הנני

מר  ____ __________________ עלצעזהה  אשר    ____ ______ _______,  תעוי-מו  פר  סמ   תזהו  ת דדי 
  ים עונשלוי  פצ  יהיהי  וכ  תמהאת  א  רהיהצ ל  וכי עלי  שהזהרתיו  חריוא  ,אישי  ןפואב  יהמוכר ל  /  __ ____________ ____

 . העלי וחתם  "להנ ו הרתהצ נותכואת נ ישרן, אה כיעש אל אם קבחו םיהקבוע
   

 
 חתימת עו"ד                                          דעו"חותמת            
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 'ד מסמך

 13/22מס'   פומבי זמכר

 עבודות חשמל ואחזקה ומערכות תאורת רחוב ומתקני חשמל ביצוע  יצוע בל
 ןרוצ ימה ומית קדה המקצהמוער עבו 

 דלכבו
 ם זיהמכר תדוע
 ן ת קדימה צורימקומה הצעמוה

 עת המציע צה
מ)  "מ הח  ינא .1 קר  ,מצהיר_  ___________ _ ___________ __ ___  ז(  ות.  לאשם  כל  א  בעיון  יתאכי  ת 

  עבודות חשמל ואחזקה ומערכות תאורת רחוב ומתקני חשמל לביצוע    תמגיש בזא  הנני ו  רזמסמכי המכ
  ."(שירותיםה" :לן)לה זרכהמ כימסמל  םהכל בהתא ,ןצורעצה המקומית קדימה המו עבור

אי  נת כל תנאי המכרז על מסמכיו ונספחיו, לרבות  ם לבהתאתים  את השירו  צהמועל  לספק  ןיי נו עמ  נינה .2
 מכרז.ף לצור  רשא ,פחיועל נסזה החו

מהננ  .3 והבנקראתכי    ,צהירי  פרטי  כ  תאי  תי  ל ל  הסרפ  ותרבהמכרז,  בעעי צ למ  ההודעום  כנוות יים    לת, 
ל  ע  יםע יפמשה  יםרהאח   םהגורמי  לכו  םשיוקבמ הים  רות ישה,  רטמפהכרז,  מ ה   יתנאי  כ כרז וי המכמסמ
ידועייםת וירשה לריכוומם  ,  ובהתאם    כים סמ י  נ א  , ים  את עתקב  לכך להם  כל    תא  דע וי י  הננ  תי. הצע  י 
השירוהנוגעים  ם  טיפרה על  מציע  י  אנו  םית לאספקת  ה   תא  מיעצלקבל    והתנאים   תיבויו יחהת כל 

  םאהתב  הםמחלק    ו/או כלם  תיהשירו  תאלספק  ה  ז  ללבכ תייגות, וסה  כלא  ל במכרז  סמכי המבם  הכלולי
    .תיצעלה

ר  חרט א פ  כל ים ונהסיכוויות,  ל, הע לותבגהמ  ,םהתנאי   ת, שוירהד  כל  ועי את צמאי ומקצפן עבאו  תיבדק .4
ולקהוא  נש  םתירוהשיוע  יצב ל  רוהקש וב  ,זהמכרי  פ  לע  וותינ יוב ייום התחימכרז  ו  ביררנ ,  ןאול מבמועדן 

אם    ז רעל פי המכ  ונ יותי וב ייחת הל  כ  תאם  יילקכולתנו  בי  ה יהי  כי ו  נ אידוו   ךלכ   בקשר  ש לנוורהדפרט    כל
 נזכה בו. 

 : ת כיבזא ביי מתחו יםמסכ  ,מצהיראני   .5

הומהמ  ,וןסייהנ  ,הידע  בעל  ניהנ .א ההתיונוהריש  ות,ירכשחיות,  כחתריםי,  ההאד  ,    ד ויצם, 
  , תועימקצ  נהיחמב   םגוהמימון    ת ינחמבם  ג  ז,כרא המשונ  םית ומתן השירל  םידרושה  םיורש יוהכ

 . רזכמה  יכסמכל מ ל אםתהב

אי  נסמך תבמ  ורטמפ , כלמכרז  העהצה  הגשת  לצורך  דמיים הנדרשיםקמ ההתנאים    לכ בד  מוע  ינ נה .ב
  כי   לי  עודי.  ב'   למסמך  4עיף  בסשים  רדהנ  םיכמסאת כל המ  ני מצרףנ האיה  ולר  ,3יף  , סעכרזהמ

 . יעתהצ ל וס פל הול ל ע םיז רכמה ועדת  ליע ל םיט רוהמפ  מן ר שואי או/ו מסמך  רףאצ אלו  הדימב

  סףו נ  מךמס/מידע   כל  גצילה  ניממ  ולדרוש  רלחקו  ותהזכ   השמור  כרזיםמה  לוועדת  כי  יל   ידוע  עוד .ג
  השירותים   עו לביצ  י התאמת  ,תיס נני פאיתנות    ,מחיותיומ,  וניניסי,  ותיכשיר   חתלהוכ   רשידשי

  ת ח נה ל  םיכסממה/עיד המ  וא למ  ת א  דהעולו   רסולמ  בחיי  היאה   ואני  תהמלצו   תבולר,  רזכהמ  ואשנ
  להסיק   צהמועה  איתשר,  ורמכא  הואכלש  ניתוח  או  הסבר,  מסמך  רלמסו  אסרב  אם  .התדע

 . הההצע את לפסול ף או  עיניה  ותרא לפי   תמסקנו

בח   ,לג סומ  ניהנ .ד שהיאנ ימכל  הא  קלספ   ,ה  נותשירת  וושים  המכרז  כל  עצלבא  ות  רישהד  את 
על  חייהת וה הורפ בויות  כבאמצעו,  כיוממס ו  זכרמה  תאוי  הוכ   ןמוימ ה  דםאה  חו ת    עים אמצל 

לספק  על  ים  הנדרש השירמנת  בצותיאת  בעמ  לרבות   עית,מקצו  ורהם    קבע ייש  םמניהז   לוחידה 
כ   ם,שירותיה  וע לביצ וכ מה  מכי במס  מפורטהכל  על שיממי    ת וראוה לתאם  בה  ןכרז  ידי    ונה 

  זה אי  נ ת  י כ  יל ידוע  .  לעת  עת מ  לי ו  נת נייש  , "(להמנה: "לןלהה )ז זמכרה ל מעאי מטחרכא  מועצה ה
   המכרז.  ות נשואתקשרי בהעיקרדי ויסו אינת ונ יה

  י לפתיי  יבויוהתחי   מלואיום  ך קתו  הצעתי  רחיממוד בעלתי ל וביכו תי  ש באפשרויי  ר כיהמצהנני   .ה
 ן.  דיה
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כ ייתח י מנ הנ .ו תיי  וי ת התחייבובצע אוזה, אחי בתשר איתקת  מועצהכרז והמבואזכה  ה  במיד  יב, 
  ן ן ו/או תק פי כל דיל  וען,  די   ת כל אורוה ו  ה זוח הוז  רהמכ  יכ מסמלם  בהתא,  ןותלמ שרז בכ המ  חכמ

ו/ור  וזח ו/או   הנחייה  קיולצור  ההורא  או/או  נש יותיחייבו תה  םך    ם רצונ  יעותלשב   זהמכר  ואי 
 .   הצעמו של ה אוו/ לנה המאה  המל

  מידי   קשר  על  וראשמ   ,חוזהב  עימי  קשרת ת  העצמווה  זכרבמ  ואזכה  הבמיד  כי  מתחייב  ינהנ   כן .ז
 (.  ב"יוכו ןפו טל, פוןפלא) קשר יבאמצע  שמושי תוך ותקשרתהה  פתוק ת ךל הבמ נהלמה  עם ףצורו
 

מהננ  .ח הת  ייותזכוי   את  חות המ ל  שלא תחייב  י  הלפי  יותחייבויאו  ו   הזמני  או  ן  לוכ  ,ההחוזלפי  זו 
ואיננ יש שלי  צדל  ,ןקלח אב עהלאי  רש  י,  השייצו ב  תיר  או  ,  יםרותע  אוריישמב  לקם, חכולם    ן 

ליןיפ בעק הכמסה  תלקב  ללא  ,יש ילשצד  ,  מ צהעומ ת  להוראותובהתתב,  ובכ  ראש,    החוזה.   אם 
ת  ריווהאח  ,וזההח   פי ול זו  נה  הזמ   לפי   יויותיבייתח המ וע  ר גכדי לן בכך  אי   מה כאמור, ה הסכנ נית

 ה. מקר בכל ילש ר אשיהחוזה ת  ועלביצ

קרבה    אינני  כי יר  צה מ  ניהנ .ט ומועצאת  מלי  ברחאו    מועצה  בדלעובעל  עחתמת  כך ל  יהכרא ה    ל י 
 ז. כרהמ  למסמכי  'ז  ךמסמכ ףרוצמה ר היצתה

לידו .י בפיעמוה  ותחייב הת   כל  יכ  י,ע  לא  גםרז,  המכ  מסמכיה  הוזם  בפ במכרה  א  זה,    מךסמורש 
   תי.ואת יבחימ

 
 .ן הלשלתי ערט בהצפוכמו ינ ה  ,כרזנשוא המ  יםתויר הש מתןדי עבור יוצע על  מהר  חיהמ .6

 

את  ים  כולל  ,רז זהכהמ נשוא    םיתו רישה  מתן  רעבו ,  מחירהת  עצהב   םלילוהכ  יםיר חמה   יכ  ,רצהיי מהננ  .7
  ן ובי ה מועצלתים  שירוה פקתבאס ות וככר ה ,ואוג שהוס מין כל מ ליות,כל יןוב דות מיוח ין , ב כל ההוצאות

שא הוצ  רתהי עות  ביטוחבודה כר  ס א תנ  , םי,  רישוי ד ובע  לי וכ אביזרים  וציאליים,  ים  ם,  ירוהית  ה, 
הדרוש  ר אחר  וכל דב  ,"ביווכ תים  רויש ה  יןבמ  שהולכת  ור שי  מתן   תל חתה  רךלצו  תיבותחי מה  תו מתאהה

 ז. כרהממכח  יית התחייבויולביצוע  

 
על  כרא המ שונ  יםתור השי  מתן  ןגיב  נוספת  רהתמוכל    לים  לשות  לא  יכ  ,בזאת  יל ר  בהומ הכז,    ך ור כל 
  . מוראכ יידל  ע המוצעים  , מעבר למחיריםךכב

  
אספקת    ד עלו בעתייחול   אשר  או   ליםהח  ,אוהש  וג ס   כלמ,  חובה  םשלויטל, תה   ס, מ  כל  יכ  ,לי  כן מובהר

זו ח  "יפעם  וביצוע  השירותים יזה  וישל עחולו  ה,  עלו יי    יםמהסכומ   מועצהה כה  תנ  ,ךכ  ורךצ ל  ידי.  למו 
   לי. םו ל שהווה תתו לזכאי  אל מיםסכו ת  העברן, ודיי כל פ ל תוכיה לנ ל עש וםסכ  כל י ל וגיע יש

 
  ים רותישה  ךורלצ  יועסקו   רשא  דיםבהעושל  תם  והז  תא  לאשר  ושלדר  תאירש   תהא  העצמוה   כי  יל   ועיד .8

  דעתה   קוללשי  בהתאם,  ראח  דבבעו  עובד   פתל הח  רושדל  יתרשא   צהמועה   אתה  ןוכ,  זה  מכרז   נשוא
 .  יעדבלה

ות  וימנולות הע פה  את   ועדמ בבצע  א  לאם  או אמהצעתי ו/   יבור  אחזם  שא  יל   ע ויד י  כ   ,אתיר בזמצה  יאנ .9
מקלן  וכ,  עילל מכרזובחה  הכלולת  ר חא  הי שלכ   תוב יהתחי  לכ  או   ,ןת צאו  זכותי  אבא  זו,  ברת  את  ד 

פרת  ה  עקב  הו לרשותיעמד עד שס ו  א  ותכז  כל  עפ"יול  ע לפשאית  רתהא    עצהו מ הו  הצמועהלהתקשר עם  
 .למכרזתי הצע שתגה  עם צמיע  על לנוט   ישאנ בויותייח תהה

  יע צ מם  ע  העצומה  ות רשקב התי עקצולפיו/או זכות    תביעה  ו/או  ל טענהכ  י ל   התהי  לא  יכ   מצהירני  נה .10
יי  ל ע  יהיהדלעיל,    כאמור  רחמציע אעם    העצומשר ה תתק  בו  יב, כי במקרהמתחי   נניה   כןומי.  במק  אחר
 . תיעצה ן דה לביעל י הר שנבחה צעה ההפרש בין האת  ם להלשל

 : ןקמכדלי וסכם עלומ  ידוע .11

  ייד  לע  רשאומ  בציקתשל    ומוים בקימותנקפה  הי  כןי ורות עימשקתהה   ,נןד  זרבמככה  ואזבמידה   .א
הורזבג הינשתהמם  יכבצר,  צהמועת  של  בק  מועצהם  כ וכן  ם  בייקציתה  ים שורהאי  לבלת 
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משרד   תפותתוההש הא והגופ   הלמשמה   ישל  אמ  יםחרים  ב  לממן  יםוראשר  להשתתף  ן  מו מיאו 
 .  יוהשי ככלוריים, טלגו או שינויים ר/ו החוזה 

לי  אל  ובקרה  מב .ב הלרכיש  אושריב מצקת  עצהומ היה    שוריםאיה  לכו  בל קתי  אל  וו/א  םישירות ת 
יי,  עיללפורט  ההרשאות לרכישתו כמ  אוו/יים  ביצהתק   נתןיי א  ו/או ל  הכ וזה  ית ע" שירוהן  נת לא 

 כך. בקע  תביעה  ו/או הכל טעני ה לי התלא  יבית, קצת רשאהה ו נ בלה בגיקנת  לא  רקו אשחל

  ז רכמה    תבטל אלשאית  א רלקה והיו ח כולה א  שהיא, הצעה  כל    לבקל   יבת יח תאיננה מה  מועצה .ג
על חללה  ו א/ו בלבד,  ותישירמהחלק    ת נהזמ  יט  לם  אם  תהובי  הבלעד  עתה ד  שיקול בהתאם 

לריש  םיבצילתק אלעבר ווי  ה ת שועמדו  בו  ה לפוע יה  כן  דים  נפר  יםז/מכר   לפרסם  זכאית  העצמו. 
   .הים ל רשדהנ תיםר השירותית  פ/ים לרכישס וונ

  ר עםשקאו ב/ווגע  בכל הנ   היעתב  או/ו  השירדו  ו/א   טענה  כל  יתהיה ל  לאכי    ת, ושמפור  תיר בזאהצמ  נינה .12
ל סיבה  כמ,  עצהומדי ה י  לע  םיש בוקותים המריהש   ףבהיקלשהו  כ   יונ ו שיו, אע וצית בידחיול המכרז,  ביט

  אף כך    יןג ב  יו פיצ  לכ   תזכאי לקבל  היהל, לא א יע דלהאמור    תוילל וע מכלגר  לי מב   דלעיל.רט  , כמפואיהש
 היקף מסוים. ב מכרז ה מכוח םותיהשיר ע ו צבין יה בג עי בת לכ י ל אהלא תן,  נזק. כמו כ יל  רםגי אם

 

ת  בהשלמב  יכובגין כל ע ,  עצהומ כלפי ה  תושירדאו ב בטענות    , ותעיב תב  ואאב  א לכי    ,תא בז  הירצהנני מ .13
  קטו, נשייט  שפמ  ייכלהמ   הכתוצא  ,וגרמ , אם יוגרמ ר יועה, אשב קו  זמנית א ,  רותהשי  סקתהפאו  ת  רוהשי

 שהם. לכם שיישלי םידדצ  או יע מצ ייד  עלאם יינקטו, 

   ז.במכר םאחרי  ציעיםעם מ  ו/או תיאום שרא כל ק ת ללשגומ ה זו תעצה .14

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

וכי באם אסרב  וכי הארכת תוקף הערבות, משמעה הארכת תוקף ההצעה תוקף הערבות כמפורט במכרז, 
תוקף כמצ,  הערבות  להארכת  רשאית  איחשב  תהיה  והרשות  מהצעתו  בו  שחזר  ערבותי,  יע  את  לחלט 

ולבחור בהצעת מציע אחר א ולהמשיך בהליך המכרז  שר הסכים לבקשתה להארכת  לפסול את הצעתי 
 . כאמור, הייתה הצעה עדיפהלא הוארכה  שערבותה כאמור, וזאת אף אם ההצעה הערבות תוקף 

 ם הינו כדלקמן: נספחיה זה עלהחוז ורכהמ  ייןון לענהמחירי כי ידוע ל .16

 . 2022מהדורת ינואר   -( 5872בניה ותשתיות )ל לק דמחירון  
(  5874)ותחזוקה    םישיפוצדקל לחירון  מול  האמור, יחדקל  ן  רואינו קיים במחיש  פריט/עבודהסוג  ל  יחסב

    2022ת ינואר מהדור
לעבודותו ה  םשאינפריטים//ביחס  משני  הנ"לבאיזה  (  5870)בניה    רילחומדקל    רוןמחי  יחול,  מחירונים 

 .  2022מהדורת ינואר 
 
ם עד  פרסתי ש  טיהרלוונ  ןשל המחירוגרסה העדכנית ביותר  לא  היחסות ת יים האמורים ההתהמחירונ כל  ב

  ."(וןהמחיר: "חיהםוהחוזה על נספ   ז, במסמכי המכרהלןעיל ול ל ) מכרזת בועצהה להגשת  חרוןד האלמוע
 

ובהתאמה    לעילמונח  הגדרת  ההתאמה לב   מחירוןבם  ורטיהמפ  ודותהעב   יריחמ לס  ביח  ניתנתו  י זתעהצ .17
ל  החוזה ע  ואים נשא השירותומל  צע אתיב לבהנני מתחיו  בהצעתי ז כי    דוע ליי  .הוראות המכרז והחוזהל

לר ב  ת ובנספחיו,  המ  טמפרכמצוין  למסמכי  הצעבמ  כרז המצ"ב  תשולם    לי  ידוע  .יתחירי  לא  כלכי    לי 
 . שירותיםהוע ביצ בגין ת פורה נוסמת

ת אותי  יבחי ומ   הפקו תומדת ב יא ע, וה וןיקלת או  וי  ני של, לויטב לת  נ נית  וזרת ובלתיי ח בלת א  היזו    יעתצה .18
 לעיל. ד רוכאמ

מ .19 לת הבהמכרז    אנשו  תיםירוהשאת    לבצע   תחייבהנני  היחימחיראם  המפודי  רטים  ות 
לעיל ון  ירמחב נכון    רוןמחישל  ביותר  העדכנית  רסה  גב,  כהגדרתו  העלמוזה    ן ואחרד 

  אחוז   _______   %  בניכויו  ה(והחוזות המכרז  בהתאמה להורא ו)  במכרז  ההצעותלהגשת  
אחוזים   ילים)ובמהנחה   על    (________  תעלה  המקסימלי)  25%)שלא  ההנחה    , (שיעור 

 . (ובתוספת מע"מ כדין)
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   .בלבד  וז הנחה אחב בנקול יש •

 סימלי לא ניתן להגיש הצעה בשיעור הנחה העולה על שיעור ההנחה המק •

 . מחירון האמורמפורטים בים שתעריפל תוספת ההמהוו העהצ גישהללא ניתן  •
 .  הנחה 0%ניתן להגיש הצעה של  •

 (. 3.25%וג': ד ל)ונית. הנקודה העשרחר  ת לאספרו 2ולל עד הנחה הכ שיעור לציין  תןינ •

 

 . "מעמ םיללכו אינם  מחירוןבבים קוהנתעריפים ה* 
 

 _ ____ _ _____ ________ _ ___ _:_____ .פח/ז..ת    ________ _____ ______________ :__ עיצמה שם

 ___ _______ __________ ______ ___ רט: חר( נא לפאו אפות תוש  ה,ברח ם,)אד רואותי

 __ __________ _____ ____ ________ _____ _____ _____ ____ __________  :ובתתכ
 

 __ ___________ _____ _ ___ ________ ________________ :ל"ת דוא ובכת

 ____ ____ ________ ______________ ___ _______________ __ : פוןא לפ/פוןלט

 : ציעשם המב םחתול יםמכ המוסל האנשים שוי זיהה פרס מת ושמו

______________ _____ ______ __________ _ _________ ________ ___________________ ___ 

 __ _________ ________ ______________ _ ___ _ ______________ ______ _______ __ ות:__ימחת
 ____________.___ ______  ך:יתאר

 ( כיוב'ו פותשותי, חברה, פטמשד אגיא תע הוצי)כשהמ  ה:ימר חתשואי

 נחתם ע"י: יל דלע מך המסבזאת כי   שרח מא"ו רעו"ד/, ________________ ______________  י הח"מנא

 ם( אד אהו עצי המשמולא כ)י___ _ ___ ___________ ז..ת _____________ _____ __ ה"ה

 גיד(א תאוע ה המצי כשימולא _) _______ ______ __ת.ז. _____ ___________ ____ _ __ה ה"

 ני.ך זה בפממסעל  ו חתמ יכו,  דגיתא ה יב אתולחי___ _ _____ _: _ דם התאגישתום ב לח םוסמכיוכי אלה מ

 

 

 ______ _______ _    ___ _________ ___ _ 
 ה מיחת     ריך את           
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 'ה מךמס
 13/22מס'   ימבפו זמכר

 עבודות חשמל ואחזקה ומערכות תאורת רחוב ומתקני חשמל יצוע בל
 ןצור ימה דק תי המועצה המקומר עבו 

 
 מכרזהנוסח ערבות 

 
 

 _____ _____ ך: __ ריתא

 לכבוד

 רן דימה צוקומית קמועצה מ

 

 ,.נ.ג.א

                       ________________                   'סמבנקאית רבות עהנדון:  
 

כום  לס  דאנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא ע  ("מבקש ה___________ )להלן "בקשת _על פי  
  מאת המבקש  ושדרשת  ("סכום הערבות"  :להלן)  שקלים חדשים  (רת אלפיםשעובמילים:  )₪    10,000  כולל של

ואחזביצוע  ל  13/22מס'    יבפומלמכרז    בקשר חשמל  תאורתעבודות  ומערכות  חשמל  קה  ומתקני  עבור    רחוב 
   .קדימה צורןהמועצה המקומית 

 
טיקה או כל  טטיסמרכזית לסשכה הלהדי  ל יע  שמתפרסםפי  כן כירים לצרחלמדד המסכום הערבות יהיה צמוד  

 . "(המדד"  :להלן) מי אחר שיבוא במקומהמוסד רש
 

זו  עניין ערבותהמדד החדש לרז.  שת הצעות למכד הגבמוע הידועהאחרון ניין ערבות זו הינו המדד ע ל ס ימדד הבס
 ות זו.  ביהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ער

 
עם החזרת כתב  נשלם לכם  אנו    המועצה  י ראש המועצה ו/או גזבר על ידה  ומ חת,  תבבכ   ההראשונישתכם  דר  לפי

זה,   ס ערבות  הערבות,  ככל  לסכום  עד  הצמום  הפרשי  מבתוספת  ל דה,  עבלי  את    חובהליכם  הטיל  להוכיח 
 י שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.  דרישתכם ובל 

 
    . __________ שנת ל ________ לחודש ________ ליום ד ף עבתוקה זו תהי  ערבות

 
    או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם./צה והמועד צדדית על ידי ראש  ת זו ניתנת להארכה חבוער

 
 צורה שהיא. להעברה בכל ה אוינה ניתנת להסב א זו ות ערב

 

 

 רב,  בכבוד 

 ע"מ __________ ב קבנ

 

 הרבות שונעלא יתקבל נוסח  :הערה
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 'ו ךממס
   צהיר ת 

 יים ם ציבור י פ גו קאות  ק עס ו לח   )א( 1ב 2-ו   ב( ) ב 2  ם פי י י סע תנא ב   דה עמי   בדבר 
 

 לכבוד
  ימה צורןדק יתקוממהמועצה ה
 

  צפוי ה  י הלא אעשה כן אאם  וכי    ד,בלב  תמאה  ואתה  אמת כול ת הלומר אעלי    יכ  רתי הוזשה   רלאח  אני הח"מ
   ר:ומבזאת לא ריהמצ  ,חוקב ם עיוב הקים לעונש 

זיצה ת  ןתנו  ינ נה המבקע(המצי שם    את  מלאל  יש)_  _ _ ____________  עציהמ  בשם  הר  עם  שקתלה ש  ,  ר 
 (.ע""המצי )להלן: זמין מה

יר זה  תצהלתת    מךמוס  יננה   וכי,  ( במציעתאםמלא בהיש ל )  _______________   -מכהן כ  ינר כי אמצהיאני  
 . הר זיה צת על ית חתימדין ל לכ  פיעל   עהמני  ין י איבו וכולחי ע יצבשם המ

 

 (. ""החוקלהלן: ) 1976-התשל"ו, רייםיבוים צגופ תאוקעס קובח ע קבותאם להתן ב יזה נ  יריתצה .1

 : (המתאימה  במשבצת Xן )סמ  יר כימצה ניהנ .2

 קחותן בהגדרכ  תו תר משתי עביר ביושעו  רהולא    ,קובח  תודרכהג  וליה אעל זיק ל בכו  המציע  היום  דע,  
עובדיםחו  יפל  ירהב ע  וני ידה -א נ" שהת  (םניוגם התנאי  תטחבהוין  דכ  לאש   הסקעהור  סיא )  םריז  ק 

 .1987-ז"מהתש ,םינימומ שכר קחו לפי הר עביאו ו/  1991

 עד  ובמ וכי    קובחן  ת רדגרות כהעבימשתי    ותרי ב   ורשעוהק,  וח ברתו  כהגד  וי אל   ל זיקהל בע או כ  ציעמה
 . חרונהה האעשהרה  עדו ממ ותח פל  שנהחלפה  מכרזל תוון להגשת הצע אחרה

  תצשבבמ  Xסמן  )  מאלה אחד  ים  תקי מ  רזכלמ  ת וצעההשת  ן להגו חרהא  ועדמב  כי יר  מצה   נינה   ,ףסבנו .3
 (: ההמתאימ

  סעהוראו  -  א'  חלופה מו  יםנש אליות  זכווויון  שלחוק    9ף  ית    קחו":  לן)לה  9981-חהתשנ"  לות,בגעם 
 ציע. המ ל"( אינן חלות ע תיוכוז ןוויוש

  תן.ים אוי מק  אווה  עיהמצ  על ת ול ח ת וויכ זן וי וו לחוק ש  9 ףעיס ותרא הו  - 'ב הופ חל   

 ות(:י לוונטנה הרשמופות ן בחל מסלו ך שייש להמ –ב'   פהת חלו ן אמי שס ריהצ)למ

 ם. ידעוב 001-מ ת וק פחיע מעסי מצה  – (1)ה ופ חל 

  ( יים אדובע   001  קסי עמ  יעהמצ  –  (2חלופה  והוא מתחו  כב  ייותר  לנ יפז  רכבמ  כהיזכל שכי    הל מנ ה 
 י לפ וחובותי שום יי  ת ינח ב שםל  ים  חברתי ה ם  יתושיר הו   חהרוו וה   דהוב הע    ד שרמ  של   הכללי  

  ,לופיןילח  ,ןמישויל בקשר ותי הנח לתקב  םלש –ך  ורהצ קרה ובמ ,תוזכוי   וויוןש וקח ל 9 סעיף
  םיתיחברותים ההשירו  ה חהעבודה והרוורד  ל משש י  הכלל  ל המנלת  נובר לפ בעיב  ע התחי המצי

שלחו 9 ףיסע  ילפ  וי חובות שוםיי   נתחי ב  שםל פ  ות, יוזכ ןו וויק    לבקי  םא ו  רמוכאנה  הוא 
הת שהמצה  ה)במקר  ישומןליל  עפ   ובותיו ח  ישוםלי חיות  הנ בחיר  זו    נייהפ  צע בלעבר  ייב 
 ת זו(.יבון התחי ה נת יבת שלג ו שרקתה עמו  עשתה ונ

ה בעהל   יביח תמ  עציהמ .4   ,העבודה  רדשמ  לש   לליכ ה  נהלמל  עילל  3  סעיף  ילפ   רשמס  מהתצהיר  עתקיר 
  תוקא עסבחוק    זהונח  מ  הגדרת, כתושרקתהה  דועממ   יםימ  30  בתוך  ,יםית חברם התיורשיהו  החו הרו

 .1976 -ל"ום, תשיי ציבורגופים 

                   __ ______________   _   _ ____ ____ __ ___ ___            
 צהיר ת המימחת           ך יראת       

 וראיש

__  __ _____ __  ניפ ב  ע/הופי__ ה_______ם  יובכי    בזהת  /רמאש  ,ך דיןרו_____ ע______ה  טמ  תוםהח   ינא
ם  עטמ  מהחתיהה  רשומו  הינ ואשר    ________הות מס' ____ ת זתעוד  פיעל    ה/ותיייה שז/שית אי  לי  מוכר/תה

ם  ישנעו ל  צפוי/הה  תהי/יהיהכי  ד ו בלב   תאמה  תואה  כול  מת האמר את  ה לו/ וליע  ה כי/רתיו זההש  חר אליע והמצ
 . ה בפניעלי  המתם/חו  ילעלד  התו/הרצה   ותונכה נ/שראי  כן, עשהה/תשיע  אלק אם וחועים בהקב

 _ ____ _______ _____       __________ ___ ____            

 ד ימת עו"ת ח                    ד "עו תמתוח                              
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 'זך מסמ
 ה המקומית ועצהמ  דבו לע קרבה  רדעה  בדברהצהרה 

 ה עצומ יאת הלמ ר חבלו ו/א 
 _ ______ ___ :ךיארת

 בודכל
 ן רוצה ית קדיממקומ המועצ

 
 נ.,ג.א.

ידמ   זו  הצהרה .1 על  במס"המציע"  :ןל)לה ___________  ________ ____ ___י  וגשת    רזמכלהצעתי  גרת  ( 
חשמלביצוע  ל  13/22  מס'  ומביפ ומתקני  רחוב  תאורת  ומערכות  ואחזקה  חשמל  ה  עצוהמ  רעבו  עבודות 

 . במכרזתי מהצענפרד חלק בלתי  הוו ומה  "(צהועהמן: ")להל ןרוצ ת קדימהמיהמקו

 ם הבאים: יפ יהסע אותהוראת   ידיעתיל  אההבי ןרצוה ימד קמית המקו  צהועהמ  ית כהיר בזאמצ ניהנ .2

 : כדלקמןע הקוב "(קומיותהמ צו המועצות)להלן: "  1950-אשי"ות, תימקומה ותצו המועצל  103ס'  .2.1

י  יד  שותפו או עלו  א   כנוקרובו, סו י  ידעל    ו או צמבע  ין,קיפבע  ון אבמישרי  ו,יש לצה שעמו  רחב    )א("
בשמה, או בכל    וא ענה  למ  צה,המוע  שה עםנעש  קעס   וא  וזהל ח אה בכ טובת הנ ו  ק אל ח  רוביהם, כל ק
ל ענ העומד  אועבמו  וןדיין  מועדבו  צה  ב עדה  לחוזה  פרט  שירותבדותיה,  קבלת  ותים  שירהמ  ר 
 –ים לתושב פקת ס המועצה מש

אבכת  ה, ועצלמ  כך  על   ע ודיי    ( 1) מיד  פה  עלב  ו ב  השלאחר  ,  כי  לו  העניה,  חוזנודע  או    ן העסק 
 ל; קוטו ם בפרורשתי דעה וההן ו דיודים ל ורים עומהאמ

על כל    העה ולא יצביע בהצבה או בועדועצנין במו הע א  סקהחוזה, הע  שתתף בדיונים על י  לא     ( 2)
 ר להם; ששאלה בק

 .1963-כ"גרקעין, תשמק חבס שק מ ובחתו מעוכמשני וב" לאדם פלרו"ק  ף זה,יסע ן לעני    ( 3)
אינן  קטןהוראות סעיף   )ב(        היותו בחממ  מועצה   על חבר  חלות  )א(  ר בגוף חבו  א  תל מניועת 

אותו    אם היהאלא    קטן,  כאמור באותו סעיףאו בעסק    נאה בחוזהה-בתו טוש לו חלק אמשפטי שי
לה  ברווחיו של הגוף עו או    ו בהונו ק חל  הי אם ה  ובגוף משפטי, א  אי אחרד  פקי   או   משמש מנהל חבר  
 חוזים.א  5על 

סעיףורא ה  עלהעובר      ()ג           )   ות  מאו   יםדשח   הר שלושמאס  -  דינו ,  א(קטן  ת  או קנס חמש 
 . "ים כאחדשענה שני לירות או 

 דלקמן: כהקובע יות, המקומצו המועצות לא)א(  103ס'  .2.2

מועצה," תאו  ו  כנסו  בו,וקר  חבר  או  שאשותפו,  מהחלא  שי גיד  על   ריםאמוד  העולה  חלק 
זה וצד לח  יהיהא  ל  בו,  יאובד אחרו עא   הלמהם מנ  דאחש  ווחיו אברוונו או  זים בהאחורה  עש
 ."או אחותבן או בת, אח  , זוג, הורהן ב - ב"רון זה, "קצה; לענימועעם הה סקלע או

בדההושל  )א(  12  כלל .2.3 כלליעה  למנידבר  עיגונעת  ם  הצים  ינניד  נבחרי   תוימוהמק  תיוושר ב  בורישל 
   :כדלקמן ובעק

  - "העצומ ר חב" ה,ין זנעל ;תמיומקת הם הרשו ע הסקעל וה אלחוזד  צ יהיה לא ועצההמר בח"
 ה" על שליט"ב   הגדרות)ראה    בו  יטהלשעלי ב  בורוק  א אושהו  ידאגו ת או  או קרוב  הצעמו  חבר

 ".()ב((5)1-ו ()ב(1)1 בסעיף ב"קרוו"

 :  כי ר יההצלו  עני מבקש להודיך הנלכם בהתא .3

ת  חוא  או אח    ,תבן או בורה,  זוג, ה  ןב(:  רותמיה  קויש למח)  י לש  לי/יאין  ליאת המועצה  מ  רי בחבין   .3.1
 סוכן או שותף.  ול ני שא מי ואף לא
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סוקרובוה,  צעמו   ר( חבר תויהמ  קחולמש  י)  יש/ןיא .3.2 ש  ו נכ ,  שות או  הע  םה ד מלאח  ש יפו,  על  חלק  ולה 
  ול א ה מנהם  ד משאח ו  עתי אהצת  א  שתיהג  עותו צמאב  ה עצומ ו של הברווחי או    נו הוב  ים וזאח  העשר

 בו.  איובד אחרע

 . מועצהבד בהעון  כוס  ואותף , ש גוזן ב (רתויק המ ומחיש ל) ליש  י/לי ןיא .3.3

עיל, או אם  ר לואמקרבה כיש לי  ם  י אאת הצעת  לרשאי לפסו   ה הית   מועצההל  ם ש רזיכהמועדת    יכי  וע לדי .4
 נה. כו נ  לאה הר י הצמסרת

 .מתא זו הינו הור בהצהר מ והא  ם,אילומ  כוניםם נינה  ילע לתי מסרים שטר פה יכ  תאהיר בזאני מצ .5

לבאמ  ןיא .6 כדי  ור  דיןוראומה ע  ו רגלעיל  כל  סעיף  טרובפלל  בכ  ת  המצל(  3א)ב()103  מהוראות    ת ועצוו 
לפי  רות  קשהתר  תילהאית  ר הפנים רשבאישור שומחבריה    2/3  ב שלמועצת המועצה ברו  ןפיה , לתהמקומיו

 .מותרסמו ברשוונאיו פ שהאישור ות ובלבד  תיומ ומועצות המקה וצ ל א()א103סעיף 

 

  
 _______ _ ___ _____: __ציעמת המיחת   ___ ________ ________: עיהמצ םש
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 'חמסמך 
                   דבולכ

  צורןקדימה ומית קהמ ועצההמ
 

 ת דמוקו תועשעדר הר ר היבדב ירתצה
 
ה צפוי   אהי כן אעשהלא  וכי אם ד,ב לבת האמ ואת ה לכות האמ תאמר  לו תי כי עליזהרהור שחא"מ לי החנא
 ר:ומבזאת לא מצהירחוק, ב םועיבעונשים הקל
 
 :יחיד םטעשת מ גומ הצעהשה קרהמב

 גיש. י משהננ תיספ ה הכעצלה במצורף  תןרי זה ניהיתצ .1

,  תוע ההצשת להג אחרוןהד ועלמ  ומ שקד תרונוהאח ניםהש 7  ב בפלילים תישעהור י לאהיר כצמ ינ הרי .2
  או/וש וכ ר דכנגו/או אדם  פו של ו ג נגדכ, 1977-"זנשין, תשלק העוחופי  ו עלינה, ו/אד מה וןבטח נגד  תוירעבב

  אכי ל  ן כיישנו, ותה אלאשר   ,זהרז א מכושנ  תודועבה  גדות מסו ועבבביצוע   יקתחום עיסולת עווגהנ   תרוביבע
 . מוראכ ירהעב ין ם בגיכיהל יד גמתנהלים נ

רגל   תטפשילו/או רוק  וגעים לפיטיים הנמשפ יכים ו/או הל  תוטישפות מתביע יגדכנות ד מוא עי לצהיר כי מהננ  .3
 ם. יסכינוס נכאו ל/ו

את ציע לפרט  מה  לעעיל, ל 3או  ו/ 2 ףעיסב ורטכמפיכים הל  דומתנהלים נגאו ש/שע ורהויע צמהש ככל ין,לופילח
ני עורך  פבת ומומא ידו לעם  תור חיהצבת ום,נכון להי ינם בגוס טטהס תא"ל ום הניכי ההל וארשעות ו/הה סוג
 תו.פו להצעולצרדין 

 

 אגיד:טעם תמ   תוגשמהצעה ה שהבמקר

 (. יע"המצלהלן: "), _____________ע ____ימצה  עםמט _____ ______ _ __  כ שמהנני מש .1

   זה.ז למכר בשמו חייבלהת סמךמו ינ נמציע ושהה שת שמגיצעה הכספיה ל ףרבמצו יתןה נ רי ז יהתצ .2

רון  חא העד ושקדמו למ  האחרונות שניםה 7ב  םי לילבפ עושהור  לא, עליוי מבמ אוציע, מה  כי היר הנני מצ .3
או  ו/ אדםשל  ופגו  כנגד  ,1977-של"זת, וק העונשיןו על פי חאו/נה,  י דמהחון בט נגד תרו ביעב ההצעות, הגשת ל

ר  שא ,ז זהרכמ שואנת וג העבודו מס ותבוד עה ע צוביע ב המצישל  קו ו סילתחום ע   ות עת הנוגאו בעבירו/ו שורכ
 . ראמוכין עבירה הליכים בגנגדו   םינהלמת אכן כי ל ו ,ונ ישהתי  אל

  טיותפשמ תעותביע, המצי לי  המנ מ ו/או מי  לי המציע,עמבמי  או/ויע, המצגד נכ ת דומוכי לא ע מצהיר הנני  .4
 . סיםכנוס ני ו לכו/א  רגלטת יש פק ו/או לרויעים לפ טיים הנוג פמש םהליכיאו  ו/

ל  יל, עעל 4ו או/ 3 סעיףכמפורט ב הליכים ו/אועות ימות הרשיק, יומבעלמי  ואו/ע המצי  דכנגל שין, ככלופלחי
די  ל יום עתחר יבתצה ום,כון להינם סטטוס בגיננ"ל ואת ההם ליכיהה וו/א עותהרש ה וגס תאיע לפרט המצ

 . ציעמהצעת הפו לולצרין ך דרועמת בפני אוממציע ומה מטעם ה יהחת מורשה

 
__ _________ ___       _______ __ ____        

  יר תימת המצה ח                     ריך את
           

 אישור                  
__מט   תוםחה י  אנ דין,  ע_  ____ __ _ _ה  כורך  בזה  _   ימאשר/ת  _ בפנ ע/ה  יפהו   ________ ביום    _ _________ י 

איש המוכר/ת   זהתעוד פי  על  ה  /ת/שזיהיתיוילי  מסות  ואשר___ __ ___   'ת  ם מטע   המתי החשה  רומנו  הי  ____ 
  םיעונש ה לוי/פה צ הייהיה/ת וכי  בד  בלהאמת    תאה ו לת האמת כוה לומר א/כי עליוו/ה  הרתילאחר שהזו   ע,ציהמ

 .  עליה בפני  מה/םל וחתלעי ה ד רתו/הצה   תכונונה /ן, אישרכא יעשה/תעשה בחוק אם ל יםקבוע ה
            _______ _______ ____ _ ___    
 יןד רךוע תמותוח חתימת           
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 ' ט מסמך      
 סמכי המכרז  ת מ יפ חש מה ל הסכ -הסכמה/אי 

 ( עיצהמ  וי עמדתלביטטי  ונהרלו קל חא הל)נא למ
 

 חלקיהוא על כל  הו  ת עות הצב לרז,  המכר  יכמפת מסישלחעתירה    ותוגש בקשה א  רה בומקשב  אתבזדיע  ומ ע  ציהמ
   ה:נהי   דתועמ רת הזוכה,בחי חרין אובי  י לפנ  בין  רז,למכ אובכל שלב שה ו

  זו:  ר הסכמהתימתו לאישוף חצרומעמו ז מטמכי המכרסמל שיפת כם לחיכמס .1
 
  ( יעצמ מת)חתי ___ _____ ___ ז:רכסמכי המ פת מלחשי כיםסמ

ים  מעטועל יסוד ה ט  הפרו  מכים, לפיסהמ   תת יתרפשילח  סכיםמ  ונואי רז  המכממסמכי    שיפת חלקם לחמסכי .2
  ים:  הבא

   סכמת: מו םיפתשחשכים ממס 
 ___ ___________ ________ ____ __ ____ _______________________ ___________ ______

_____ _ ___ _____________________ _______ ________ ___________________ ________
______________________ _____________ ___________________ _______ __________ _

_____ _______ ____________ ____ ___ _________ ___ _______ __ 

  שיפתם:  חלמה ין הסכם שאיכסממ 
__ ______ ________________ ___________ ___ _ ____ _________ _______ _ __________ __
__ __ ________ _________________________________ _______ ___ _______________ _ _
__ _______________ _________________________ _____ _______________________ __

__________ _____ _ ____ ______________________ ______ ____ 

    ל:"נה  סמכיםת המלחשיפים כסמ  ואינ   ם המציעהטעמים בגינ 
____ __________ ____ ___ _______ _____________ _______ __________ _ ______ _____ _ _

_____ _____________ _________________ _________ ________ _____ __________ _____
_______ ____ _______ ____ _____________ _________ __________________________ __

_____ _______ __________ ____ __________________ __________ ____ ___ _______ ____
 _________ _______ _________ __ __ ____ _____ _______ __ 

 

 דון. יתא ל -יפה החש  לאיקי המציע ימונבה טו יפור ר לאם אשלשהם כיכמי חשיפת מסלאבקשה  יובהר כי 

 . המחירעת  צה ת פחשיללהתנגד לא ניתן    ט,לעמדת בתי המשפ םכי בהתא בהרכן יו
 
 

_______ _ _______ ___ 
  תימת המציע  חותמת וח               
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 'ימסמך 
 

   מציעמה   םנדרשיים המסמכ

 
 רות: הע

____________________________ ___ ________________________ _____________ _____ _ 
 

_________ ______ _________________________________ ____________________ ______ 
 

 
 

     

 (-/+)ן מוסי שהרידה 'סמ

  . רש(נדכ וםרז )חת כמהי  תנא . 1

  רש(. נדים ומלאים כמות ח)פחיו ונס ה החוז . 2

  . ףסבתנאי ה עצימה עמידתבדבר   הצהרה  - 'גמסמך  . 3

  . ש(רדכנ לאמ ותום חמציע )של ה המחיר תהצע  - 'דך ממס . 4

  ה'  קאית בנוסח מסמך ערבות בנ  5

  ם. רייקאות גופים ציבוסע   קוי חלפיר  הצת  - 'ומסמך  6

7 . 
 ומית קהמ   עצהמולעובד ה קרבה עדרר הדבהצהרה ב   - 'זך מסמ
 .  המועצהליאת  או לחבר מ /ו 

 

    ות.עדר הרשעהדבר  ב ירתצה - 'חמסמך  . 8

9 . 
חתום  ישוא  -  'ט  ךמסמ ידר  המציע  הסכמה  -ה/אימ כסהבדבר    עיצ המ  יעל  של 

 . כרזי המסמכלחשיפת מ
 

10 . 
מוסוע ר  שואי חלפ   ריםו ישא   ,הרשק  צ פיגו  עםאות  עסק  קו י    ור שיאו   םריייבום 
 ור קמס ב י מכוה על ני מפקיד שו מ

 

11 . 
ת או  חברום הרש  צעה מספריהה  גשתועד הדכני למט עפל  ד,גיתאו  ינה   ע יצמאם ה

"ד/  עו  ר, אישושל המציעית  טשפמישיות הא לבהתאם  ,  ותו השותפויא ת  תומועה
   ה.ימזכויות חת דבר ח ברו"

 

12 . 
ריש  יםמעיד ה  יםאישור   תקהע המציעעל  מי    ום  מי    בעליומ ו/או    ממנהליו ו/או 
 . רז זהמכב יםהנדרש םיבסיווג  בלניםשם הקבר

 

13 

נא למקור  מ עותק  במציע  ע  דיהמען  מועסק  ואו  במציע  מנהל  או  המציע  היות  ל 
אחרון להגשת ההצעות  ה  בתוקף נכון למועדון חשמלאי הנדסאי  יריש שהינו בעל  

  ז.למכר
 

    המכרז.סמכי מ שת יעל רכ עידה  מ הה לקב . 14

  ו . רסמופ ש כלכ סם,רפ ורך המכרזע שה רהבה בי מכת . 15

  י המציע ם על ידחתו  םשירותיה טמפר . 16

סת  ככל  –  ציעיםהמ  לבשומת  תל מסמי ב  הרישתמצא  זן  או    ב'(ך  סמלמ  3)ס'ף  סהי  תנאן  לבי  הך 
שישהמסמכ   רשימת יגמב  מורהא  –ב'(    סמךלמ  4)ס'ף  רלצ   ים  ב'  בוהאמ על    רבסמך  זר  ה  מסמך 

 .כאמור תירהס ל ה שקרבמ מועצהל ת ועים לפניצומחובת המ
 



 ן רוצת קדימה קומימועצה מ
 13/22בי מס' וממכרז פ                     

 

 
30 

 ___ ______ ______ __ ע ת המציתימח
 

    שמל עבודות חשמל ואחזקה ומערכות תאורת רחוב ומתקני ח ביצועל החוז
 רןה צוקדיממקומית ה עצה ור המועב

 
                  2022נת ש ____ ___ _ ודש לח   ________ום בי רןמה צוי קדנחתם בערך ונש 

 
  רןצודימה ק ומיתמקהמועצה ה       בין:    

   זברהוג מועצהה שצעות ראאמב    
   .קדימה צורן ,1הרצל   רח'מ    

 ( "הצמועה" :להלן)    
 ;אחדד מצ                                                                                                           

 __ __ ______ _ _ח.פ.  , ת.ז./_______________ לבין:       
 ___ ________ ____  ז..__ ת______ו מר _____ טעמ מה מורשת הבאמצעו    
 _ ________  קס_ פ______ ___ _ טל' __ ___ _ _____ _ _________ _  'רחמ    

 (" ןהקבל"  , או"הספקאו " "ותיםרנותן השי "   :הלן)ל                
 ני;  שמצד                                                                                                                 

 
 ; להלן כהגדרתוז רמכאת ה ועצהמהה מ סרפ   __________   ביוםו יל:אוה
 

הו  יל:והוא הצעתו  גה   ותיםיר שנותן  הציעזכרלמיש  במסגרתה  ה  ,  עם  את  ה  ל   פקסול  ועצהמלהתקשר 
 ;פחיונסה וז זהחוי נאכל תו  מכרזכל תנאי ההתאם לב  ,לןלה  םדרתכהג, םהשירותי

 
 ;שירותים ן הנות ת  עלת הצבעל קהמליצה _______ _ יום מ  תהבישיב יםזרהמכת  עדוו  :ליאוהו
 

ראש   הליט _____ הח_____ מיום________ מס'   התב שימים יכרזעדת המהמלצת וב וןיע  חראלו  :אילוהו
 ;בחוזה זה השירותים ןנות עם  תקשר __ להביום ________  צהמועה

 
 

 ן הצדדים כדלקמן:והוסכם בי נהותהר, הוצהכן שר על א

 מבוא .1

יפים בחוזה זה נועדו  ות הסע נאיו. כותר זקת תנאי מתהימנו ובחנפרד  מהווה חלק בלתי    המבוא לחוזה זה .א
ולא ישמשו לפרשנות הוראות חוזה זה. הנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק    לבד,ות ב שם הנוחל

 וזה ולנספחיו. ונה היא לחכו ה וזה",החמר "בלתי נפרד הימנו, ובכל מקום שנא

בי  .ב סתירה  של  מקרה  בכל  לעיל,  האמור  אף  הורעל  החוזהן  הוראו  אות  נספחיו,  לבין  הוראות  יגברו  ת 
 החוזה.  

 הגדרות .2

ובחוזה   ההגדרות  בכל  זה  להלן,  למונחים  יהיו  מהחוזה  חלק  המהווים  כוושהמסמכים  אם  )אלא  נה  בצידן 
   :אחרת משתמעת מגופו של עניין(

 ות כל מסמך שיצורף לחוזה בעתיד.ספחיו, לרב חוזה זה ונ     -" וזההח" .א

 . ורןמית קדימה צ ועצה המקוהמ     -" מועצהה" .ב

מס'  מ -" זהמכר" .ג פומבי  ומתקני    ביצועל   13/2022כרז  רחוב  ומערכות תאורת  ואחזקה  עבודות חשמל 
 ; ןקדימה צורומית המק ועצה ר המעבוחשמל

 
 . לשמש כמנהל לצורך חוזה זה  סמך על ידההמועצה, אשר הו נציג   -"המפקחאו " " המנהל" .ד

רחוב ומתקני   מערכות תאורה, תאורת  - מתקני חשמל""או   "אורת רחובת"או " ורהמערכות תא"או " ותהמערכ" .ה

 . מועצהשטחי הבסדות ציבוריים ו/או בשטחים ציבוריים מל המותקנים במוחש
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לרבות נציגיו,  ,  ה זהחוז   לפי  ירותיםנותן הש ,  הקבלן  ,הספק  -"נותן השירותים"" או  לןהקב"או  "  הספק" .ו

נה הפועל בשמו או  שמ  או קבלן, וכן כל ספק  על ידו  ו המועסקיםו/א   לוחיו, מורשיועובדיו, ש
 ע השירותים.טעמו לצורך ביצומ

 

"העבודות "  השירותים" .ז ו  -או  חשמל  ו עבודות  תאורת  אחזקה  חשמל  רחוב  מערכות    במוסדות  ומתקני 

ם לכל הוראות החוזה על  בהתא  ועצה של המ  וריים הציב ור ובשטחים  מוסדות ציבחינוך  

הפעולות  לרבות ביצוע כל  ,חוזה זהל  ח א'פכנסהשירותים המצורף  לרבות מפרטנספחיו, 

מנהל כפי  , הוראות המועצהראות הלהום  בהתא,  ףישיר ועקיבאופן    ת והנלו המתבקשות ו

מערכות תאורה, ל  ם הבטחת פעולה תקינה ש לש  ל כוה  ,ת כל דיןלהוראולעת ו  שיהיו מעת

 . המועצהבשטחי   ומתקני חשמלוב ורת רחתא

עבשישום  תשל  התמורה"" ביצוע  בגין  לקבלן  מ הוזמש  ודותולם  עבודה  נו  בהזמנת  הקבלן 
לה    התמורה  .  לשביעות רצון המועצהו מלא  י הקבלן באופן  ד ו על יושבוצע בכתב  

  ירון ח מבהנקובים  לתעריפים  ל   ה בהתאםתהייהיה זכאי הקבלן בהתאם לחוזה  
ל התאבלההלן  כהגדרתו   ו הוראות  ם  בהפחתת  המכרז  בשיעורי  החוזה  סכומים 

 . המחיר ת עהצה על ידי הקבלן בעצ ושהחה ההנ

יילצורך  ל לא  התמורה  בחתשלום  תשקחו  תוספות  שבון  ו/או  כלשהן,  לומים 
כל תוספת אחרת  רווח קבלני" אולרבות " ם  עי, אף אם מופי"קבלן ראשי" או 

   .במחירון דקל

שת ההצעות במכרז,  ר שתתפרסם עד למועד האחרון להגיותהגרסה העדכנית ב   "וןרימח"
 . 2022מהדורת ינואר   -(5872בניה ותשתיות )ל  ןמחירול ש
במחיאיש  ריטפ/ודהבעסוג  ל  יחסב קיים  דקל  נו  יחרון  דקל  חירון  מול  האמור, 
    2022ת ינואר מהדור(  5874) ם ותחזוקה ישיפוצל
לעבודותבו המחירונים  םינשא  פריטים/יחס  משני  יחול  הנ"ל  באיזה  מחירון , 

 .  2022מהדורת ינואר ( 5870) בניה  דקל לחומרי
 
ההת  םיהמחירונכל  ב ת י האמורים  העדכלא  היחסות  ביגרסה  של  ותר  נית 

 .  מכרזת ב וצעההלהגשת    חרוןד האם עד למועפרס תיש הרלוונטי  ןהמחירו
 
ההתקשרותך  במהל  יחול  הנ"לדקל    ןמחירו  תקופת  התקופה במהלך    .כל 

 ים גם אם פורסם מחירון עדכני. כאמור לא יבוצע עדכון מחיר 
 
 

יחושבו    תעריפי*   בשיעורת  הפחתבהמחירון  שהציע  סכומים  בלן  הק  ההנחה 
תוספות כלשהן, לרבות "רווח קבלני" או    הםפנה ל באופן שלא תתווס  ויחושבו

   .תת אחר"קבלן ראשי" או כל תוספ
 

ידי  רסםפתשמ  יפ כן  רכצלמחירים  המדד   " המדד" המ  על  להלשכה  ה  טיקטיססט רכזית 
 .   הקומוא במאחר שיב   רשמי דמוסכל  וא

 

 
 והצהרות הספקהתקשרות מהות ה .3

תהיההה .א הספק  עם  מסגר  תקשרות  לאהתקשרות  הת  לעיל  שירותיםספקת  והכהגדרתם    ספק , 
את   לספק  בהתאםמתחייב  העבוהחוזה להוראות    השירותים  הזמנת  ה  דה,,  תקציבההמועצלדרישות   ,  

הזמנות  על פי  לט, וזאת  ם לשיקול דעתה הבלעדי והמוח , ובהתאעצהיקף שייקבע על ידי המו , בה וצרכיה
יבעבודה,   הנדרוהספק  השירותים  את  עב צע  ה שים  כמ ור  הכל  בממועצה,  המכרזפורט    החוזה   ,סמכי 

 . ןולהוראות כל דית )ככל שיוצאו(,  צאו במהלך תקופת ההתקשרושיווהזמנות העבודה 

ת  רשאי למתן השירותים והיא    ותדילעק בלספ  המועצה אינה מעניקהי  וע ומוסכם על הספק כ די .ב
  ה כלשהי מתחייבת לחלוק   הוכי אינ  השירותים או חלק מהםצורך ביצוע  ים לנוספ ספקים  להתקשר עם  
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נוככ  המסגרתספקי  ות העבודה בין  נ של הזמ , בהתאם  . כן רשאית המועצהיםספל שיהיו ספקי מסגרת 
נדעתהקול  לשי מכרזים  לערוך  הזמנת  לוספים  ,  חוקיתלבצאו    תיםירוהשביצוע  דרך  בכל  התקשרות    ע 

 .עצמהרותים או חלקם בו/או לבצע את השי  אחרת

ויודגש, י .ג י  ובהר  המועצה  לדרוש  כי  לכולה  מקום  מהספק  בכל  השירותים  את  בתחומי  ספק 
ספק לא  את הספק מראש, ולכנה  שעד צרכיה, ובלבד לפי סף מצידה והכלצה, זאת ללא כל תשלום נוהמוע

 עות ו/או דרישות בשל כך.   או תבי/ת ו תהיינה כל טענו

מכ .ד לגרוע  האמ מבלי  לעיל,  לליות  מור  ומהספק  פועל  הוא  כי  וכצהיר  כדין,  פנקסים  א  הו  ינהל 
ישורים,  ל הא בכלל זה בעל כ חוזה, ו, בהתאם ל למועצה  ותים על ידואת השיר  ספקעל פי כל דין לכשיר  

שיון  , לרבות ריעל פי כל דין  תיםן השירומת  וג שהוא הדרושים לצורךיונות מכל מין וס הריש ים וההיתר 
יערכו בו  י שם או  מתן השירותיצורך  הדרוש לכלשהו    היתר/רישיון/ל שיבוטל אישורכ כ.  עסק, ככל שנדרש
 . מידין  באופ ו השינויה בדבר הביטול אמועצאת הלעדכן   ספקהשינויים, מתחייב  

מצהי .ה ומהספק  כי  תחייר  תקוב  כל  הבמשך  תקופת  ו/או  החוזה  לפהארפת  יהיה  כה,  העניין,  י 
 להלן, לפחות:  כל הסיווגים ש ב, קבלניםרשום בפנקס ה

וכן בסיווג נחת קווי תקשורת    250(  1ת קווי חשמל )א'נחהג  וווכן בסי  160  (1א)   סיווגב, וכן  270  (1)א  ווגיס
  לפחות   יקס וכן יע,  1969-התשכ"ט   ,בודות הנדסה בנאיותעלים  , לפי חוק רישום קבלנלפחות  ,    .  240(  1)א'

ת ו/או  עובדים  התקשרושלושה  לו  עםהיה  קבלני    ת  הינשלושה  אשר  חשמלאי  משנה,  רישיון  בעלי  ם 
בה(,  יחות בעבודה )עבודה בגו( לתקנות הבט2)5בגובה בתוקף, לפי סעיף לעבודה , וכן בעלי אישור הנדסאי

 . 2007-התשס"ז

אתלקיי  חייבספק מת ה .ו הלמנ החוק    הוראות   ם  עברייני  יעת  של  במועסקה    סדות מסוימים, מין 
לה2001-תשס"אה הספק  מתחייב  כך,  לצורך  של .  כניסתם  טרם  למועצה,  קבלני    העובדים  עביר  ו/או 

מטעמו    נה ו/או קבלני המש  העובדיםלקטינים כאמור בחוק זה, רשימה שמית של  למוסד    מטעמו  המשנה
כאמור רשאים  נה  לני המשו/או קבהעובדים    ור כיישראל אישממשטרת  קבל  צה ל עלמו  פוי כוח המתירויי 

למען פי החוק.  על  לקטינים  במוסד  רק לאחר קבלת הא  לעבוד  כי  יובהר  יהא  הסר ספק,  ישור כאמור, 
או  /וי מהעובדים כנס למוסד. ככל שלגבי ממטעמו להיו/או לקבלני המשנה ר לעובדים אי לאפשהספק רש

לבצע    ו/או קבלן משנה   עובדתו  אופק שלא לאפשר ליב הסמור, מתחיישור כאבל א יתק  אלנה  קבלני המש 
 את השירותים במוסד.  

מצהיר   .ז המומחי  ספקהעוד  הניסיון,  לו  יש  כי  כוח בזאת  הכישורים,  הידע,  היכולת  אדם,  ה  ות, 
 ית גבוהה. ם במיומנות וברמה מקצועוהציוד הדרושים לספק את השירותי

)אם  ת של הסו במסמכי ההתאגדווזה אבדין, בח  הגבלה  איןי  כ  פקסיב הד מצהיר ומתחי עו .ח פק 
 תאם לחוזה זה. תים בההשירו  אספקתולהוא תאגיד(, להתקשרותו בחוזה זה 

ת בכמויות ובמועדים משתנים. כן שמורה  מעת לע   ביצוע השירותים  הזמין אתרשאית ל  המועצה .ט
   .טוהמוחל דיתה הבלעל דעשיקו ל פיף השירותים, ע הקטין את היקה הזכות לשנות או למועצל

בלעדי,  ת להודיע לספק, בכל עת לפי שיקול דעתה ההמועצה רשאי ,  מהאמור   מו כן ומבלי לרוע כ .י
הצמצ  על צמצום  ו/או  הזמנה  הוצאהום  שלגביהם  הזמ ל  שירותים  יהא  ספק  כזה,  במקרה  עבודה.  נת 

על ידי  שבוצעה  ודה  לעב   וע השירותים, בהתאם עה לצורך ביצהספק זכאי לשיעור יחסי מהתמורה שנקב
בפהס רצון   ועלפק  שבפהמועצה  לשביעות  ובלבד  המנהל  של  קביעתו  פי  על  ע,  בוצעה  העבודה  בור  ועל 

שהו כפי  העהמועצה  וכי  ד   בודה זמנה  שיקול  לפי  כראוי  המועבוצעה  האמורים  עת  התנאים  בהעדר  צה. 
 . רותים כאמורהספק לא יהא זכאי לכל תשלום בגין שי

חלופיים שנמנעו    ויים אוי בגין רווחים צפפיצו   ום, החזר,לכל תשלכאי  יה זכמו כן הספק לא יה .יא
טענה בקשר להסתמכות   טעון היה מנוע מלת נזק אחרת. הספק ימנה או בגין כל טענממנו עקב הפסקת הז

 נסות צפויות או כל טענה דומה בעניין זה. הפסד הכ או ל

ם להזמנות  בהתא  הספק,  ידיל  בפועל עו  בוצעשירותים שיהבעד  רק  לספק  ם  ל תשו   תמורהידוע לספק, כי   
חתומ תקציבי עות  כדין  ומאושרות  הממועצה   דייל  ות  ובאופנים  במועדים  במסמכי  ה,  ,  מכרזהתוארים 

בלת  לא ק. יובהר במפורש, כי לת העבודה הרלוונטיתם להזמנובהתאעל נספחיו    חוזההת  ובכפוף להוראו
או קבלני משנה  /ודים  העמיד עוב  אף אם  ום,  לתשללא יהא הספק זכאי    -חתומה כדין  הזמנה תקציבית

 . ועצהמ רשות הל
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ל  ספק לא תהיה  כ על פי צרכיה ול  םחדשל ומתן השירותים  לעצור את  רשאית, בכל עת,    המועצה  .יב
על פי    באותו שלעד לשהתקבלו    שירותיםשימוש בתוצרי הית לעשות  תהא זכא  המועצ. הטענה בגין כך

 הספק.רך באישור  רכיה וללא צוצ

ליד .יג כי  ספקוע  אינה  עצמוה ,  שירותי מתחייה  להזמין  בהיקף בת  ה  ם  מאת  ודרישת    ספקכלשהו 
השירות מועצה לקבלת  ה  ים ה  לעת  ק פסמאת  מעת  התיעשה  לצורכי  בהתאם  המצב העצמו ,  תקציבה,   ,

לב  ה שומרתמועצ. הלטהמוח ו  פי שיקול דעתה הבלעדיל  ורר באותה עת ועטורי הש להרגו צע  על זכותה 
מוש השירותים  כולם   זה חוא  את  מקצתם  זה,  עובדבעצ   ,או  באמצעות  מבל מה,  להזמנת  יה,  להזדקק  י 
ולמועצדעתה הבלעדי של ה, הכל על פי שיקול  ספקהשירותים מאת ה טענה כנגד  יה כל  לא תה  ספקה, 

  ותים זהים או רז אחר לצורך שירם מכה לפרסמועצבחר לעשות כן. כמו כן, רשאית היככל שת  המועצה
 ה.  עצמועל ה  ל בכפוף לדין החלז, הכם ללא מכרהשירותימן   חלק דומים ו/או להזמין

היקפי  , בגין  כלפי המועצה  טענה ו/או תביעההספק מוותר באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, על כל   .יד
יה, בין  סכומן או בגין פער כזה או אחר, ככל שיהמהספקים הנוספים ו/או    או/ו פק  מהס   ה זמנות העבודה

 .המועצה עבור  שירותיםבצע רשו לנוספים נדספקים ה י מהאו מהפעמים בהן הוא ו/ מספר

קשר    מתחייב  ספקה .טו על  המ   מידילשמור  עם  השירותים    יותולה   ועצהורצוף  לביצוע  ככל  זמין 
 .  הז ה זבחו מפורטת הלתמורה   מעבר תמורה נוספת וללא כל קשרותבמהלך תקופת ההת  שרשייד

-8:00שעות  בין ה ה'  -ים א'נים בימזמי   יהיובות מייל וטלפון, שזיק משרד, לרהספק מתחייב להח .טז

זמ לפחות.    17:00 יהיה  נייד, אשר  כן, מתחייב הספק להחזיק בטלפון  גם מעבר  כמו  לפניות המועצה  ין 
 ל. "לשעות הנ

ה  מועצ, הבקשת, תוך המועד לגביו ה שהוזמנו ממנו  שירותים ה  בביצוע  במקרה בו הספק לא יחל  .יז
וצאות  בה   ספקלחייב את הצמה ובע  םלבצע  אחר או   ספק   לידי השירותים  את ביצוע  ר  למסורשאית  תהיה  

ידי    השירותיםיצוע  ב נלוות,אחר  ספקעל  הוצאות  לרבות  מחירי  ם  ג  ,  מחיר    השירותיםאם  על  יעלו 
ה  ירותיםשה וזאספקבהצעת  זכויותית מבלי  ,  הלגרוע מיתר  ובהתאם לכל  ל  ה עמועצה של  זה  פי חוזה 

 . דין

כי  ו זה  זה חוי ל פיו לבצע עשעל  םשירותיי הכל פרט א בדק את ומתחייב בזאת כי הור  מצהי ספקה .יח
רצון    ותבנאמנות, בשקדנות, לשביע  , ית גבוההברמה מקצועשירותים  לבצע את כל הומתחייב  הוא מסוגל  

 ירי הצעתו.  ובמחחוזה זה מכרז ווראות הובהתאם לה  המועצה

אשר  או קבלני המשנה  ו/העובדים  זהות  את  ר  לאש  לדרוש  תהא רשאית  המועצהכי    ספקידוע ל .יט
או  ו/  ה רשאית לדרוש להחליף עובד מועצעבורה וכן תהא ה   יםות תן השירמידי הספק לצורך  על    ו פעליו

ת  וורא ול מיידית בהתאם להלפע  ספק ה, ועל המועצל  יםשירות הן  העוסק במת   ספקה  קבלן משנה מטעם
 ה. מועצה

 סמכויות המנהל  .4

מוסהמנהל   .א ללבקמך  יהא  בבדר,  אופן  על  ולפקח  עוק  השירותים  הספיצוע  ידי  ואיל  כות  ק 
 ה.אם לחוז השירותים בהת

ותיו כלפי המועצה ומאחריותו לביצוע  אין בפיקוח של המנהל כדי לשחרר את הספק והתחייבוי .ב
ת המנהל כדי להקטין את אחריותו של הספק  ל דין, ואין בביקורחוזה וכ השירותים בהתאם להוראות ה

 רותים ואיכותם.שיוע הס לביצביח

הסמהמנ .ג בעל  הינו  לאשר  הל  השכות  עלכי  שניתנו  הס  ירותים  החוזה.  ידי  בתנאי  עומדים  פק 
החלטתו כאמור סופית ועל    מה או חוסר ביחס למתן השירותים, תהא החליט המנהל כי קיימת אי התא

ל תשלום  לככך    י בגיןהשירותים לשביעות רצון המנהל, ללא שיהא זכאא להשלים את ביצוע  הספק יה
 נוסף. 

 ם.  השירותינהל בקשר לביצוע ות המ ר כל הורא מתחייב למלא אח הספק .ד

 השירותים המבוקשים  .5
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לצ .א ידו  על  שהוסמך  מי  או  הזמנורך  המנהל  לעת,  מעת  יעביר    השירותים   למתן   עבודה  ת כך, 
 . חוזהלא'  שבמסמך  םהשירותי פורט במפרטכמ, עילל םכהגדרת

ק  לספק ולספעבודה    ת הזמנת/  קריאת שירו ת הוצאת  אשר לתדירוב  די למועצה שיקול דעת בלע .ב
 .  הלחוזה ז 'א במסמך , הכל לפי מפרט השירותים ת בקשר לכךאו טענותהיינה דרישות ו/לא 

וזאת כל עוד    ה,העבודהזמנת    לבטל ו/או לשנות את פרטי  במקרה הצורך, תהיה המועצה רשאית .ג
ן או  ח באמצעות הטלפו הזמנת העבודה תישל  ו שינוי פרטיו/א טול  הודעה בדבר בי.  ניתנו השירותיםלא  

 ל.המיי 

אהס .ד לספק  מתחייב  העבודה  תיםהשירות  פק  בהזמנת  המועצה  לדרישות  הספק    .בהתאם  על 
 ותים. כאמור במפרט השיר  טלפוני אם עם המנהל את הגעתו למועצה, באופןלת

המנהל  יםכמבוצע   ויחשבי  ותיםשירה .ה של  בכתב  אישורו  עם  כירק  בהשיר  ,  סופקו  ,  כמותותים 
או מי מטעמו בכדי לפטור את  /המנהל ו אין באישורו של    ר, כי זה. יובה  חוזה ן המתחייב ב באיכות ובאופ

 כיו"ב. ו ם, למועד אספקתם, לטיבםתיהשירולרבות לאיכות   חוזהועל פי ה הספק מאחריותו על פי דין 

שירותיםסיפ .ו הספק  עבודה  םכלשה  ק  הזמנת  מראש  לקבל  שלאו/א  מבלי  במסגר  ו  ת  אושרו 
 ור.  כאמ  שירותים בגיןמורה שלום כל תחייבת המועצה בתההזמנה, לא תהיה  

וכל יתר החומרים    חלקי החילוףשהשירותים כוללים את רכישת  פק מצהיר בזה כי ידוע לו  הס .ז
לא  דרישות המועצה ועל פי כל דין או הנחייה מחייבת ולם לאת בהתא, וזלצורך מתן השירותים םישהנדר

    .מחירוספת ת

המועצה  במי .ח ותבקש  חייבת  רוןמחיבים  מופיע  אינם   אשרירותים  ש להזמין  דה  המועצה  אין   ,
ק  פק, מתחייב הספק לספהזמין את השירותים כאמור מהסמועצה ללהזמינם מהספק. במידה ותבקש ה

  עצה.לפי שיקול דעת המו הכל  יוסכם בין הצדדים,השירותים לפי מחיר ש ועצה אתלמ

תים מספקים  לצורך ביצוע השירו  לוףיחה חלקי  יב לרכוש את  תחימהספק  בכך,  ככל שיהא צורך   .ט
 ין.מורשים בלבד, המאושרים לשיווק ולשימוש על פי כל ד

ט, אשר באמצעותו  אינטרנ  אתר  הקים, להפעיל ולתחזקצה תהא רשאית לדרוש מהספק ל ועהמ .י
 . די המועצהעל יע הזמנת השירותים תתבצ

 חילוף  תיקונים לרבות חלקי ההאיכות  .6

  ים , במצב תקין, שלמ יםכשהם חדש מערכות  חלקי החילוף ל  שירותים לרבותפק את היס  קהספ .א
 . מכל פגם ו/או מום כלשהו יםונקי 

קובלים ככל שקיים  דרטים מסטנבות מעולים, העומדים  בטיב ובאיכ   שירותים ק את היספ  הספק .ב
וג זה חייבות  מס  תפים שמערכו ישות כל הרשויות והגויים תקן, בהתאם לדרלא ק לגביהן, ובמידה ו  תקן

 . באישורם

ם  א, אלא  ו בהזמנת העבודהאמחירון  ב  יםלאלה המפורט  ילוף שווי ערךחחלקי  הספק לא יספק   .ג
ים  חליפבת לאשר לספק לספק ת ינה חייא צה  . יובהר, כי המוענהלעל כך אישור מראש ובכתב מהמ קיבל  

 למערכות גם אם הם שווי ערך להן. 

פועצהמ .ד על  רשאית  הה  דעתה  שיקול  ללב י  בדיקות  לערוך  ל חלקי  עדי  שסיפק  החילוף  מערכות 
יח החוזה,  דרישות  את  תואמות  אינן  הנבדקות  והמערכות  היה  בעלותו הספק.  הספק  אין    יב  הבדיקה. 

 או על פי החוזה. ן ו/אית המועצה על פי דיר לו זכחד אבכדי לפגוע בכל סעה בסעיף ז

ידו בכל    שסופקו עלחלקי חילוף  יף  לחלדרוש מהספק להשיקול דעתו,  פי  המנהל יהיה רשאי, על   .ה
נה ו/או בכל  ההזמ   את  יםתואמ   ן בדרישות החוזה ו/או אינים  עומד   םסופקו אינחילוף שחלקי השמקרה  

נפ כי  שהתגלה  קלקו   הם ב  למקרה  ו/או  ופגם  תקלה/ל  בת   או  וזאת  נזק,  ח ו/או  אספקת  וך  ממועד  ודש 
בתוך שני ימי   , יעשה זאתהחילוף כאמור י קחלק להחליף את צה. נדרש הספמועל מערכותחלקי החילוף ל

 .  ןרגע קבלת ההודעה על הצורך בהחלפתעבודה מ
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ר  חמאובמועד  םאו יחליפ ם פוהוא יסרב להחלי מערכות קי חילוף ל לחהיה והספק יידרש להחליף   .ו
הספק  יא תחייב את  וה  בעצמה  חלקי החילוףועצה רשאית לרכוש את  ה המ נקבע בחוזה זה, תהי מזה ש

 .  ים ובהוצאות הכרוכות בכךריבהפרש המח 

 לוחות זמנים  .7

ועדים הקבועים  מתחייב לבצע את השירותים ולהשלימם, באופן מלא ומדויק, על פי ההספק מ .א
ארכה או דחייה    ק כל. לא תינתן לספותיםרט השירפבמ  הכל כמוגדרהזמנים    חובלו במפרט השירותים  

 בכתב.  נהלאו באישור המ /ו מפורש בחוזה זהפי המצוין ב על אלא  האמור,בלוח הזמנים  

שליטת  בירותים על ידי כח עליון או על ידי תנאים שלדעת המנהל לא היו  נגרם עיכוב בביצוע הש .ב
לאחר    מיד  הספק לבקש מהמועצה,, רשאי  ביכונוע או להסיר את הע מ הספק, ולא הייתה לו אפשרות ל

לפי  על  קרות העיכוב או מועד ידיעת הספק     ימה בלוח הזמנים והמועצה א תהמוקדם, ארכה מהעיכוב, 
 .  הבלעדילפי שיקול דעתה   תהא רשאית לאשר ארכה,

זמנית, מכל  תים לתקופה  ק לאלתר את ביצוע השירויהמועצה תהא רשאית לדרוש מהספק להפס .ג
זמנים,  ח היוארכו מועדי לו מסיבה התלויה במועצה בלבד,  כאמור,    ותים ו השירם הופסק אא.  סיבה שהי

 יעצות עם הספק.  י תביעת המנהל ובהלפי ק

ו שיפוי מהמועצה בגין הפסקת השירותים כאמור, למעט ביחס  יהא זכאי לכל פיצוי א  הספק לא .ד
   .ידועל  וכח למנהל ואושרת ישירות בלבד שנגרמו לספק, כפי שהולהוצא

דה  מפאת אי עמי ים, חיש את קצב ביצוע השירות, להיה צורך לדעת המנהל, בכל זמן שהואאם יה  .ה
דיחוי באמצעים הדרושים, לפי שיקול  בכתב והספק ינקוט ללא  יודיע על כך המנהל לספק    ,בלוח הזמנים

 ועד.  בכדי להבטיח את השלמת השירותים במ ,דעתו ובהתאם להנחיות המנהל

אי  רי ויסודי בחוזה זה וכי עיק  תנאי ה לו שעמידה בלוח הזמנים הינ כי ידוע אשרר ומהספק מצהי .ו
מקרה כזה תהיה  חלטה על ביטול החוזה בלביטול החוזה לאלתר. הה  הלזמנים, הינה עיעמידה בלוח ה

 בשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.  

ל  ככ  בודה ת העבהזמנו  ,זהחומפורט בלוח הזמנים ההמערכות תתבצע ב  ם של  יה ותיקונתחזוק .ז
 .  נספח א' לחוזהרותים  מפרט השישיהיו ו

 קופת החוזהת .8

שלתוקפ .א הינו    חוזה  ו  אחתזה  החל לשנה  חתימו ממ  ,  החעד  על  הצדדים  ו)  הוז ת  להלן:  לעיל 
ות  תקופ ל  פעמים,  ארבע  ד, עומטיתוארך אוט תזה  החותקופת  ,  מבלי לגרוע מהאמור  ."(החוזה  תקופת"
  30חות  יתן הודעה של לפן המועצה ת, אלא אם כ"(רכהופת ההאתק"  )להלן:  שנה בכל פעם  , בנותוספותנ

עלימ מראש  החוזהכת  האראי    ים  ה  ,תקופת  על  לתא או  משנפקו רכתה  הקצרה  תקופ  .הה  כל  ת  וסך 
   .במצטבר ( שנים5)חמש לא תעלה על  ,ת ההארכהותקופ   תלרבו,  החוזה

  וערבות   טוחבי   יסותול פ  למועצה  ספקה  ימציא ,  כאמורפת החוזה  להארכת תקוודם  ימים ק  21  .ב
 . החוזה  תנאי פי  על הכל,  המועצ ה  תדרוש ראש אחר  מסמך וכל, בתוקף יתבנקא

ד סיום החוזה ואספקתם טרם טרם מועממנו  שהוזמנו    יםהיה לספק שירות הספק י  לובהר, כי עי .ג
הת וכל  החוזה  סיום  מועד  לפני  הספבוצעה  ימשיחייבויות  לעמק  לאספכו  עד  השירותים  וד  מלא  קת 

 .זמנוושה

  ה שיקול דעת  יפ ל  עכל עת  ב  החוזהאת  טל  ה תהא רשאית לבמועצהלעיל,  לגרוע מן האמור  מבלי   .ד
כמבלי  ,  טוהמוחל  הבלעדי ולתת  נימוק  פיצו מבל  בתשלום  שתחויב  הביטול,לי  בגין  כלשהם  וזאת    יים 

  ב מראש עד למועד הנקואילו נחתם  חוזה כו את המקרה כזה יראב.  מראש  ימים  30של  בכתב  ה  ודעבה
 דעה. בהו

  ההתקשרות   כי במפורש בזאת  ומוסכם מובהר ,המכרז  ומסמכי החוזה   וראותה  מיתר לגרוע  לימב .ה
יד ע  תקציבי  אישור  לקבלת  כפופים  החוזה  וחמכ   התמורה  םתשלו  וכן  קפהיה ,  זה  בחוזה   הגורמים   יל 

 .דין פיל  ע במועצה המוסמכים

דל  על .ו האמור  האף  תשולם  תמורה  עיל,  ההארכה   ספקלאשר  לת  תהיה  בתקופת  מורה  זהה 
 .  זה זהחוהנקובה ב
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ו  ו/אה  פת החוזובמהלך תק תהא    ספקזה זה על ידי הנשוא חו  יםהשירות  ועביצ למען הסר ספק,   .ז
אף במהלך קיומם של עיצומים, שביתות, השבתות    ,שוטף ורציף  באופן רכה, ככל שתהיה,  האתקופת ה

 .  מועצהי ל עובדהחלה עמניעה אחרת   וכל

 התמורה  .9

וב שירוהמתן  תמורת   .א כל  תים,  לביצוע  ו כפוף  המכרז  מכוח  זכ  ספקההחוזה,  התחייבויותיו  י  א יהיה 
'ת תמורה  לקבלת   המונח  בסעיף  מכהגדרת  זה    2ורה'  שהוגבלחוזה  המחיר  להצעת  ידו  ש התאם  על  ה 

השירותים  בגיןלמכרז,    'דמסמך  ת  במסגר מסוגי  אחד  כהגדרתובהמפורטים    כל     הז   החוזב  מחירון 
 .  חוזהפוף לכל תנאי הבכו

, בין מיוחדות ובין  הוצאותאת כל ה   תכוללו  שירותים ה  ביצוע וסופי בגין    תשלום מלא   המהוו  רה התמו .ב
מין    ,תכלליו  שהואמכל  ה בוכות  רהכ  ,וסוג  כ  על  חוזה ביצוע  ומהווים  בשלמות  תנאיו  לכל  פי  מלא  יסוי 

א נשו  הספקהתחייבויות   כוח  לרבות  החוזה,  כלי  דא  ציוד,  ביטוחים,  אישורםרכב,  אף  כיו"ב.  ו  ים,  על 
יה זכאי  ההספק לא י.  מועצהישולם על ידי הדין אשר  ל פייתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו ע האמור לעיל, 

 . ל תמורה נוספתלכ

ל  ע  יםירותמכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע השם חובה,  כל מס, היטל או תשלו .ג
מהסכומים    הא רשאית לנכות  ת  המועצה ידו.  למו על  וישו   ספקעל ה, יחולו  דיןו/או מכוח כל    חוזה זה  פי

ל סכום    ספקהמגיעים  ובכלל  כל  דין,  כל  לפי  לנכות  מיסים,  זשעליה  ותשלומ את  חובה,    יהיטלים 
 . ספקתהווה תשלום ל כאיוהעברתם לז

ל  המועצה .ד רשאית  המגיע  תהא  תשלום  מכל  בהתאם  ספקלנכות  מוסכם  פ  לכ   ,לאמור,  בהתאם  יצוי 
במסגרת    שלמות של כל הנדרש ממנואשר יחולו עליו עקב אי ביצוע ב  ניכוייםו   ספחיוונה  בחוזה ז  לאמור

 כל דין.  יפל  עחוזה וה י פל ע  למועצה  ה אחרת המגיעהע מכל תרופ ווזאת מבלי לגרחוזה זה, 

בביצו .ה מותנה  והיקפה  התמורה  השירותתשלום  אישור  בפ   יםע  ובקבלת  למנהועל  בכתב    ביצוע הל 
    . מועצהצון שביעות רתים להשירו

וא  .ו כדין  מאושרת  הזמנה  בקבלת  והיקפה  התמורה  תשלום  מותנה  הגזברות    ישורעוד  מאת  תקציבי 
כדין, לא  לא הזמנת עבודה מאושרל   וצעיתבש   ותיםשיר ם אלו.  ילתשלומ  ול  יאושרות  לא    ספקלתשלום 

   בקשר לכך.   תהיה כל טענה ו/או תביעה  

 וםהתשליצוע באופן  .10

יגיש למנהס .א עבודות שבוצעו על ידו  בתחילת כל חודש, בגין    5-ט עד ה "ח מפור ודו  הל חשבון פק 
   .על פי הזמנות שקיבל מהמועצה  לףבחודש שח

יהמנ .ב   או   םבחלק,  הבחתימ  םאשריו   הספק  ידי   על  המוגשים  הדו"חו  ן החשבו  את  וקבדהל 
  י בלעדה  ודעת  לולשיק  בהתאם,  ב"ווכי  למותםש,  בהם  המופיעים  רטיםהפ  נכונות  בדיקת  לאחר,  םבמלוא
י עבודה  שלב מאוחר יותר כאין באישור בקשה לתשלום כדי לגרוע מאפשרות המועצה לטעון ב  לט.והמוח

 או שהתשלום בגינה לא הגיעה לספק. התאם לדרישת המכרז ו/באו שלא בוצעה לא בוצעה  תמסויימ

בתוך   .ג לספק  תשולם  החודש    45התמורה  תום  ממועד  הויום  ה במהלכו  לתשלונפק  ידי חשבון  על    ם 
 "(.  45ף +ק )"שוטהספ

,  יםק מדוי  או/ ו  מלאים   או/ו  נכונים   נםאי  ן בחשבו  המופיעים  הפרטים   בו  במקרה  כי,  בזאת  מובהר .ד
  לפי  השלמות   או/ו  תיקונים   לבצע   ספקל  ולהורות   לאשרם   שלא  ועצההמ  תי א רש,  בחלקם  או  במלואם

  לא   ןחשבוה  כאילו  זאת  ויראו  ןבחשבו  נמצאו  אשר  םיהליקוי  פירוט   תוך,  והמוחלט  יהבלעד   הדעת  שיקול
ת  ומתוקן על ידי הספק, בהתאם להורא והמועד לתשלום ימנה ממועד המצאת חשבון    ה מועצל   הומצא

 . ניין זהעהמועצה ב 

   זהירותבטיחות ו יעאמצ .11

אמצעי  מתחי   פקסה .א בכל  לנקוט  בזאת  ויב  לשהבטיחות  הדרושים  השירותים  הזהירות  מתן  ם 
 כוש.  או רכון אדם א יגרום לסיופן שלהחוזה באנשוא 

  סעיף זה כלולות במחיר מען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בל .ב
 בגין הוצאות אלו.  ת פנוסכל תמורה   ולא תינתן , ספקהצעת ה

 נה מש בלניק .12
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ר  ור לאחר או למסוכן אינו רשאי להעבי  הספק אינו רשאי להסב לאחר חוזה זה או כל חלק ממנו,  .א
מה  ו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, אלא בהסכנוכן אי זה,  פי חוזה  כל זכות ל

 מראש ובכתב של המועצה.

עות עובדים המועסקים על  ים באמצרשאי לבצע את השירות  קור לעיל, הספמ גרוע מן האלמבלי   .ב
ו מעביד  עובד  יחסי  במסגרת  מש/ידו  קבלני  באמצעות  לאו  אשר  הסנה  התקשרות  ספק  עימכם  ם  קיים 

 וע השירותים. צ ועד ביבמ

תו  ולעיל, אין בכך כדי לגרוע מאחרי  ביצע הספק את השירותים באמצעות קבלני משנה כאמור .ג
לכל מעשה או מחדל של מבצעי השירותים    ות מלאהים, והספק יישא באחרי תלביצוע השירו  של הספק

 מטעמם.  או מי עובדיהם  מטעמם או באי כוחם אואו קבלני המשנה 

יהאהספ .ד לא  לתוס זכא  ק  מצד  פ י  דרישה  כל  משנה.  קבלני  של  הפעלתם  בגין  בתמורה  כלשהי  ת 
 ל. בכאמור לא תתק קבלני משנה לקבלת תוספת לתמורה בגין הפעלת הספק

 המשנה.  י ליצור יחסים חוזיים או אחרים בין המועצה לבין קבלנימשנה כד אין בהפעלת קבלני  .ה

חו .ו הוראות  לביצועדין  ל  וכ זה  זה  כל  נשהשירותי  ביחס  חוזם  הספק,  הוא  על  חלות  אשר    זה, 
והי רישיונות  החזקת  בדבר  הוראות  שילרבות  בטיחות,  כללי  על  שמירה  עת תרים,  פעולה  גורמים    םוף 

ואוםשוני ביטוח  אדם,  כוח  ביצו ,  המחויפן  בשינויים  המשנה,  קבלני  על  גם  יחולו  השירותים,  בים,  ע 
לכך אחראי  הורא המשנה  שקבלני    והספק  אלה.  יקיימו  המשנה    הוראה  הפרתות  קבלני  ידי  על  כאמור 

   , על כל המשתמע מכך.כמוה כהפרת ההוראה על ידי הספק עצמו

תה  .ז עבודו לדר  תרשאי  אהמועצה  הפסקת  כלת ש  של  ופעילותו  לדעתמשנה    ןקבל  ו  אינו    האשר 
הנאותה   המקצועית  ברמה  עבודתו  את  המבצע  את  מספק  שאינו  זה    חוזהלבהתאם  שירותים  ו/או 

יהא  והספ,  נספחיוול בח ק  הכל  השירותים,  ביצוע  לצורך  במקומו  אחר  משנה  קבלן  להעמיד  התאם  ייב 
 .  להנחיית המועצה

    צוע החוזהיערבות לב .13

מילו .א פי    י להבטחת  על  החוזהב  החוזההתחייבויותיו  מקצתן,  תקופת  או  כולן    ספקה  ימסור, 
  בנוסח   ,(₪  ף אל  יםישחמ:  במיליםו)  ₪   50,000    כום שלנקאית בסחתימת החוזה, ערבות ב טרם  ה במועצל

החוזה    תימים מיום סיום תקופ  90ובתוספת    למשך תקופת החוזה, שתוקפה  לחוזה  'בספח  כנ  המצורף
   ."(צועיערבות הב לן: "לה)

בזאת,   .ב ממובהר  הכי  את  פוטר  אינו  הערבות  והתחייבו  ספקתן  חובותיו  כל  כלפי  ממילוי  יותיו 
ידי  ומי  יתה גבי  ן, ואילוהתאם לכל די זה וב   וזהפי ח  לע  המועצה מושה של הערבות, כולה או חלקה, על 

מניעה  מועצה יהוו  לא  מהימצה,  לתבוע  והפ  ספק דה  נזקים  נוספסכל  סעדי  , יםדים  כל  נוספים    םוכן 
 דין.   כל פי ל ה זה ו/או עחוז פיל ואחרים ע

רשאית  ה תהא מועצהראש ום מומוסכ מוערךישמש כפיצוי   צה המועעל ידי   יגבה סכום הערבות ש .ג
שייגרם,  רבות העלט אלח הנזק  למידת  ו/או  נזק  לה  שנגרם  לכך  וללא קשר  במלואה  ינה  י לקנויהפוך  ת 

והמוחלט   ל במה  מועצ ה  לש הגמור  שתהא  כלפי  ז  ספקלי  לבוא  כלשהי  מטעמה  ה  מועצהכות  מי  ו/או 
י  או על פ /פי החוזה ו   ה עלצמועה של הדבר זה יגרע מזכויותיבטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי ש

 . חוזהין הפרת הבג דין כל

ה .ד ידי  על  תחולט  והערבות  יבמועצ היה  לא  והחוזה  בתנה  חדשה  ערבות  הספק  ימציא  ים  אוטל, 
     .ך שלושה ימי עבודהורבות שחולטה תעזהים ל

ה  21 .ה תקופת  להארכת  קודם  החוזה,  ימים  תוקלהא  ספק ידאג  את  לתום  ריך  עד  הערבות  ף 
המוארהתק מיום  ימ  90תוספת  וב  כת ופה  לחלופין    המוארכת  התקופה   סיוםים  רבות  עפקיד  להאו 

אוטונומית  זההכובס  חדשה   בנקאית  התקופה   ם  לתום  עד  תוקפה    ימים  90וספת  תוב  המוארכת   אשר 
 ן זה.   ה אישרה מראש לעניי מועצי שה, מאת מוסד בנקאאמור, בנוסח הארכתמיום סיום התקופה המו

ך תקופת החוזה  בכל עת במהל  ודא, כי ולו  יב לדאוג מתחי  ספק י האת, כמובהר בז  למען הסר ספק  .ו
 . מוראהסח בנו , ה ערבות תקפהמועצידי התהיה ב ,ותקופת ההארכה )ככל שתהיה(

 ן. ילפי העני  המחויביםנויים ופת ההארכה, בשיקעל הערבות התקפה בת  ול ת סעיף זה יחוהוראו .ז

 נזיקין  אחריות ב .14
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, נזק, הפסד, אובדן,  תשלוםל  על כהמועצה    או יפצה את /ישפה וובלעדי ו הספק יהא אחראי מלא   .א
מעשה או מחדל  , בגין כל  ודיה או לצד שלישי כלשהעצה, לעובישיר או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למו

מאחריות  מי מטעמו. הספק פוטר את המועצה  כל  או  מטעמו    או קבלני המשנה/ ול הספק, מי מעובדיו  ש
 .  מור לעילאו אובדן כאהפסד   ל תשלום,כלשהי בגין כ 

לעובדי  יות בקשר  וע מכלליות האמור לעיל, מוסכם, כי אין ולא תהיה למועצה כל אחר י לגרבלמ .ב
לקבל  הספק מטנו/או  המשנה  הספקי  תחצוהמוע  עם  לא  כלה  בתשלום  כלויב  פיצוי  או  בגין  שהו  שהו 

  עה שתוגש ה בקשר לתביגרמו לנזק שיי  כל תשלום, הוצאה ו/אועבודתם, והספק ישפה את המועצה בגין  
רותים ו/או  ביצוע השי, שעילתה קשורה בו/או קבלני המשנה מטעם הספק  י מי מעובדי הספקעל יד ה  נגד

 .  וא חוזה זהשההתקשרות נ

  , בכל הנוגע לאתר, כמי שהייתה לו השליטה הקבלן  את  יראו,  זיקיןבנ  ההוכחה  ונטל  הראיה  נטל  לעניין .ג

יחיד והבלעדי ואם נגרם נזק  עליהם הם ובעדי עליההיחיד והבל  הם, כמי שממונהוהמלאה והבלעדית עלי 

פרויקט ושל  האתר, של ה   מי שהיה התופש היחיד והבלעדי שלכ  -על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם  

 עליהם היחיד והבלעדי של המערכות והמתקנים שהם מיטלטלין. קנים שהם מקרקעין וכבתהמ

  פטור  הוא   כי   או   העבודה  ע בביצו  יליקו   היה  לא   כי  או  עבודהה  לביצוע  הנוגע   בכל  התרשל   שלא   הקבלן   טען .ד

 .ההוכחה  נטל עליו  - בעטיו שנגרם לנזק  או לליקוי מאחריות

 . וקנית לו על פי דיןת כלפי הקבלן שאינה מונות לצד ג' זכעיף זה להקסאין באמור ב .ה

ו דרישה,  נגד כל תביעה אעל כל נזק וכ   המועצה  צות ולשפות בשלמות אתבזה לפ  מתחייב  ספקה .ו
מי מטעמה,    ו שלוחיה ו/אוו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/אעל ידי אדם כלשהשתוגש    היא,ל עילה שמכ

שייגרמו  ההוצאות המשפטיות    או לרכוש, לרבותוף ו/ גלכל אדם, ל  רםשיגאו נזק    בגין כל תאונה, חבלה
וש עו"ד.לה  תתבע    כ"ט  עובדיו/  המועצהאם  שלוחי או  ו/או  שבא  ה  מי  ו/או  נזה  על  שנגרםמטעמה    ק, 

פסק לחובתה על ידי  לם כל סכום שי לסלק את התביעה כנגדה ולש   ספקל המור לעיל, יהא עצאה מהאכתו
כל סכום שיגיע כאמור    .כאמור  ת משפטיות ושכ"טהוצאו  לרבות  כת אחרתרשות מוסמ   ו ו/א  בית משפט

  עד תאריך  ספקה מהועצ מה  ל ידיישתו עכחוק מעת דר  ת והצמדהיישא ריבי  ספקמאת ה  למועצהל  לעי
 על. לום בפוהתש

א  ספקה .ז יפצהחראייהיה  את    ,  כל    המועצהוישפה  או  פגבגין  שייעה  שגיאה    מו גרנזק  עקב  לה 
 ת. י חובתו המקצועיבמילו דל ו/או הזנחהו/או מח  ספקהשל  מקצועית

ר לעיל  רשלנות כאמו  או/של שגיאות ותחול גם לגבי מקרים    וספק ו/או מי מטעמהחריותו של  א .ח
  פקס לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המב  .קופת ההארכהו/או ת  חוזהקופת הת  שר יתגלו לאחר תוםא

לאחר   וי כלשהו שנתגלה ר ליקצאו במידה ונו/שלא כיאות ויתנו ירותים פעם נוספת במידה וניבצע את הש 
מקבל וכתוצאה  השירותים  במישרימתן  או  בעקיפין  לאחתם,  אף  וזאת  ההתקשן,  סיום  בין  ר  רות 

 צע את השירותים פעם נוספת. צה לאשר לספק לבאת המועכדי לחייב ב אין באמור הצדדים.

גורם  ל  כאו מחדלים של  של מעשים ו/גם ב  כמפורט לעיל תחול  ספקשל ה   ספק, אחריותו   תהסרל .ט
 נה וכיו"ב. מש  קבלניים, מכח חוזה זה, לרבות עובד והתחייבויותי או מטעמו בביצוע הפועל בשמו ו/

תשלומיתהא    עצה המו .י לעכב  נושא  הסכומי  בגובה  ספק לם  רשאית  יהיו  אשר  כנגד  ם  לתביעה 
  עות יפי ומוחלט לשב לה באופן סועות ארק זה, עד אשר תיושבנה תבי אובדן כאמור בפ  בגין נזק או  ספקה

 . המועצהרצון 

יי, אשומוסכם, שכל סכום ו/או פיצו י לפגוע באמור לעיל, מוצהר  מבל .יא על  ו/או ש  למועצהגיעו  ר 
מ  ההמועצ ידתבע עית שתחמיהיה לשאת בהם  צל  בגין מעשיי  ג',   ה   ד  מו   ספקו/או מחדלי    עסקיוו/או 

לקזז    רשאית  המועצה  הכ"ט עו"ד, תהי הוצאותיה ושכולל  ,  ו/או מי מטעמו  שנה מטעמו ו/או קבלני המ
   .ספקהסכומים המגיעים ממנה למ

י  מכ, כמפורט במסיםרות מהות השיעת מהנוב  ספק גרוע מאחריות הל   סעיף זה כדי אין באמור ב .יב
 . כל דין או מכוחו/ המכרז

  ביטוח .15

וח אשר  וראות הביטדין, ה  כל  יפ  זה ו/או על  על פי חוזה  הספק  י לגרוע מהתחייבות ואחריותמבל .א
מהווה חלק בלתי  ה,  לחוזה  'גכנספח    המצורףח  טונספח הבייחולו על הצדדים הינן בהתאם להוראות  

 .ד הימנונפר
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למועצה  ב. ימציא  הפחות  הקבלן  לכל  הביטוחים  ימים    7,  קיום  אישור  את  בפועל  העבודות  תחילת  לפני 
 מסוייג.   כשהוא חתום ע"י מבטחיו ואינו 1זה זה כנספח ג'  המצ"ב לחו

 . "פ החוזה על כל המשתמע מכךתו עלא עמד הקבלן בהתחייבותו זו, ייראה כאילו נסוג מהתחייבו

 סודיות .16

במתחיי  קהספ .א לשמור  לגלות  סודיות  ב  מיד ולא  כל  כלשהו  ג'  בלצד  אליו  שיגיע  של  ע  עניינה 
על    הספק  יחתום  ו זו,הבטחת מילוי התחייבות ל.  תן השירותיםות ובמהלך מ, במהלך ההתקשר מועצהה

 .ימנורד ה חוזה, המהווה חלק בלתי נפל 'ד כנספחסודיות המצורף ה  נספח

  רוםותים בזמן חיהתחייבות לאספקת שיר .17

עבוהק .א בחרום  לפעול  מתחייב  התבלן  ובמסגרת  המועצה  מרר  יהא  ככל  חייבותו  למועצה  ותק 
 שיידרש. 

 

ומתחיהקבלן   .ב מודמצהיר  הוא  כי  ה  עיב  ולחשיבות  הלחיוניות  אספקתם  של  רמשך  והשוטפת  ציפה 

חירום.  מצב  יוכרז  שבהן  בתקופות  ידי  להגב בכפוף    השירותים  על  שייקבעו  תנועה  הרשויות  לות 

בהמוס החוזה  מכות,  של  תוקפו  למועצהמתחייתקופת  לספק  הקבלן  השירותי  ב  כל  רצוף  את  באופן  ם 

וכרז מצב חירום,  קופות שבהן י , במלוא היקפם, גם בתהשבחוז  ובויותי ל יתר התחייושוטף ולקיים את כ 

יד  על  תידרש  שבהם  חריגים  ושעות  בימים  המולרבות  השירותיםעצה  י  של  ל  אספקתם  כל  וזאת  מרות 

ככל שתהאיבות אחהתחי  שיינתן    ,רת  כבאופן  לפני  שירות  ככל  ל התחייבות אחרלמועצה  של הקבלן  ת 

 . שתהיה

כמת בחוזה, ללא  התמורה המוס  בעבור,  לעיל  ויבויותיי לקיים את התח  היר ומתחייב הקבלן מצ .ג
   .תוספת כלשהי

להפרה   הפרתה תיחשבוזה ומהותי ובלתי נפרד מהחחלק מהווה   דלעילשבכתב  הקבלן  התחייבות .ד
לי וה צה  מועסודית של החוזה, המקנה    ה בחוזה ואת אלה המוקנים ל קבועים  סעדים האת כל הזכויות 

 שירות חירום. טיפול בקריאת איחור בהגיה ל ם בגין כהפיצוי המוסן לרבות לעני  ,בדין

         כוח אדם .18

שנה  קבלני מו/או  עובדים  ן השירותים, על חשבונו,  מתורך  צלו/או להפעיל  הספק מתחייב להעסיק   .א
 ידע במתן השירותים.  מיומנים, בעלי ניסיון ו

במסגרת  הספק  מטעם    ו/אוו על ידי  משנה שיופעלו/או קבלני הועסקו על ידי הספק  דים שי כל העוב .ב
נש ה  מתן פי  שירותים  על  הרשאים  עובדים  יהיו  זה  חוזה  בישראלוא  לעבוד  כל    דין  ובעלי 

   שירותים על פי כל דין. ביצוע הדרשים לצורך ההיתרים/הרישיונות הנים/ור האיש

יהא אחראי בא  קספה .ג מוחלטת לבלבד  עובדיו  מהימחריות  ושרם  ולי ה מטעמו  ו/או קבלני המשננות 
וי ש   יםת קבלי השירומ  ו/או את  המועצהצה את  פהאישי  נזק  כל  ו/או  יגרם להם כתוצאה מגיבגין  ניבה 
 . ספקהאו קבלן משנה מטעם ו/עובד  י  ל ידלשהי ענזק אחר שנגרם בדרך כאו  ו/מון  ו הפרת אחבלה ו/א

לדרו   ועצההמ .ד רשאית  מהתהא  ע ש  בכל  משנ   עובדכל  חלפת  ה  ת,ספק,  קבלן  מטעםו/או    ספקה  ה 
אם  אשר לא ימלא את תפקידו בהתאחר,  משנה    ו/או קבלן   בדבעו  המועצהותים עבור  רהמספק את השי

ו/או ב זה  בניגודהורל  יגודנ להוראות חוזה  ו/או  ו/א להנחיות המו  אות הדין  לו בלתי  עצה  ייראה  ו אשר 
נשוא  מתאים   השירותים  מלמתן  והספק  שיתחיי החוזה,  ללא  זו  דרישה  אחר  למלא  כי    יודגש,.  הויב 

כשירותם,  לראיון, לבחון  ו/או קבלני המשנה  בדים  זמן את העול  רשאיתמי מטעמה תהא  ו  א /המועצה ו
 השירותים. וע יצרם ב נם ולאשרם בטניסיו

ר הוראות  משתמע מכך, ולמלא אחונו את שכר עובדיו, על כל העל חשב  ב לדאוג לשלם מתחיי  ספקה .ה
ותיהם,  וי ין ביחס לשמירה על זכ די ההרחבה וכל  בוציים, צוועבודה, התקנות, ההסכמים הקיקי הכל חו

ה על   על  לרבות  ורווחתם,  בריאותם  )וראות  בטיחותם,  מינימום  שכר  הגנת  (1987-מ"ז תשהחוק  חוק   ,
 . 1968-תשכ"חהטוח הלאומי )נוסח משולב(, חוק הביו(, 1958-י"חהשכר )התש 
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   ידיחסי עובד מעב  אי קיום .19

ת  ר הפעילויויתזה וכל    חוזהתים לפי  ו ת וביצוע השירכי ההתקשרו  מוצהר ומוסכם בזאת מפורשות, .א
ה ב   ספקשל  יוצר  חוזה כמתחייב  אינה  ת זה  ולא  עוית  יחסי  כיוצרת  לבין    המועצה בין  יד  עב מ-בדחשב 

חס  י הי זאת מפורשות, כזה, ומוסכם ב  חוזהב  משנה כאמורה  קבלני ו, לרבות  מי מטעמ , עובדיו או  ספקה
 עצמאי. ספקזה הינו  החוז כי כל צד לות חוזיים ובין הצדדים הם יחסי קבלנ 

  חוזה ,  דיןל  פי כעביד כלפי העובדים שלו, על  למלא אחר כל חובותיו והתחייבויותיו כמ מתחייב    פקסה .ב
ם הסוציאליים  את בשכרם ובכל התנאיו ועל עובדיו, ובכלל זאת לשלים עליי, וצווים הח אישי או קיבוצ

ת  גמל, קרנו   ותמי הבראה, תשלום לקופדת ימי חופשה,  , לרבוחוזה  ם זכאים על פי דין או על פיהם הל
,  חוזהפי דין או על פי  על  ם  דרשיהעובדים את כל התשלומים הנ  פנסיה וכיו"ב, וכן להפריש ולשלם בעד

 כיו"ב. מל וויים, פנסיה, ג נות המס, לקופות פיצלמוסד לביטוח לאומי, לשלטו י לגרועלרבות ומבל

א יהיו לו או  אין לו ול  כיתחייב בזאת מפורשות,  ממצהיר ו   ספקה  האמור לעיל,מבלי לגרוע מכלליות   .ג
ם,  יצויי פיטורי, לרבות פהמועצהה עם  בודע  יחסיעות לכל דבר ועניין הכרוך ב למי מטעמו דרישות או תבי 

זכויודמי   מוקדמת,  הודעה  סוציאליים,חופשה,  ותנאים  לקופות  ת  וכי  או    הפרשות  וכדומה,  לקרנות 
 תור מלא. ויועניין, כתב סילוק ו  רמהווה, לכל דבזה  חוזה על  חתימתו 

י העבודה, בין  יחסם  מתחוחלה חובת תשלום כלשהי    צה ועהמ כל מקרה בו ייקבע, בפסק דין, כי על  ב .ד
לות,  כל ע , בגין  המועצה  את  ספקיפצה וישפה ה  אליים ובין של נלוות, ישיב, ים סוצי, בין של תנא של שכר

  המועצהשת  מקבלת דרי  יםימ  7הדין, וזאת בתוך    שלמם בגין פסקל  המועצה על  הוצאה או פיצויי שיהא  
מורה  לקזז מהת  תהא רשאית  הועצהמ כי    ה וריבית כדין. מוסכם בזאת,הפרשי הצמדהראשונה, בתוספת  

 . לעילסכום שהוא יחויב בו כאמור   כל ספקלהמגיעה 

 יםפיצויים מוסכמ .20

למפור .א בטבהתאם  המופיעה  ט  לחוזהבלה  א'  השיר  -בנספח  הס  ,ותיםמפרט    למועצה ק  פישלם 
וקבועיםפיצויים מוס כדין()בתוספת מ  מראש  כמים  יותר מהליקויים המפורטיע"מ    ם , בקרות אחד או 

רשאי המוע  .השירותים שבמפרט    להבטב תהיה  להפחיצה  מת  הספק  התמורהת  זכאי  לגבות    ו/או   לה 
פיצויי בכמהספק  מוסכמים,  ביצע את השירם  לא  בו הספק  או  /ו  פי החוזהעל    ותים כמתחייב ל מקרה 

ל הזבהתאם  החו  מניםלוחות  הספק  נשוא  בו  מקרה  בכל  ו/או  מילזה  לרבות  לא  התחייבויותיו,  אחר  א 
   ספח השירותים.בנט כמפור

מצ .ב סכ הצדדים  כי  הפיהירים,  המוסכמים  צומי  נר  ביתוכאמור  ויים  הינם  החוזה  זק  הוראות 
רו ההפרשהצדדים  של  מסתברת  כתוצאה  אותו  החתימה אים  בעת  ה   ה  כאוו חוזה,  על  בכך  אין  די  לם 

זכות  למצו את  ה  עצה המות  מצד  מסוימת  הפרה  בגין  מהתחייב   ספקלפיצויים  אחת  ואת    בלבד ויותיו, 
 א'. ס"ק טבלה שבכאמור בקוב סכום הנועל עלו על התוכיח שנזקיה בפ  שהמועצה

א  מועצה ה .ג לנכות  הפיצוי רשאית  סכום  המגיעהמכל    המוסכמים  יםת  זמן ספקל   תמורה  בכל   ,  
תה וכן  דר  ספקמה   לגבותו  המועצהרשאית  א  שהוא  אחרתבכל  לשם   ך  שבידה  הערבות  חילוט  לרבות 

על מלוא גובה  ת חדשה  ערבו   למועצה   להמציא  ספק ידרש הה כזה, יבמקרוסכמים, וגביית הפיצויים המ
   ., לפי הענייןעיף לערבות בחוזה זהבס וע הסכום הקב 

המוסכמים .ד הפיצויים  בתשלום  ב  אין  לפגוע  פיצויי  ההמועצזכויות  כדי  עבור  לתבוע  הנזקים  ם 
או כדי לפגוע    ו ביטולוזה אין של החולה בפועל או עקב ההפרה או אי הקיום, או לתבוע ביצוע בע  שנגרמו

   .י כל דיןפ  ועלעל פי חוזה זה   למועצה המוקניתל זכות אחרת בכ

 זה חוההפרת  .21

    הבאות:  אחת מהפעולותל לעשות כ מנהל  מועצה ו/או הה  תרשאי ,זה חוזההוראה מהוראות  ספקההפר  

זה זה  חו  יפל  ע   ספקהטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות  יכב   למועצהרבות שניתנה  לממש את הע .א
   .ארכהאו תקופת הה/ו  ין תקופת החוזהבג

הם  י/ראחספק/ים  באמצעות    לבצע .ב בביצועח  ספקשה  יםשירותאת    תוך   ,זה  חוזה  י פל  ע   םייב 
ולחייב    מורה נוספת,שיהיה זכאי לת מבלי    ,הספקי  ל יד ע  שושנע  ושירותיםבלה בפעולות  שימוש ללא הג

             הוצאות הכרוכות בכך.  כל הב ספקהאת 

חוק    ן ובכלל זהדיכל    ל פי זה ו/או ע   חוזה  פי ל  ופה ע כל סעד או תר לעיל כדי לגרוע מן באמור  אי .ג
שי  כל הנזק הממ  אתלתבוע    מועצההלל זה זכות  ובכ   ,1970–תשל"אה  ,ל הפרת חוזה(ים )תרופות בשהחוז
 רם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.  גי ם לה ו/או ישנגר
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  ספציפיות ה  וראותהה   בפרטו,  החוזה  אותהור  משאר  לגרוע   יכד   עיפיוס  תי ת  על  זה  ףבסעי  אין .ד
  למסור  או /ו   הבעצמ  חלקם   או /ו שירותים  האת    בצע ל,  עיניה  ראות  לפי,  המועצה  אפשרותל  סות המתייח

 . ספקה חשבון על,  חרא לאדם ביצוען 

 סיום החוזה .22

 הפרת החוזה  בגין ום שלא סי

פי ש .א על  בלבד תהא רשאית,  דעתההמועצה  ומכהבל   יקול  לבטעדי,  סיבה שהיא,  את החוזה  ל  ל 
ופת החוזה או במהלך  מועד תחילת תקכולה או חלקה, לפני  ,  וזהסיק את ההתקשרות לפי הח או להפ/ו

)להל  30  קדמת שלאת בהודעה מווזההארכה,    ופתתקאו במהלך    תקופת החוזה הודעת סיום  ן: "ימים 
 "(. החוזה

בלתי  .ב באופן  ומתחייב  מצהיר  כי   הספק  החוזה ביט  חוזר,  ההתק   ול  הפסקת  ו/או  ו/או  שרות 
נן זכויות המוקנות  כה נוספות, הית החוזה לתקופות הארופתק  פת החוזה ו/או אי הארכתסקת תקוהפ

וכי   מלמועצה,  איזה  האמורבקרות  ב  יםהמקרים  מוותר  באו הוא  חוזר  זאת  בלתי  מנוע  פן  יהיה  וכן 
טענ לרבות  כך,  בשל  טענה  כל  מלטעון  הסומושתק  בדבר  למתן  תמכוה  כל  תו  למשך  תקופת  שירותים 

ט טענות שעניינן  או חלקן( ובפרקופות ההארכה )כולן  ת  הלךתמכותו למתן שירותים במו/או הסהחוזה  
 תם. היתכנו ו/או בקשר עםם  ר עם השירותיקיע הספק בקשהשקעות אותן הש

ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הדרשה המוע .ג יהיהצה את  ק  הספ  ספק, 
ל ו זכאי  אך  מהמועצה  התמורהקבל  את  אותם  המגיעה  רק  השירותים  בגין  לאותו    צעבי  לו  עד  בפועל, 

ל  די להטיטול החוזה בכביכי לא יהיה ב וזה. מובהר,  סופי, מלא וגמור בגין ביטול הח  עד, וזאת כסעדמו
י חוזה  תיו על פ בויויתר התחיי ל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות הספק לביצוע כל  על המועצה כ

ן לא  ן וסוג שהם וכה ו/או תביעה מכל מיענל טה מנוע ומושתק מלטעון כוכן יהימוותר בזאת    זה, והספק
 לכך.   הם בקשרל מין וסוג שמכ יפוי נוספים תשלום ו/או שיהיה זכאי לכל פיצוי ו/או 

 הפרת החוזה  גיןבסיום 

מכלליות   .ד לפגוע  ל  המועצה  עיל,ל   .ג.22  -.א  22בסעיפים  האמור  מבלי  רשאית  תהא  הביא  בלבד 
הודעה    ספקל  נהנתודית, ובלבד שוזה, הפרה שאיננה יס החאת    ספק בכל מקרה בו הפר ה  לסיומו  זה  חוזה

 כאמור. תוך התקופה  ,התיקן את ההפרלא   ספקום והי  14מוקדמת של  

יותר    ד או בקרות אח  ל זכות אחרת של המועצה על פי הוראות כל דין או חוזה זה, מבלי לגרוע מכ .ה
 ל, לאלתר, חוזה זה:אית לבטהא המועצה רשהמקרים הבאים, ת מן

ו/או    זמני או קבועהליכים ו/או למינוי כונס נכסים  ו/או להקפאת    גד הספק בקשה לפירוקכנשה  הוג .1
יום ממועד    30ל במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך י העניין והכוזמני לפפרק או מפרק מ  למינוי

   הגשתה.

תן  ניש ו  גדו הליך הוצאה לפועל א שנפתח נשיטת רגל או  וגשה נגדו בקשת פגל או שהשט רפו  ספקה .2
  על ל ידו החלטה  קם, נתקבלה עשל תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלסים או במקרה  נגדו צו כינוס נכ 

דור  לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סי  גשה נגדו בקשה או שהו  פירוק מרצון
נו או  שיו  עם  פנ כולם  שהוא  או  למעחלקם,  לנושיו  קבלה  הסדר  תן  למען  פשרה  או    תם יא   ארכה 

 . 1983–תשמ"גה ,ת )נוסח חדש(בהתאם לפקודת החברו

רכ  .3 על  עיקול  כולהוטל  א וש הספק,  או מקצתו  פעולה  ו  ו  לבוצעה  כאמכלשהי  באופן  גבי הרכוש  ור, 
( השירותים  מתן  את  מבעדו  למנוע  עלול  או  חהמונע  או  והעיקולקם(כולם  בוט,  לא  כאמור  לו  לים 

 עד נקיטתם. מים ממוי  30בתוך 

 חר.  כולו או מקצתו לא זהחות ה א הסב  ספקה .4

 . המועצה  ה של, להנחת דעת לק מביצוע החוזהמסת  ספקה .5

הא  מספק  אינו  פקסה .6 השירותים  חלקם  מבוקשיםת  מ  או  מהלך  או  את  שהוא  פסיק  או  אספקתם 
מ לו   ספקםאינו  יע  ו שרואו  ושנקבע   יםמנזה   ות חלפי  להוראהואינו    ועצההמ  דיל  בכתב    מציית 

או כאשר    הזמנים  ות לוח  דרוש ו/או לפי בקצב הפקת השירותים  אסבך  להתחיל או להמשי  ועצה הממ
יו מי מטעמו הו/א  ספקה תיקנו את ההפרה    רות בחוזה ולאות האמור מההתחייבוי ותפרו אחת או 

ה  ת רהת  ועצהו כאשר המבהתראה אנקב  ך הזמן שנתו  ועצה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המ
והוא    הת רצונלשביעו ם , אינםאו מקצת םידו, כול על יםהמבוצע ים עמו כי השירותו מי מט ו/א ספקב

 ים. שיפור השירות ל צעדים נאותיםלת התראה זו לא נקט מייד עם קב



 ן רוצת קדימה קומימועצה מ
 13/22בי מס' וממכרז פ                     

 

 
42 

 ___ ______ ______ __ ע ת המציתימח
 

   .השירותיםמתרשל בזדון בביצוע  ספקשה ההוכחות להנחת דעת המועצהש בידי  כשי .7

  הו כלש שמו, נתן או הציע לאדם  ם אחר באו אד  ספק שה  כחות להנחת דעתה, הו  מועצה הדי  כשיש בי .8
 זה.  ך בביצוע החולשהי בקשה לחוזה או כל דבר הכרוו טובת הנאה כ שוחד, מענק דורון א 

תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע    הלדרישותיולא נענה    עצההמואות  ממלא את הור  נו אי  ספקה .9
    ראה.נותן ההו  ל ידילכך ע

 ליו.  לי מניותיו ו/או מנהבעי מו/או נגד מ ספקהים נגד  ם פליליננקטו הליכי חקירה פלילית או  נפתחה  .10

לא    פקסשהנכונה או  ה  חוזה זה אינ   קשר עם חתימתתנה בישנ  ספקהי הצהרה כלשהי של  התברר כ .11
 . ספקהעם  התקשרות ההיה בה כדי להשפיע על  המועצהתית אשר לדעת ילה עובדה מהו ג

  מדויקים במסגרת תפקידו.שאינם  ו/או נתונים  הצהרה למועצהמסר  ספקהכי  ברר הת .12

 ותים. ם ביצוע השירשיונות הנדרשים על פי כל דין לשרים/היתרים/ריק חדל מלהחזיק באישו ספה .13

 . 17-19,  12-15, 4-10 כהוראות יסודיות:ם הנחשבי ,הבאיםהחוזה   סעיף מסעיפי פרה  ספקה .14

משא .ו לגרוע  הוראות  מבלי  ביט  חוזהר  החו  המועצהלה  זה,  להואת  בהתאם  זה,  סע  ראותזה  יף 
רותים  פי כל דין, להמשיך את ביצוע השימוקנות לה על  גרוע מיתר הזכויות הל  בלירשאית המועצה, מ

   דעתה הבלעדי. י שיקולורם אחר על פג פעולה עם כל  בשיתוף

הע .ז אחרת  זכות  מכל  יגרע  לא  החוזה  ביטול  כי  בזאת,  למועמובהר  ב ומדת  להוצה  ראות  התאם 
 דין.  אות כל ו בהתאם להור חוזה זה ו/א 

הזכויות שהוקנו לה בחוזה  בזכות כלשהי מכלשהי מהסמכויות או  ת  מכובס  המועצההשתמשה   .ח
כל טענות    לספק לא יהיו  ,  קצתועו, כולו או מאת ביצוו או הפסיקה  צת , כולו או מקטלה את החוזהוביזה  

       ין.במוניט  ו כולל פגיעההפסדים שנגרמו ל קים ו/און נזאחרת בגי   ו/או תביעות ו/או כל דרישה

 הסבת זכויות .23

ו  ן אה זה, כוליו על פי חוזלצד שלישי את חובותיו או זכויותיר או להמחות הסב, להעבינו רשאי לא  ספקה .א
   כתב. ועצה, מראש ובהמ  חלקן, אלא באישור

קבלת    ובת הנאה על פיו לאחר ללא כל טכולו או מקצתו או    העביר את החוזה,  ספק, כי הלמועצההתברר   .ב
טענה ו/או    לא תהא כל   ספקול  וזהח ה  ית לבטל את רשא  ה המועצתהא    -בכתב ומראש    המועצה הסכמת  

 של כך. ב המועצהנגד  תביעה מכל סוג שהוא 

 ,בחלקים(  לה ממניותיו ו/או מזכויותיו )בין בבת אחת וביןומע   25%יעביר  לא  כי    ספקמתחייב ה  זהלל  בכ .ג
 ה. מועצבל אישור מראש ובכתב של השקי אלא לאחר 

על    למועצה בכתב   להודיע  ספק ה  בורסה, עלה נסחרות בניותיהינו חברה ציבורית שמ   קספ בו ה  במקרה .ד
וכן שוב,    ,ונה לעשות כןודע על כו ו שייד כרה כאמור, זאת מיעבלה   על כוונה  ו זכויות וכןהעברת מניות ו/א 
 טל את ההתקשרות.  ת לבה תעמוד הזכומועצול עברה המיד בעת ביצוע ה

 קיזוז .24

ו מאת  א/וה  מועצאת המ,  ספקם או שיגיעו למהכספים המגיעיו/או לקזז  ות  אית לנכתהא רש  מועצהה .א
אי קיום או  ב, לשלמם עקב  או תחוי  אשר, תידרש  יםומ את כל הסכ  דבר ועניין,  ו/או בגין כלופים אחרים  ג

פיצו  ו/או  סכום  כל  ו/או  החוזה  מסעיפי  כלשהו  סעיף  ו/הפרת  יג י  אשר  שיפוי  לאו  מהמועציעו    ספקה 
לבהתא ה  חוזהם  שעל  ו/או  בהמועצזה  עה לשאת  ידם מחמת שתתבע  מ  יל  בגין  ג'  ו/אצד  ו מחדלי  עשי 

עובדי   ספקה ו/או מועסקו/או  כל  המשנה מטעמוי  לנ קב ו/או  יו  ו  להגיע  ו/אמי מטעמו    ו/או  כל העשוי  ו 
ה מועצל מאת  האמור    ספקה  שהוא.  מקור  או  חוזה  גורע  בסעימכח  אינו  זה  ה  מזכויותיהף  ה  מועצשל 
אתל ידי  תבוע  על  ששולמו  הכספים  אחרתהחזרת  דרך  בכל  הערבוולרב   ה  חילוט  שהפקית  הספק  ד  ת 

 .  בידה

 ה.  זה זהקשור לחוון ו/או קיזוז, בכל כב ת על זכות עיר בזאת מפורשהספק מוות .ב

 שונות .25

פעולה ש .א ו  ספקהכל  ביצע,  לא  והוא  לבצע  כל התחי התחייב  ו  יבותכן  לפי החוזה  עליו    הוא לאהמוטלת 
ד שנשלחה אליו  חשבונו, ובלב  במקומו ועל  תהולעשו  אחר תחתיו  ספק  לשים  המועצהת  רשאי  -  מילאה
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ן שנקבע בהודעה.  יותיו תוך הזמממנו למלא את התחייבו  הדורשת ,  ועצההמתב על ידי  בכ  לפני כן הודעה
 ין. ובהתאם לכל דבהתאם לחוזה זה   המועצה ל יה שוע מזכויותר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרמובה

על פי חוזה זה    מועצהקנית לכות כלשהי המות זעולה ו/או מהפעל פויתור או מחדל או הימנעות מ  שום .ב
מחמת התנהגות או בדרך אחרת    תקעות ו/או השמני  יוצר כנגד המועצהכחשב  יין, לא  על פי כל די   ו/או

 פורש.  ה בכתב ובמותה על זכמועצויתרה ה  אם כןאלא , ולא יהא לה כל תוקף ספקביחסיה עם ה

  כל דין במקרה  יפל  המגיעים להם ע ד ו/או תרופה  סע  ויות הצדדים לכלכאין באמור לעיל כדי לגרוע מז .ג
החו הפרת  האזה.  של  אף  טענומעל  כל  ישמעו  לא  דרישור,  ו/או  ה  ותת  מצד  תביעות  בקשר    ספקו/או 

 ת בין הצדדים.  תקשרום ההלחוזה זה, בחלוף שלוש שנים ממועד סיו

לחוזה לא  דדים, וכי צד  הצ  מלוא המוסכם בין  זה זה, על נספחיו, משקפות אתראות חובזה, כי הום  מוסכ .ד
 . זה זהחובכלל, לפני חתימת   םיות שנעשו, אחות והתחייבויהיה קשור במצגים, הבט

משנהו לפי  דים להצד  כמפורט במבוא לחוזה זה. כל הודעה שתישלח על ידי אחד  ןהצדדים הינ   ותכתוב .ה
 ר רשום. דואום משלוחה כדבר י שעות מ  72קבלה על ידי הנמען אילו נתר, תיחשב כמוכתובתו כא

 

 ו על החתום:ניה באולרא
 

 ספק ה                         המועצה גזבר                    המועצה ראש             
 

 ____ ________ ______________  .:ח.פ ________ ת.ז./ __________________ ________ספק: שם ה
 

 ______ __________________ז.: __ __________ ת.________ ה החתימה: שם: _____ות מורשבאמצע
 

 _______ _____________טלפון: ___________ן/ו פלאפ _______ ______________________ כתובת:
 

 __ ___________  :תאריך                ________ _______כתובת דוא"ל: ____________________ 
 

______ ________ ________ _______   :____ תפקידו___ __________ _____  :ותו שלחתם בנוכ החוזה נח
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 א'ספח נ

 ם שירותיהרט  מפ
 
 .  רוע מהןהחוזה ולא לג באות להוסיף על הוראותוראות נספח זה ה
 ר אחרת. גדרת המנחים בחוזה תחול גם על נספח זה, אלא אם כן נאמ ה
 
 : בודההע-תיםורשיהלביצוע נוספות ת הוראו -כללי .1

בהתאם   .א יבוצעו  המעודכןהעבודות  הכללי  חשמל   למפרט  דקל   08  לעבודות  מחירון  ,  של 
הועד  משרדיתבהוצעת  הבין  התקנים  ה  המתאימיה,  הוראישראלים  חשמל, ם,  חברת    ות 

) המדרישות   לתקנים  (המועצהזמינה  לחוקיםובהתאם  ת,  ונהלים    ,הוראות  קנות,,  הנחיות 
  תאם למצוין בתוכניות וכן בהולות במסגרת השירותים  נות הכל ים בסוגי העבודות השו העוסק

 ראות המפקח ונציג המזמינה. ולהנחיות והו

 

וסק והמכריע לגבי  מועצה יהיה הפהמפקח מטעם ה  ת גבוהה,  יבוצעו ברמה מקצוע ודות י העב .ב
המ  בדרישות  תעמוד  שלא  עבודה  העבודה.  ואיכות  ה  ,ועצהטיב  ידי  על  קבלן,  תפורק 

ם כן המזמינה  ו ועל חשבונו, אלא אותבותע על ידו מחדש באחריות     שבונוחאחרויותו ועל  ב
 הורתה בכתב אחרת. 

 

ם לביצוע  דרישות והצרכיאת ה,  ג לבדוק, לוודאדא, הקבלן יבקר באתר ויודהטרם ביצוע עב .ג
 . יוד השוניםם והצתקניהעבודות וכן לאתאמת כל המידות ומקומות החיבור של המ

 

ערכות המים והביוב,  טרה, חברת חשמל, חברת בזק, מ, המשנההקבלן לתאם עם המזמי  על .ד
  ה עבוד ביצוע טרם  ,  ם ו/או מתוכננים במקוםני תקשורת וכו' הקיימימתקוויר,  תקני מיזוג אמ

שע  והקבלן לכך  יהיה  אחראי  וכן  לו  ומחוצה  במבנה  המיועד  למקומן  יתאימו  בודותיו 
ל  ציובהתאמה  תשתית  כל  גורד,  ו,  נוסף  ם  שירותים  הקבלן    . באיזורשספק  של  פגיעה  כל 

מערכתשתית  ב ו/או  תיוד  בו/או  ו/או  ש  יותר  וא  אחת ת  )ככל  הקיימות  ישנן  מהמערכות 
צות את  , וכן יהיה על הקבלן לפחשבונותו ועל  ת על ידי הקבלן, באחריוכאלה(, תתוקן מיידי

 מור. אהוק מניז   המזמינה, וכל צד ג' שנפגע ו/או

  

 :דההעבו-יםתורשילביצוע הנוספות אות הור .2

 
 ורות שפורטו לעיל.די לגרוע מההאות הנוספות שלהלן, כאין באמור באיזה מההורא

 

מטעם  בכתב    ה צו התחלת עבודנת עבודה /  מ בלת כתב הזקאך ורק כנגד  ת העבודות  א  יבצע  ספקה .א
עבודה")להלן:    כדין  םחתו  מועצהה "  "צו התחלת  דה תושלם  העבו    אתר.כל  ל  ("עבודההזמנת  / 

 צו התחלת העבודה.  בהזמנה / ב מועצהשיקבע ע"י ההזמנים לוח בתוך 

 

יהיה   .ב בגין  הספק לא  בודה  עבזכאי לקבלת תמורה כלשהי  /  גינה  שבוצעה מבלי שיוצא  צו  הזמנה 
 לעיל.בס"ק )א(  כאמור עבודה  התחלת  

 
הזמנות עבודה    אמצעותממנו ב  שיוזמנות  בצע את כל העבודו והחומרים, יספק את הציוד  י  הספק .ג

הבטיחות ועל  ות  , הוראהיה כזהככל שי  טכנימפרט  ם ומפרט השירותיעל פי דרישות    ,ות כדיןחתומ
ם של העבודה,  צוע מלא ומושל הנדרשות לצורך ביפות  קיוהעהעבודות הנלוות    ת כלפי כל דין, לרבו

 . כל דיןעל נספחיו, להוראות הזמנת העבודה ו הכל בהתאם להסכם
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  , שלמים, ללא פגם,םיהיו חדשי  ,ביצוע בעבודתו  רךמוש לצושי  קספוהחומרים בהם יעשה ה  ציודה .ד
מעולה א   –  מאיכות  לדרישות  סוג  תואמים  ויהיו  ישראליה '  דריש  תקן  פי  מפרט    ותועל  החוזה, 

 . כזהככל שיהיה  יהמפרט הטכנו םהשירותי

 

אספקכוללים  ליח'  המחירים   .ה והתקנת  את  והה  הנדרשיםהציוד  נלווה   פריטים  ציוד  כל    לרבות 
ומ   באופן האמצ ,  ושלםמלא  כל  אספקת  לעילרבות  הנדרשים  פגי  כוללכך,  ם  שות  תיאומים, 

ן  עות, ביטול זמ, נסיה ואחריות, תחזוק תהתקנה, חיבור, בטיחו ות,  סבלהובלה, פריקה,  מקדימות,  
 ת.  כיוצ"ב וכל עבודה ו/או שירות נלווה הכרוך בכך, ללא תמורה נוספו

 

לרבות  כל העבודו .ו והחיבור  ת,  אנשע"י  ו  ש יעההתקנה  הספק,  מקצוע מטעם  יהיוי  אנשי    המקצוע 
  קבלן, חשמלאי   לפי הענין, לרבות רישיוןשיונות הנדרשים לביצוע העבודות  ובעלי כל הרי  מוסמכים

רישיוןדסאי  הנ וכיוצ"ב.  עב  מוסמך,  שנדרש  ככל  בגובה  באביזריודה  יצוידו    לעבודה   םהעובדים 
ן  באופ   תבוצע  העבודה נדרש על פי החוק.  כל ה פילה( וקסדות ,חבלי רתום, בולמי נ  בה )רתמות, ובג

מסגרת ההובלה  היגרם בטיחותי שעלולים לתוך נטרול כל סכנה ומפגע בהיתר  ומדויק ובין    מקצועי 
 רימת פגמים או נזק מכל סוג שהוא.  הימנעות מגוך  ת , נה והחיבורהתק ו/או ה

 
לבצ .ז מתחייב  התאומיהספק  כל  את  הע  בעבודות  החשמל  חברת  מול  החשמל    מתבצעותם  ברשת 

 . ת רחובולמאור העילית שמשותפת 

 

והנחיה שתינתן  ל ויפעל על פי כל הוראה  יהא כפוף להוראות המנה  ספקה ות,  תקופת ההתקשר  בכל .ח
   .בכפוף לסמכותם המוגדרת בהגדרות ההסכם ם זהכל הקשור להסכב ועל יד 

 

באשר להם וכן על כל  תפתחות  , על כל בעיה והעבודותהלך האופן שוטף על מב  מנהלידווח ל  ספקה .ט
הקש  לביצנושא  שור  ההסכםועו  מ  .ל  לגרוע  הספק  בלי  ל האמור,  מנהלבאמצעו  מועצה יגיש    ת 

כפיבכתב  דו"חות על    ,  ממנו  יכללושירותשיתבקשו  אשר  על  את    יו,  שיתבקשו  הנתונים  ידי  כל 
 .  המנהל מעת לעת

 

וידרי .י ינחה  נשוא  למועסקיו  את  ך  הספק  העבודות  בביצוע  זהונ  חוזההנהוג  לחוקי    ספח  בהתאם 
   בעבודה.הבטיחות 

 
יבצע את העבל  ספקה  אם .יא וא  כפי שנדראו  /ודה באיכות  ו/או    החוזה ,  המכרז  ש בהוראות  במועד 

לבצע את העבודות כולן או חלקן ו/או עבודות  דעתה    יקולפי שלרשאית  מועצה  ה  ,בהזמנת העבודה
ים אחרים מטעמה, ולנכות את  ם / ספקר בעצמה ו/או באמצעות קבלניאו תיקון כאמו/השלמה ו

רשאית  צה  מועה   ,15%  בתוספת  , בכוח או בפועל  מועצה ו לשהי  דה הנלוותות העבווהוצאעלויות  ה
אלו מסכומים    לקזז הגיעים לספק מכהמסכומים  ו/ וח  דין  כל  ו/או  ו/או הסכם אחר  זה  או  סכם 

 אית. היא זכ   וסף לכל פיצוי ו/או סעד להםאחרת, וזאת בנ בכל דרךם מהספק לגבות

 

לעי  .יב בסעיפים  באמור  בכדי  אין  מאחריותו  להפ   ו א  לגרועל  החית  של  לטיב    ספקהכללית  ביחס 
הציוד, המוצרים, השיהחומר  נשוא ים,  והעבודות,  בהם  חוזהה  רותים  סעד  בכד  ואין  לגרוע מכל  י 

 . מועצההמוקנה לאחר ו/או נוסף 

 

 . מועצהדי של ה נה הבלעע"י הספק יהיו רכושה וקניי פריטים שיסופקוה הציוד וכל  .יג

 

צוע העבודות  לצורך בי  ,יום כיפורלמעט    ,, כל ימות השנה24/7שיהיה זמין    עמיד כונן טלפונילה  יבהקבלן מתחי  .3
 צופה.  ר הבצור  נשוא החוזה

 

וחגים,    24/7תבוצענה    העבודות .4 שבתות  לרבות  השנה  כל  כ,  יו"כלמעט  במשך  על  ללא  תשלום  תוספת  ל 
 .  ידי הקבלןוצע על שה עור ההנחהזה לאחר הפחתת סכום בשי במחירון כהגדרתו בחוקובים ירים הנ המח
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תב  .5 פי קריאות מהמוהעבודות  על  ידוווצענה  הקבלן  העירוני.  לאתר  קד  ההגעה  על  העירוני  למוקד  ודה  העב ח 
ה ביצוע  העבודות  עבו ותחילת  סיום  ועם  כדות  על  יודיע  למהקבלן  לך  כדי  באמור  אין  מאוקד.  פשרות  גרוע 

 .עמול או למי מטלמנה   לןווח הקב או מחובת די/ציגו קריאת עבודה ונהמנהל להעביר לקבלן או 
 
 

ביצ .6 לצורך  יעסיק  זהקבלן  חוזה  נשוא  העבודות  רישי וע  בעל  עבודה  מנהל  לפחות  ובעל  ון חשמ ה  הנדסאי  לאי 
של  סיוני המכ   3ן  נשוא  העבודות  בביצוע  לפחות  המשנים  ידי  על  שיאושר  וכןרז,  בעלי    2  נהל  לפחות  עובדים 

שר  כשיר טלפון ו/או מכשיר קהיו מצוידים במי  העבודה   ן ומנהלועוזר. הקבל  מוסמךהנדסאי  רישיון חשמלאי  
ל העבודה. כל ההוראות  מנהמנהל לבין הקבלן ו הל לצורך קיום קשר שוטף ומתמיד בין  אחר לפי הנחיות המנה

 צמו לכל דבר ועניין.   לקבלן ע ייחשבו כאילו נמסרו   הנמסרות למנהל העבודה
 

  שרות לפי חוזה זה, משאיתההתק  תכל תקופ  שך, במותוזיק ברשיב הקבלן להחלצורך ביצוע העבודות מתחי .7
,  בישי הרשותבושה בכלע  מתאימה ץ ה גלת חבעוכן  ,  פחות  מטר  16אנשים לגובה    2ת  מתאים  לנשיאמנוף וסל  

בב הינם  ו/עלואשר  הקבלן  זכויותת  בהם  לו  שיש  ה  או  יהיו  מכוח  ואשר  שכירות  או  ליסינג  העת    כלבסכם 
 ר מהמועצה.  טקילומ 20א יעלה על  במרחק של

  של   מידיכשהם תקפים ומאפשרים ביצוע  לביצוע העבודות    נדרשיםבכל העת בכל האישורים ה   הקבלן יחזיק .8
 נדרשות. ת הכל העבודו

 
הרכבים והכלים הנדרשים    הציוד,   ת לפי חוזה זה, את כלק ברשותו במשך כל תקופת ההתקשרוהקבלן יחזי .9

תקינים  א מן הכלל ובאופן שיהיו  ם בחוזה ונספחיו ללא יוציהקבוע  ועי ובמועדיםדות באופן מקצ לביצוע העבו
לשימוש   אמידיבאופן  וראויים  בידוד,  אמצעי  לרבות:  בטיח,  טיפ   ות,ביזרי  ציוד  מגן,  עבודה,  ציוד  כלי  וס, 
 כשירי קשר ותקשורת.   מכשירי מדידה, מ

לשימוש המועצה ו/או  )  ויותמ כבכתב ה/ןירובמח  המפורט  ציוד/תהא רשאית להזמין מהקבלן חומרים  המועצה  .10
   ומרים/ציוד כאמור.הקשורה בחי ן ביצוע עבודה כלשה מבלי להזמיטעמה( מי מ

 
 

 ת יצוע העבודוב .11

מות  מקו/קוםות הסדירה המתנהלת במצרכי הפעיל בימלית  קסאת עבודתו תוך התחשבות מקבלן יבצע  ה .11.1

 .  הואכל סוג שנוע תקלות והפרעות מלמ  ל מנתכמיטב יכולתו ע  יעשהו  ,ביצוע העבודות

 

חשבונו,    קוטינ  זוכהה .11.2 הדבר,  על  שיידרש  וככל  הצורך  הדרושים  במידת  הזהירות  אמצעי   בכל 

  נזקניעת כל  ולמ  ותיצוע העבוד מות בלפעילות הסדירה המתנהלת במקום/מקוהפרעות ותקלות    למניעת

 .  טעמה ולכל צד ג'מועצה ו/או מי מו הפד לו/

 

אח  זוכהה .11.3 היהיה  המבנים  לשלמות  נכס קיי ראי  וכל  הגדרות  נזק    מים,  כל  חשבונו  על  ויתקן   אחר 

 .  ת הקבלןמהתחייבויו איזה   הפרת ו/או מילוי ו/או  ותביצוע העבודעם  בקשרהעלול להיגרם 

 
גילוי מת )כגון:  קרק-קן תת עם  וכד צינועי  ע ומהר, כבל  ה(  ל  כךעל    להודיע  קבלןל  מנהל אגף תפעול  מיד 

 .  מתקן כאמורטיפול בן הולקבל הוראות על אופבמועצה  ושפ"ע 

 

היי   קבלןה .11.4 הולמד  כל  את  הרלוונטיותארטב  הדין  ולרבות    ות  העבודות  העזר  לביצוע  שפורסמו  חוקי 

 .  מייםלרבות חוקי העזר המקו כל דין, י פל כל המתחייב ויקפיד למלא אחר , למועצהואושרו  
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ה מ .11.5 כי  ספק,  ולהסרת  בלתיובהר  כחלק  כוללים  מהם    שירותים  חומרים  סילוק  גם  נפרד  ופסולת  עודפי 

הוצאה  וכל עבודה ו  הגורמים הפועלים בשטח  אום עם כלית,  רים מוסדרים, עבודות אחזקה וניקוילאת

   .והחוזה נשוא המכרז העבודות ה לפועל שלנה דרושות לשם הוצאאחרת מכל מין וסוג שהוא שתהיי 

 

ידי   .11.6 על  יסופק  העבודות  ביצוע  לצורך  ח  המועצהחשמל  לחיבור  האחריו.  הנשבו ועל  ולביצועת    ה החשמל 

הקבלן על  מוטלת  ומקצועי  אחראי  תשתית    במקומות .  באופן  אין  ל  חשמלבהם  ביזמינה  צוע  צורך 

 . שבונוח ועל קבלןה ידי על העבודות  ביצוע לצורך חשמל ופק, יס העבודות

 
 לוחות זמנים: 

 

את    בלןהק .12 שעבודות  היבצע  הזמנים  ללוח  שמנבהזייקבע  בהתאם  ובמקרה  העבודה  זמנים    לאת  לוח  נקבע 
ריאה והוא  ן לתחילת התיקון יחל ממועד קבלת הקהזמ.  לוחות הזמנים שלהלןאו עבודה כלשהי, יחולו  לשלב ו/ 

 ת וחגים:  כולל שבתו

 * מועד ביצוע העבודה
 ועד הקריאה.  ממ שעות  4תיקון תוך   מרכזיה  ק או קצר בנת

קבע  יי  ד הקריאה, אלא אםמוע מ  םימים קלנדריי  3תוך   פנס בודד 
 אחרת ע"י המנהל.  

ונ מוד תאורה פגוע ע העמוד  בטי   טרולבדיקת  סכנה  חותית/תחבורתית  כל 
ה  2תוך   ממועד  העמודשעות  החלפת  הפגוע    קריאה. 

 .  שעות 48בעמוד תאורה זהה תוך 
 מועד הקריאה.  ה משע  1תוך  מהווה סכנת חיים תקלה ה
פריטהחלפת   ו/או    על   שסופק  ציוד 

ו יד מנמצא  ו  לקוי,  / ו  םתאיכלא  או 
 .ו/או המפקח  הלע"פ דרישת המנ 

 
 . ריאהקתיים מתוך שע

 
במקרה   מטלה  *  או  עבוה/פעולה  להכלישל  אלשניתן  ממטלה  ביותר  יחוחם  לעיל,  מהאמור  הקצר  ל  ת    ן מביהמועד 

 אמורים. המועדים ה
 

  אשכמים מרמוספיצויים  .13

 
מוסכמים פיצויים  למועצה  ישלם  לכל מקר   ערכיםומו  הקבלן  בגהמראש,  נדרש  ,  שירות  ביצוע  אי  בהתאם  ין 

  לן:גין ביצוע לקוי של שירות כמפורט להאו בלרבות מועדים ונספחיו  חוזה לדרישות ה
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 חמורה, הינה לפי שיקול דעת המועצה בלבד   קלה אוההפרה היות   *

 
מים וסכ, ישולמו פיצויים מן מספר נושאיים/ליקוייםמים בגיוסכמ ים  ד המזכה בפיצוי רוע אח יבות של איבנס  **

 .  ם לאותו אירועשאים הרלוונטייהנו/הליקוייםברים של כל בסכומים המצט
 
 
זה, את סכום הפיצויים המוסכמים    חוזהלקבלן לפי    ולנכות מסכום כלשהו המגיע  זאית לקזמועצה תהא רשה

ו/או לכלל מגיע  עת המנה יל, ו/או כל סכום שלד מפורטים לעמראש ה ג', עפ"י החוזה  מהקבלן למועצה  או    צד 
 או עפ"י דין.  זהחוהמועצה על פי ה ופה להם זכאית בלי לפגוע בכל סעד או תרזאת מעפ"י דין, 

 
 

מס'  
 ריודיס

 הנושא / הליקוי  
 ה לכל מקרהפיצוי מוסכם ליחיד

כל , לש"ח ב הפיצוי המוסכםסכום 
  *מקרה/אירוע

1 
 3,000 ישור ללא אנה שירות לקבלן משמסירת 

2 
 יום איחור ל כ ₪ ל 500 רות בסיסית בהגעת לטיפול בקריאת שי וריחא

3 
  10000או    ₪  1000עת איחור  ש  על כל לטיפול בקריאת שירות בחירום  איחור בהגעה

 (יהםהגבוה בנ )לפי   כל יוםש"ח ל

4 
 5,000 וזה התאם לחהגעה לקריאה דחופה ב אי

3 
 ם שאיננההסכוא הקלה של הוראה ו/או התחייבות נש ההפר
 *  לה זודרת בטבמוג

500 

4 

איננה פרת חמורה של הוראה ו/או התחייבות נשוא ההסכם שה
 *מוגדרת בטבלה זו

 

4,500 

5 
אים/ תקול/ לא עומד  אספקה והתקנה של חלק חילוף לא מת

 קן נדרש  בת

500   ₪ 

6 
המנהל      ₪,2000-1,000 בטיחות ת אהפרת הור החלטת  לפי 

 לעדי ו הבתול דעלפי שיק

7 

ש"ח, לפי החלטת המנהל    2000-1,000 ו המועצה המפקח ו/א  הל,נמ חיה של הע הנ צו בי אי
 ו הבלעדי תעד  ולשיקלפי 
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 ב'ספח נ

       

 החוז ום הקיל איתערבות בנק
    ___/ __/ __  ךתארי                                                                   

 וד  לכב
  רן וצימה קד  מקומית מועצה

 
 

 נ.,.גא.
 'ת מסת בנקאי וערב:  וןהנד

 
ל  ולכ  םוכ עד לס  ואכום שהל סתשלום כיכם לפל כבזה    נו ערביםא   ("שקמב ה"לן  _ )לה___ _____ ___   תשבקעל פי  

אלף) במילים:  )  ₪  50,000  של חדישקל   חמישים  הכוס"  :הלןל)  (םשים    י מילו חת  להבטתדרשו  ש  "(ערבות ם 
ומערכות עבוד   לביצוע  13/22'  מס  ומביפ  כרזמ  וחמכ  חוזה  עםשר  קבהמבקש    ותוי יבי חתה ואחזקה  חשמל  ות 

   .("זרהמכ"ן: )להל קדימה צורן עצה המקומיתעבור המו  תאורת רחוב ומתקני חשמל
 

כל    וא טיקה  טיססטת לרכזיהלשכה המ   על ידי   רסםפתשמ  יפ כרכן  צלמחירים  ה  למדדה צמוד  יהי   רבותעה  סכום
 .  ( "המדד"  :ןלהל) הקומוא במ אחר שיב  רשמי דמוס

 
   .רזת למכעוצהת הגשון להאחר דבמוע ידועה חרון האזו הינו המדד  ערבות יין ענ ל  סיהבסדד מ
 
   זו. תובי ערפ רישתכם עללת דודם לקב נה קאחרולם  שפורס דדמה  או יהת זערבו  לענייןש  חדה דדמה
 
לכנ  אנו,  נההראשו  תכםדרישי  פל עכ  זרתהח  ףל חם  שלם  זה, ברתב  לסכ  כוםסכל    ות  הועד  פת תוסב  ת,וב ערם 

ילה  תחם  ול תשהאת    רושים לדיבי חו  שתהי לי  ם ובתכדריש  ח אתלהוכי   הטיל עליכם חובהמבלי ל דה,  צמהשי  הפר
   קש.המב תמא

 
 _ ___ _____ _תנ ___ש_ _ _לחודש_______ יום ___עד ל וקף תב ו תהיהז תבורע
   .תטלה ומבוטלה בתהי  תאריך זה  לאחרו
 
 א.שהי ה ור צה בכל ראו להעבבה ת להסינה ניתנזו א תרבוע

 

, רב בודבכ  

 ע"מ ב _________ק_בנ                          

 הנשו בותרח על נוסקב תיא ל :ההער

 
 

 
 
 
 
 

 



 ן רוצת קדימה קומימועצה מ
 13/22בי מס' וממכרז פ                     

 

 
50 

 ___ ______ ______ __ ע ת המציתימח
 

 'גפח נס
 טוח אחריות ובי

   ים מיוחדים לביטוחי הקבלןתנא
 

מ    : משמעותו  זה  בנספח  והביטוח  השיפוי  האחריות  סעיפי  לעניין  ו/או המזמינה    צורן  קדימה  .מ. 
 גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם. ברות עירוניות ו/או תאגידים עירוניים ו/או ח

 

במשך כל התקופה בה   שים בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה,על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים, הנדר .1
כל עוד לא   מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן להחזיק בתוקף   הסכם זה בתוקף. עם זאת, את ביטוח אחריות  איה

 ת ההתיישנות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו. תמה תקופ

יכללו ויתור על כל זכות תחלוף )שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי המזמינה כל    זהנספח  ביטוחי הקבלן המפורטים ב .2
יועצים הקשורים בלנים, המתכננים, וה, וכן כלפי כל הקהו/או הפועל מטעמ   ל המזמינה  אדם אחר הבא בשמו ש

 בזדון. בביצוע העבודות, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק 

קבלניות   .3 עבודות  בביטוח  ב'  ל  -פרק  תורחב  הקבלן  ידי  על  הנערכת  שלישי  צד  כלפי  אחריות  את    ול כלביטוח 
על פיו יראו את   ,כפופה לסעיף "אחריות צולבת"  ותהייהוטחים נוספים  כמב  "(  יחידי המבוטח)להלן: "  המזמינה   

 הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ולהלן מתחייב הקבלן כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית תכלול בין היתר תקופת  מב .4 לי לגרוע מהאמור לעיל 
לאחר תום תקופת    ) שנים עשר ( חודשים  12תקופת גילוי של   ובביטוח חבות מוצרים  ( חודשים  ששה)  6ילוי של  ג

 הביטוח  

ממנו,   .5 לגרוע  ומבלי  לעיל  לאמור  מקצועבנוסף  אחריות  ביטוחי  סייבר  ית  את  הקבלן משולב  על  המוצר,  וחבות 
כם בזה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף . מוסלהחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין

הסכם זה על ידי הקבלן )אף אם הסתיימו העבודות( על כל המשתמע מכך. במקרה   הווה הפרה של הוראות זה ת
 להלן(.  21בסעיף כאמור לנהוג  יםלא חייב  )אך םיהיה רשאי כאמור המזמינה  

ולדעת .6 מ  היה  ו/או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך  יש  לביטוחהקבלן  כלשהם  הקבלן  שלימים  מתחייב  הקבלן,  י 
ו משלים כאמור ייכלל  לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/א 

כאמור לא יחול לטובת    ויתורו סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמינה  וכל הבאים מטעמם, אולם ה
 לנזק בזדון.   אדם שגרם 

יכללו .7 הקבלן  הינם    ביטוחי  פיו  על  מפורש  ותנאי  המזמינה  ראשוניים  ידי  על  נערך  אשר  ביטוח  לכל  קודמים 
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמינה  , לרבות כל טענה  ומבטחי הקבלן מוותרים על  

" כלפי המזמינה  כל טענת "ביטוח כפל  , לרבות 1981  -התשמ"א    ,לחוק חוזה הביטוח  59ף  ו/או זכות, כאמור בסעי
 וכלפי מבטחיהם. 

טח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם ביטוחי הקבלן הנערכים על פי דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על פיו המב .8
באמצעות דואר , הודעה בכתב,  ינה  למזמאת היקפם ו/או לשנות לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא אם כן תישלח  

נתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  ( יום מראש על כוויםשש)  60  רשום,
נשלחה לא  אם  המזמינה   לגבי  חלוף    שכאלו  ובטרם  כאמור  ההודעה ששים)  60הודעה  משלוח  ממועד  הימים   )

 הנ"ל. 

לק ת נשוא הסכם זה או חהסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודומבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות   .9
בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות גם  ממנו יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי  

 ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן 

בגין מעשה ו/או  ו/או  ו/או עובדיהם     אחריות כלפי המזמינהען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא ב למ 
לני המשנה והוא יהיה אחראי לשפות  מחדל בביצוע העבודות נשוא ההסכם, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קב
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אובד  כל  בגין  למקרה(  )בהתאם  עובדיהם  ו/או  המזמינה   את  לפצות  מהם,  ו/או  למי  ייגרם  אשר  נזק,  ו/או  ן 
ו/או ו/או נזק כאמור מכוסה במי  בעקיפין, עקב העבוד  במישרין  ות שבוצעו על ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן 

 מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי איזו מפוליסות הביטוח הנערכות על פי   מבלי .10
זההסכ העצמית  ם  ההשתתפות  סכום  על  העולים  נזק  בסכומים  אותו  מתח לגבי  מידי ,  באופן  לפנות  הקבלן  ייב 

לא דיחוי לאתר לבדיקת הנזק.  ולדאוג כי נציג חברת הביטוח יגיע ל  ,טוח ולהודיע לה על קרות האירועילחברת הב 
את ו  ידי כל הנדרש, לרבות להעביר ל הוראות נציג חברת הביטוח ולסייע לו כבהתאם למובהר, כי על הקבלן לפעול  

 דרוש.מידע שיהכל 

ל .11 לאמור  לאחר בנוסף  מיד  תידרשנה להשבת המצב לקדמותו  כל הפעולות, אשר  את  לבצע  מתחייב  עיל, הקבלן 
פינ  לרבות  האירוע,  לקדמותו  קרות  המצב  להשבת  שתידרשנה  ההוצאות  בכל  יישא  הקבלן  והריסות.  פסולת  וי 

אתהמזמינה  ו הקבלן  אל  וסכום  עביר  הנזק,  בגין  הביטוח  חברת  שתשלם  הסכום  סבלבדזה  ת  הסר  למען  פק . 
  וכי המזמינה  לא   ,טוחייועבר על ידי חברת הבר  שא  מובהר, כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור,  

 חוב כלפי הקבלן בכל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור. ת

הביטוח   .12 תגמולי  כי  בזה  מוסכם  לעיל,  לאמור  הבנוסף  לביטוח  בפוליסה  העבודות"  "ביטוח  א'  פרק  עבודות  לפי 
ה אחרת בכתב למבטח. מוסכם ת, אלא אם המזמינה  הור  למזמינה  ין נזקי רכוש, ישולמו ישירות  הקבלניות, בג

יקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי הסכם הביטוח ת  יטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה.  בזה כי פוליסת הב 
לשביעות רצוכאמור, בשלמותו , או  פרויקט באתר(    ) ככל שישנו מנהל ה   מנהל הפרויקט מטעם המזמינ  נו של, 

מתחייב שניזוקה,  העבודה  עבור  תשלום  המזמינה   מאת  קיבל  ע  ת שטרם  למבטח  להורות  תשלום  המזמינה   ל 
הסכומים אך לא יותר מאשר    תגמולי הביטוח לידי הקבלן עד לגובה הסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק

 .  ששולמו בפועל ע"י מבטחי הקבלן

בהסכם  מבלי .13 מהאמור  המבוטחות    לגרוע  לעבודות  נזק  של  מקרה  בכל  כי  מוסכם,  ל זה  על בהתאם  זה,  הסכם 
ים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או המזמינה  ו/או  הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהל

 שקיים מנהל פרויקט באתר(  ) ככלמנהל הפרויקט מטעם המזמינה  

כי   מובהר  זה  הביטוחיםבהקשר  בעריכת  כלשהי   אין  בצורה  לגרוע  ו/או  לצמצם  כדי  הקבלן  ידי  על  הנ"ל 
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

יודיע המזמינה  כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או  בכל פעם שמבטחו של ה .14 קבלן 
לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור    8, כאמור בסעיף  מבוטל בתקופת הביטוח

 ינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור. עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או הש 

ארבעה  )  14בלן להמציא המזמינה  בתוך  בנוסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינה  מתחייב הק .15
ימיעשר הדרישה(  קבלת  ממועד  ו/או ם  לקיימם  שהתחייב  הביטוחים  אותם  לגבי  הביטוח  מפוליסות  העתקים   ,

דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים במסגרת  החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי  
כדי דרישות המזמינה  ,    ן מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח על פיכמו כנספח "אישור ביטוחי הקבלן",  

 להתאימן להוראות הסכם זה.

הסכם זה ובאישור ב ן האמור  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מ  .16
בלן לבחון את חשיפתו לנזקים ועל הק  הינם בדבר דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן,עריכת ביטוחי הקבלן,  

ולקבוע   וולחבויות  האחריות  גבולות  מנוע  את  יהיה  הוא  כי  ומאשר,  מצהיר  הקבלן  בהתאם.  הביטוח  תנאי 
המ כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  האחריות  מלהעלות  לגבולות  הקשור  בכל  מטעמם  מי  ו/או  זמינה  

 המינימאליים כאמור. 

לפגוע .17 ומבלי  לעיל  ב  בנוסף לאמור  אי קיום  ו/או  כי הפרה  נקבע  תנאי מתנא בכלליות האמור,  י איזו תום לב של 
 ו. מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או עובדיו ומנהליו לא יפגעו בזכויות המזמינה  , על פי ביטוחים אל
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כ  ,באופן מלא  כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמינה    .18 ל נזק,  בגין 
פרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו מהפוליסות סוי ביטוחי הנובע מהאשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כי 

 ו על ידי הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו. על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/א 

אמור  ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כ  המזמינה  רשאי )אך לא חייב( לבדוק את אישורי הביטוח .19
מצ הקבלן  הביטוח,  לעיל.  לאישורי  ביחס  המזמינה   של  הביקורת  זכות  כי  ומתחייב  כדי  היר  לעיל  באמור  אין 

או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, על המזמינה  ו/  להטיל
בלן על פי הסכם זה שהיא, המוטלת על הק  או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה   טיבם, היקפם ותוקפם,
 ועל פי הוראות כל דין. 

ישור ביטוחי הקבלן, וכל תשלום אחר הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בא  .20
הוראות   כל  אחר  ולמלא  במועד  להן  בקשר  הביטוח  חברת  ידי  על  לפגוע שיידרש  ומבלי  כלשונן  הנ"ל  הפוליסות 

הא  הוראובכלליות  על  לשמור  הביטוח  מור,  דמי  את  לשלם  הביטוח,  בפוליסות  הנכללות  והזהירות  הבטיחות  ת 
 סות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות. במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפולי 

ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחיי .21 ביצע  יהיה המזמינ לא  או מי מהם,  זה  פי הסכם  על  לבצע  ה  ב 
חייב   לא  אך  חלקם רשאי  או  כולם  הביטוחים  את  לערוך  דין,  פי  על  או  זה  הסכם  לפי  בזכויותיו  לפגוע  ומבלי 

( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. כל סכום המזמינה  שילם או     )בהתאם להחלטת המזמינה
כאמו בתשלומו  הראשונההתחייב  דרישתו  פי  על  המזמינה   מיד  יוחזר  מוסכמת  ב  ר  תקורה  של  תוספת  בשיעור 

כומים אלו  . לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמינה  על פי הוראות סעיף זה, המזמינה  יהיה רשאי לנכות ס20%
 אחרת.  מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה המזמינה  רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך

בי ביצוע העבודות מתחייב הקבלן למלא אחר כל עיף זה לעיל, בכל שלבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בס  .22
בריאות ממלכת לביטוח  והחוק  לאומי  לביטוח  והוראות החוק  וכדומה, שהותקנו  דרישות  הצווים, תקנות  וכל  י 

ב לעיל  האמור  בכלליות  לפגוע  מבלי  אך  ובעיקר  הנ"ל,  החוקים  בביצוע לפי  שיועסקו  ושליחיו  עובדיו  שכל  אופן 
או  העבו מקרי  באופן  פי  דות,  שעל  הזכויות  לכל  זכאים  העבודות  ביצוע  תקופת  כל  ובמשך  עת  בכל  יהיו  זמני, 

 החוקים הנ"ל. 

לגר .23 ומבלי  והתקנות בנוסף  החוקים  הוראות  כל  את  לקיים  הקבלן  מתחייב  זה,  בהסכם  מקום  בכל  מהאמור  וע 
ומניעת נזקים   ת בדבר אמצעי זהירותוכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחר  בדבר בטיחות בעבודה

 אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות. 

ו .24 המזמינה   דרישות  כל  את  חשבונו  על  לקיים  מתחייב  העבודות /הקבלן  על  להגנה  הקשור  בכל  המבטחים  או 
 תקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע. בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע לה

 הציוד והכלים המובאים על ידו אל אתר ביצוע העבודות. הרכוש,  שמירה נאותה על הקבלן מתחייב לקיים  .25

לעי .26 מהאמור  לגרוע  ומבלי  לקיים בנוסף  מסירתן,  לאחר  ו/או  עבודותיו  ביצוע  שלבי  בכל  כי  הקבלן  מתחייב  ל, 
הגופים   כל דרישות  נשוא הסכם    ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעותבמלואן את  זה  העבודות 

המזמינה    . המזמינה   לבין  מהם  מי  בין  שנחתמו  הסכמים  פי  על  לרבות  העבודות  לביצוע  אישורם  את  ולהשיג 
 להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל. ייב מתח

של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם   .27
 כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.  לן לנזקים באם יגרמוהקב

עבו .28 ידו  על  שתופקנה  הביטוח  פוליסות  כי  בזאת  מצהיר  זה,  הקבלן  פרויקט  בלבד,ר  זה  את    ופרויקט  יכללו 
עבוד  לביטוח  הפוליסה  מפרקי  לכ"א  המתייחסות  המצ"ב,  לביטוח  ההרחבות  הפוליסות  וכן  קבלניות,  ות 

 עית וחבות מוצרים. אחריות מקצו 
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הקבלן, קבלני המשנה של הקבלן    ,כמפורט ברישא למסמך זההמזמינה   הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של  
 גה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות. בכל דר

 
:  הגד העבודות  ומתקנרת  רחוב  תאורת  מערכות  במוסדתחזוקת  לרבות  חשמל,  ות  י 

המועצה, מוסדות חינוך וכד' ולרבות הקמת עמודי תאורה ככל שיידרש בשטח השיפוט  
 צורן של המועצה המקומית קדימה 

 
 ביטוח עבודות קבלניות כולל פרקי ביטוח כדלקמן:

 
   : הקבלניותעבודות הביטוח  -פרק א'  .1

 
לעבוא באתר  שייגרמו  צפוי  בלתי  פיזי  נזק  או  הביטובדן  תקופת  במשך  אשר דות  עבודות  על  גם  יחול  הכיסוי  וח.  

 . עצמו או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן הקבלן תבוצענה על ידי  
 
 ע"פ ערך הפרויקט.  וי העבודות הקבלניות הינווש
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות : 
 

) הרחב   ק ראשון.ל אירוע, על בסיס נזמסכום הביטוח, לכ  10%ות פינוי הריסות עד לסך של  יכלל כיסוי להוצא .1.1
3.6.1  ) . 

 . (  3.2) הרחב  נזק ראשון.מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס  20%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של   .1.2

,  מסכום הבטוח 20%בסך של המזמינה  יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח או  .1.3
 . (  3.3חב ) הר סיס נזק ראשון.לכל אירוע, על ב

ות מנהלי  , לרביכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים .1.4
לכל אירוע, על   מסכום הביטוח, 10%לשם כינון האבדן או הנזק עד לסך של  תביעות אך למעט שמאות נגדית,

 . (  3.6.2) הרחב  בסיס נזק ראשון.

או נוסח    munich Re END  115 ) .ו/או עבודה לקוייה ו/או חמרים לקויים נון לקויכלל כיסוי הנובע מתכי .1.5
    משווי הפרויקט ( 20%שיר בשיעור של ( ) נזק י   DE  3לוידס  

 ורעידת אדמה.   יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע .1.6

)   .וקילקולים חשמלייםיום בגין שבר מכני   60לתקופת הרצה למערכות אלקטרומכניות לתקופה של כיסוי  יכלל .1.7
 . בפוליסה ( 1.4.1.3סעיף 

 

 דש של הרכוש. סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מח .1.8

 

ופת תחזוקה " רגילה "  אשר לאחריה תהיה בתוקף תקחודש,    24הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מורחבת" של  .1.9
 . ( 9.7.2וסעיף  . ,5.8.2. , סעיף 21.4.) סעיף   (  חודש נוספים 12של 

 
פי מי שגרם לנזק ולמעט כל   המזמינה  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד   

 בזדון. 

 
 .  MR- 116שימוש בהם ובכפוף לנוסח יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו או החל ה הכיסוימו"מ בזאת כי 

 
 
  צד שלישי: ביטוח -פרק ב'  .2
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ש"ח לאירוע ולא     4,000,000.-אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של  ביטוח  
 ₪  לתקופת הביטוח     4,000,0000.-סכום של   פחות מ

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
אד  .2.1 שלישכל  כצד  ייחשב  המבוטח  של  השכר  ברשימות  נכלל  שאינו   , זו,  ם  פוליסה  לצורך  שאינו  י  בתנאי 

 מכוסה בפוליסת חבות מעבידים של המבוטח. 
 

 פוליסה זו כצד שלישי.  ייחשב לצורך המזמינה  יצוין במפורש בפוליסה כי  .2.2
 

 . תאונתיהפוליסה מכסה, בין היתר, נזקי זיהום סביבתי  .2.3
 

₪  1,000,000ים בגבול של ים ומתקנים תת קרקעיה כוללת הרחבות בגין נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלהפוליס .2.4
)   חש"  1,000,000למקרה, נזק תוצאתי כתוצאה מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד לסך 

Endorsement 102  7.2( ) הרחבה ) . 

 
ליסה וסייג  לרכוש עקב פעילות של הקבלן מעבר למבוטח ע"פ פרק א' לפו הפוליסה מכסה, בין היתר, נזקים שיגרמו  .2.5

 (   Endorsement 119)  ש"ח. 1,000,000ק ב' מבוטל בזאת עד לסך של . לפר6.1

 
ל המבוטח ( לא יחול על רכוש הנמצא בחזקתו ו/או שליטתו לתקופת  . ) רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו ש6.3סייג   .2.6

 העבודה בלבד. 

 
ירוניים ו/או מינה ו/או תאגידים עהמזכנגד  ל כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומיהפוליסה תכלו .2.7

 בתנאי ביט (  1) הרחבה  חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  

 

ש"ח   1,000,000.-יות של הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו/או הסרת משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחר .2.4
 . ( 7.3( ) הרחבה    Endorsement 120לתנאי ביט ( )  2ל הפוליסה. ) הרחבה  לאירוע, הכלול בגבול האחריות ש

 
עת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/או מכונה ניידת לרבות כזה הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנוב  .2.5

פ חוק הפיצויים  א חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכב מנועי ו/או ע"הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושל
ש"ח   1,000,000. -על כל תיקוניו, גבול האחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על  1976עי תאונות דרכים התשל"ה לנפג
. ו 7.4ת  . ) הרחבו₪ לתקופת ביטוח, מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח  2,000,000.-רוע ועל לאי
7.5   ) 

 

ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  המזמינה  שיבוב כנגד עיף ויתור על זכות ההפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן ס .2.6
 בכוונת זדון. 

 
 
  ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  .3

 
ריות בות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות אחביטוח ח

 לתקופת הביטוח . ש"ח לאירוע אחד ו  20,000,000.-ש"ח   לתובע ולסך של   6,000,000.-של 
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.  .3.1
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שכר מהקבלן ובין    הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל .3.2
 אם לאו. 

 
 .עבודות בגובה או בעומק  תייגות כל שהיא בגיןהפוליסה אינה כוללת הס  .3.3

 
כלפי מי שגרם לנזק בכוונת  ולמעט  המזמינה   ויתור על זכות השיבוב כנגד  שיפוי וכן  הפוליסה תכלול סעיף   .3.4

 . (11.9זדון. ) הרחב 

 
 

   ביטוח אחריות מקצועית .4

 
ריות המבטח  לים מטעמו, בגבול אחקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפוע ביטוח אחריות מ

מעשה או  ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה ב  1,000,000.-שלא יפחת מסך 

 מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח.  

ה  ידע אחרים, מעשה מרמוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אבדן מסמכים ואמצעי מהביטוח אינו כפ .4.1

 על ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.  

בפוליסה או בדף הרשימה ונספחיה, הכיסוי ע"פ פוליסה זו כולל את  בניגוד לכל האמור בכל מקום אחר  .4.2

לפגוע בזכוית   אין באמור כדית ממעשה או מחדל של הקבלן והבאים מטעמו.  הנובעהמזמינה  אחריותה של 

 כנגד קבלני משנה של הקבלן  המבטח

או הפועלים מטעמו.  בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/המזמינה  הביטוח מורחב לכסות את   .4.3

 בת". בכפוף לסעיף "אחריות צולהמזמינה  לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את  

 ותים.  מועד תחילת מתן השירהתאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר מ .4.4

במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיה ו/או   .4.5

המועד בו פג  חודשים נוספים מ   6נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך 

ת הביטוח המקורית עליו תימסר הודעה  ל אירוע שאירע בתקופתוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכ 

ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה  טוח, במשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הבי
 אחרת המבטחת את אותה האחריות.

 

 . ביטוח  חבות המוצר .5

אשר נגרם על ידי או עקב   ל אדם או גוף כלשהו,ח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/או לרכושו שהביטו 

 .  ש"ח 1,000,000בגבול אחריות למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך  מוצרי הקבלן,

קה למועד תחילת  אוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיאינו מהתאריך הרטרואקטיבי בביטוח  .5.1
 הביטוח או מועד חתימת ההסכם.

ח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי הקבלן וכל הקשור בתוצרי העבודה של  נכלל בשם המבוט ינה  המזמ .5.2
 הקבלן,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 

 
ר רשלנות  על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשלפוליסה נוספה הסיפא :  3.18בסייג   .5.3

 ".  רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

בגין נזק   ו, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף ביטוחי המזמינה  וראשוני לביטוחי  הביטוח הנו קודם .5.4
 המכוסה בביטוח זה. 

ו  והסיבה אינה אי תשלום הפרמיות ו/א  קרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו/או יבוטל,במ .5.5
חודשים נוספים מהמועד בו פג   12זקים ותביעות למשך מוסכם כי תחול תקופת גילוי נ  נסיון הונאה של המבוטח,

ורית עליו תימסר הודעה  תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המק 
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ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה  , הביטוחבמשך תקופת גילוי זו, ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת 
 . ה האחריותאחרת המבטחת את אות

 

ולות האחריות משותפים לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים, גבול האחריות המשותף יהיה ככל שגב •

 ת בכ"א מהפוליסות ע"מ הדרישות לעילסכום גבולות האחריו

 

 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .6

 
 בלבד. כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד  .6.1

 
בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוחי חובה של כלי רכב, הורחב כך שהוא המבוטח   .6.2

ו/או המזמינה ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם  כולל גם את  
 ני משנה של הקבלן. ועית (, קבלנים וקבל המפקח ) למעט אחריתו המקצמנהליהם ו/או עובדיהם , 

לפוליהמזמינה    .6.3 א'  פרק  לגבי  הביטוח  חוזה  לחוק  ב'  סימן  ע"פ  חוזר  בלתי  כמוטב  עבודות נקבעה  לביטוח  סה 
וכן לצורך סעיף  4.10קבלניות ) סעיף      18( או סעיף     2016סה ) תנאי ביט  בתנאים הכלליים של הפולי  15.10. (  

 (.  2013ליסה ) תנאי ביט בתנאים הכלליים לפו
 

  טי, ובאופן אוטומ   במקרה של הארכת משך ביצוע העבודות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם .6.4
הביטוחים במכתב שלא לחדש את    נועל כוונת  למזמינה    נודיעאלא אם כן  המזמינה   ע"פ הודעת המבוטח וגם או  

 . ש לתוקףהביטול או אי החידו יום לפני כניסת)שישים(  60רשום, לפחות 
הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא   .6.5

  60  הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות למזמינה  חדשם, אלא אם כן שלח המבטח ל
 )שישים( יום מראש.

למעט תביעות   –טלים: כל חריג או הוראה בפוליסה לחוזה זה בטלים ומבובכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר  .6.6
, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בניינים,  המפקיעים או המגבילים את הכיסוי  – המוגשות נגד הקבלן לבדו

צות,  כשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, התפוצדרכים, כל חריג המתייחס למנופים, מעליות, מ
ון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום שאינו אירוע מתמשך  אדים, גז, שיטפ 

.  14.7. כ"כ לסייג המזמינה  בלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, או רכוש של מכל סוג ותאור, ק
רבתי תרמה בשיעור חלקי ביטוח כאשר רשלנות  על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה -תווסף הסיפא ת

 . לקרות מקרה הבטוח

בדבר ויתור של המבטח על זכותו   כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש .6.7
המזמינה  ו/או תאגידים עירוניים ו/או או גוף   נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם (SUBROGATIONלתחלוף )

המזמינה   זיקה אליו או שרשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  וניות ו/או גופי סמךחברות עיר
רות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או  ו/או תאגידים עירוניים ו/או חב

  ולמעט כלפי מימינה  המז פותו, או הקשור לעבודות, למעט קבלני משנה וספקים של התחייבו לשעובדיהם 
 שגרם לנזק בזדון. 

ינה  ו/או  המזמכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  .6.8
או מנהליהם ו/או עובדיהם  /תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו

שלעניין  ו אלא אם המקרה היה ידוע למזמינה  כיוצ"ב, יחור בהגשת תביעה, ו מחמת אי מסירת הודעה על נזק, א
 ונה על הביטוח אצל המזמינה   מנכ"ל המזמינה  ו/או גזבר המזמינה  ו/או הממזה מוגדר 

קיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפ  .6.9
המזמינה  ו/או תאגידים עירוניים ו/או אחר לא תחול ולא תופעל כלפי   בטח כאשר קיים ביטוחאחריותו של המ

. כל הביטוחים האמורים  ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים
מינה  ו/או תאגידים  המז"ביטוח ראשוני", המזכה את  והם הינ למזמינה ביטוח ביחס כוללים הוראה לפיה ה

במלוא  עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם , 
או חברות עירוניות  המזמינה  ו/או תאגידים עירוניים ו/יצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי  הפ

יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות  יהם , ו מנהליהם ו/או עובדו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/א
 המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.



 ן רוצת קדימה קומימועצה מ
 13/22בי מס' וממכרז פ                     

 

 
57 

 ___ ______ ______ __ ע ת המציתימח
 

 רעות או מהומות אזרחיות, שביתות או השבתות. לא נכלל בפוליסות חריג לפ   .6.10

 

סה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה לתשלומי פרמיות  חובות "המבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפולי  .6.11
 פויות עצמיות.והשתת

  

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח  ג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים. חרי .6.12
 בתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ". כאשר רשלנות ר 

 
 

אים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנ 
 ת התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיוליסת ביטוח התואמת אפרויקט זה פו

 
, אש  ) ככל שצורפו   ( זה  המצורפים להסכם  הביטוח  אישורי  כי  / ספק מובהר  הקבלן  מחובת  ר 

מאת חברות הביטוח    להמציאם חתומים בידי מבטחו, מנוסחים במתכונת תמציתית בלבד כנדרש
 וחסכון  על פי הנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח

 

ת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן / ספק לקיים את כל האמור בסעיפי  אין בהמצא
אם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כך על הקבלן /  הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהת

בעזרת אנשי   , במידת הצורך  וליישם במלואם דרישות אלו אשר מן ספק  ללמוד  ביטוח מטעמו, 
 בטחו של הקבלן / ספק. שאף יובאו לידיעת מ הראוי

 

, הרשות כן מובהר כי ככל שיחולו שינויים בהנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כאמור
, אולם תהא זכאית להחליף את אישורי הביטוח המצורפים להסכם זה באישורי ביטוח חלופיים

יטוח של הקבלן/ ות החוזית לנושאי הבככל שיופעל סעיף זה, לא יחול שינוי כל שהוא בהתחייב
  ספק

 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת הקבלן   שם הקבלן   תאריך 
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 1'גפח נס
 נוסח אישור קיום ביטוחים 

 

 ( PDF אישור קיום ביטוחים )בקובץ  – 1"ב נספח ג' מצ
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 'דספח נ

 

 ודבכל
 ן ת קדימה צורימקומועצה מ

 

 ות  סודי רתשמיל  ותכתב התחייב
 

 לן:לה)  צורן מה  קדימית  קומה מועצה  ה  מתחייב כלפיר והי___________(, מצ  פ)ח"____  __ ____ __   מ,אני הח"
 לקמן:ד(, כ"מועצהה"

    - הלן צידם כדלבת שהמשמעו םהבאי  םלמונחיא תהזה,  ייבותחהת ם בכתבוקבכל מ - הגדרות .1

ידיעכ  -  "מידע" נתון,  מ  ה,ל  דעת,  סמך,  א ו,  זכרמ  חוזה,חוות  חומר  לשהוכל מידע  ו  כל  כל  בור,  ,  וןרעית 
שכלול,פטנט תגלית,  תו יתפ  תהליך,  ,  שיטה,  ש תכניוח,  פריטשת,  טורט,  בדי ולע,  של סקה,  ה,  רשימה  קר, 

תי כספו"חות  ד  וחות,לק טכיביצועי ,  יםפעוליים,  או  ינ ם,  א יאחרים  ידע  מם,  טכני,  ו  עסקועקצמידע    י, י, 
ויהיה  , יימסשףייחגלה,  ית  תח,יפו,  יתגבש,  , שייווצרהפ  בעל  ןב וביר, בין בכתיננסי או אחפ יושג,  בידי  ר, 

ע  דעל מידע המסתמך  י , כל מ כןעמו, וו מי מטא  ויח ושל ,  דיובעו  ,שירותיםנותן היטת  , בשלשירותיםנותן ה
נובע    מורכאע  יד מבימוש  ששה  עו  כאמור, בכלממנ או  כא  אופן  ו,  בדרך  ויהלש ו  כל,  או  הע  כן  שכפול  תק, 

 . אמורידע כמ ל ם שולצי

הע  עמיד" מי  -  "הצמועל  ל כל  ל  מועצהדע הקשור  החוזה    תקשרותוע ההביצאו  לבין    המועצה  יןשבנשוא 
 (."ה וזהחן: "ל ה)ל נומי נפרד מחלק בלת הווה ו כנספח ומיורף אל מצבות זה ייחתה  בתשכ השירותים  ותןנ

שה  יג  י,הבלעד   השיקול דעת  פי, לבתביו, מראש ובכלג  הראיש  ועצהמהש  או גוף,  םדכל א  -"  ושרמא  גורם"
 תו.סודיוה על ר , לאחר שהתחייב לשמיועצהמ דע על המיל

  זה. תחייבות  ב האי כתעליו כל תנ  ויחולו  המועצ ל העדי של בה  ה שכווכר  די וע סחשב למידיי  עצה מוה  דע על המי .2
וימ כל ש  מור,אהע  שות במידלע  תאיהיה רשת  הדלב  מועצההה,  וזהחם  ויאחר סל   ם תיירושהנותן  וש שהוא, 

 גין כך. ב  הטענ או ת וכל זכ  מוותר על

ל .3 במידעלא  שימוש  כל  ה  עשות  בכלכול  ,מועצהעל  או  לצואל  ,ממנו  חלק  ו  התחיקרך  א  נותן    תויבוי יום 
לפי  ו   במידת הצורךא  לא  מועצהה  על  דעהמי  תאם  לצל  ק, לא לשכפל, לאלהעתיזה. לא  והח  על פי  יםהשירות 

 זה.  תותחייבלות כתב הובכפוף למגב   ,יןהעני 

בסוד  של .4 המידמור  כוצהעמוהעל  ע  את  א,  מלו  חלק  כל  או  להגביל  למימנו,  הגישה  האמורת    מים רלגו  דע 
  י ליד  רוהגעת המידע האמ   מניעתנדרשים לה  תת מרביו ר יזהו  רהיתי  דהפי הקוט באמצעקנול ים בלבד  מאושר

 . נוובדא   אוחתתו ערכו, השבתוכנו או ב - רידע האמובמניעת פגיעה מ ולר גוף אח או םאד כל

אחר, ו גוף  ם אדכל אך שהם, לאופן או דר  או ליתן, בכל  סור, לחשוף, למעבירלה  ות,לגל ,  , להפיץלא לפרסם .5
 ממנו.כל חלק  או , כולוצהמועה  עלידע המ , את רם מאושרוג ט למע

להותיר בחזקת  , מבלי  ותיםר יהשנותן  קת  חזהמצוי בעצה  מוה ל  ע  מידעהאת    מועצהל  להשיב  עם סיום החוזה, .6
 מהם.  ולפשכ או וםתק, צילהע כל  תיםויר הש  ןתנו

ו  ב  עד למועד   תוקףב  שארנהית הן  , ומועצהכלפי הינן  חייבות זה ה תעל פי כתב ה  נותן השירותים   יבויות חי הת .7
המייעי על  דשה  שלחלנ  המועצה ע  הכלל,  כת  מותלא  שלפהצאה  השירותיםנות  ייבויותחהת   רתן  או  יל  עדל  ן 
מאצתוכ שב  ,וותלנ רשה  למועד  עד  השינל  מועצהה  יקנ עת  ואו  מטעמ ל  או  תיםרוותן  הסכמת מו  י    ה את 

ש  לעשות  או  המועצעל ה ידע  את המ  לגלותהמפורשת בכתב   כל  על    זה  ייבותכתב התח  יחול כן לא    .שימובו 
או  /ו   ;המועצפי הכלירת סודיות  שמליבות  תחי הפר  ה  א לש  יש ליד שצמ  נותן השירותיםדיעת  גיע לישה ע  דמי
  מועצה את היעדכן    ותן השירותיםנובלבד ש ,  תסמכמו  ותת רשרישן ו/או לדי ד  כל  יפש ל דרנ  ר גילויואש  ידעמ

דריש  על   די, מיי  ופן ובכתב, באמראש   לויאפש,  וז כה  כל  ל  עצהו מר  לטובי לפעול  או  דרימצוצל  ת  הרשו  שת ם 
מהא בכל  הקמורה.  יהיי שע  מידה  ף קירה,  כמ  היחשף  הצומצם  ו/אואפכל  אדי מ   שר;    השירותים נותן  שר  ע 

 . זה תיבוהתחי  לחתימתו על כתב קודם ות ורשביה הא הו תב, כי ות בכ אי ר ת עואמצב ח,וכי ה

 
 :חתוםיה באנו על הולרא

____________ __________ 
 שירותים הותן  נ
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 'נספח ה
 ר ניגוד עניינים היעדר בדבר תצהי

 ד לכבו
 ימה צורן קד  מקומית המועצ

 
הח"מאנ ___________ת.ז    ת/נושא  __,_____________ _  י  שהוזהרתיא ל  ,____מס'  ת  א  רלומ  ייעל כי    ,חר 

 לקמן: ד כ ,בזה בכתב בומתחיי  ה/ירק, מצה בחו נשים הקבועיםלעו ה/צפוי  אהיה ,וכי אם לא אעשה כן ,האמת

במתן   .1 נשוא  השירות אין  ה  כםהסהים  ניג  "(,הסכםה"   :)להלן  לביני  מועצהשבין  או  עס   ,ענייניםוד  משום  קי 
או של    הסכםירותים על פי ה הש  צוע בביק  ר מטעמי שייקח חלחא   גורם  או שלי  יד מעובדשל עובאו    יל , שאישי
 שלי.  1קרוב 

ביניהם, לבין  וד עניינים  יה ניגכך שלא יה   ועצהמלאת השירותים    ואבצע  הסכםהעל פי  תיי  את התחייבויואבצע   .2
א  שליחתפקיד  משרה א   ר  אואח  ו  שלי  שלענ  רת  אישי  לקוח  יין  או  וידוע    אחר י  להימ שלי,  עליי  כי  נע  לי 

 ן.ש לניגוד עניינים, ולו למראית עי חש וצרהיו ל   צא במצב שבו עלולמהימל

גוד עניינים  קיומו של ניחשש ל  דלעיל, וכי קיים  יס להצהרותייסות המהוות בבעובד  ינוילי, כי חל ש  אם יתברר .3
  קרוב   או של  הסכםפי ה  השירותים על   צועקח חלק בביר מטעמי שייאח  ו של גורםא  ,ייעובד מ  עובד  לשאו    ישל
 דיחוי. א ל, ל עצהומ י, אודיע על כך ללש

עלי  יגודי עניינים,  נ כי כדי לאתר  ומוטלת עלי,  יינים  ד ענבמצב של ניגונע מלהימצא  ידוע לי, כי האחריות להימ .4
ניינים  ע וד  ם חשש לניגאלה האם קייהש  ום לבירורלתרו כדי  ב   י שישטכל מידע רלוונ  מועצההעביר לנציג  לה

 ן. ו עניינים אחרים שבהם יש לי עניי א , ייםאישה לבין ענייניי סכםהה   על פיביצוע השירותים בין 

, כי  הל   י, אם יתבררפן מידלידי סיום באו  כםהביא את ההסל  ת רשאי  תהיה  ועצהמ כי הואני מסכים,  ידוע לי   .5
מ מי  ו/או  קרוא ו/עמי  טאני  שו  בלב  נמצא  לני  מצבי  חשש  ענייניםשל  לאא,  גוד  זה  חשש  בהתאם    ם  הוסר 

 התקשרות. בגין סיום ה  צהועלמי מטעמי כל טענה כלפי המ וא  ה ליתהי , ובמקרה כזה לאצהעומ ישת הלדר

  שיגיע לידיעתי במסגרת   פי ההסכם אוותים ל ורך ביצוע השירלצשיימסר לי    עכלשהו במיד  ה שימוש אעש  לא 12
יו, ולא  ל פ ע  ירותיםההסכם וביצוע השותיי על פי  יבומילוי התחיי אלא לצורך  עם,עקב ביצו  או  רותיםיהש מתן 

וזאת גם    ,ועצהבמידו  ה בתוקף תפקלקבל מידע זידיעת אדם אחר, זולת למי שמורשה  לר  כאמודע  יאביא מ
 . ועצהמ ההתקשרות עם הת ר סיום תקופחלא

 . תאמירי החתימתי וכל האמור בתצ שמי, זו וזה
 

 _____ ___                   ___________ ______ 
 צהיר המ תחתימ                                    תאריך   

 
 ישורא

 
בפני,    ה/ יעהופ_______  ____כי ביום  ת בזאת  אשר/מ  _________ _____, מ.ר.אני הח"מ, עו"ד __________

עות עצמו/ה באמצה  / ___שהציג____ _________________________, מר/גב'  ___________י ב___במשרד
ל  /___  ____________'_ת.ז. מס כייו/ת ואחרי שהזהר  אישי,  ןי באופ המוכר/ת  וכי  לע  ה  יו/ה לומר את האמת 

 . בפניי הצהרתו/ה דלעילל ע  ה/וק, חתם חם הקבועים ב לעונשי וי/ההיה/תהיה צפה/תעשה כן יאם לא יעש 
 

             
 ין ד  -עורך   ת מחות

 

 
 .ל כל אחד מאלהשו זוג בן  ו בן הזוג אצאצא של  ו  רה, הורי הורה, צאצא א ו אחות, הו אאח  בן זוג,   - ובקר 1


