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 'אמסמך 

 ה צורן המקומית קדימהמועצה 
 

ויר  וא ג מיזו  כותמער ים שלנוק ותי תחזוקה שוטפתל 09/2022 מס' פומבי מכרז 
 קדימה צורן ב  וחינוך  במוסדות ציבור

 
 צעות יע ההזמנה להצ
 

צורן קדימה  המקומית  "  המועצה  בזאת"עצהומה)להלן:  מזמינה  של   תחזוקה שוטפתלהצעות    (    ותיקונים 
 המכרז. רט במסמכי , הכל כמפובקדימה צורן מערכות מיזוג אוויר

)להלן:  zoran.muni.il-ima.kadwww:  תובכתה בועצ רנט של המטניהא  ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר
 . , יש לרכוש את מסמכי המכרזלמכרז הגשת הצעה ורךצל"מכרזים".   תילשונתחת  ,"(אתר המועצה

 ,קרהזרו בכל מחוילא  מע"מ כדין, אשר    ₪, כולל  300סך של  המכרז תמורת  על המציעים לרכוש את מסמכי  
המכב  ותלרב ביטול  של  הגמקרה  במחלקת  יעשה  התשלום  הבייה  רז.  ההגנה  מועצשל  ברחוב  קדימה 1ה,   ,

רכישת    בגיןאת הקבלה  .  16:00-19:00בין השעות  גם  וביום ג'    08:00-13:00עות  ין השה' ב-צורן, בימים א'
 .יםההצעה שיוגשו על ידי המציע ז יש לצרף למסמכי מסמכי המכר 

בות כל ז לרהמכרהדפיס מאתר המועצה את מסמכי  ש ל, ית מסמכי המכרזישכר  עבור  לוםביצוע התש  רחלא
 ולהגישם בהתאם להוראות המכרז.המועצה, באתר ורסם למכרז, שיפמסמך ו/או נספח הקשור 

להשתתף   המעוניין  הכל  מסמכי  כל  את  ימציא  בצבמכרז  עימכרז,  הנדרשים  המסמכים  כל  פרוף  תנאי ל  י 
:  צויןייה  על  ,כשהיא סגורה  ,במעטפת המכרזקור,  פחות אחד מהם במר לשכא,  היםם זעותקי  שניב  ,כרזהמ

במשרדי שתיבת המכרזים  ידנית בעות הפקדה  דנית באמצרה יבמסי  אך ורק  ",09/2022מכרז פומבי מס'  "
  מיום   רח לא יאו  ,"(משרדי המועצה, קדימה צורן )להלן: "1רצל  המועצה, בלשכת מנכ"ל המועצה, ברחוב ה 

ו/או שלא   מועד זהלאחר  תוגשעה שפק, יובהר כי לא תידון הצהסר ס למעןבלבד.  2:001 השעעד ה .22121.
 .המכרזיםתיבת נית בבאמצעות הפקדה יד 

 את ההצעות יש להגיש כשהן כרוכות או משודכות.

 ידנית, כמפורט לעיל.  מעט במסירהדרך אחרת לאין לשלוח הצעות בכל 

  במסמכי המכרז.ת יומצו זלמכרביחס הוראות מפורטות נוספות 

 
   ______________ 
 גב' קרן גרין        
 מועצה ראש ה      
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 ' במסמך 

 המועצה המקומית קדימה צורן 
 

  אוויר גמערכות מיזונים שלותיקו תחזוקה שוטפתל   09/2022 ' מספומבי מכרז 
 מה צורן וך בקדיניחר וציבו במוסדות 

 

   תנאי המכרז  
 רות ההתקשעיקרי   .1

צורן  ומיתהמק  המועצה .א "  קדימה  מזמימועצהה)להלן:  בז"(  שוטפת להצעות    אתנה    תחזוקה 
 מכרז. , הכל כמפורט במסמכי הבקדימה צורן מערכות מיזוג אווירותיקונים של 

לגרוע מכלליות האמו .ב לעיל,  מבלי  של מערכות   יםנ וקותי  טפתתחזוקה שוללים  וכהשירותים  ר 
 כמפורט  מפוצלים, הכל  כ"ס  4-כ"ס    1ים של  צפתים/ רעיליי  גנים, מיני מרכזיות, מזוג אוירמיז

ובמסמכ והחוזה  בתחומי  "(המערכות)להלן: "עצה,  אם לדרישת המוהתבי המכרז  בכל מקום   ,
ו בהתאם  המועצה,   הלקביעתה  של  דעתה  לשביעומועצה,  שיקול  המוערצונה    תוהכל  ,  צהשל 

ברופוכמ נספחיט  על  בחוזה  לרבות  המכרז ל  1'גכנספח  המצורף    השירותיםמפרט  ו,    מסמכי 
 ."(יםהשירותחוזה )להלן: "וה

עההתק .ג מסגרת,  התקשרות  תהיה  במכרז  הזוכה  עם  ההתקששרות  חוזה  פי  המצורף ל  רות 
כאשר   זה,  לצלמכרז  בהתאם  רשאית,  תהא  דרכיההמועצה  ושיקול  תקציבה  הבלעדי תע,  ה 

לצ  תולפנט,  לוהמוח לזוכה  לעת  ידה,  מעת  על  המבוקשים  השירותים  קבלת  עות באמצורך 
י והזוכה  חתומה,  עבודה  הבצע  הזמנת  כמפורט  ורשיאת  והכל  המועצה,  עבור  הנדרשים  תים 

 .דין זה על נספחיהם ובהתאם להוראות כלסמכי המכרז והחובמ

  ה והמועצה כו הז  מתתיח  החל ממועד,  תחאלשנה    המכרז הינה  מכוחההתקשרות  חוזה    קופתת .ד
"  העל החוז לגרוע מהא"(תקופת החוזה)להלן:  ,  תומטיוארך אוטתזה  החותקופת  ,  מור. מבלי 

, אלא אם כן  "(ההארכהפת תקו)להלן: "  פעםשנה בכל   תונב, תקופות נוספות ל ים,עמפ ארבע עד
תיתן   לפחות  יתהמועצה  של  הודעה  מרא  30תן  על  ימים  על   ,החוזה  תפתקוכת  האראי  ש  או 

משנהפוקתלתה  הארכ הקצרה  ר.  ה  להודיע  המועצה  תהיה כי  שאית  הארכה  לתקופה   תקופת 
  ת , לרבוהסך כל תקופת החוז.  ימים מראש  30ת  פחול לה שודען התיתובלבד ש,  נההקצרה מש

   .( שנים 5)חמש לא תעלה על ההארכה  תותקופ

בזכותה  ן  אי .ה לפגוע  כדי  לעיל  הבאמור  עתהתקה  אתטל  לב  מועצהשל  בכל  מתן   יידל  ע  שרות 
  עדי, כמפורט בחוזה.לפי שיקול דעתה הבליום מראש, הכל  30 ,כהזובכתב להודעה 

בעצמהםחלקאת  או    השירותים  את  צעבלאית  שר  מועצהה  ,ןכ  כמו .ו עיניה,  ,  ראות  ומבלי   לפי 
  ו אביעה  כל טענה או ת  מועצהלזוכה לא תהיה כלפי הו  ה,להיזקק להזמנת שירותים מאת הזוכ

 על ידו.  לביצוע  שירותיםשל ה םו/או מסירת חלקת ריסי מין אות פיצוי בגזכ

מתח .ז לבצע  הזוכה  ה  שירותיםהאת  ייב  לדרישות  הנדרש   מועצהבהתאם  ובאופן  במועד 
התח להם  הצעתובמחירים  במסגרת  למו  .וייב  השירותים  את  לספק  מתחייב  גם  המציע  עצה 

  ות החוזה.בשעת חירום, בהתאם להורא

  ת הסרמובהר ל  ₪ לשנה.  150,000  -מכוח המכרז הינו כ  תשרוההתקהמשוער של    יספכהיקף  הה .ח
מספק,   איננה  דוברכי  המועצה  וכי  בלבד  מהמתחייבת    בהערכה  השלהזמין  את  ירותים זוכה 

    . מסוימת או בכללאו להזמין מהזוכה את המערכות בכמות  ,כללאו ב כספי מסויםבהיקף  

 .יםהשירות ובמפרטות רשקההתזה וחבות מפורטים רשקיחס להתוההוראות ביתר התנאים  .ט

 במכרז  ריכוז התאריכים  .2

 כים התארי  הפעילות 

 12:00בשעה  06.11.2022 ה המועד האחרון להגשת שאלות הבהר

 12:00בשעה  01.12.2022 שת הצעות במכרז המועד האחרון להג
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 במכרז   תתפותהש קדמים ל מוים תנא .3

 להלן: פורטיםהמ המצטברים תנאיםה כלד בהעומ  מציע זרכבמ שתתףרשאי לה .א

חוק   , לפי( בסיווג ב' לפחותיר וקירורו ג אמיזו  )מתקני  170בענף  המציע רשום בפנקס הקבלנים   (1
 . 1969-תשכ"טהבנאיות,  ם לעבודות הנדסהרישום קבלני

  כזיות, מר  יני מ  : רת מיזוג אוויוכרמע  ל שיקונים  תו  טפת שו  התחזוקבע בעל ניסיון קודם  ציהמ (2
עי ומפוצמזגנים  גופים  2)  נישעבור    ליםליים  מלאות לפחות  של  לפחות,  (  השנים  בין  ,  שנתיים 

לוע  2015 האחרוןד  ההצעות    מועד  אחד  אצל    כרז,למלהגשת  במהלכן ,  האמוריםים  מהגופכל 
 .רצטבבמ לשנה ה,רז זכאמור במכ  ראווי ערכות מיזוגמ 450ביצע תחזוקה של 

 כ"ס.   4-כ"ס  1מזגנים של  םנהי ",םימזגנים עילי" 

3) ( שלושה  מעסיק  עובדים3המציע  הינם    ,(  בתחואשר  שירות  חשמלאי  רישיון  רכות  עמם  בעלי 
  כן , ו1985-תשמ"ההרשיונות(,  תקנות החשמל )( ל8)א()29בתוקף, לפי סעיף    יזוג אוירקירור ומ

בתואישור לעבודה    בעלי בגובה(, עב)דה  בעבותקנות הבטיחות  ל(  2)5לפי סעיף  קף,  בגובה  ודה 
עם    למציעו/או    2007-תשס"זה )התקשרות  משנה3שלושה  קבלני  הינם    (  רישיון אשר    בעלי 
 .  מוראר כאישוו

 . 1976-יבוריים, התשל"וחוק עסקאות גופים צ)א( ל1ב2-ב)ב( ו2סעיף מד בתנאי המציע עו (4

חוק  לפי    שיםהנדרהאישורים    כל  לעוכן בי מע"מ,  לצרכ  רשה בתוקףאישור עוסק מו  עליע בצמה (5
 . 1976-התשל"וגופים ציבוריים,  סקאותע

של   (6 סך  על  אוטונומית  בנקאית  ערבות  להצעתו  צירף  בנוסח    3,500המציע  המכרז    ערבות₪ 
 .למכרז 'חכמסמך המצורף  

 המכרז. המציע רכש את מסמכי (7

ים לעיל,  בו ל תנאי הסף הנקד בכלעמודרשת  ת משפטית אחת, הנישול  ש  ציע תהאהצעת המ
כרז. המציע  שות שהגישה את ההצעה לממכרז יהיו על שם אותה י הנדרשים ב  כיםהמסמ  וכל

א  במישרין  מעורב  להיות  רשאי  ב אינו  מהפין  עקיו  במענה  ביותר  אחת  זצעה  ,  הלמכרז 
 המציע.  בת שלעות חברת ליטה בו או באמצ באמצעותו, באמצעות בעל הש

 הצעה לצרף ל ישש  מסמכים .4

 :כים הבאיםקור, של כל אחד מן המסמת אחד במוחלפ קים,עתו שני עותבהצ כלולכל מציע י .א

כשהיא חתומה    רז,למכ   'כמסמך גבנוסח המצורף    ,הצעת המחירחייבות המציע וכתב ה (1
   המציע. יעל יד

 למכרז. ד'כמסמך   ח המצורףיע, בנוסור עו"ד בדבר פרטי המצאיש (2

הולצור (3 המך  עמידת  בתנאיכחת  שבסעיף  הס  ציע  איש  –  ילעל  1.א.3ף  בהעתק    דבר ור 
 .מיזוג אויר וקירור( בסיווג ב' לפחותי תקנ)מ 170בענף ם נקס הקבלנישום בפרי

המציע (4 עמידת  הוכחת  שבסעיף    נאיבת  לצורך  ניסיון תצהיר    –לעיל    2.א.3הסף  בדבר 
בת הסף,ועמידה  ה  נאי  ה'מכ  מצורףבנוסח  י  כשהוא  כרז,מל  סמך  על  המציע חתום  די 

 . מאומת על ידי עו"דו

ע (5 הוכחת  הסף    עיצהמ  מידתלצורך  בדבר    –  יללע  3.א.3ף  שבסעיבתנאי  רו"ח  אישור 
ם ההתקשרות עם הסכ  עתקו הלמכרז ו/א   1כמסמך ה'העסקת עובדים, בנוסח המצורף  

המשנה,   חשמלאקבלני  רישיון  העתק  שירות  וכן  מעי  ומיזורוקירכות  בתחום  אויר  ר  ג 
 כאמור.      הנשהמ בלניו/או קלעובדים  תוקף ביחסה בגובה בשור לעבודבתוקף והעתק אי

תצהיר לפי חוק עסקאות   –  לעיל  4.א.3י הסף שבסעיף  ציע בתנאהמ ידתכחת עמך הו לצור (6
ידי חתום על  למכרז, כשהוא    ז'מסמך  כח המצורף  , בנוס1976-ים, התשל"ווריציבגופים  

 . עו"דת על ידי ציע ומאומהמ
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עמי (7 הוכחת  המציע  לצורך  שבסעיף  בתנאי  דת  תהעת  –  לעיל  5א..3הסף  ק סעו  ודתעק 
שלט מאת  מע"ממורשה  ניהול    תקהע  ,ונות  על  שומה  מפקיד  או  מוסמך  מרו"ח  אישור 

 מפקיד שומה על ניכוי מס במקור.ור אישהעתק ספרים כחוק ו

בלצור (8 המציע  עמידת  הוכחת  הסףך  בנוסמכות  ערב  –  לעיל  6.א. 3שבסעיף    תנאי  ח  רז, 
 למכרז. 'חכמסמך   המצורף

הוכח (9 המ  תלצורך  בעמידת  בד  –  לעיל  7.א.3בסעיף  ש  ףהס  תנאיציע  ת שרכיבר  קבלה 
 מסמכי המכרז. 

ניקוד איכות ההצעה (10 מ  –  לצורך  כמסמך  מלצה, המצורף  הה  כתבמכתבי המלצה בנוסח 
לצורך  שהוצ  גופיםמלמכרז,    2ה' בהצעה  ניסיון  גו  ציע  המ  יפקס  םלה  ,המציעהוכחת 
 .  ריוויזוג אמערכות מל יקוניםתחזוקה ותרותי יש

למוחלפי  תצהיר   (11 הניעק  מסוימת  במוסדות  מין  עברייני  של  ,  2001-תשס"אהים,  עסקה 
 אומת על ידי עו"ד. מציע ומי היד כשהוא חתום עללמכרז,  כמסמך ו'בנוסח המצורף  

ך  סממכצורף  המבנוסח  המועצה,  ובד המועצה ו/או לחבר  תצהיר בדבר העדר קירבה לע (12
 "ד.ומת על ידי עו אמע וי המציתום על ידכשהוא חלמכרז,  ט'

למכרז, כשהוא חתום על   י'כמסמך ורף קודמות, בנוסח המצבדבר העדר הרשעות ר היצת (13
 . ו"דידי המציע ומאומת על ידי ע

די  מכרז, כשהוא חתום על יל  "אכמסמך יתצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח המצורף   (14
 "ד. עו יעל ידת ומאומ המציע

בד (15 הסכמ/בר הסכמה אישור  לחשיאי  בנסמ  פתה  המכרז,  המכי  י"רף  מצווסח    ב כמסמך 
 י המציע. למכרז, כשהוא חתום על יד

ההצעות למכרז מספרי  שת  להגפלט עדכני נכון למועד האחרון    –  יע הינו תאגידמצה  םא (16
דות אגדת ההתהעתק תעומשפטית של המציע, וכן  הרלוונטי, בהתאם לאישיות ה  הרשם

 . ציעהמ לש

ממ (17 ההעותק  שהוסמכי  עלבהרות  ש  ייד  צאו  ככל  ההמועצה,  כוצאאכן  כשהם ו  אלו, 
 ים על ידי המציע. חתומ

 מים על ידי המציע. הם חתוכש רז,סמכי המכ מ כל (18

  . רזלמכ   י"ג   מסמךכבמכרז מפורטת גם ברשימת המסמכים המצורפת    יםהנדרשרשימת המסמכים  
 המסמכים.  ספריהם ברשימת מוגשו את כים שיי המסמבגעל המציע לסמן על 

אי  ,יובהר .ב ו/אה  ף ורצי  כי  האימסמכים  בסיס  עלול ,  לעילהמפורטים  ים  שורו  ת  ילפס ל  לשמש 
 ועדת המכרזים. יידל ע ההצעה

 

 תוקף  בעלי  הינם  דלעיל  המפורטיםוהאישורים  מסמכים  ה  וב  מקרה  בכל  כי,  במפורש  מובהר .ג
  . כרזעות למהגשת ההצלהאחרון  מועדל  נכון םפיתק יהיו אלו כי נדרש, מוגבל

היו  אישורים כאמור כך שיהמסמכים והשל  כתםהארו/או לדאוג לחידושם  וכהעל הז יובהר, כי
 .  העניין לפי, ההארכה/ החוזה תקופת כל ךמשל בתוקף

הבלעדי,לפנות  הזכות  הרמוש  מועצהל .ד דעתה  שיקול  פי  על  ולדרוש  ,  פרטים  מהמציע    לחקור 
הצ  והבהרות ובדבר  כל  הלעתו  ו/או  ימציג  כשישמסמך  דע  להוכחת    ונו יסינ  ירותו,ידרש 
הפיננסית  ,ותומומחי  ,המקצועי הש  איתנותו  לביצוע  נשווהתאמתו  הירותים  "ב  וכיו  זמכרא 

את מלוא   מועצההמציע יהיה חייב למסור ל.  צעהלה  ידו, אף אם לא צורפו על  )לרבות המלצות(
למסור   יסרב  המציעבמקרה בו    .דעתה  חתשו להנרות שנדרהמסמכים, הפרטים וההבההמידע,  

ה ואף  להסיק מסקנות לפי ראות עיני  מועצההית  רשא  ,מוריתוח כלשהו כאנ  או  הסבר  ,מסמך
  ההצעה. תל אלפסו

 והצהרות המציע אופן הגשת ההצעה  .5

נדרשים יש להגיש  הנספחים והמסמכים הנוספים העם מסמכי המכרז ועם כל    יחדעה  את ההצ .א
סימני    אללרה  פה סגוהעברית בתוך מעט  ושלמה, בשפה  אהלמומה,  חתכשהיא  עותקים,  בשני  
ה  זיהוי עמצישל  פומבי  "מצוין  ליה  ע  ב  ,"22/90מס'  מכרז  ורק  בממסיראך  ידנית  סה  ירה 

, 2ל  ועצה, בלשכת מנכ"ל המועצה, ברחוב הרצהמ  רדיבאמצעות הפקדה לתיבת המכרזים במש
צור "ן  קדימה  המועצ)להלן:  יאל"(  המשרדי  מא  השעה  22.201.120יום  וחר  בלבד.    12:00  עד 
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תי  ,פקס  הסר  למען לא  כי  היובהר  ו/שת  צעהדון  מכן  לאחר  הוגש  באמצעות  שלא  פקדה או 
 .רזיםת המכ בתיב ידנית

ההנחה    שיעור  את,  הצעת המחירת המציע וויבחיהת   כתב  -למכרז    'גמסמך  בציין  להמציע  ל  ע .ב
והקבוע   ידו  המוצעהאחיד  לכל  על  ביחס  שנקבטיהפרי  מחירי,  סוגי  רכיבי/מסמך  ב'  ועם 

וה הנמיס מק  מחיריםשירותים  לפני  "  למכרז  2' ג  ךמסמ  -'חהליים  ההצעה .  "(ההצעה)להלן: 
 הכלולים במכרז.   והרכיבים יטיםתחול על כל הפר

הצע להגיש  על    וההומה  האין  הנקובים  מחיריהתוספת  השירותים במסמך  'ם  רכיבי/סוגי 
ל  ומחירים להצי,  )קרי  כרזמל  2'ג   מךמס  -'חההנ  פני מקסימליים  הנחה  ע  אין    -  שלילי(אחוז 

   .  תיפסלהנקובים במכרז רים חיהמ פת עלעה המהווה תוסצה

יו, חונספ  תשרומסמכי המכרז ונספחיו, לרבות חוזה ההתק  חתימה על  תההצעה תוגש, באמצעו .ג
ידי מורשה החתימה של המצ על  וייחתמו  של המאת הצעת  יע,המהווים לאחר שימולאו    ציע ו 

 "(. ההצעה" להלן:)לעיל ו

ההצל  זמנההה .ד תותעציע  וחוזה  נאי,  הנלווים  ,  תרותקש הה  המכרז  הנספחים  כל  בצירוף 
פי על  הנדרשות  ")להלן,    םהוההשלמות  המכרזביחד:  המחימסמכי  הנוסח  הינם  את  יב  "(, 

 המציע.

ך  גורם המוסמף באמצעות הבשולי כל דעל צרופותיו,    מכרזעל המציע לחתום על כל מסמכי ה .ה
חתימה של    רשתל שנדעם המציע(. ככטמ   מהתיהח  השו, מורייבו )דהיינמציע ולחבשם הלחתום  

ים ייחתמו על ידי כל מורשי החתימה  י שהמסמכרהמנת לחייב את המציע,  יותר מגורם אחד על  
 מור למתן תוקף מחייב למסמכים.כא שיםהנדר

 

במכר .ו והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  כההגשת  כמוהם  ואז  פרשכ  רשויצהרה  הל  רז  מכטי 
כל בחן את  רש,  א המידע הנדומל  את  בל קיוכי המציע    עילמצהירים  עים ונהמכרז ידוומסמכי  

והעובדו הפרטים  זההנתונים,  ובכלל  האת    ת  כל    ,יםותשירמהות  את  ויודע    איםהתנמבין 
 והסכים להם בהתאם להצעתו.   יםשירותיצוע ההנדרשים לב

 

הגשת  כ .ז כן,  כמומו  כהצהרה  ההצעה  למצ  יכה  את  יש  הידיעוכיע  הכישוריםל  לות ווהסג  ת, 
היעומקצה והאחרות  לדרושיות  המכרז,    יםהשירותן  מת ם  התנאים  נשוא  בכל  עומד  הוא  כי 
האממה דלעיל,  קדמיים  בחינהורים  מכל  מסוגל  הוא  ה  ספקליא  שה  וכי  נשוא  את  שירותים 

   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -  המכרז 
 הזחו  לרבות  ,יומכמסמכרז, על  ל תנאי הכמראש להסכמה    הוהמציע מהוצעה מטעם  הגשת הה .ח

 פת. שינוי ו/או תוסל א כלכל ב, והההתקשרות

וק  חלמ  ו/או)למעט ככל שנדרש(    המכרז, להוסיףאת מסמכי    תהמציע אינו רשאי לשנויובהר כי   .ט
בי ו/או להוציא עמוד מהמסמכים,  ו/או להתנות עליהם  ו/או להסתייג  בגוף הממהם  סמכים ן 

ו/או  ה  מטהש  ו/או  או הסתייגות/ו  יינושל ש   הל מקר רך אחרת. בכאו בכל ד/וואי ומכתב לב  ןובי
ת  שנעשו על ידי המציע במכרז, רשאי  "(יותייגות"הסתוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי )להלן:  

 :העצמוה
 לפסול את הצעת המציע;   (1
 ;התעלם מהןלראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ול (2

 בלבד;מהוות פגם טכני הן  אילות כייגויוסתראות בהל (3

ות את המחיר  ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנ  ת,ויוסתייגיע לתקן את ההצממה  לדרוש (4
 ט מהותי בהצעה.  צע ו/או פרוהמ

 
 

לנהוג לפי   מועצהחליט הת. אם  מועצההיקול דעת  "ל נתונה לשהנ  יותההחלטה בין האפשרו 
)ת המנויואחת האפשרויו וה( לעי4)-(2ת בס"ק  יסרב להסכיםמצי ל,  ת  אירש,  התלהחלט  ע 

 על ידי המציע. שה  הוגצעה שלפסול את הה הצעמוה
  

הטפסי  הצעהה .י גבי  על  ורק  אך  התוגש  למם  כמפורט  מצורפים  הצעתו  למלא  המציע  על  כרז. 
גבי    ללעיד ג'  הצעת המחיר,  על נספחיו   חוזה ההתקשרותולחתום על   כל  כן ו  ,(,  למכרז  )מסמך 

ו  ימתשל חתבראשי תיבות    ןמסל  כןו,  ( )מקור וצילום  העתקים  ניבש,  נדרש  רבו הדב  ום נוסףמק
 ההצעה.   פסילתלולה להביא לכרז עמכי המם בגוף מסשריי המכרז. הערה שתל דף של מסמככ
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הצעה שתוגש   .יא עוד  תעמ כל  למשבתוקפה  וצרופותיה  נספחיה  מרכיביה,  פרטיה,  כל  יום    90ך  ל 
האחרו הק מהמועד  מ  צהמועה.  רזמכל  ההצעותלהגשת  בוע  ן  לדרוש  רשאית  אתהיה  ו  הבנק 

בחירתהמ לפי  להמציע  אארי ה,  למשך  ך  הערבות  תוקף  נוספי  90ת  שיום  ובמידה  ו  ינקט ים 
יום או עד תום    30ם אלה ובתוספת  טיימשפ יכים משפטיים בעניין המכרז, עד לתום הליכים  הל

המועי  180 לאחר  ההצעותמים  להגשת  האחרון  המרזלמכ   ד  לפי  ייהםמבנאוחר  ,  כי    ,רובה. 
ערבות תוקף  תוקףמשמ  המכרז  הארכת  כהארכת  מציעהמ  הצעת  עה  להארכת  .  שיסרב  ציע 

הערבו כתוקף  ייחשב  שת,  בו מציע  וה  חזר  ערבות  מועצהמהצעתו  את  לחלט  רשאית  ו, תהיה 
ולבלהמ המכרז  בהליך  הסכים  שיך  אשר  אחר  מציע  בהצעת  תוקף חור  להארכת  לבקשתה 

 . עדיפה העהצהייתה ותה לא הוארכה כאמור, שערבצעה ההם את אף , וזאכאמוררבות הע

 

, וכן ברשותו כל ות זו התקשרין לעניין  פי ד-שום בכל מרשם המתנהל עלוא רי הר כמצהי  המציע .יב
 צוע ההתקשרות. לביין פי ד-הרישיונות הנדרשים על

 שאלות הבהרה  .6
אמה  י התא  ו א/גיאה ושירה,  ל סתבר כבדשר למכרז וכן הודעה  שאלות ובקשות להבהרות בק .א

ו/או המכרז  מסמכי  הס  בין  אחרוגתייכל  פניה  או  יש  ת  גילה,  לי  בירלהעת  מוריה  עו"ד  די 
עד השעה   2220.09.11יום  משל המועצה, עד לא יאוחר  ניים  החיצוטיים  ועצים המשפממשרד הי

אלקטרוני  12:00 דואר  באמצעות   ,.ilmoria@fsrlaw.co  פניות יתקבלו  לא  או    ניותפוטל. 
כי  הובי  רות.אח רועצמהר  דה  שיקול  לפי  הות אשיב על שאללהש  ,יהבלעד  עתהשאית,  ו  וגשר 

 .מועד הנקוב הנ"ללאחר ה

  הפניות   .רזמכה  ושם  מספר,  עמו  קשר  ליצירת  טלפון,  המלא  שמו  תא  ונהפה  יציין  תובפניי .ב
 :להלן כמפורט טבלה של  הבמבנ, בלבד Word קובץ של ובפורמט בכתב שלחנהית

 

 כרז מהכי הסעיף הרלוונטי במסמ בהרה קשה להת/בסתייגושאלה/ה מס"ד

1.   _____________ ___ _ ___ 

סופית. כל פירושים, הבהרות או  א  תהו   צה מוענט של הבאתר האינטר  תפורסם  מועצהתשובת ה .ג
ל ידה למתן שהוסמך עו/או מי    ועצהי גורם אחר מלבד המ ל ידו/או ע  פהל  עהסברים שניתנו ב

נפרד   י בלת  חלק  הנ"ל תהווה  ועצההמבת  תשו  .מועצהת הייבו אלא יח  כרז,למס  תשובות ביח
המכ ומתנאי  חתרף  תצורז,  כשהיא  להצעתם,  המצעים  ידי  ידיעל  על  ה החתימ  מורשה  ומה 

 מטעמם. 

התשובה   .ד בקבלת  המאיחור  מטעממ  או/ו  ועצהמצד  קבלתה  ה י  אי  המציע    ,או  את  יזכו  לא 
הצעתו יהיה  דין  ים ורזמכהועדת    כלשהיא מצדת  בולהגשת הצעתו או להתחש  בהארכת המועד 

 . ועניין ל דברכל אחרתצעה כדין כל ה

לעיל,  גלפ  מבלי .ה לוע באמור  ו/או בה ה  הזמתליתן מיות  הזכו  מועצהשמורה  במכרז  רות לאמור 
הא כל  וך בו שינויים, עד למועד הגשת ההצעות ולמציעים לא תלעראו  /לתקן טעויות שנפלו בו ו

כך.   בגין  בכתב  ע דוהטענה  הבהו/  וישינ  בדברה  כ או  האר,  ואמרה  באתר  שינטרתפורסם    ל נט 
 . המועצה

יתבקשו בנוסח  ויים שת לשינלדחות בקשושיקול דעת בלעדי להסכים או  היה  ה יועצן, למכמו כ .ו
לחוזה, בכפוף לאישור שינויים    'בבנספח  וחי המפורטים  טהבינספח הביטוח ודרישות הכיסוי  

עא ידילה  הביטוח  ל  ול  ש  יועץ  על פבנס  לשינוישה  שהבקל  ככהמועצה  תידחה,  הביטוח  ח 
ים כי יעים מצהיראו שינויים מנספח הביטוח. המצו/ות  גויהסתיייש הצעתם בלא  גהלעים  המצי

מבטחיהם, וקיבלו את אישורם   יעתלידאת דרישות הביטוח המפורטות בנספח הביטוח  העבירו
ביטוח ואלהפקת פ עוליסות  ביטוחים  הביט  פיל  ישור קיום  בנסורטוח המפדרישות  זות    ה. פח 

ייבותו זו, תהיה המועצה  בהתחכה  הזועמד    אם לאשוע להם  די   ם כיציעימצהירים המ  מו כןכ
ארשא לראות  הזוכית  כאילת  עה  מכך  המשתמע  כל  על  מהצעתו,  נסוג  פיו  ההזמנה אי  תנ  ל 

    .חוזה ההתקשרותלהציע הצעות ותנאי 

הב .ז שניתנו  תשובות,  תיקונים  זהמוכאהרות,  בסעיף  הממסמכמ  לקחיהוו    ר  )להלן:    כרזי 
רז  ות ובין מסמכי המכ במסמכי ההבהר  מורהא  ה ביןל מקרה של סתירכב.  "(הרותמסמכי הב"

לבין  ההבהרות    מכימס  ר במסמכי ההבהרות, ובכל מקרה של סתירה ביןר האמום, יגבהמקוריי
 חר יותר.עצמם, יגבר האמור במסמך ההבהרות המאו

הם  שלכטים  לפר  בקשר לפרט כלשהו אוה  ידיעחוסר    או/ה והבנאי  ת ו/או  עוט  ל טענה בדברכ .ח
המכר ו/אמפרטי  הז  מופ  חוזהו  שאינו  דבר  ו/או  נספחיו  תתקבל   ,המכרזבמסמכי  יע  על  לא 
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המציע הצעת  הגשת  ה  לאחר  תום  לאחר  למועו/או  הצעותד  המוקדם  הגשת  לפי  ,  מבניהם, 
הצעתו   הגשת  התנאיובעצם  לכל  המציע  ומסכים  במכרז  האמם  על רותתקשהה  ובחוזהור   ,  

  .הזוכו כהצעת קרה שבו תיבחרמב עצהומם החיו ולהתקשרותו ע נספ

 התמורה  .7

ן הא זכאי הקבל, ייו מכוח המכרז והחוזהיבויותהתחי  לוע כצובכפוף לבי  םי תרוהשי  מתןרת  ומת .א
 ים רכיבי/סוגי השירותים ומחירך  מסמב '  עהקבו  המקסימלי ריחמלבהתאם    התמור   לקבלזוכה  ה

יוצע עההנחה המאחוז    ריעובשם  כו ס  ובניכוי  (למכרז  2'ג  ךמסמ)  -'הנחהלפני    מקסימליים   דול 
התחייבותבמסמך   המחיוהמציע    כתב  הכמויות    "( התמורה"ן:  להל)  '(ג)מסמך    רהצעת  פי  ועל 
  .המנהל מטעם המועצה ורש, בהתאם לאילועבפ ל ידועשבוצעו 

את כל השירותים הכלולים   בצעמציע לחייבות של התהכרז מהווה הגשת הצעה למכי  ,יובהרעוד  .ב
נחוזה  ב בלר   ,פחיוסעל  המכרזל  1'גנספח  )  יםירותשהמפרט  בות  רכיבי/סוגי  מסמך  בו  (מסמכי 

והזוכה ,  ככל שאלו יוזמנו ממנו ,  (למכרז 2'ג  מסמך)  -מקסימליים לפני הנחה  ם ומחיריםהשירותי
לכל  זכאי    ולא יהיה  הצעתו  במחירי  ועצה,על ידי המ  יתבקשוככל ש  ופן מלא,  מתחייב לבצעם בא

     .ירותיםשהט במפר ם הכלוליםתירוישצוע יבין בג ורה נוספתתמ

חוזה ו/או במפרט השירותים הכלולים במהזוכה את    מתחייבת להזמין  איננה  הי המועצר, כיובה .ג
במסמך  ו/א  םותישירה ג')  השירותיםיבי/סוגי  כר ו  ג'1מסמך  בכלל, ,  (2,  או  מסוים  בהיקף 
לו האם  שירותמהזין  הזמההחלטה  כמות  וכה  ו/או  מסוימים  נתונה  תיםרויש מהמת  מסויים   ,

 . וחלט של המועצהוהמ הבלעדי עתהל דלשיקו

כ  מובהר .ד בגין    המהוו  רההתמוי  בזאת,  וסופי  מלא  כל    תלכולו  שירותיםה  עצוביתשלום  את 
כלליות,ההוצאות ובין  מיוחדות  בין  שהוא  ,  וסוג  מין    ם שירותיהע  בביצוהכרוכות    , מכל 

וים כיסוי  מהות ובשלמו  ת כל דיןאוורהו וזה  חז, ההמכר  נאיעל פי ת  ,במכרזכה  ויות הזוחייבהתו
  ם , אישורי רכב, ביטוחיםכלי    ציוד,כוח אדם,  רבות  ל  ה,ות המציע נשוא החוזחייבוילכל התמלא  

לתמורהו"ב.  כיו יתווסף  לעיל,  האמור  אף  ע  על  בשיעורו  פימע"מ  על    ל  ישולם  אשר  ידי  דין 
 .מועצהה

או  ם ו/תנימש יקפיםרז בהכוח המכמ םותי ירת השרשאית להזמין א מועצהבזאת, כי ה הרמובכן  .ה
מהלהזמין   ו/או  שחלק  בלבד  עירותים  דחייתלהחליט  למוע  ל  הכל    דהשירותים  יותר,  מאוחר 

ל רשאישיקבהתאם  כן,  כמו  ולתקציבה.  לצרכיה  דעתה,  הול  או    מועצהת  השירותים  את  לבצע 
 . ן כךענה בגיט לא כתהלא  ולזוכה אחרים, לפי ראות עיניה קיםפסו/או עובדיה  צעותבאמ םחלק

 צה מוע ה צעות על ידי הת ה בדיק  .8

בהצעות תהיה ההד  בעת .א ל  מועצהיון  רחבההפעיל קשרשאית  קולים לבחירת המציע  של שי  ת 
יכהזו ניסיונו,  כושרו,  היתר,  בין  לרבות,  הארגונכה  יכולתו  המציע,  של  המקצועית  ית ולתו 

שי  הציוד  והכלכלית, כל  וכן  אחקשברשותו  נימוק  או  כפול  ו  אצשתמי  ר  אלנכון  ינה  היא 
 . או כל הצעה שהיא ביותר  הזולה ל את ההצעהלקב יבתתחימ

רכה של ההצעות אל  דיקה וההעהב  במהלך  הות לפי שיקול דעתפנל  ה על זכות  תמרשו  עצהומה .ב
)כול  בכדים או חלקם( על מנת לקבל הבהרות להצעותיהמציעים  בהירוייר אהסל  הם או  ות י 

צות  או המלידע חסר ו/ים מהשלו לן ו/אלראיולזמנם    ןכות,  עוההצ  שעשויות להתעורר בבדיקת
 של המכרז.הסף   בתנאיר עמידתם לבירור קשאו אישורים לרבות בו/

 

גירעונית ו/או  ים רשאית לפסול הצעה אשר לד, ועדת המכרזספקלמען הסר   .ג עתה הינה הצעה 
 ובהתאם  זה  כרזמ  תנאיכלפי עובדיו לפי    הספקיבויות  התחי  מילוי  מעלה חשש לאיהצעה אשר  

  ודה.עב יניאות דלהור

חוס א  ל  תישאר  מועצהה .ד בשל  בהצעה  כלל  התייחלהתחשב  לתנר  מפורטת  וסעיפי סות  אי 
 מונעת הערכת ההצעה כראוי.  מועצהה דעתבאופן שלז, המכר

הרשאי  אהתכן   .ה חוו  מועצהת  ולקבל  בדיקות  מיועצילערוך  דעת  ומגות  לגבי רמים  ם  שונים 
הצעו ו/או  חלקם,א  םכול,  תיהםהמציעים  ביח לרבו  ו  לת  להשי  טיבס  ו/או  ו/או ניסיונרות   ם 
 ם.  והיבמיומנות ובאיכות גב זה זהז וחונשוא מכר  רותיםשיה ביחס ליכולתם למתן
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שלילית קיימת לגביו חוות דעת  על הסף מציע אשר  את הזכות לפסול    ה לעצמ  תשומר  מועצהה .ו
ידו, לתו  ב עבודעל טי על  על   כתסומ  המועצהאחר אשר    ףלגוו  א  צהמועוטיב מתן השירותים 

במק דעתו.  אלחוות  תינת רים  למציה  בן  טיעון  זכות  ו/אע  לפני  כתב  פה  בעל  ההחו  לטה מתן 
 . מועצההבלעדי של ה הלשיקול דעתף פוכהסופית, וזאת ב

אשר    הלעצמ  תשומר  מועצהה .ז מציע  לפסול  הזכות  מאת  מי  או  בפלילים    הורשעו  בעליו, הוא, 
( הא7בשבע  השנים  להגהאחרולמועד    ומדשק  ותחרונ(  נ  עות,ההצשת  ן  בבעבירות  ון חטיגד 

גופו    , 1977-תשל"זה,  העונשיןהמדינה ו/או על פי חוק   נגכנגד  כושו של אדם  ד רשל אדם ו/או 
מכרז ירותים נשוא  עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג הש  ו/או בעבירות הנוגעות לתחום

ת לעצמה  ומרן ש. ככאמורבירה  בגין ע  םיכהליו  נגד  אשר מתנהליםאו  /ה אשר לא התיישנו וז
עומד  את  העצמוה כנגדהזכות לפסול מציע אשר  כנגד מיות  ו/או  פטיות ת משמבעליו, תביעו  ו 
 שיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.  הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפ  או/ו

 

ה  התאם לשיקולביעשה  נ"ל תפסילה ההחלטת ה ועדת  ביםמכרזדעתה הבלעדי של  היתר,    ןי, 
ו/אואמיעל  ים  ליכהשעות/ה ההר  של  כותבהשל  התחשב ב המציע  ומהימנות  לבצע    יכולתו  נות 

 נדרש. כ תים נשוא המכרזאת השירו

 ואופן הניקוד  ההצעותבחינת  ב  םבישל .9

 : ת עמידת ההצעה בתנאי הסףדיקב  - שלב א' .א

זה   י  ההצעה  מסמכי   ובדקי יבשלב  על  לוושהוגשו  בתנעו  צעה ההדא שדי כל מציע על מנת  אי  מדת 
בשןכו  כמף.  הס ייבדק  זה  ,  להצעה.של    צירופםלב  הנדרשים  צ  המסמכים  אי  כי  ירוף  יובהר, 

 . ילת ההצעהלפסיא נדרש, עלול להבהמסמכים כ

 ההצעות.  ברו לשלב הבא של בחינתו בתנאי הסף כאמור, יעאך ורק הצעות אשר יעמד
 

  :לולהכמהניקוד  %30 -יכות ההצעה בדיקת א  -ב' ב של .ב

 סף.דת המציעים בתנאי הקת עמיחר בדילאיבדק רק ה תהצע כות הזאת כי איבהר בומ

המכרההאיכות  ד  ניקו  ךורלצ ועדת  ידי  על  ימונה  "צום  יז צעות  )להלן:  הבדיקהות  צוות "(.  צוות 
 : ט להלןבהתאם למפור נקודות, 30יעניק לכל הצעה ניקוד, עד בדיקה ה

 

 למשק אופן הניקוד  אמת המידה  מס"ד 

הש  ןוניסי 1 בתחל    זוקה מציע 
שלפת  שוט   ותיקונים 

ממע אוויררכות  מיני    :יזוג 
עיליים זגמ  מרכזיות, נים 

גופים  מפוצליםו בין  ,  עבור 
למועד    2015ם  השני ועד 

ההצעות   להגשת  האחרון 
 .  כרזמל

בתחזוקה  בגין   ם ותיקוני שוטפת    ניסיון של המציע 
אוו  ותמערכשל   מרכזיות,    :ירמיזוג  ם  מזגני מיני 

ג  פוצליםמוים  ליעי בסעיף  גדכה  ,ופים עבור  רתם 
השנים  ן  בי,  שנתיים מלאות לפחות  של  ,  לעיל   2.א.3

למועד    2015 להגועד  למהאחרון  ההצעות   ,זרכשת 
המוצג מהגופים  אחד  כל  בהיקף    ,בהצעה  יםאצל 

  ים ם הנדרש( הגופי2)  נימעבר לש  ,התחזוקה הנדרש
בסעיףהס  נאיבת עד    ,2.א.3  ף  של  ניקוד   15יינתן 

 ורט להלן: כמפ ,קודותנ

 דות. נקו 3 - ( גופים 3) שלושהור בען ניסיו •

 נקודות.  6 -ם ( גופי4ה )ארבעניסיון עבור  •

 . קודותנ 9 -ים גופ( 5) חמישהניסיון עבור  •
עבו • גופים6)  שישהר  ניסיון   15  -  ומעלה  ( 

 . דותקונ

15 
 נקודות

המלצה   2 הם  לופים  גממכתבי 
המצ שירותי  סיפק  יע 

שוטפחזוקת   ם ני יקוות   תה 
מיזשל   או מערכות    : וירוג 

מרכ מזמיני  גנים  זיות, 
ועיליי   ים הנדרש  מפוצליםם 

ביבמכרז     2015  השנים  ןזה, 
להג האחרון  למועד  שת ועד 

 . זכרעות למההצ

גו בהצעה לצורך  שהוצ  מגופיםתבי המלצה  מכ  בגין
ניסיון המציע ציע שירותי להם סיפק המ  ,,  הוכחת 

  אוויר   מערכות מיזוג  לש  טפת ותיקוניםשוה  תחזוק
מרכמ וגנמז  זיות, יני  עיליים  ה  קופלת  , מפוצליםים 

מלא שנתיים  השנים    ות,של  למ  2015בין  ועד ועד 
ד  קוד של עיינתן ני, זכרחרון להגשת ההצעות למהא
 * כמפורט להלן: דות,קונ 15

 

15 
 דותקונ
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 למכרז, בו יידרשו   2ה'  כמסמך ורף  ההמלצה המצסח מכתב  התאם לנובצה יינתנו  מכתבי ההמל *
 ם:איטרים הבבכל אחד מחמשת הפרמ 1-10יון של בצ ציעאת המהממליצים לדרג 

 רצון כללית.  תויעשב, ים ות זמנעמידה בלוח, מקצועיות , זמינות , שירותיות

כ ינוקד טר. בסה"מן באותו פר( בהתאם לציון שיינת1אחת )דה  וקניה  ל פרמטר יהמשקלו של כ
 .ות בגין כל המלצהנקוד 5ן של עד המציע בציו

 ם הבאים: נו בה הציוניינתח שמלקו לדוגמא: המלצה

 . 5 -שירותיות 
 . 6 -ות ינזמ

 . 8 -מקצועיות 
 . 9 -עמידה בלוחות זמנים 

 . 7 -כללית ן רצויעות בש
 

 (.   0.5+0.6+0.8+0.9+0.7=3.5). 3.5 - זוכ בגין המלצה ציון משוקלל

 . "1ר שנוקד בציון "ץ, ייחשב כפרמטל ידי הממליינוקד עטר שלא מפר

המצי יצרף  יותאם  מ ע  לאילו  לושהשר  הבדיקה  צוות  יבחר  המלצה,  המלצה   מכתבי  מכתבי 
 כל טענה בעניין זה.  אתה ע לאי, ולמצהבלעדי להתייחס, לפי שיקול דעתו

 

 : מהניקוד הכולל %70 - מחיר ההצעהבדיקת  - 'גשלב  .ג

בהצ לנקוב  המציע  )על  ג'עתו  בלמכרז  מסמך  ההנחה (    ביחסו  דיעל    המוצעהאחיד    שיעור 
ומסמך  בהמפורטים  ים  כיבוהר  טיםיהפרכלל השירותים  לפני מקסימליי  מחיריםרכיבי/סוגי    ם 

 . (למכרז 2'ג מסמך) -חההנ

 . (תנקודו 70המחיר )רכיב המלא בגין הניקוד  בל אתקת ,ור )אחוז( הגבוה ביותרעשיב נחהההצעת 

 A/B*70=C  ן:לנוסחה שלהל ההצעה ייעשה בהתאם חירד מקוני

 :הסבר
A – השירותיםוע ביצר לתביו הזולר חיהמ. 

B –  רותיםהנבחן לביצוע השיהמחיר. 

C -  רכיב האיכותהציון המשוקלל בגין.   

 : ל הסופיוקלהמשון קביעת הצי .ד

המשההצ  ציון העה  הציון  וקלל  חיבור  יהיה  בשסופי  הצייא  גיןניתן  עם  ההצעה  המשוקלל  כות  ון 
  . מחיר ההצעהן גיב שניתן

קול  פי שי, על  מועצההיה רשאית התהצעות,  ל  יינתןי שסופל המשוקלן הציון הן ביוי של שוורה  במק
ה הזהות  ההצעות  מקרב  בזוכה  לבחור  הבלעדי,  בנ"לדעתה  של  ,  ידרך  על  ווהצבעה  חברי  עדת די 

אשר   ,המכרזים המציע  למו  הינלדעתם    בהצעת  יותר  התאים  ה  יםשירותמתן  ים  ורקשמטעמים 
ו/אונאי הצעבת הפיננסיתיתנבא  אוו/  באמינות  או/ו  בניסיון  תו  ביצוע    ו/או  ות  ו/או ביכולת  בכושר 

ההצעות ה מבעלי  מי  של  כאשר    התקשרות  א הזהות,  הסופית  מרבתקבשר  ההצעה  את  הקולות    ל 
    .בשליטת אישה ת עסקדפהע ,להלן 10סעיף הוראות וזאת בכפוף ל ,רתיבח  הצבעהב

 אישה  טתליהעדפת עסק בש .10

מצי העונעל  הדריש  הע  המועצוש  תועל  צו  המקל  )תיקון ות  ומית  התשע"ו2מס'    )א(    )להלן:   2016-(, 
 עה, אישורגיש במועד הגשת ההצלה  ים,"(, לעניין עידוד נשים בעסקהתיקון לצו המועצות המקומיות"

ל בשליטת  ותצהיר  הוא  העסק  באפיו  חוב2לסעיף  ם  התאישה  לחוק  התשנ"ב  המכרזים,  .  1992-בת 
, במקרה בו לאחר 1950-תשי"אהת,  מיומקות ה ומועצצו הלת  הרביעי  ת ( לתוספ1)ה22עיף  בהתאם לס

א חת מן ההצעות היוא  עותבאותה מידה על שתי הצ  התוצאות מצאה הוועדה כי יש להמליץשקלול  
עת הגשתה, אישור ובלבד שצורף לה ב  רזבמכזוכה כתיבחר ההצעה האמורה    יטת אישה,ל עסק בשלש

 . יר כאמורצהות
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 כשיר שני" " .11
ה .א רשארכמועדת  תהיה  לבזים  שה במ  חורית  אחד,  ה   ההבא  ההינתו  צעציע  לאחר  הצעה  בדירוג 

כהכשיר השני  רביכשיר שני". ככל שסהזוכה, כ" ת לבחור תהא רשאי  מועצהה  ,ניר שכשי, לשמש 
 וכך הלאה.ם הרילאחש תמובמקו ודורג יהםתושהצע יםמציעב

 

השניה  של   וצעתה .ב תו   בתוקףוד  תעמ  כשיר  חודשעד  מיים  ם  עבוהתחלצו    ןתמיום  לזת   וכהדה 
מ  קוריהמ אחת  שנה  עד  היותר  שנקבעהולכל  האח  מועד  להגשת  כמועד  למכרז,  הרון  לפי הצעות 

אם  דת  במי.  מבניהםהמוקדם   על  יהצורך,  התבקש  השני  ךיארי  ,מועצהידי  תוקף   הכשיר  את 
 ספת.  נוה פוקלת תועצה

 

יחזור    ריהמקו  הזוכה  בו  מקרה  לכרז בכמי כזוכה ב הכשיר השנעל    זרשאית להכרי  מכרזיםועדת ה .ג
ש או  חוזה  עמו  ייחתם  שלא  או  מהצעתו  שהיאבו  סיבה  מכל  עמו,  שנחתם  החוזה  זאת  יבוטל   ,

 .הבלעדי עתהל דבהתאם לשיקו

 

  .ו כאלוגשידורככל  ,בהתאם תישלח למציע שידורגשני  ככשירמציע ה על הודעה מתאימ .ד

 

ה זו, לרבות קופך תבמהל לא תתקשר עמו   םא  העצמוי היעה כלפכל עילת תב היהלכשיר השני לא ת .ה
הכשירהכותיה.  האר עם  לשיק  התקשרות  נתונה  ההשני  דעת  תהא   מועצהול  והיא  רשאית   בלבד 
 מכרז חדש/נוסף. ו לפרסם המכרז א את אלא לבטל השני, ירלכש  נותלפ שלא

 

 יה זכיעל   הודעה .12
 מכרז. יה בוכה על הזכיבכתב לזתודיע  עצהומה .א

  מועצהולהחזירו ל  ,על נספחיו  , לרבותכרזלמרף  המצו   חוזה ההתקשרות  לם עדרש לחתוייכה  הזו .ב
  תו במכרז.ייזכ דברלזוכה ב מועצהימים מתאריך הודעת ה 7דין, תוך כחתום  הואכש

לימצ   הזוכה .ג ה  מועצהיא  חתימת  למעמד  המסעד  את  הפעיבו  איםהב  כיםמחוזה,  את  ולות  צע 
ביצוע  הבל  חתומה  יתבנקא רבות  ע  :תהבאו הזוכהביחיתהטחת  ביצוע  וזה  החופת  קובת  ויות 

המכרז נשוא  ההתקשר  השירותים  המצורף  בנוסח    ות,וחוזה  הביצוע  ;  לחוזה  א'נספח  כערבות 
  אים נהתעל פי    ההתקשרות,  רש בחוזהדביטוחים כנעל עריכת ה  ת חברת ביטוחמא  תוםאישור ח

 1נספח ב'  ים "חווהמצאת אישור קיום הביט  הוזלח  'בכנספח ף טוח המצורבנספח הבי  םפורטיהמ
 . לחוזה נספח ג'ת סודיות המצ"ב כלשמיר תחייבות; כתב החתום ע"י מבטיו ואינו מסויג הוא" כש

ימים מיום   7זירו בצירוף המסמכים הנ"ל, בתוך א הח, ולחוזה ההתקשרותעל זוכה שנדרש לחתום  .ד
  ל סעד בכ  גועפל  לבטל זכייתו וזאת מבליית  שאר  האת  עצהומ, המור לעילודע לו על זכייתו כאבו ה

 . מועצהלזכות ה ודיעמאחר ש

  ,רדעה או התראה, להתקשר בחוזה עם מציע אחי לתת כל הורשאית, מבל  צהמועה, תהא  כמו כן .ה
דע שיקול  לפי  לוזאת  לזוכה  הבלעדי.  זכתה  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  תהיה  עקב א  לפיצוי  ות 

 ו.   אחר במקומציע עם מ המועצותה של ההתקשר

ה מע  המועצהתקשרה  אישבאחר    ציעם  י  לוימי   ל  הזוכה,  חיההתחייבויות  הזוכה  לשלם  ה  ייב 
ההפרש  צהמועל ה  הכספי  את  ידי  על  שנבחרה  ההצעה  הוא,  ין  לב  מועצהבין  כלמשהצעתו  ל  ך 

בחוזה המפורטת  ההתקשרות  כ  .תקופת  לעיל  באמור  זכואין  בכל  לפגוע  אדי  סת  שיעמדוו   עד 
הה  העצמוה  לרשות הפרת  עקב  הזוכה  עצ  שנטל  יותיבויחתכנגד  הצעתו  הממו  על  הגשת  עם  ציע 
  ז.למכר
 

יידרש    הזוכה .ו השירובמכרז  את  תקצי  ים תלספק  הזמנה  לקבלת  ובהתאם  לאחר  ומה חת  בית רק 
היד  לומאושרת ע בהמועצהי  הנדרשים  יידרש לביצוע השירותים  הזוכה  המועצה תאם להנחיות  . 

 כרז.  המ מכיסמב הכל כמפורט  ,מועצהת רצון הביעוולש ה,מטעמ ו/או מי

 

יע לא יהא זכאי  הצעתו והמצ  על אי קבלת  ,להו לא התקבתודיע בכתב לכל מציע שהצעת  צהמועה .ז
כ שיפוי  או  פיצוי  מלשהלקבל  כןמועצההם  כמו  ה.  או    מועצה,  פרטים  למסור  מתחייבת  איננה 

ק לאי  לנימוקים  או  כלשהי  הצעה  עלבלת  פרטים  אלא  ה שנתההצע  מסור  ככל שמחייבים קבלה, 
 .כרזיםהמי ינד התאו
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 השירותים ותנאים נוספים  תמנהז .13

על  שר  בקיומו של תקציב מאו   ת, מותניהינה התקשרות מסגרת  ה והיקפהם הזוכשרות עתקהה .א
ה בצמועצהידי  ה  רכים,  של  התקציב  מועצההמשתנים  האישורים  כל  בקבלת  יים  וכן 

מ  מאת  הממשלוההשתתפות  אושרדי  שאמ  יםגופ   מאת  ה  לאחרים  או  לממן   ף תתשהורים 
השבמימו יהי ם,  ותירין  לא  בו  במקרה  שישנם.  לככל  לר  מועצהה  מאושר  כישת  תקציב 

ו התקצי/השירותים  האישורים  כל  יתקבלו  לא  ובייאו  לר/ם  ההרשאות  כמפורט או  כישתם 
לה  קבא נתשר לא  של השירותים יינתנו חלקם ו/או לאהזוכה  ל ידילעיל, לא יינתנו השירותים ע

 כך.  וכה כל טענה ו/או תביעה עקבלז או/ו יעיםלמצ היהת אלרשאה תקציבית ובגינם ה

  שירותים עו  יצולב  או להעביר  שירותים כלשהםביצוע הזוכה  לא להעביר לרשאית כלל    עצהומה .ב
לא    ספקלו ,  מועצההל פי צרכי  מעת לעת וע,  ו/או להזמין חלק מן השירותים  משתנים  קפיםבהי

 .ךכ ןיאו דרישות ו/או תביעות בג/ונות ל טעיהיו כ

ו/או להחליט  ל אלבט  איתשר  צהמועה .ג בלבצת המכרז  או  את השעצמה  ע  ו/או    חלקם ירותים 
ו/או   מועצההבלעדי של ה אם לשיקול דעתהבהתם, להחליט על דחיית רכישת חלק מן השירותי 

 מועצה . היםונטי רלו  יים רגולטוריים ו/או עקב שינו  מועצהבהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות ה
דלעיל  רז כאמורקרה בו החליטה על ביטול המכבמ ים/שדים חמכרז/  םרספלשומרת על זכותה 

 עליה.   חל ן הוש את השירותים או חלקם ללא מכרז, הכל בכפוף לדיאו לרכ/ו

ביצועו    המכרזבוטל   .ד נדחה  או  היקפו  הוגדל  או  היקפו  הוקטן  מכל  או  ממנו,  חלק  סיבה ו/או 
וי אף אם יגרם לו  פיצכל    ןבגי  תביעה  תזכו  כל תביעה ו/או  ו/או לזוכהע  למציתהא  שהיא, לא  
כאמור והמציענזק  הז  ,  לא  ו/או  שינוכה  כל  ייערך  ולא  וסוג  מין  מכל  לפיצוי  זכאי  וי יהיה 

לו.בתמ ה  ורה שתשולם  תשקול  המכרז  של  מוחלט  ביטול  את  מועצהבנסיבות  המציע    לזכות 
 . זכרמהעבור רכישת מסמכי  מועצהלו ל ידלם עששו החזר המחיראו הזוכה ב ו/

ההחלי .ה לדחומחלק  צע  לב  עצהומטה  ו/או  ביצוע  השירותים  מת  להחלק  חר, אמועד  שירותים 
הצעת בסיס  על  חוזה  בשינוהזוכה  ייחתם  העניין.  סבנ  יים,  זכותה    מועצההיבות  על  שומרת 

 לעיל.ט מפורתה כבוטלה/נדח םמנתלחלק השירותים שהז םי/ים ונוספ/לפרסם מכרז/ים נפרד

ה .ו שומרת  כן,  מימלהז  זכותה  לע  הצמועכמו  אהזון  יותר,  מאוחר  מועד  בכל  חלקי כה,  ת 
לא  שירותים  ה וביצועאשר  השירותים  ביצוע  בתחילת  כאמו  םהוזמנו  כבמקר.  נדחה  זה רה 

 ם המוגדרים בחוזה.שירותים שנדחו במחיר הצעתו ובתנאי םהזוכה לבצע את אותמתחייב 

רשאי  מועצהה .ז לדתהא  העומהמרוש  ת  פרטי  בדבר  אישור  יושא  יםדבציע  מצורל  עסקור  תן  ך 
עובד המציע המספק את    רוש החלפתרשאית לד  מועצההוכן תהא  השירותים נשוא מכרז זה,  

 לא.ם לשיקול דעתה המבעובד אחר, בהתא העצומעבור ה יםהשירות

 שונות  .14

כי מציע, לרבות .א לזוכה, לא    מובהר בזה,  בטענבת   בוארשאי  כביעות,  כל עצהומהלפי  ות  בגין   ,
קבועה, אשר    /, זמניתם השירותיהפסקת  ו/או    שירותים הת  הזמנ  ו/אוחוזה    לע  המבחתיעיכוב  

 כלשהם.  ג'או צד , על ידי מציע קטויינכתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם  רמו, אם יגרמו,יג

או  זה ו/וחהת  עיכובים בחתימ  קח בחשבון אפשרות שלכל מציע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי ל .ב
 . עקב כך המועצתביעה כלפי ה כל טענה, על ותרומהוא ע, וובקאו  מניתז ,יםשירותהת הפסק

( לצו המועצות  )ט 22ה  , ולתקנ1993  -ובת המכרזים, התשנ"ג  )ה( לתקנות ח21בהתאם לתקנה   .ג
 כי  סבור  אשר  מציע.  הזוכה  עהבהצ  לעיין  לבקש   רשאים  מציעים  ,1950  –המקומיות, תשי"א  

 למציעים  להתיר  דנגמת  אווה  ימקצוע  דסו  וא  מסחרי  סוד  מהווים  צעתוהב  םימימסו  סעיפים
  סוד : "להלן )  חסויים   לטענתו   אשר  הצעתו  חלקי   את  שמרא  יציין,  בהם  לעיין  רזבמכ  זכו  שלא
 סוד"  להיחשב  יכול  אינו  ההצעה  מחיר  כי,  יובהר.  למכרז  בי"  מסמךבמסגרת    ,"(רימסח

 לכ  פתישחל  ותהסכמ  שנתן  כמי  יוחזק  ,עתובהצ  יםחסוי  חלקים  יציין  אשל  מציע  ".מסחרי
  זכו   שלא  מציעים  יבפנ  להציג  רשאית  המכרזים  ועדת,  לעיל  האמור  אף  על.  ועתצה  כיממס

 ההחלטה.  מקצועי  או  חריסמ  סוד  מהווים   אינם  תהלשיט  אשר  ומידע  מסמך  כל,  במכרז
 . בלבד כרזיםמה ועדת דעת לשיקול המסור בהם העיון בעניין הסופית

  ין בו או נושא משרה בכל אחד עניעל  ב   הינוציע  מהשף  ו גבמציע ו/או כל    בעל ענייןאו  ו/  ציעמה .ד
לא   לתמהם  הציפעלו  כלשהויאום  אחר  מציע  הצעת  עם  המציע  ות  הזכשמורה    מועצהול  עת 

בהגשתפסול הצעות אשל נערך תיאום  כי  יימצא  ו/או לצורך הגשתןר  מכלליות   לגרוע  . מבלין 
 : ללת כוהצעו ר לעיל, תיאוםהאמו
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חו א.   של  מפורשת  עוסמכל  הבנה    וא  הזכריתה  אג  כלשהו  ם  גוף  או  אדם  -דם  גוף   למעט  או 
בע ענייןשהינו  מח  -במציע    ל  מימון,  פעולה,  שיתוף  עלויות,  נכסים,  ם,  יריבעניין  העברת 

 טרטגיות, הכל בנוגע להצעה וכיו"ב. סא

לאדם או לגוף  או גילויו  ע  מיד  רסוםצורה אחרת, פב  דעכאמור או החלפת מיקבלה של מידע   ב. 
כמציל  ידועכאשר    ,הושלכ עניע  בעל  הוא  הגוף  או  האדם  נו י  או  משרה  ין  או    או שלוחשא 

 עובד של מציע אחר.

,  חוזה ההתקשרותויותיו לפי הזמנה זו ולפי  ותיו או התחייבכוית זמציע איננו רשאי להמחות א .ה
בביר  רשאי להעאיננו  והוא    ן, לצד שלישי,כולן או חלק כולם או חלק וע השירותייצאת    , םם, 

ברין  שימב הסכמת  ן,  יפיקעאו  קבלת  ללא  שלישי,  ובה,  מועצההלצד  ובכתב,  תאם מראש 
החוזה בכך  להוראות  אין  כאמור,  הסכמה  ניתנה  מהתחייבויולג  כדי.  לפי  רוע  המציע  של  תיו 

 מציע בכל מקרה. החוזה תישאר של ה ועיצהזמנה זו ולפי החוזה, והאחריות לב

ים למציעים למטרת הצעת מסרם נהועדי הבל  הניניקו  מועצהכושה של הרז הינם רהמכ כי  מסמ .ו
יק  ה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתה, ולא לשום מטר, כאמור במכרז זמועצהת להצעו
 ם אלא למטרת הגשת הצעתו. ם ולא ישתמש בהאות

או דו   אמההת  אי  ,סתירה  מקרה של  לימים זה את זה. בכל יש לראות את מסמכי המכרז כמש .ז
הממש תנאי  בין  הזחות  וראוהל  רז כמעות  הוראותנספחיםה/תרו קשתהה  תכרענה    החוז   , 
 .  מועצהובהתאם לשיקול דעת ה ,פי העניין ל ם,נספחיה/רותתקשהה

 

 

 

 

 

____________________ ____ 
   קרן גריןגב'  

 מועצה ראש ה
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 'גמסמך 
 ן ית קדימה צורהמועצה המקומ
 

  ראווי ג ות מיזוכ רע מ של  ותיקונים טפתקה שותחזו ל   09/2022 ' מספומבי  מכרז
 ת ציבור וחינוך בקדימה צורן וסדבמו 

 

 חירוהצעת המ  יבות המציעיהתחכתב  
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 רן צו ימההמועצה המקומית קד

  _ מצהיר כי קראתי בעיון את ______________ _ ________________  ,( .ות.ז   מלא   )שם  אני הח"מ .1
וה המכרז  מסמכי  בזמגי  נינכל  שהצעתי  את  ש  שלניותיקו  פתטולתחזוקה  אוויר מי  תוכער מ   ם    זוג 

וחינוך ציבור  צורןהמועצה המקומית קד  ורעב  במוסדות  ל  ,ימה  )להלן: מסמכי המכרז  הכל בהתאם 
   ."(רותיםישה"

 ז. אשר צורף למכר זה ההתקשרותוחבהתאם לתנאי את השירותים  מועצהספק לוניין להנני מע .2

 תונות, כלייעים בעצלמעה  ודם ההסולרבות פר  ,בנתי את כל פרטי המכרזהוראתי  קכי    ,הנני מצהיר .3
וכ המכרז  תמסמכי  ההמכרז,    נאיי  המבוקשים  שירותה,  םותישירמפרט  האחרים  הגורמים  ים וכל 

הנני לכך קבעתי את הצעתי.    , ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאםיםתהשירופיעים על  המש
הפרטים   כל  את  השירות  נוגעיםהיודע  ההתחייבויות    כלאת  י  עצמ  עללקבל  יע  צמאני  ו  יםלאספקת 

 ו/או כל חלקהשירותים  לספק את  ת, ובכלל זה  רז בלא כל הסתייגוהמככי  והתנאים הכלולים במסמ
 .   בהצעתי שציינתי ההנחהוי אחוז יכבנבהתאם להצעתי,  םהמ

עבאו  תיבדק .4 הדרפן  כל  את  ומקצועי  המגבצמאי  התנאים,  העלישות,  פר  לויות,ות,  וכל   טהסיכונים 
ולקיום התחייבויותוירהש  ועלביצר  ואחר הקש נשוא המכרז  במועדן    ייתים  פי המכרז,  ובמלואן, על 

ל  תיבירר ביכו  תיידאוו  בקשר לכך  יכל פרט הדרוש  יהיה  כל התחייבויותי  ילתכי  פי    ילקיים את  על 
 זכה בו.א המכרז אם

 מתחייב בזאת כי:ום מסכי ,אני  מצהיר .5

ב .א הידהנני  הכשיותיחהמומ  סיון,יהנ  ע,על  הרו,  ההיתרים תנושיורית,  הציוד,  האדם,  כח   , 
לרהד  ריםוהכישו השירותושים  המימון    יםמתן  מבחינת  גם  המכרז,  מבחיונשוא  נה  גם 

 .מסמכי המכרז עית, בהתאם לכלומקצ

בכל התנאים   .ב עומד  ההצעה    הנדרשים  המקדמייםהנני  כמפורט במסמלצורך הגשת    ך למכרז, 
ב')המכרז  תנאי   הנדרשים צמ  נניה  ראיהול,  3סעיף  ב  (,למכרז  מסמך  המסמכים  כל  את  רף 

 המכרזים   דתעו  , לעיל  המפורטים  מן  אישור  או/ו  מסמך  אצרף  ולא  במידה  כי   לי  דוע . י4בסעיף  
 . הצעתי  את וללפס עלולה

 מךסמ/מידע  כל  להציג  ניממ  ולדרוש  לחקור  הזכות  שמורה  המכרזים  לוועדת  כי  לי  ידוע  עוד .ג
פיננסית יא,  ותיחימומ  ,י ניסיונ,  י תכשירו  להוכחת  שיידרש  סףנו   לביצוע   התאמתי ,  תנות 

  א מלו  את  לוועדה  למסור   חייב  אהיה  ואני  ,המלצות  לרבות,  המכרז  נשוא  יםרותהשי
, כאמור  כלשהוא  ניתוח  או  הסבר,  מסמך  למסור  אסרב  אם.  דעתה  תנחלה  המסמכים/המידע
 .הההצע את לפסול ואף ניהיע  ראות לפי מסקנות להסיק המועצה רשאית

מס .ד מוגהנני  המכשהיא  הינבח  כלל,  נשוא  השירותים  את  לספק  הדרישות ורז  ,  כל  את  לבצע 
פי   על  המכרזוההתחייבויות  המיות  מצעבא  ומסמכיו,  הוראות  האדם  האמצעים  כוח  וכל  ומן 

קבע ייש  בלוח הזמניםעמידה  לרבות    צועית,ותים בצורה מקלספק את השיר  הנדרשים על מנת
השירותים,לביצ כ  וע  להוראותבן  וכ  רזהמכ  כיבמסמ ורט  פמהכל  ידי   התאם  על  שימונה  מי 

לי כי תנאי וע  יד  שיינתנו לי מעת לעת.  ,"(המנהלזה )להלן: "  כאחראי מטעמה למכרז  העצומה
  ז. ינו תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרה זה

 ן.  ידכ יום מלוא התחייבויותייתוך ק  יהצעת מחירי לעמוד בש באפשרותהנני מצהיר כי י .ה

יבויותיי  ה, אבצע את התחיוזבח  יתיתתקשר א  מועצהמידה ואזכה במכרז והבי  , כיבמתחיי  הננ .ו
המכ למסמכימכח  בהתאם  בשלמותן,  פי,  והחוזה   כרזהמ  רז  די  ועל  תקן  כל  ו/או  חוזר ן  ו/או 

ו/או הנחייה  התחייבוי  הוראה   ו/או  קיום  המכרזלצורך  נשוא  המלאה  צור  יעותבלש  ותיי  נם 
    .מועצהה לשהמנהל ו/או 
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  מידי   קשר  על   ראשמו  ,חוזהב  עימי  רקשתת  מועצהוה  במכרז   ואזכה   במידה   כי  יב יחמת  ניהנ  כן .ז
  טלפון ,  פלאפון )  קשר  מצעיאב  שימוש  תוך  שרותתקהה  תקופת  במהלך  המנהל  עם  ורצוף

 (.  ב"וכיו

  ו ולפי החוזה, כולן א   זה  מכרזפי  י ליאו התחייבויות   יי להמחות את זכויות  ייב שלא הנני מתח .ח
ל השירותים,  ינינ וא  י, שליש  צדחלקן,  ביצוע  את  להעביר  במישרין לם  כו  רשאי  חלקם,  או    או 

. תאם להוראות החוזה, מראש ובכתב, ובההעצומבעקיפין, לצד שלישי, ללא קבלת הסכמת ה
והאחריות   החוזה,ולפי    מכרז זהלפי    יכך כדי לגרוע מהתחייבויותיניתנה הסכמה כאמור, אין ב

 . רהכל מקב ישאר שליתלביצוע החוזה 

לעובדמ  יננה .ט קרבה  בעל  אינני  כי  על  וכרא  מועצההחבר  ל או  ו/  צהמועה  צהיר  חתמתי  לכך  יה 
 למכרז. 'טכמסמך   התצהיר המצורף

זה,    מסמךהוזכרה במפורש ב  המכרז, גם אם לא  מסמכיהמופיעה ב  תכל התחייבו  ידוע לי, כי .י
   אותי.חייבת מ

 
 שלהלן.בהצעתי  רטופכמו ניה ,כרזהמנשוא  םיתמתן השירוידי עבור  על וצער המהמחי .6

 

מצהיר .7 בהצע  יםמחירהי  כ  ,הנני  המחירהכלולים  זהה  מתןעבור  ,  ת  מכרז  נשוא   ויםמהו  ,שירותים 
מכל   , בין מיוחדות ובין כלליות, את כל ההוצאותכוללים  ו  י בגין ביצוע השירותיםתשלום מלא וסופ 

שהוא וסוג  הות  הכרוכ  ,מין  לבאספקת  ביטוחים,    רכש  אותצוהיתר  ה  ובין  , הצעמושירותים  עבודה, 
  מתן ת תחלההתאמות המתחייבות לצורך הרישוי והיתרים,  זרים וכלי עבודה,אבים, תנאים סוציאליי 

  רז.המכ מכח  יתיהתחייבויוביצוע וכל דבר אחר הדרוש ל  ,וכיו"בשירותים מבין ה םכלשה יםשירות

המכרז, על כל הכרוך   אונש  יםותהשירן  מתבגין    תפכל תמורה נוסלי    תשולם  כי לא  ,בזאתלי  מובהר  
ידיה  ריםמחי, מעבר לכךב על  ע  ,מוראכ  מוצעים  בשיעורו  דין, אשר  ל פלמעט מע"מ,  ידלם  ישוי  י  על 
  .מועצהה

 
  השירותים  לצורך  קויועס אשר העובדיםזהותם של  לאשר את  לדרוש רשאית  תהא מועצהה כי לי ידוע .8

 דעתה  לשיקול  בהתאם,  אחר  ובדעב  דעוב  תהחלפ   שלדרו  איתשר  מועצהה  תהא  וכן,  זה  רזמכ  ואשנ
  .דיבלעה

המנויות    את הפעולותבמועד  ע  אבצלא  אחזור בי מהצעתי ו/או אם  וע לי שאם  יד  כי  ,אני מצהיר בזאת .9
מקצתן ,  עילל או  התחייבו  ,כולן  כל  האו  אחרת  כלשהי  זכ  מכרז,ה  במסמכיכלולה  ת  את  תי ואאבד 

ה  קשרלהת רשאית  הת   מועצהוה  מועצהעם  לרשות  לכ  יפ  ל עעול  לפא  שיעמדו  סעד  או  עקב    הזכות 
 ז.טל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרתחייבויות שאני נו הה פרתה

עם מציע    מועצהה  וי עקב התקשרותענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצתהיה לי כל ט  לאכי  יר  הנני מצה .10
מתחייב,  .  אחר במקומי הנני  במקרככן  תי  בו  מ  מועצההתקשר  ה  איצעם  כאע  דלמוחר  ה ייהל,  עיר 

 . עתירה על ידה לבין הצנבחה שעליי לשלם לה את ההפרש בין ההצע

 כדלקמן: ידוע ומוסכם עלי  .11

על    יקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושרעימי וכן הההתקשרות    ,דנן  כרזבמ  במידה ואזכה .א
ה גזברות  בצר מועצהידי  ה,  הכים  של  האישוריםבקב  וכן  צהעמומשתנים  כל  ים  בייצהתק  לת 

והגופים האחרים אשר אמורדשרל מש  תפותשתוהה במימולממים  י הממשלה  ן  ן או להשתתף 
   יו.החוזה ו/או שינויים רגולטוריים, ככל שיה

כל האישורים יתקבלו    ו/או לא  לרכישת השירותיםתקציב מאושר    מועצהל  לא יהיה במקרה בו   .ב
לא    וא/ה ו וכי הזידל  ירות עשהלא יינתן  ,  כמפורט לעיל  םכישתרו/או ההרשאות ליים  התקציב

 כל טענה ו/או תביעה .י יה ללא תהית, אה תקציבהרשנו לא נתקבלה בגי יינתן חלקו אשר

 רזוהיא רשאית לבטל את  המכ ,שהיא, כולה או חלקהלקבל כל הצעה ת ייבמתחה איננה מועצה .ג
חל הזמנת  על  להחליט  בלבד,  ו/או  מהשירותים  להבק  ובהת  דעתה  שיקולתאם   םאהבלעדי 

ים /ד לפרסם מכרז/ים נפרית  זכא  מועצהה ויועברו אליה בפועל. כן התשו לר  דושיעמם  לתקציבי
 ה.  ם לונוספ/ים לרכישת יתר השירותים הנדרשי

בקשר    בכל הנוגע ו/אותביעה  ו/או    טענה ו/או דרישהכל    יתהיה ל  לאת מפורשות, כי  הנני מצהיר בזא .12
, מכל  מועצהים על ידי השוקהמבם  רותישייקף הבה  והועו או שינוי כלשית ביצז, דחירהמכ  עם ביטול

מפורכמ  סיבה שהיא, דלעיל.  לגרט  לקבלי  זכאי  אהיה  לא  דלעיל,  האמור  מכלליות  פיצוי ת  לבוע  כל 
רז בהיקף  המכ מכוחהשירותים יצוע ה בגין בכל תביע  י נזק. כמו כן, לא תהא ל ייגרם לאם  ףאבגין כך 

 . מסוים
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מת שלבה  , בגין כל עיכוב מועצהרישות כלפי הדב   או  ותבטענ,  בתביעות אוצהיר בזאת, כי לא אבי מהננ .13
הפס  יםהשירות איםהשירות  קתאו  יגרמו,  אשר  קבוע,  או  זמנית  י,  מהליכגרמם  כתוצאה  משפט ו,  י 

 ישיים כלשהם. דדים שלשיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צ

 כרז. מבציעים אחרים עם מתיאום ו/או  רמוגשת ללא כל קשזו  יהצעת .14

שת ההצעות כפי מהמועד האחרון להגים  ימ  90וקף ותחייב אותי במשך תקופה של  תב היהת  י זועתהצ .15
ו ממני, על פי בחירתה, להאריך  וש מהבנק ארשאית לדר  המועצה י  י כשהוגדר בתנאי המכרז. ידוע ל

ת ואת  במכרז,  כמפורט  הערבות  הארכוקף  הערבכי  תוקף  משמות  הארת,  וכעה  ההצעה  תוקף    י כת 
בו מהצעתהף  תוקת  הארכל  באם אסרב כמציע שחזר  וערבות, איחשב  ט ות תהיה רשאית לחלהרשו 

בהלי ולהמשיך  הצעתי  את  לפסול  ערבותי,  האת  בהצעת  מכר ך  ולבחור  אז  הסכים  מציע  אשר  חר 
הייתה אמור,  כהוארכה  שערבותה לא  ת כאמור, וזאת אף אם ההצעה  לבקשתה להארכת תוקף הערבו

 .הצעה עדיפה

ב  זו  יהצעת .16 ייבת  עומדת בתוקפה ומח  היא, וי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקוןתבלת וזרי חולתהיא 
 . אותי כאמור דלעיל

המועצה .17 כי  לי  לה  ננהאי  ידוע  ב  זמיןמתחייבת  הכלולים  השירותים  )לרבות  את  נספחי  על  אלו  חוזה 
ף  בהיק   ,(למכרז  2'ג  מסמך)  -פני הנחהליים למקסימ   םתים ומחיריגי השירורכיבי/סומסמך  בהופיעים  

ים, נתונה ותם ו/או כמות מסוימת מהשירמסוימי  שירותיםוההחלטה האם להזמין    ,בכללאו  ים  מסו
 חלט של המועצה. המוי ולשיקול דעתה הבלעד

 
מסמכי  ל    2, ג'1ג'  מסמכים)  קסימלייםירים המהמחרכיבי/סוגי השירותים ו את מסמךחנתי  ובראיתי   .18

   המופיעים בו. םיסימליקהמת התעריפים וא (המכרז

 

הגשת  לי  ידוע .19 למכרז  הצ  כי  התחילהלן  עה  לבצע  מהווה  במפרט יבות  הכלולים  השירותים  כל  את 
רכיביובהשירותים   והמחהשירגי  סו/מסמך  ג')  קסימליים המ  ים ירותים  ג'1מסמכים  מסמכי ל  2, 

הנעיבשסכום    חתתבהפים  ימליעור המחירים המקסשי)בבתעריפים בהתאם להצעתי    (המכרז  החור 
כל תמורה כאי להיה זאולא    וראמכ  יייב לבצעם באופן מלא, במחירי הצעתתחמ  הנני  ,המוצע על ידי

 . רט השירותיםמפם בכלולי ה נוספת בגין ביצוע שירותים

 
זו  תעהצ .20 השירו/םרכיביה  ירימחלס  ביחניתנת  י  בי  רכי  מסמךבם  ורטיהמפ  תתים/העבודוסוגי 

  .להלן למכרז 2'ג כמסמך ורףמצה ,קסימליים רים מחיומ השירותים

 המצ"ב למסמכי המכרז  טהמפר  וא ים נשא השירותומל  צע אתיב לבהנני מתחיבהצעתי זו  כי    יל  עדוי
 . שירותיםביצוע הבגין  תפ תמורה נוס כלכי לא תשולם לי  לי ועיד .יתחירי הצעבמ

ת  יבחימו  הפקודת בתמוע   יא, והוןיק לתאו  וי  נישל, ל ויטבלת  ננית   וזרת ובלתיי חבלתא  הי  וז  יעתצה .21
 . ילעלד רוכאמאותי 

המפורטים במסמך    םי מחירהתאם לבהמכרז    אנשו  תיםירואת הש  לבצע   תחייבהנני מ .22
השירותים    להלן  ,למכרז  2'גכמסמך    המצורף  , מקסימליים   ריםומחירכיבי/סוגי 

אחוזים(  :ילים)ובמ  ______%  של  ור  יעבשהנחה  כום  סבניכוי  ו  ________,  
 . (ובתוספת מע"מ כדין)

 

    .דלבב וז הנחהאחב בו קנל יש  •

 (. 3.25%לדוג': )לאחר הנקודה העשרונית.  ותספר 2עד הכולל עור הנחה לציין שי תןינ •

ניתן   • הצעלא  ל  הווהמה  הלהגיש  בש  יםתעריפ תוספת  ג'המפורטים  שי   -2מסמך  על  הצעות  עלו 
 יפסלו. יםהמקסימליים תעריפ ה

 . נחהה 0%הצעה של  להגישניתן  •

 

  2'ג  מךסמ)  -מקסימליים לפני הנחה  םומחירי  תיםירו גי הש רכיבי/סומסמך  ב  בתבכבים  קוהנתעריפים  ה*   .23
   ."מעמ םכוללי אינם  (למכרז

 
לי   .24 בגין  וסו א  מלום  תשל  המהוו  התמורהכי  ידוע  בין  ל ההוצאותכ  את  ת כוללו  שירותים ה  ביצועפי   ,

ובמי כלליות,וחדות  מ  ין  פ  חוזהבביצוע הת  הכרוכו  ,וסוג שהוא  יןמכל  בשי תנאעל  ומהווים  ות  מל יו 
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למל  וייסכ כיי  תחייבויותהכל  א  לרבות  החוזה,  רנשוא  כלי  ציוד,  אדם,  ביטוחיםוח  אישורים כב,   ,  

 צה.מועשולם על ידי היר אשדין  ל פיבשיעורו ע ע"מסף לתמורה מוויתל, לעיעל אף האמור וכיו"ב. 

 
  לק ין חאו להזמ/ו  פים משתניםקתים מכוח המכרז בהיית להזמין את השירושאכי המועצה רידוע לי   .25

הזמנת  בים  רותהשימ דחיית  על  להחליט  ו/או  מלבד  למועד  בהתאם  השירותים  הכל  יותר,  אוחר 

חלקם באמצעות   אום  את השירותי  המועצה לבצעכן, רשאית   מוכ  בה.קצילשיקול דעתה, לצרכיה ולת

 .כל טענה בגין כךלי   לא תהאוראות עיניה י אחרים, לפ ספקיםדיה ו/או עוב

 
 __ ______ _______________:______.ת.ז./ח.פ   __________ _____ ______________:עהמצי שם

 _______________ ____ ________________ט:_ )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפר המציע תיאור
 _______ ________________________________________________ ______________ ת:כתוב

 ________________________________ ________ __ ___________________ : ___כתובת דוא"ל
 ________ ________________: ________________________________________פלאפון /ןפוטל

 : המציעוסמכים לחתום בשם המם פר הזיהוי של האנשיומס שמות
___________________________________________________________________ _ _______ 

 ___________________________ ___________________________________ ______ :_ותחתימ
 ___________________. ___ תאריך:

 
 שותפות וכיוב'(,  ד משפטי, חברההוא תאגי )כשהמציע ה:ימחתור איש

 ם ע"י: תחמך דלעיל נכי המס "ח מאשר בזאת___, עו"ד/רו___________________________ הח"מאני 
 ________ ______ ___ת.ז. _____________________ה"ה _

 _______ ____________ת.ז. _____ ___________ ה ____"ה
 בפני.מסמך זה חתמו על גיד, וכי תאה ___ ולחייב את__ ______ בשם התאגיד:ם תולח כיםוכי אלה מוסמ

____________ __    _____________ ___ 
 החתימ     ךתארי           
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 1'גמסמך 
   וכתב כמויות ם  ותיהשיר   רטמפ

 

 אים: ו הוראות הפרקים הבעל הספק הזוכה יחול .א
 

 . לעת נו מעת יעודככפי שוקנו מכוחו תוש תוהתקנו 1965ה "תשכ התכנון והבנייהחוק  •

 לקיו. על כל ח 1001ת"י ות כל תקן ישראלי רלוונטי, לרב •

 העורף המעודכנות. חיות ותקנות פיקודנה •

 יות ביותר.ת והעדכנטיווונש הרלת כיבוי אנציבו -ות מכ"רחינה •

 הרלוונטיות לפרק זה.  -תמימקוההרשות הנחיות  •

 ין כל הדרישות.חיות המחמירות מבהנו היחול ,ק או סתירהבכל מקרה של ספ •

 

 ט זה. ל חלקי מפרלקרוא את כעל הספק חלה חובה  .ב

  חית ת להפיא תהא רשאיוה   הצהמוע  אתייב  שירותים זה בכדי לח הערכות במפרט  אין ב, כי  יובהר  .ג
 יה.  שות יר ודתה ל דעמזגנים בהתאם לשיקואו להוסיף ו/
 

 תיאור כללי:  .ד
ים המותקנים  יקונים למזגנים מפוצלשירותי אחזקה ות  תן מ  םיכוללז והחוזה  מכרהשירותים נשוא ה

 קופת ההסכם. ך תמש ים שבאחריות המועצה, לכלבמוסדות שונ
 
 .  ("ב למפרט זה)מצים ונמוסדות השנים בגזסקר מצאי מ הכנה למפרט זה בוצעכ

ה ברשות  כי  מפוצליםמזג  400-כ  הצעמונמצא  מתוכם  נים  יותר  בטבלה   377  -כ   או   שלהלן   נרשמו 
דלוקבח ולפי  לאתרים  ויצרן  ה  )ישנם-גם  עילי  קירי/  מסוג  המזגנים  מרכזיים    רוב  מיני  מזגנים  גם 
 (: גדולים DX ועלים אומת

 
 משני  םוירה של מיקפס שורה תוויות  

 237 תדיראן 
 52 טרהאלק

 40 עוצמה 
 38 טורנדו 

L.G 6 
יחידות יוניק גדולות +     4

 פח  תעלות
1 

 1 מרפי ריצ'רד 
Spectra 1 

 1 רג' פ
  סכום כולל 

 2 תמר ןג  8 גן אלון  97 תיכון עודד  /בי"ס גוונים 
 2 מין גן יס  7 גן גפן  62 בי"ס ניצני השרון 

 2 גן האלה   6 ב לחסגן  41 לון  בי"ס יגאל א
 2 נית ל כ ןג  6 גן דולפין  37 לב רן ס "בי
 2 דף צ גן  4 גן רימון  37 "ס יובלים יב

 2 גן מרגנית    4 גן ערבה  35 ב"ס אור תורה 

 2 גן רקפת   4 גן גלים  69 ג צורן הרצו ב"ס 

 2 גן מרים   4 גן חצב  378 בבתי ספר מזגנים סך הכל 

 2  גן תות  3 ני צבעו ןג  
 2 גן סביון   3 סדגן ה  
 2 גן ורד   2 ה צעירה יבטח  
 2 גן אופירה נבון   2 תוונית ס גן  

 2 גן חרצית   2 ן צחור שושגן   

 3 גן לילך    2 ד לפיגן ברכה   
    3 גן נופר   

 90 סה"כ גנים      
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ם, או  ינת של מזגכמו  ו עלן זה או אחר אלמידע מדויק על מזגטבלאות אלו כדי להתחייב  ט במפוראין ב .1
ן בה  אי  אשר,  הערכה בלבדעל  מדובר  ות,  ת המצורפוזרכנסרקו לטבלאות המש  ח'הי  של   הפיזי על מצבם  

 .ייןעמה לכל דבר וענמט מי ב את המועצה ו/אוייכדי לח

 

ויות  המציע את כמג לספק  לתת מושמטעם המועצה על מנת  נאסף על ידי עובדים  אינו מדויק והמידע   .2
 עצה.בי המוחרפיזורם בם והמזגנים, גודל

מבשירותים    נתייונעמ  עצההמו .3 עבלביצ  ש ראקבועים  תיקון    ודותוע  או  אחזקה  מזגנישירותי  ם עבור 
מסוג מיצרנים  שו ים  מפוצלים,  ומשנתונים  משנה, שונים  שגילם  כך  תקופת    נים  כל  במשך  שיפורטו 

המוהש המזגנים  כל  ועבור  שבאחריוקתירות  באזור  תלוי  נים  ללא  המועצה  גילבתות  מצב   ו א  צרת, 
   המזגנים.

 

כמפורט  ק המציע  פסה  על .4 ובמסמך    במסמכייהיה לספק השירותים  יבי/סוגי כר המכרז, לרבות בחוזה 
במידה  .  ם להזמנות המועצה כפי וככל שיוצאו מעת לעתא, בהת'2שבנספח גלה  בטבכמופיע    השירותים

במצאי חלקי ל  ולספק אין  מ  –  מזגן מסויםחילוף  עליו לספק  חליפי עזמ  חלק  וא  זגןיהיה  לגן    ון תיקד 
 . קלההת

 

והיה ובוצע שירות שלא נקבע לו    הזוכה,  סף בהצעת המחיר של הספקב בו לא הוגדר שירות נומצ  בכל .5
מנהל האחזקה  קרה בו  למעט במ  ,בלבדאת שירות בסיסית"  ה ב"קריהמועצ  תחויב  ום לחיוב,סכ  ראשמ
לה ידי    מהותחעבודה    הזמנתקבלן  וציא  על  החתומאושרת  מטמימורשי  המועה  ם סוכובה    ,צהעם 

 . מהמחירים המקובלים בתחום גנו חורנקוב אשר איבמפורש על תשלום בסכום 

 

"קר  ויבוסס  יםהמחיר .6 מחיר  בסשי  יאתעל  לבדרות  מפוצליסית"  מזגן  ותיקון  או    יקה  סוג שהוא  מכל 
פה של  חלהוקון  + תייאה  ב כפול של קרויח  הים שונים )לא יהילפח  של ן שיכלול אספקה והתקנה  לתיקו

 שיפורט בהמשך. של חלק/ תיקון וכו'( כפי או חיוב של אספקה והתקנה של קריאה  בחיו אלא קים,חל

 

י הסף  י מוסמך, כהגדרתו בתנאני הגעה וטיפול של טכנאמיע יתחייב על זהמצפק  זמני הגעה וטיפול: הס .7
 ן:קמלד"( כהטכנאי) להלן: "

 וחגים.   תותבש למעטבוע ימים בש 6 – תייסבסקריאת שירות  .א

בשירו  תיאקר .ב מחימ  6  –ום  חירת  תוספת  תהיה  בשבוע,  קבועהים  במסמך  כמפור  יר  ט 
ב  -התעריפים המקסימליים בחירום  יאת"קריגיע טכנאי לטפל  שעות מקריאת    3תוך  "  שירות 

 ם. בתות וחגיט שלמעהשירות בכל שעות היממה 

 . יותרות לכל השע 6עד  לפטות 10:00ה פתחה עד השעכל קריאה שנ .ג

 ת. למחר 14:00ד מקסימום השעה וע 24תטופל עד  14:00ה עהשעד חה קריאה שנפת לכ .ד

 .  10:00ה ר שלמחרת עד השעבוקה ב תטופל כאילו נפתח 14:00כל קריאה שתפתח לאחר השעה  .ה

  בבוקר   10:00ד השעה  כאילו נפתחה ע  שון ל ביום ראשבת תטופ  –קריאה שנפתחה בימי שישי   .ו
 ם ראשון. ויל ש

ילו  אכועד הראשון לאחר סיום החג ותטופל  במה  חפתו נאילב חג תחשב כר ענפתחה בקריאה ש .ז
 ביום שלאחר החג. 10:00עד השעה  נפתחה

טיפול .ח קרי  -זמן  הלשיאה  מרגע  על  יהיה  תוך  ספרות  התיקון  את  לסיים  הזוכה  שעות    24ק 
תוך  חר  ריםובמק ר  72יגים  וזאת  שדיווח  שעות  לאחר  כק  האחזקההנלמך  על  המוע  ל  צה  של 
 ים. מנבז זוגה חריאת אישורו ל לוקיב

 
ק את התקלה, יוציא "דו"ח תקלה" הכולל את היום קריאה יבדוהטכנאי מטעם הספק יגיע לאתר ה .8

, בהתאם אישורדיאגנוזה של התקלה מה נדרש לתקן והצעת מחיר לין את הקריאה, ההזממי  השעה,  
ס ופל טם עו חתעממי מט  ומועצה אמנהל האחזקה של הש  חרלא. רק  כרזעה נשוא המלתעריפים וההצ

יפורטו אם  התקלה לאלתר תוך החלפת החלקים ש  את  נאידוח תקלה" מאושר לתיקון, יתקן הטכ"
צה  ם המועאריך ושעה אותו יעביר לאחראי אחזקה מטעעם ת  שירות חתום "ח  דו  יידרש לכך ויוציא

ם  לאשר תשלוי  דכבלן  הק  של   הצעת התיקון ר  ושאיב  )איןצא אחת לחודש.  משך יצורף לחשבון שיוובה
 .צעת הקבלן(מכרז והה יפיתערל עברמ
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 יסית תכלול: בסת שירו קריאת .9

 

מס .א באתר  לשירות  קריאה  והפקבלת  מסוים  למזגן  בכתב  לא  ניהוים  קשר  נהל מ  מטעםיש 
 האחזיקה של המועצה. 

 אליו הוא הופנה. אליו הוא הוזמן ולאיש הקשר הגעה עצמאית לאתר .ב

על ידי  קה של מצב גז הקררדי, בליתשמה חדיקגעים ובק מוזילטר, חימזגן, ניקוי פה לש יקהדב .ג
נ  לחצים,בדיקת   מכלולים  שימון  צריך  אם  לחץ  הששחרור  מסבים  וגירוז  יקון  ות  למהעים 
 בדודים.

אחז את  הוצ .ד למנהל  בכתב  דיווח  התקלה,  של  בקדיאגנוזה  אישור  וקבלת  המועצה  של  כתב  ה 
 .ת המחיר למכרזעצהפי  להמשך טיפול על

חלד  לההתקאם   .ה בהצעת  יש  ים  ק מסוורשה הזמנת  יסו  המחיר תוך כמהלציין   פק, לספקזמן 
 ת השירות.  ריאמק שעות  72ומקסימום תוך  ולסיים את התקלה כמה שיותר מהר

 חייה.בצורה שוטפת ללא עצירה או ד  ינה דורשת החלפת חלק יש לסיימה בטיפולקלה אאם הת .ו

 
שפה .10 דו"ח  בכת קת  כחירות  את  שיכלול  מב  שבול  העצה  ותעוד,  אחרוחלף  השירות נה  לש  יותת  על 

 .משךבזיהוי ומעקב לה -וקתוט שם המזגן ומיקומו, תוצרתו ותפתוך פירוהספציפי שבוצע למזגן 

 

 יסית: סרות באת שיתוספות לקרי .11

ת ישולם  היא שבכל קריאה  בסיסית"  הכוונה  של  קהאספ  אועריף "קריאת שירות  או    והתקנה  חלק 
מח מסוימים  קריאהולכ  ן. מזגלקים  בכל  שירות  בפ  יים שתסת  מר,  החלעולות  דורשות  חלק  שלא  פת 

ה בתחויב  ורק  בסיסית,  שירות  בקריאת  החלפמועצה  דרושה  בהם  חמקרים  הסכום  לק  ת  של  יגבה 
את,  ז  כלנוסף.  יאת שירות בסיסית או אחרת בתיגבה קר  ולאספקה והתקנה של חלק מסוים  מנט אאל

ו תיאך  אם  ותאושררק  אחז  לעלות  התקנה  דרשנה  מנהל  שלידי  לפני  ועצהמ  קה  בכתב  ביצוע  ה 
 . בוצעוות שיר העבודבין שא העבודות.

 ציפי המטופל. ספה ןגלהנחיות יצרן של המזמילוי גז קרר בהתאם  .א

 תקנה של כרטיס פיקוד של מזגן מפוצל. ה והאספק .ב

 ר.יקה והתקנה של שלט אלחוטי/ קאספ .ג

 ל קבל. אספקה והתקנה ש .ד

 . עע/ תקשקל אספקה והתקנה ש .ה

 ייד. מא נועשל מ אספקה והתקנה .ו

 מעבה. אספקה והתקנה של מנוע  .ז
 פקה והתקנה של מאיץ למאייד. סא .ח
 מעבה. ה של מאיץ לאספקה והתקנ .ט
 ה.למעב ת הנעוהתקנה של רצועקה אספ .י

 אספקה והתקנה של מדחס. .יא

 של רגש טמפ' באויר חוזר. אספקה והתקנה .יב

 ד. יייבוי במאקוי תעלת מי ענזילת מים וני ןקוית .יג

 מתאים.  חומר כימי ידיעל מעבה ללת מאייד/ סו יניקו .יד

 . ר חשמליתיקון קצ .טו

 . אקא ג פין גשם/ שמש/ מים מסואספקה והתקנה של מפסק ביטחון חיצוני חס .טז

 שיפורטו על ידי המציע.  כפי ספות עבודות נו .יז

 

 ריות לשנה חהפעלה שירות וא  .12

במס השירותיםוגס  מךהמחירים  רכיבי  )מסמומחיר  י  מקסימליים  את רכמל  2ג'ך  ים  כוללים  כל   ז( 
הכיבר הרלווי  לרבותשירות  לו,  והנלווה  שירות    נטי  כולל  והפעלה,  התקנה  לאספקה,  הנדרש  כל 

 . איזה מהאמור לעילל  תהא תוספת תשלום . לאעבודה/שירותאת קריואחריות לשנה לכל 
 

מכ .13 ולפנות  לנקות  ידאג  ציומכשו  להקבלן  ומכשורל  סביבת העבודה  ,ד  קרטו  את  פינוי  ניה, ום לקרטי נ)לרבות 
ביצוע    בסיום כל יום עבודה ובסיום  , זאתה לפחי האשפה בביתני האשפה ופינוי פסולת בהתאם לכל דין(שפא
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ו/או למנהל/ת המוסד/בית הספר   יבתביצוע העבודה יקרא הקבלן לממונה עליו בסב  יום. בסהעבודה   העבודה 
 תו לאמור.הקבלן מאחריו  ררינוי כאמור. אין בקבלת אישור כאור כדי לשחשור על פולבקש אי

 

 .  בלאות()מפורט בשתי ט  מצאי מזגנים ופיזור המזגניםשימת הלן רל .14
 

 מיקום תר א
 משני 

הספק  דגם יצרן 
WK/
TB 

  אחר   מידע 
על 

 המדבקה 

שלט 
טלחוא
 קירי  /י

אביזר 
י 

כ חיס
  ןו

  / ישן 
 חדש  

ניצני   בי"ס 
 השרון 

 המבוא
 ג'

-CAאמקור   תדיראן

32 
  אין קירי ישן  26000

  ניצני   בי"ס
 ן השרו

מבואה 
 ג'

-CAאמקור   תדיראן

32 
  אין ריקי ישן  26000

ניצני   בי"ס 
 השרון 

מבואה 
 ג'

-CAר  קואמ תדיראן

32 
  ןיא קירי  26000

ניצני    "סבי
 השרון 

-CAאמקור   ראןתדי 3-ג'

32 
  אין שלט   00260

נבי" יצני  ס 
 השרון 

-CAאמקור   אןריתד 2-ג'

32 
  אין קירי  26000

ניצני   בי"ס 
 ן והשר

-CAאמקור   ראןתדי 1-ג'

32 
  אין ט של  26000

ניצנבי" י  ס 
 ן השרו

עובד/   28000 סקולר תדיראן 4-ג' לא 
ר  גמו

 להחלפה 

 ישן  אין קירי

נייב צני  "ס 
 ון השר

  ןאי קירי  28000 ולרקס ןתדירא ממ"ד

אה מבו גן דולפין 
 דולפין

  אין ט של  TQL-35 28500 תדיראן

מבואה  גן דולפין 
 דולפין

  אין שלט   TQL 28500-35 תדיראן

לט קמ גן דולפין 
 דולפין

  אין קירי  28600 סקולר תדיראן

  ןאי שלט    18l 14500 אןתדיר מקלט גן דולפין 
  אין שלט    18l 14500 תדיראן דולפין לפין גן דו

כיתה   לפין וד ןג
 הקטנ

  אין ט של  10n 9000 תדיראן

מרחב   ליםגן ג
 גלים

  אין   שלט חדש 28500 35 טורנדו

מרחב   םגליגן 
 גלים

  ןאי לט  ש חדש 28500 35 טורנדו

כיתה   גן גלים
 גלים

  אין שלט  חדש 18l 14500 תדיראן 

ה  כית גן גלים
 יםלג

  אין ט  לש חדש 18l 14500 אןירתד

מרחב   גן צדף 
 ף צד

  אין שלט   חדש 35G0 28500 אלקטרה 
 
 

  מרחב גן צדף 
 צדף 

  אין קירי ישן  28500 סקולר תדיראן
 

ניצ    ןאי שלט  חדש 18l 14500 תדיראן כיתה  ני  בי"ס 
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 השרון 
ניצני   בי"ס 

 השרון 

  אין שלט  חדש 18l 14500 תדיראן כיתה  

ני   י צנבי"ס 
 השרון 

כיתה  
קטנה 
 מרחב 

  ןאי שלט  חדש 10n 9000 אןתדיר

ניצני   בי"ס 
 רון הש

חדר  
 מורים

-CAקור  מא תדיראן

32 
  אין שלט   26000

ניצני   בי"ס 
 השרון 

  חדר
 םמורי

-CAאמקור   אןתדיר

32 
  אין יקיר  26000

ניצנבי" י  ס 
 ן השרו

חדר  
 אמיר

 -Air line תדיראן
 11אמקור 

  אין שלט    9000

י  נצ ניבי"ס  
 ון השר

חדר  
 יועצת 

 -Air line תדיראן
 11אמקור 

  אין שלט    24000

ניצני    "סבי
 השרון 

חדר  
 חספ

-CAור  אמק תדיראן

24 
  אין שלט    24000

ניצני    בי"ס 
 השרון 

חדר  
 תמנהל

 -Air line תדיראן
 26ר קואמ

  אין שלט   24000

ניצני   בי"ס 
 השרון 

  אין שלט    24000 32עילי  עוצמה מזכירות

  יצני נ  ס"יב
 ון השר

חדר  
סגנית 

 ליתמנה

 -Air line תדיראן
 12 רוקמא

  אין ט  של  11000

ניצני   בי"ס 
 ון רשה

ממ"ד 
 ורטספ

-CAאמקור   תדיראן

32 
  ןאי שלט    28000

ני צני  בי"ס 
 ון השר

-CAקור  מא תדיראן ספורט 

32 
  אין שלט   28000

ניצני   בי"ס 
 השרון 

-CAקור  מא תדיראן כוכב ים 

36 
   שלט   30000

  ניצני בי"ס  
 השרון 

-CAאמקור   ןראדית כוכב ים 

36 

   שלט   30000

נ יצני  בי"ס 
 שרון ה

 כוכב ים 
 

-CAור  אמק אןירתד

36 

   שלט   30000

ניצני   בי"ס 
 ן השרו

-CAאמקור   ראןתדי כב ים וכ

36 

   ט של  30000

ניצני  בי" ס 
 שרון ה

-CAאמקור   תדיראן 1-ד'

32 

   שלט   28000

ניצני  יב "ס 
 השרון 

-CAר  קואמ ראןתדי 1-ד'

32 

   שלט   24000

ניצני   בי"ס 
 ן השרו

-CAאמקור   תדיראן 2-'ד

32 

   קירי  28000

ניצניב י  "ס 
 השרון 

   שלט    SPIRT-25 תדיראן 2-ד'

ניצני    ס"בי
 רון הש

   לט ש  SPIRT 23000-25 תדיראן 3-ד'

נבי" יצני  ס 
 השרון 

 שחד  שלט   35L 32000 תדיראן 3-ד'

ניצני      שלט    SPIRT-25 ןתדירא 2-'ובי"ס 
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 השרון 

נבי" יצני  ס 
 השרון 

-CAאמקור   יראןדת 2-ו'

23 
   קירי  28000

ני  ניצ "ס  יב
 רון הש

-CAאמקור   תדיראן 1-ו'

32 
28000     

ניצני  יב "ס 
 שרון ה

-CAאמקור   תדיראן 3-ו'

32 
   שלט   28000

ניצני   בי"ס 
 השרון 

   שלט    SPIRT-25 תדיראן 3-ו'

ניצני   בי"ס 
 השרון 

  חדר
 םשבימח

 Super טורנדו

gold-38 
   שלט   32000

יצני  נ  "סבי
 שרון ה

מבוא 
 פנינה

   שלט   28000 32עילי  עוצמה

ניצני   בי"ס 
 השרון 

מבוא 
 פנינה 

   שלט   28000 32לי יע  עוצמה

ניצני   בי"ס 
 ון השר

מבוא 
 פנינה 

   שלט    32עילי  ה צמעו

ניצני   בי"ס 
 השרון 

מבוא 
  פנינה

   שלט    32עילי  עוצמה 

ניצני   בי"ס 
 השרון 

   ט לש   32עילי  עוצמה   1-ה'

ניצני   בי"ס 
 השרון 

   ט לש   SPIRT-25 תדיראן 1-ה'

ניצני   בי"ס 
 השרון 

   קירי   32 עילי עוצמה 1-ה'

ניצני   בי"ס 
 השרון 

   שלט    25 אן ירתד 1-ה'

ניצני   בי"ס 
 השרון 

   שלט    32עילי  עוצמה 3-ה'

ניצני   בי"ס 
 השרון 

   שלט    25  תדיראן 3-'ה

נ י  יצנבי"ס 
 שרון ה

   שלט    32לי יע מהעוצ 1-ב'

ניצני   בי"ס 
 השרון 

   שלט    25 תדיראן  1-'ב

ניצני   בי"ס 
 השרון 

   ט לש   32לי יע העוצמ 2-ב'

ניצני   בי"ס 
 השרון 

   ט לש   25 ן תדירא 2-ב'

ניצני   בי"ס 
 השרון 

   שלט    32עילי  עוצמה 3-ב'

ניצני   בי"ס 
 ן ורהש

   שלט    25 יראן דת 3-ב'

יצני  נ  "סיב
 השרון 

  דר ח  3
 ופקא

   שלט    15n תדיראן

ניצני    בי"ס 
 ון השר

  חדר   3
 י אופק

   שלט    15n תדיראן

ניצני      שלט    15n תדיראןחדר    3בי"ס 
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 ופקא ן ורהש
ניצניב י  "ס 

 השרון 

"ד ממ
 אומנות  

   שלט   28000 32עילי  עוצמה 

נבי" יצני  ס 
 השרון 

מרחב  
 יםעדמ

   שלט   28000 32עילי   עוצמה

ניצני   בי"ס 
 ן השרו

  חברמ
 מדעים 

   שלט   9000 12 עוצמה 

ני  ניצ "ס  יב
 רון הש

מדעים 
 כיתה  

   שלט   14500 18 עוצמה 

ניצני  יב "ס 
 השרון 

מדעים 
 כיתה  

   שלט   14500 18 עוצמה 

ניצני   בי"ס 
 השרון 

קראוון 
 פינת חי 

   שלט   24000  סקולר תדיראן

 חדש  שלט    35GO טרה אלק גן בלחגן ס

 חדש  שלט    OG35 אלקטרה  גן חלבס גן

 חדש  שלט    14GO אלקטרה  גן בסחלגן 

 חדש  שלט    21GO אלקטרה  גן גן סחלב

 חדש  שלט    35GO רה אלקט גן ב צח ןג

 חדש  שלט    35GO טרה אלק גן ב גן חצ

 חדש  שלט    14G0 אלקטרה  גן גן חצב 

 חדש  ט של   21GO אלקטרה  ממ"ד גן חצב 

38l 3100 טורנדו  גן גן תמר )חצב( 

0 
   שלט  

   שלט   L-35 31000 טורנדו גן  צב( גן תמר )ח
   ט של  32000 סקולר  תדיראן גן גן סחלב 
38l 3100 טורנדו גן  גן סחלב 

0 
   שלט  

   שלט   350A 28000 אןירתד גן קפת גן ר 
   שלט   10N 9000 תדיראן גן גן רקפת 

 SUPER וטורנד גן ד גן ור 

GOLD-38 

   שלט   31000

 ישן   שלט  לא עובד 28000 סקולר ראןידת גן גן ורד 
   שלט   350A 31000 תדיראן גן לפיד רכה גן ב 

אמקור  ןתדירא גן ד ילפגן ברכה 
 רצפתי

 ישן   רד קיבו אוד ישן מ 28000

   קיבורד   GM-350 28000 תדיראן גן גן כלנית 
   בורד יק  28000 350 תדיראן גן כלנית  ןג

   ט של  35L 28500 אןירתד גן גן חרצית 
 פימר 1 גן חרצית 

 ריצ'רד 
   רייק  24500 965

   שלט   350A 28300 תדיראן גן האלה  ןג
   שלט   TGL-35 28500 אןתדיר גן ה לאה גן
   שלט   TGL-35 28300 תדיראן ןג אלון  ןג

   שלט   350A 28500 תדיראן גן גן אלון 
   ט לש  350A 28500 תדיראן גן ור צח ןגן שוש

   קירי  GX-300 28000 יראןדת גן גן שושן צחור 
שלט+   GX-300 28000 תדיראן גן ון נבירה גן אופ

 קירי
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 שחד  שלט   33000 38 טורנדו גן ה נבון ריופגן א
     Spirt-35 28500 ראןתדי גן יםגן מר

 חדש  שלט   32000 38 תדיראן גן גן מרים

ר  דח דד עון  וכתי
 מנהלת

  אין קירי  24000 רסקול תדיראן

חדר   עודד ון  כית
 םרכזי

-GM-250 תדיראן

GP 

  אין קירי  24000

   קירי  GM-300 26000 תדיראן מזכירות תיכון עודד 
   קירי  GM-250 24000 אןתדיר סגנית תיכון עודד 
רכז   תיכון עודד 

 פדגוגית 
   שלט   10N 9000 תדיראן

ר  חד ד תיכון עוד 
 םמורי

   קירי  GM-350 28000 תדיראן

ר  דח דד תיכון עו
 מורים 

     GM-350 28000 תדיראן

חדר   עודד ון  תיכ
 מורים 

   שלט   28000 35 טורנדו

      GM-250 תדיראן ספריה עודד   וןתיכ
      GM-250 אןתדיר פריהס דד ן עותיכו

      GM-250 תדיראן ספריה תיכון עודד 
לא   רייק לא עובד  GM-250 אןתדיר הריפס תיכון עודד 

 תקין 
 אל  יקיר לא עובד  GM-250 תדיראן ספריה ד ד וע  תיכון

 תקין 
חדר   תיכון עודד 

 אלון 
GM-200 1800 תדיראן

0 
שלט   

 +קירי
  

חדר   תיכון עודד 
 יועצת 

GM-200 1800 יראןדת

0 
שלט   

 +קירי
  

   קירי   GM-350 תדיראן 1-ח' תיכון עודד 
   קירי   GM-350 אןירתד 2-'ח ד ד תיכון עו

   קירי   GM-350 ןארידת 5-ח' כון עודד ית
      GM-350 ראןתדי 3-ח' תיכון עודד 
   שלט     טורנדו 3-ח' תיכון עודד 

   יקיר   G-350 תדיראן 4-ח' ד תיכון עוד 
   שלט    38 טורנדו 4-'ח ון עודד תיכ

35L 2800 וטורנד 6-ח' תיכון עודד 

0 
   שלט  

2800 38 טורנדו 6-ח' עודד ן  כוית

0 
   שלט  

   קירי   GM-350 תדיראן ח'   חברמ ד תיכון עוד 
   קירי   GM-350 תדיראן ח' מרחב   דד ן עותיכו

   קירי   GM-350 ןתדירא ח'   בחמר תיכון עודד 
   קירי   GM-350 אןתדיר ב ח' מרח עודד תיכון  

מקלט  תיכון עודד 
 מחשב ח' 

GM-350 2800 תדיראן

0 
   יקיר 

מקלט  כון עודד ית
 ח' מחשב 

GM-350 2800 תדיראן

0 
   קירי 

מטבח   ודד תיכון ע
 מרחב ח' 

   קירי  GM-350 18000 ןיראדת
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   שלט    35 עוצמה 1-ז' תיכון עודד 
   שלט    35 עוצמה 5-ז' כון עודד ית

   שלט    35 עוצמה 6-ז' ד תיכון עוד 
   שלט    35 מהעוצ 4-ז' תיכון עודד 

   שלט    35 עוצמה 2-ז' ד עוד   תיכון
   שלט    38 דוטורנ 2-ז' עודד ן  כוית

   שלט    35 עוצמה 3-ז' עודד   תיכון
   שלט    36 טורנדו 3-ז' כון עודד ית

חדר   דד וען  תיכו
 גליתאנ

לא   ט של לא עובד  35 עוצמה
 ין תק

חדר   עודד   תיכון
 אנגלית

   שלט    35 טורנדו

חדר   דד תיכון עו
 אנגלית

   שלט    35 עוצמה

חדר   תיכון עודד 
 ליתאנג

   שלט    35 עוצמה

חדר   כון עודד ית
 גליתאנ

   ט של   35 עוצמה

חדר   ודד תיכון ע
 אנגלית

   שלט    35 עוצמה

מקלט  ד ד וע  תיכון
 לוב ז' שי

לא   שלט  לא עובד  35 עוצמה
 תקין 

מקלט  עודד ון  תיכ
 שילוב ז' 

   שלט    35 עוצמה

חדרי   דד ן עותיכו
 אופק

   שלט   10l 9000 ןארתדי

רי  דח ד תיכון עוד 
 אופק

   שלט   Birse 10 9000 אלקטרה 

חדרי   תיכון עודד 
 אופק

   שלט   Birse 10 9000 אלקטרה 

חדרי   תיכון עודד 
   קפאו

TGL-35 2850 תדיראן

0 
   שלט  

דרי  ח דד ן עותיכו
 אופק

TGL-35 2850 תדיראן

0 
   שלט  

חדרי   תיכון עודד 
 אופק

TGL-35 2850 תדיראן

0 
   שלט  

חדרי   תיכון עודד 
 ופקא

TGL-35 2850 תדיראן

0 
   שלט  

TGL-35 2850 תדיראן 6-ט' ודד תיכון ע

0 
   שלט  

TGL-35 2850 תדיראן 4-ט' תיכון עודד 

0 
   שלט  

TGL-35 2850 תדיראן 3-ט' תיכון עודד 

0 
   שלט  

מקלט  תיכון עודד 
 של"ח

TGL-35 2850 תדיראן

0 
   שלט  

 טלמק תיכון עודד 
 חל"ש

TGL-35 2850 אןירתד

0 
   ט לש 
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  46ר  חד תיכון עודד 
ולו )פסיכ

 גית(

   ט של  Birse 10 9000 רה קטאל

  45חדר   עודד ון  תיכ
)מוסיקה 

  ) 

   שלט   21l 18000 תדיראן

   ט של   TGL-35 תדיראן 1-ט' כון עודד ית
   שלט    38 טורנדו 1-ט' דד ן עותיכו

   שלט   TGL-35 28500 תדיראן 2-ט' תיכון עודד 
   שלט   30000 38 נדוטור 2-ט' תיכון עודד 

      TGL-35 אןירתד 5-ט' ן עודד כוית
   שלט    35 עוצמה 5-'ט דד ן עותיכו

  מעבדה תיכון עודד 
 'ג

   שלט    35 עוצמה

  מעבדה תיכון עודד 
 ג'

   ט של   35 העוצמ

מעבדה   תיכון עודד 
 ב'

   שלט    35 עוצמה

מעבדה   כון עודד ית
 א'

   שלט    35  צמהוע

ה  בדעמ תיכון עודד 
 א'

   ט לש   35L תדיראן

חדר   תיכון עודד 
 הכנה 

   ט של   35 עוצמה

דוברי   עודד ון  תיכ
אנגלית 

 מקלט

   ט לש   35 עוצמה

חדר   ודד תיכון ע
 תקשורת

   שלט    35 עוצמה

חדר   ד תיכון עוד 
 מחשבים

   שלט    35 עוצמה

ר  חד תיכון עודד 
 מחשבים 

   ט לש   35L תדיראן

חדר   תיכון עודד 
 ת אומנו

   שלט    35 צמהוע

חדר   עודד ון  כית
 ות אומנ

   ט של   35L תדיראן

מחסן  ודד תיכון ע
 אומנות 

   שלט    35 עוצמה

   שלט   35A 28000 דוטורנ גן ת ינרגגן מ 
   קירי  GM-350 28000 תדיראן גן ת רגניגן מ 

   קירי  GM-350 28000 תדיראן גן גן סביון 
   ריקי  GM-350 28000 תדיראן גן ון ביס גן

   שלט   A 28000-350 תדיראן ןג ת גן סיתווני
   קירי  GM-350 28000 אןירתד גן ת יתוונגן סי

 חדש  שלט    גולד סופר 35 דונרוט גן גן תות 
 חדש  שלט    גולד סופר 35 וטורנד גן גן תות 
 ישן   קירי   GM-350 תדיראן גן גן הדס 
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 חדש  שלט    A-350 ראןתדי גן גן הדס 
 ישן   ט לש   AML-11 תדיראן גן דס גן ה 

 ישן   שלט    לדר גוסופ 35 טורנדו גן ן גן יסמי
 ישן   יקיר   GM-350 תדיראן גן גן יסמין 

חדר   ן גן גפ 
 דרמה 

 ישן   ט של   10 אלקטרה 

ה ואמב גן גפן 
 גפן

 ישן   שלט    10n תדיראן

 שדח  שלט    Legrn 35 נדוטוא גן גן גפן 
ט  של   GM-350 תדיראן גן ן גן גפ 

 +קירי
 ישן  

 ישן   שלט    10 אלקטרה  גן ן פ ג גן
 ישן   שלט    ELW-25 רה קטאל ןג גן גפן 
 ישן   ט של   10 אלקטרה  גן גן גפן 

 חדש  שלט    35 טורנדו גן וני צבעגן 
   שלט    Spirt-35 תדיראן גן ן צבעוני ג

 חדש  שלט    35 נדוטור גן גן צבעוני 
חדר   רה תו  אור"ס יב

שושי  
)אם  
 בית(

  ד בעולא    GX-150 אןירתד
 וד ישן מא

 ישן   קירי

ת כית בי"ס אור תורה 
 ופקא

 ישן   קירי ישן מאוד   GX-150 יראןדת

ה  כית תורה  רוא בי"ס
 טנהק

 חדש  שלט    10N תדיראן

כיתת  ה ס אור תורבי"
 יועץ 

 חדש   שלט    10R תדיראן

חדר   תורה  בי"ס אור
 חברותא 

 חדש  שלט    350A ןארתדי

   שלט    170A תדיראן חדר רב  ה תורבי"ס אור 
כיתת  ה ור תורבי"ס א

 שילוב 
 חדש  שלט    10N ראןתדי

חדר   בי"ס אור תורה 
 מורים

 חדש  ט לש   350A ןאירתד

      GOLD-15 נדוטור רה כימז בי"ס אור תורה 
   שלט    10 תדיראן מנהלת בי"ס אור תורה 
  רחד בי"ס אור תורה 

 םעימד
   שלט   350A 28000 אןירתד

  רדח בי"ס אור תורה 
 חשביםמ

   שלט   350A 28000 תדיראן

   שלט   350A 28000 תדיראן 1-ד' תורה  ורא "סבי
כיתה   רה ו תר בי"ס או

 טנהק
   ט של  350A 28000 תדיראן

   שלט   350A 28000 תדיראן כיתה א' ה ס אור תורבי"
   שלט   350A 28000 תדיראן כיתה ב'  תורה  בי"ס אור

כיתה   ורה בי"ס אור ת
 חונכות

   שלט   170A 28000 ןראתדי

   שלט   L.G 24K 30000תת יכ בי"ס אור תורה 



 

30 

 _________ ________  :ציעחתימת המ
 

 וןחשב
חדר   בי"ס אור תורה 

ות  נמאו
 חדש

   שלט    350A אןירתד

   שלט    350A יראןדת כיתה ה'  ה ור תורבי"ס א
   שלט    350A אןירתד כיתה ו' בי"ס אור תורה 

   שלט    A-350 תדיראן כיתה ג'  רה תו  אור"ס יב
כיתה   ורה ת ורבי"ס א

 אנכלית
   שלט    350A תדיראן

כיתת  תורה "ס אור יב
לימוד 
 קטנה

   שלט    170A תדיראן

מרחב   תורה בי"ס אור 
 אקולוגי

   שלט    SPIRT-20 תדיראן

בית  בי"ס אור תורה 
 כנסת

 ישן   קירי   GM-300 תדיראן

 בית בי"ס אור תורה 
 סתכנ

 ן שי  קירי   GM-300 תדיראן

 סןחמ ה בי"ס אור תור
 אקולוגי

 ישן   רצפתי   300 פרג' 

אולם   ה תור אור בי"ס
 ספורט

   קירי   GM-350 תדיראן

אולם   אור תורה  ס"יב
 ספורט

   קירי   GM-350 תדיראן

אולם   ר תורה בי"ס או
 ספורט

   קירי   GM-350 תדיראן

אולם   אור תורה  "סבי
 טרספו

   קירי   GM-350 יראןדת

אולם   ור תורה ס אבי"
 רטספו

   רייק   GM-350 יראןדת

לם  וא רה בי"ס אור תו 
 טספור

   קירי   GM-350 תדיראן

שלט+    GM-350 ןתדירא ריהפס ה בי"ס אור תור
 קירי

  

  חדר אלון יגאל"ס יב
 כירותמז

   שלט    15N תדיראן

 חדש  ט לש   20 טורנדו  מנהלת  בי"ס יגאל אלון
חדר   בי"ס יגאל אלון

 םורימ
   ט לש   GCL35 תדיראן

כיתה   וןבי"ס יגאל אל
 1ה'

   שלט    GCL35 תדיראן

כיתה   בי"ס יגאל אלון
 3ה'

   שלט    GCL35 תדיראן

כיתה   "ס יגאל אלוןיב
 1ד'

   שלט    GCL35 אןירתד

כיתה   בי"ס יגאל אלון
 2ה'

      GCL35 תדיראן

 חדש  שלט    350A אןתדיר  הכית בי"ס יגאל אלון
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 3'א
  כיתה גאל אלוןס יבי"

 2'א
 חדש  ט לש   350A תדיראן

כיתה   ןאלו בי"ס יגאל
 4'א

 חדש  שלט    350A תדיראן

כיתה   ןלובי"ס יגאל א
 1א'

 חדש  שלט    350A תדיראן

      GCL35 תדיראן 3'ה וכית אלון "ס יגאליב
 חדש  ט לש   350A תדיראן 4ו' כיתה בי"ס יגאל אלון

 שדח  ט של   350A טורנדו 1'כיתה ו "ס יגאל אלוןיב

 חדש  שלט    350A אלקטרה  2כיתה ו' וןבי"ס יגאל אל

 חדש  שלט    350A תדיראן מדעים בי"ס יגאל אלון

כיתה   בי"ס יגאל אלון
 3ד'

 חדש  שלט    350A יראןדת

כיתה   בי"ס יגאל אלון
 2ד'

 חדש  שלט    350A תדיראן

כיתה   וןלאבי"ס יגאל 
 1ב'

 שחד  שלט    38 טורנדו

  תהיכ ןבי"ס יגאל אלו
 3ב'

 ישן   שלט    GCL35 תדיראן

כיתת  ל אלוןגאי "סבי
 שילוב 

 חדש  שלט    350A תדיראן

כיתת  יגאל אלון "סבי
 אומנות  

L.G     שלט   

כיתה   גאל אלוןבי"ס י
 עליזה

 חדש  שלט    350A תדיראן

 חדש  שלט    350A תדיראן ספריה אלון בי"ס יגאל
 חדש  שלט    GOLD-35 טורנדו הריספ בי"ס יגאל אלון

חדר   אלוןיגאל בי"ס 
 יםמחשב

 חדש  שלט    35L יראןדת

חדר   בי"ס יגאל אלון
 םמחשבי

 חדש  שלט    35L יראןדת

 חדש  שלט    15L תדיראן ניחדר רו ןבי"ס יגאל אלו
חדר   בי"ס יגאל אלון

 מוסיקה
 חדש  שלט   הכלאה  25 יראןדת

חדר   ל אלוןיגא בי"ס
 דמיון

 דרך מו

   ט לש   20L תדיראן

מרכז   וןבי"ס יגאל אל
 עמרם

 ישן   רייק   GX-300 ןתדירא

מרכז   בי"ס יגאל אלון
 עמרם

 ישן   קירי   GX-300 ןראתדי

מרכז   בי"ס יגאל אלון
 רםעמ

 ישן   קירי   GX-300 תדיראן

מרכז   בי"ס יגאל אלון
 םעמר

 שדח  שלט    38 טורנדו

אולם   וןגאל אלבי"ס י
 ספורט

   שלט    GM-350 ראןתדי
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לם  וא בי"ס יגאל אלון
 ספורט

   שלט    GM-350 תדיראן

אולם   בי"ס יגאל אלון
 ספורט

   שלט    GM-350 תדיראן

אולם   בי"ס יגאל אלון
 טספור

   שלט    GM-350 תדיראן

מרתף   בי"ס יגאל אלון
אולם  
 ספורט

   קירי   35סקולר  ה אלקטר

מרתף   אלון גאלס יבי"
אולם  
 טספור

   יריק   35סקולר  קטרה לא

מרתף   לוןבי"ס יגאל א
אולם  
 טספור

   קירי   35לר סקו רה קטאל

 ישן   שלט    18 ה רקטאל מזכירות בי"ס יובלים 
 ישן   ט לש   ELW-25 אלקטרה  מנהלת בי"ס יובלים 
      35אלקו  אלקטרה  יועצת  בי"ס יובלים 
ס.   בי"ס יובלים 

 לתהנמ
   שלט    ELW-25 ה אלקטר

חדר   יובלים  "סבי
 מורים

   ט של   40אלקו  טרה קלא

אדח בי"ס יובלים  ב  ר 
 בית -

   שלט    35אלקו  קטרה לא

   שלט    40ו אלק אלקטרה  יםמדע בי"ס יובלים 
חדר   בי"ס יובלים 

 יקהמוס
   שלט    40אלקו  ה אלקטר

חדר   בי"ס יובלים 
 אומנות 

   שלט    WMG-35 רה קטאל

כיתה   ים ובלס יבי"
 2ה'

   שלט    40 קולא אלקטרה 

כיתה   בלים ויס בי"
 1ה'

   ט של     40אלקו  רה קטאל

   שלט    40אלקו  אלקטרה  2כיתה ג' בלים בי"ס יו
   ט לש   WMN-40 אלקטרה  1תה ג'יכ יובלים  ס"בי
 חדש  שלט    10N אלקטרה  1אופק  "ס יובלים בי

 חדש  ט לש   10N אלקטרה  2פק וא בי"ס יובלים 
חדר   "ס יובלים יב

 םמחשבי
      WMN-40 קטרה לא

חדר   "ס יובלים יב
 פרוניע

        40אלקו  אלקטרה 

      40אלקו  אלקטרה  1ב' יובלים  "סבי
חדר   ובלים יס בי"

 מעגל
 שיח

L.G AIR MAX 

17 

 שחד  שלט   

כיתה   ובלים בי"ס י
 2ב'

   שלט    WMW-40 אלקטרה 

 חדש  שלט    L.G AIR MAXחדר   ובלים בי"ס י
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 17 מעגל

כיתה   לים בי"ס יוב
 1ד'

   שלט    40קו לא  אלקטרה 

   שלט    40ו אלק רה קטאל 2כיתה ו' "ס יובלים יב
 חדש  שלט    21l ןראתדי 2כיתה ו' בי"ס יובלים 
   קירי   40אלקו  ה אלקטר 1'כיתה ו בי"ס יובלים 
כיתה   בי"ס יובלים 

 2ד'
   קירי   40אלקו  אלקטרה 

כיתה   ים לבבי"ס יו
 גן(שחף )

   קירי   ELW-25 אלקטרה 

שיתה  ם ילובבי"ס י
 שחף )א'( 

   ט של   ELW-25 אלקטרה 

שחב  בלים בי"ס יו
 מרחב 

   שלט    40אלקו  אלקטרה 

זת  כר יובלים  ס"בי
 חטיבה 

 חדש  ט לש     35A טורנדו

   שלט    40אלקו  אלקטרה  ספריה לים בי"ס יוב
מרחב   ם בי"ס יובלי

 זהבן 
   ט לש   40קו לא אלקטרה 

   שלט    ELW-25 אלקטרה  )א'( בןזה בי"ס יובלים 
   שלט    ELW-25 רה אלקט זהבן )גן( לים בי"ס יוב

אולם   בי"ס יובלים 
 ספורט

יח'   4
  קנייו

ות גדול
+ 

תעלות  
 פח

   קירי   

ולם  א ם יובליבי"ס 
 ספורט

 חדש   שלט    Gold-35 טורנדו

ם  אול בי"ס יובלים 
 פורטס

 חדש  שלט    Gold-35 טורנדו

 ישן   רייק   GFL-250 תדיראן תירומזכ רן  -בי"ס לב
 ישן   ריקי   GM-200 תדיראן מנהלת רן  -בבי"ס ל

חדר   רן  -בי"ס לב
 מורים

     שלט   GCL-350 תדיראן

ס.   רן  -בי"ס לב
 מנהלת

   שלט     TIL-11 תדיראן

 L.G AIR MAX יועצת  רן  -בי"ס לב

17 

   ט לש  

ה אומב רן  -בי"ס לב
 לב

 אותברי

   יקיר   GM-300 תדיראן

אה ובמ רן  -בי"ס לב
 גן שיטה

   קירי   GM-300 ןתדירא

   שלט    40 תדיראן א' שיטה  רן  -בס לבי"
 ישן   שלט    35 טרה אלק שיטה ןג ן ר -בי"ס לב

ר  חד רן  -בבי"ס ל
 ספח

   שלט    TIL-11 ראןתדי
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 ישן   קירי   GM-350 תדיראן 1ב' רן  -בי"ס לב
   שלט    GM-35 תדיראן 1ב' רן  -לב"ס יב

 ישן   קירי   GM-350 תדיראן 2ג' רן  -בי"ס לב
שרת  רן  -בי"ס לב

 יראש
L.G AIR MAX 

40 

 חדש  שלט   

 חדש  שלט    350A תדיראן 1ד' רן  -בי"ס לב
 ישן   קירי   GM-350 תדיראן 1ו' רן  -בי"ס לב
   שלט    SPIRT 35 תדיראן 2ו' רן  -בי"ס לב

 שחד  שלט    350A תדיראן 3ו' רן  -לב בי"ס
  רד חה רן  -בי"ס לב

 יהשל דל
 חדש  שלט    15 תדיראן

 חדש  שלט    35 טורנדו 2ד' רן  -לב בי"ס
 וןקראו רן  -בי"ס לב

 קשורתת
 ישן   קירי   GM-350 ראןתדי

 קראוון רן  -"ס לביב
 מדעים

 ישן   קירי   GM-350 תדיראן

מקלט  ן ר -בי"ס לב
 ספורט

 חדש  שלט    35ולד ג פרוס טורנדו

מקלט  ן ר -לבבי"ס 
 מוסיקה

 ישן   קירי   GM-350 אןריתד

 ישן   קירי   GM-350 תדיראן  שיח רן  -בי"ס לב
מחסן  רן  -בי"ס לב

 טרוספ
לא   קירי לא עובד  AWV-15 תדיראן

 ן תקי
 ישן   קירי   GM-350 תדיראן 2ב' רן  -"ס לבבי

 ישן   רייק   GM-350 תדיראן 1ה' רן  -בי"ס לב
 חדש  שלט    21 טרה אקל 2ה' רן  -בי"ס לב

 חדש  שלט    21 רה אלקט 2ה' רן  -לב ס"בי
 חדש  שלט    350A תדיראן 3ב' רן  -לב בי"ס

 חדש  שלט    350A ןתדירא ריהפס ן ר -בי"ס לב
 חדש  שלט    350A ןתדירא ריהספ רן  -בבי"ס ל

מקלט  רן  -בי"ס לב
 אומנות 

 ישן   קירי   GM-350 יראןדת

קראוון  רן  -לב בי"ס
 המשחקי

 ישן   יריק   GM-350 יראןדת

קראוון  ן ר -בי"ס לב
 הייטק

 ישן   קירי   GM-350 ראןתדי

 ישן   רייק   GM-350 אןתדיר פינת חי    רן  -בי"ס לב
 ישן   קירי   GM-350 ראןתדי גן  גן ערבה 
גן   גן ערבה  מרחב 

 ערבה 
 חדש  שלט    35 סופר גולד טורנדו

יש   שלט    350a יראןדת מרחב  ה ברגן ע 
 יגלא

 חדש

 ישן   קירי   GM-350 תדיראן בה רע 'א גן ערבה 
רימון  ימון גן ר

 רחב מ
 ישן   קירי   GM-350 תדיראן

יש   שלט    GM-350 תדיראן חב רמ ן גן רימו
 גלאי

 חדש

 ישן   קירי   350a טרה אלק גן ון גן רימ 
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 ן יש  קירי   GM-350 אןתדיר א' רימון גן רימון 
מנהלת  עירה יבה צטח

 חט"צ
 ן שי  קירי   ANL-11 אןתדיר

ת  יועצ חטיבה צעירה 
 "צחט

 ן שי  קירי   ANL-11 תדיראן

  יש שלט     350A תדיראן מרחב  גן אלון 
 יאלג

 חדש

 ישן   קירי   GM-350 תדיראן מרחב  לון א גן
 ישן   קירי   GM-200 תדיראן חדר  לון גן א

 ן שי  שלט    10 תדיראן ר דח גן אלון 
 ישן   קירי   GM-200 תדיראן חדר  ון גן אל

Spectr ר דח גן אלון 

a 

 ישן   שלט     10

 ישן   שלט    10אמקור  תדיראן חדר  גן אלון 
 

 נוספים  מזגנים
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 תדיראן  . 47
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 תדיראן  . 48
 

 2 מועדון צופים  3.5

 תדיראן  . 49
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 תדיראן  . 51
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 1 מפעל מוגן 2.5

 אלקטרה  5
 

 1 מפעל מוגן 4
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 אלקטרה  7
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 אלקטרה  25
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 אלקטרה  . 26
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 1 פקחים 1
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 '2גך סמ
 ה צורן המועצה המקומית קדימ

 קונים יתו טפתקה שו לתחזו /202209 ס' מ פומבי מכרז 
 ן ור וחינוך בקדימה צור מערכות מיזוג אוויר במוסדות ציבשל 

 
 ם לייסיממק בי/סוגי השירותים ומחיריםרכי 

 
 . ביים מחירים המר י/סוגי השירותים וה הלן רכיב ל 
 

על    ה נחה שהוצע הה עור  בהתאם לשי   , ד י תו סכומים בשיעור אח פח יו   הלן פורטים ל מהתעריפים המ 
 . כרז ן במ ל הקב   -המציע ידי  

 והחוזה.  רז  המכ לקבלן הינם בכפוף לכל תנאי  ישולמו  ם ש י מ התשלו 
 

בש"ח  מירבי מחיר  השירות   גוסרכיב/ 
  לל מע"מ(כו )לא

 150 ור"את שירות בסיסית "ביקקרי 1
)כולל  סה"כ    200 יר במיוחד"מהול טיפם "בקשה לקריאת שירות בחירו 2

 סי(המחיר הבסי
 400 טופל המ הספציפי ןגצרן של המזלהנחיות י גז גרר בהתאם וימיל 3
 800 צלרי של מזגן מפוחוא טיס פיקוד קידמי אוכרקנה של אספקה והת 4
 150 שמוחלף הזל לחוטי או קירי זההוהתקנה של שלט א הפקאס 5
 240 אספקה והתקנה של קבל 6
 300 קע ה של שקע/ תאספקה והתקנ 7
 1500 כ"ס  4 –ס "כ 1 מאייד ועשל מנ והתקנהאספקה  8
 500 כ"ס 4  -כ"ס   1 ל מנוע מעבהפקה והתקנה שסא 9

 300-600   רותלכל הדגמים והחב מאיידמאיץ ל ש אספקה והתקנה 10
 200-300 מעבה  ןפ כנףפקה והתקנה של אס 11
 600 כל סוגי הדגמים והחברות   כ"ס 2 אספקה והתקנה של עד 12
 2500 סכ" 2.5-3נה של מדחס והתק אספקה 13
 3300 "ס כ 3.5-4.5ה של מדחס נאספקה והתק 14
 250 חוזר  ררגע טמפ' באוי קנה שלאספקה והת 15
 200 וי במאייד עיב י תעלת מייקוונ תיקון נזילת מים 16
 300 איםמת ת מאייד/מעבה על ידי חומר כימיוי סולל קינ 17
 300 תיקון קצר חשמלי  18
חיוהתק  אספקה 19 ביטחון  מפסק  של  חסיצונה  ם  י משמש/    ם/גש ן  ני 

 וג "פאקט" מס
1000 

של   20 והתקנה  חאספקה  ו/או  להחלפברז  מעכית  לקים  גז  וון  גל 
 לוי גזיל מכול למשאבת חום

500 

 600 תהתפשטו רזביאספקה והתקנה של א 21
 300 -250 פאזי   3 –פאזי  1 קטורקונר/ אספקה והתקנה של ממס 22
 200 לט רחוקלש  והתקנה של עינית קריאהקה אספ 23
 1500 ז כולל מילוי ג כ"ס 2אייד מפוצל עד למה והתקנה של סוללה קפאס 24
למאי 25 סוללה  של  והתקנה  על  מפויד  אספקה  כולל    "סכ  2.5-3צל 

 מילוי גז  
1300 

מא 26 למאייד  סוללה  של  והתקנה  עפוצספקה  כולל    כ"ס  3.5-4ל  ל 
 מילוי גז  

1500 

לל מילוי  וכ כ"ס  4.5ל  מע  ד מפוצלוללה למאייה והתקנה של סאספק 27
 גז 

1500 

 1000 כ"ס 2בה מפוצל עד וללה למעאספקה והתקנה של ס 28
 1500 כ"ס 3.5-4על פוצל למעבה מ ללהסו אספקה והתקנה של 29
 1500 כ"ס  4.5על והתקנה של סוללה למעבה מפוצל מאספקה  30

=-==-=- =   -=-=-=-=-  =-=-=-=- = 
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 ' ך דמסמ
 צורן מית קדימה המועצה המקו

 
יר  ג אוומערכות מיזושל ותיקונים  שוטפת לתחזוקה 09/2022 מס' פומבי  מכרז

 רן צובמוסדות ציבור וחינוך בקדימה  
 

 המציע י שור עו"ד בדבר פרטאי
 

 ד בולכ
 מועצה מקומית קדימה צורן 

 
שר , מא "(המציע)להלן: "  _____________ עו"ד של ___________ ____________________אני הח"מ,  

 : ת כדלקמןבזא
 

 : במקרה שההצעה מוגשת על ידי יחיד
הי .1 רשות המיסיעיחיד בעל אישור  נו  המציע  פעיל  ינו  ה  ם,וסק מורשה על שמו מאת  ריעוסק  מו  שוומס' 

________ .______ 
הי .2 היתר: _________________, ______ב  נם,שמות מורשי החתימה של המציע   ________,___ ין 

__________________ ,_________________ _  ._ 

 ____, _______________. ___, ______________ מנהלי המציע הינם, בין היתר: _________ .3

יע  מצה  לונספחיו, נחתמו על ידי מורשי החתימה ש  זהלרבות החו,  ות, על כל נלוותיההצע  יעהצההזמנה ל .4
 ן. יוהם מחייבים את המציע לכל דבר ועני

 .  של המציע  .זמורשה וצילום ת. עוסקאישור ה העתק של מצורף בז  .5

 
 

   :ידתאג במקרה שההצעה מוגשת על ידי 
 _____. __ס' רישומו _______ל ומ עיפ אל כדין,תאגיד המאוגד ורשום בישרהמציע הינו  .1

היתר  ותשמ .2 בין  הינם,  המציע  של  החתימה  _מורשי   :________________  ,________________,_  
__ ____________________ ,_____ ____  .______ 

המ .3 /  ינבעלי  _____ות  היתר:  בין  הינם,  במציע  __________ השותפים   ,_______  ,___________
__________ _____________ ,_ .______________ 

 ______, _______________. ___ נם, בין היתר: _______________, ______הילי המציע נהמ .4

החלטה   .5 להגיש  בהתקבלה  ולהתקשרמציע  ההצעה  קעם    את  המקומית  צורןידהמועצה  באמצעות    מה 
 ת של המציע. ם למסמכי ההתאגדוהתאחוזה זה, על פי כל דין וב

חתמו על ידי מורשי החתימה של המציע  נ  ונספחיו,  זהלוותיה, לרבות החוכל נל  ע  ע הצעות,ההזמנה להצי .6
 ים את המציע לכל דבר ועניין. ייבמח והם

 יע. המצ עודת ההתאגדות שלה העתק של תז מצורף ב .7

 

 
 _____________________       ___ _________תאריך: __

 ד ו"חתימת ע                                             
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 ה'מסמך 

יר  ווג א יזומערכות מותיקונים של  זוקה שוטפתלתח 09/2022 מס' בי ומ פמכרז 
 ן ור במוסדות ציבור וחינוך בקדימה צ 

 
 תנאי הסף ב ידהדבר ניסיון ועמתצהיר ב 

   ההצעה כותד איניקוולצורך  2.א.3בתנאי הסף בסעיף  העמיד תחלצורך הוכ 
 בוד לכ

 ה צורן מועצה מקומית קדימ
אמת  ת הר א___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומ___  מס'  ת.ז.  שאנו _____________,  _  מ,ח"אני ה

 כדלקמן: תעים בחוק, מצהיר בזאוהקבה צפוי לעונשים שה כן אהיאע לאכולה ואת האמת בלבד, וכי אם 

 בשם המציע. "(, ומוסמך להצהירמציעה_____________ )"___ הנני משמש כ____________ מטעם .1

קודם  ע  ציהמ .2 ניסיון  שוטפתחבבעל  אוויריקונים  ותת  זוקה  מיזוג  מערכות  מר  :של  מזגנים   ות,כזימיני 
ומפוצלים שני    עיליים  לפ  (2)עבור  של  גופים  השנים    ת  מלאו   יםתינשת  לפחוחות,  למוע  2015בין  ד ועד 

ביצע תח  ,אצל כל אחד מהגופים לפחות,  כרזהאחרון להגשת ההצעות למ    450  תחולפ  זוקה שלבמהלכן 
 במצטבר.  זה, לשנה רזג אוויר כאמור במכת מיזומערכו

 : עמצילהלן פירוט ניסיון ה

מס" 
 ד

וף לו הגשם 
ניתנו  

 השירותים

תיאור  
 השירותים

 שניתנו 
 

ות מיזוג  ערכי מסוג
יש   והאויר שטופל

מיני   לציין:
עיליים/   /מרכזיות

 מפוצלים 

כמות מערכות  
מיזוג האוויר  

 זקו שתוח
  450יש להראות ]

 ר לשנה[ בצטבמ

מתן קופת ת
 השירותים

ש  חודמ)
  עד, ו ושנה

 ( חודש ושנה

איש  טי רפ
ו  ף לבגו הקשר 

תים  ניתנו השירו
 )תפקיד וטלפון(

1 .  
 

     

2 .  
 

     

3 .       

4 .       

 . זה ך מסמח וסהתאם לנאשר יחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד ב נוסףמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף הן להל לעי הבטבל השורות •

 

 :  בהתאם נא לסמן .3

   ( יזוג רכות קירור ומעמשירות בתחום  ישיון חשמלאי  י ר בעלאשר הינם    ,( עובדים3המציע מעסיק שלושה 
גובה  עבודה באישור ל בעלי  , וכן1985-תשמ"הה (,)רשיונות   לתקנות החשמ( ל8א())29יף בתוקף, לפי סע  אויר

   2007-תשס"זהבגובה(, )עבודה   דהבותקנות הבטיחות בע( ל2)5בתוקף, לפי סעיף 

  רכות  עמרישיון חשמלאי שירות בתחום    בעלי בעלי  נם  י הר  אש  ( קבלני משנה3שלושה )התקשרות עם    למציע
אישור    בעלי  כן, ו1985-תשמ"ההחשמל )רשיונות(,  תקנות ה( ל8))א( 29קף, לפי סעיף  תוב  ריזוג אויקירור ומ

 .  2007-תשס"זהבעבודה )עבודה בגובה(,  ת הבטיחותונקת( ל 2)5לעבודה בגובה בתוקף, לפי סעיף 

 

 מת. א דלעילרי צהיתוכן תחתימתי ו זוזה שמי,  .4

 ______________      _____________                           
 המצהיר חתימת                      יךרתא                      

 אישור                   
____ מטה  החתום  עורך__אני  בזה    _____  מאשר/ת  ________דין,  ביום  בפני  כי  הופיע/ה   _

המו________ לכר/___  הייהיתית/שז שיאי  ית  ואשר   ____________ מס'  זהות  תעודת  פי  על   ה/נוו/ה 
בלבד וכי    האמת כולה ואת האמתכי עליו/ה לומר את  שהזהרתיו/ה    ציע, ולאחרמהמורשה החתימה מטעם  

לעונש/יהיה צפוי/ה  בה  יםתהיה  יעשה/תעקבועים  לא  אם  נכחוק  אישר/ה  כן,  דלעיל שה  הצהרתו/ה  ונות 
             .  יבפניה ם/מה עלוחת

   ______________________ 
 רך דין ועחתימת וחותמת                              
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 1ה'מך מס

 
ת מיזוג אוויר  מערכו ותיקונים של לתחזוקה שוטפת 09/2022 ס' מ פומבי  מכרז

 ינוך בקדימה צורן וח  ציבורת דובמוס 
 

 ר העסקת עובדיםאישור רו"ח בדב
   3.א.3יף ף בסעי הסנאבת עמצית החת עמידלצורך הוכ

 
 לכבוד 

 רן מועצה מקומית קדימה צו
 

בזאת "(,  עציהמ"  )להלן:_______  ____________ ___  של   רו"ח  ________________   ,"מהחאני     מאשר 

 כדלקמן:
 

לה נכ   .1 האחרון  למועד  לת  גשון  מעסיקההצעות  המציע  )  מכרז,  עובד3שלושה  רישיון (  בעלי  הינם  אשר    ים, 

קמער  וםבתח  רותשי  חשמלאי אוירכות  ומיזוג  אישור  ירור  בעלי  וכן  בג  בתוקף,  בתוקף, לעבודה    ובה 

 לן: ד, כמפורט להבד מעביעו יסמסגרת יחב
 

 _. _____________ שם העובד: ___ .1.1

 ___________. שם העובד: ______ .1.2

 __________. _______ ד:ובשם הע .1.3

 

 

 

 __ ריך: __________תא
   

  _________________ ______ 
  רו"חמת חתי

 
 
 

 
  ם ו כל הפרטי לבד שיופיע ד רוה"ח וב לצרף אישור זה על גבי נייר פירמה של משר ניתן   •

 יל. רשים לע הנד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2ה'מסמך 
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יר  זוג אוומיות  מערכ  ותיקונים של תשוטפ חזוקהת ל 09/2022 מס' פומבי ז מכר

 צורן וחינוך בקדימה  ציבור   במוסדות 
 

 נוסח מכתב ההמלצה 
  עההצה תיכוד אורך ניקולצ

 
 ד לכבו

 מועצה מקומית קדימה צורן  
 

 __________ יך:תאר

 _____________:_____הצלההמעבורו ניתנת  מציעשם ה

 ________ ____שירותים:__לו סופקו ההגוף שם 

 _ ____________:___גוף ותפקידו ב שם הממליץ

 ___________עד___תים: מ_______ תקופת מתן השירו

 ________________ :זקווחתש ויראו ות מיזוגמערכסוגי 

 ____________אוויר שתוחזקו: ___ כמות מערכות מיזוג 

 ______________________________ __________________פקו:________ותים שסורישר התיאו

 

 ( 1-10ציון ) הפרמטר  מס"ד

 ה ביותר( הגבו 10וך ביותר, הנמ 1)

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 רותיות שי 1

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ות זמינ 2

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מקצועיות  3

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ת זמניםעמידה בלוחו 4

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ת רצון כללית שביעו 5

          

 

 ".  1שב כפרמטר שנוקד בציון ", ייחנוקדי אשלטר פרמה לעיל. חס לכל אחד מהפרמטרים בטבליש לנקד בי *

בכתב לא יובאו   ל. הערות או ציוניםון בטבלה לעיימון הציס  ייד  על" בלבד,  10עד "  "1קד בציון של " לנ  *יש

 ד ההמלצה. בון לצורך ניקובחש

 

_________ _________ _____ 
  ץמליחתימת המ

 
 מסמך ו'
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ת מיזוג אוויר  רכו מע של  יםוניקת תשוטפ חזוקהלת  09/2022 מס' פומבי מכרז 
 ר וחינוך בקדימה צורן במוסדות ציבו 

 
 יני מין  ה של עבריק סק למניעת העלפי חויר תצה

 2001-"א מוסדות מסוימים, התשסב
 

                  לכבוד 
   רןצו מועצה מקומית קדימה

 
 נ., ג.א.

 
לה  את האמת כולאחר שהוזהרתי כי עלי לומר    ,   ת.ז.      אני הח"מ 

  ר:ומייב בזאת לאהיר ומתחצי לעונשים הקבועים בחוק, מוכי אם לא אעשה כן אהיה צפוד, מת בלבהא ואת

ניתן  תצהיר .1 זה  _________י  המציע  "מטעם  )להלן:  שהנהמציע__________  בו "(  משמש  ני 
 שמו.  להצהיר ולהתחייב ב_ ומוסמך ___כ________

ל  ע  , 2001  –מסוימים, התשס"א    דותן במוסמי  יניבריהעסקה של עאת כל הוראות החוק למניעת    לקיים .2
 תקנותיו. 

 ועיסוק(:   איסור העסקהבחוק זה ) 2בהתאם לסעיף 

בממעס " )א(   לעבודה  יקבל  לא  בעבודהיק  יעסיק  ולא  בג  וסד  מין במוסד,  בעבירת  שהורשע    יר 
 בהיותו בגיר. ביצע  ותהשא

 ד.וסמה בבודא יעסוק בעורשע כאמור בסעיף קטן )א( לבגיר שה ב( )  

קטן )א(    הוראות סעיףירה לפי  ב)ב( יחולו ממועד ההרשעה בע -הוראות סעיפים קטנים )א( ו  ג()  
של הבגיר מבית    אחר שחרורושנים ל  20  –ון למאסר  לאחר ההרשעה, ואם נידשנים    20ד  וע

 ." ירהותה עבל אבש הסוהר

ומית קדימה המקמועצה ה רעבויר מיזוג אוו לאספקת ותחזוקת מערכותזה,  שאזכה במכרזלפיכך, ככל  .3
 י. יד קים עלסעחוק מכל המול כנדרש באישור ממשטרת ישרא המועצה , אציג לידיצורן

 _______ ___________       __ ________________ 

 מת המצהיר חתי  תאריך 

 אישור 

ה ___ ם  חתואני  דיןמטה  עורך  מאשר/________  בז,  הופיע/ת   _________ ביום  כי  בפני  ה  ה 
להמוכר/_  __________ תת  פי  על  אישית/שזיהיתיו/ה  ___________י  מס'  זהות  הי  _עודת   ה/נוואשר 

האמת בלבד וכי    לה ואתיו/ה לומר את האמת כואחר שהזהרתיו/ה כי עלהמציע, ול  מטעםתימה  חהמורשה  
לעונוי/צפ  יהיה/תהיה בחוק  ה  הקבועים  ישים  לא  הצהעשה/אם  נכונות  אישר/ה  כן,  דלעיתעשה  ל רתו/ה 

 י. בפנעליה  מה/חתםו

 

 

                        _____________________    

עורך דין  וחותמת חתימת                          
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 'זמסמך 
 

יר  זוג אוומיות  מערכ  ותיקונים של שוטפת זוקהלתח 09/2022 מס' פומבי ז מכר
 בקדימה צורן נוך  וחיבמוסדות ציבור  

 
 1976-וים, התשל"ריוציבעסקאות גופים תצהיר לפי חוק 

 4.א.3הסף בסעיף דת המציע בתנאי לצורך הוכחת עמי
 

 בוד לכ
 מה צורן  ידמועצה מקומית ק 

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

 ור: קבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמ ים ה ונש ה כן אהיה צפוי לע לא אעש אם  כי  האמת בלבד, ו 
 י יחיד: גשת על ידמו צעהבמקרה שהה 

 (.  חוק""ה)להלן:  1976-בוריים, התשל"וצי עסקאות גופים בחוק  ן בהתאם לקבועתצהירי זה נית .1

 ישראל כהגדרתו בחוק. הנני מצהיר כי אני תושב .2

חיוביהנ .3 את  קיימתי  כי  מצהיר  בני  שמיעניי  עובדין  זכויות  על  ההרחבה  לפי  ים  רה  צווי  העבודה,  דיני 
 ותים נשוא המכרז. למתן שירותים מסוג השירלים בקשר הח ייםהסכמים הקיבוצוה

 ר:  ותנא למחוק את המי  .4

משתי עבירות    בחוק, לא הורשענו ביותר  ל בעל זיקה אליי כהגדרתואני וכ  כי עד היום  הנני מצהיר 4.1
בחוק,   ז   עבירה  ינודהיכהגדרתן  עובדים  חוק  ת )אי  ריםלפי  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  נאים  סור 

 .1987-מ"זמום, התששכר מיני חוקעבירה לפי או  1991-"אנהתשהוגנים( 

עבירות כהגדרתן   חוק, הורשענו ביותר משתי גדרתו בה אליי כהקיכי אני או כל בעל זר  הנני מצהי   4.2
 חרונה.ה הארשענה לפחות ממועד ההחלפה שרז למכ י במועד האחרון להגשת הצעות בחוק וכ

כי .5 מצהיר  הנני  האחרון  בנוסף,  ל  שתגלה  במועד  )ההצעות  מאלה  אחד  מתקיים  במשבצת    Xסמן  מכרז 
 (:המתאימה

    שוויון  וחל  9הוראות סעיף    -  א'חלופה "  1998-"חלאנשים עם מוגבלות, התשנ זכויות  ק  חוק  )להלן: 
 "( לא חלות עלי. יון זכויותשוו

  ים אותן.  ון זכויות חלות עלי ואני מקישוויוק לח 9הוראות סעיף  - ופה ב'לח 
 ונטיות(: סמן בחלופות המשנה הרלויש להמשיך ול –לופה ב' סימן את חש רצהי)למ

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

 ( 2חלופה) – ותר. עובדים אור י  100מעסיק  הנני 
 הרלוונטיות(:  משנהת המשיך ולסמן בחלופויש לה –( 2) )למצהיר שסימן את חלופה

 מתחייב במכ   המצהיר  שיזכה  ככל  למנ  רזכי  העבוד יפנה  משרד  של  הכללי  והרווחה  הל  ה 
הח לשםוהשירותים   ובמקרה  ,זכויות  וויוןלחוק ש 9 סעיף לפי  חובותיו וםייש חינתב ברתיים 

 .ליישומן שרבק קבלת הנחיות לשם –ךורהצ

 והרווחה והשירותים החברתיים   בודההע  נהל הכללי של משרדנות למלפ  עבר המצהיר התחייב ב 
ת  יוות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחוי זכ לחוק שוויון 9 סעיף בותיו לפי חו לשם בחינת יישום

ליישומןחובותיו    ליישום לבצ)במקרה    פעל  בעבר  התחייב  עמו שהמצהיר  ונעשתה  זו  פנייה  ע 
 . זו(תקשרות שלגביה נתן התחייבות ה

העתהמצהיר   .6 להעביר  ממתחייב  סעיף  התצהק  לפי  למנ  5יר שמסר  משרד  לעיל  של  הכללי  בודה, העהל 
החברתייםהרו והשירותים  בתוך  וחה  ה  30,  ממועד  כימים  מונחהג התקשרות,  עסקאות   דרת  בחוק  זה 

 . 1976-תשל"והים, ציבורי גופים
  :ידמוגשת על ידי תאג שההצעהבמקרה 

המ .1 מטעם  ניתן  זה  משמש  ________  ציעתצהירי  שהנני  להתחייב כ___בו  _____  ומוסמך   ______



 

45 

 _________ ________  :ציעחתימת המ
 

   בשמו.

 . ושב ישראל כהגדרתו בחוקיע הינו תמצהנני מצהיר כי ה .2

חבה  י דיני העבודה, צווי ההרבדים לפין שמירה על זכויות עוביו בעניהנני מצהיר כי המציע קיים את חיו .3
 שוא המכרז.  ותים נשירג ההחלים בקשר למתן שירותים מסו וההסכמים הקיבוציים 

 המיותר:  את  חוקנא למ .4
ות  שעו ביותר משתי עביראליו כהגדרתו בחוק, לא הורבעל זיקה  ל עד היום המציע וכ  הנני מצהיר כי   4.1

ב  דהיכהגדרתן  לפי  חוק,  עבירה  עובינו  זריחוק  תנאים דים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  )איסור  ם 
 .1987-, התשמ"זר מינימוםחוק שכאו עבירה לפי  1991-תשנ"אהוגנים( ה

ן  ביותר משתי עבירות כהגדרת  ק, הורשעו חוקה אליו כהגדרתו במצהיר כי המציע או כל בעל זינני  ה 4.2
 עה האחרונה.עד ההרשרז חלפה שנה לפחות ממוצעות למכ בחוק וכי במועד האחרון להגשת ה

האחרון   .5 במועד  כי  מצהיר  הנני  מתקייבנוסף,  ההצעות למכרז  אחד  להגשת  )ם  במשבצת    X  סמןמאלה 
 (:המתאימה

  ללחו  9הוראות סעיף    -  לופה א'ח זכויות  שוויון  חוק  "  )להלן:  1998-גבלות, התשנ"חשים עם מואנק 
 ל המציע. "( לא חלות עשוויון זכויות

  'ותן.  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים א 9סעיף  הוראות - חלופה ב 
 משנה הרלוונטיות(:ות הלופש להמשיך ולסמן בחי –פה ב' את חלו)למציע שסימן      

 ( 1חלופה) –  עובדים.  100-ות מפחהמציע מעסיק 

 ( 2חלופה) – עובדים אור יותר.  100יע מעסיק המצ 
 ך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: ש להמשיי –( 2סימן את חלופה )למצהיר ש)

 שירותים ה והווחל משרד העבודה והרל הכללי שה למנהב כי ככל שיזכה במכרז יפנהמציע מתחיי
 לשם  –צורך  ה ובמקרה  ,זכויות  ק שוויון לחו 9 עיףס לפי  חובותיו  יישום בחינת החברתיים לשם

 .שומןליי בקשר קבלת הנחיות

 בעבר לפנותהמ והרווחה והשירותים החברתיילמנהל    ציע התחייב  של משרד העבודה  ם  הכללי 
ה כאמור ואם קיבל הנחיות  א פנהו  זכויות, וק שוויוןלח 9 סעיף ו לפי חובותי יישום לשם בחינת

חובותיו  ליי לשום  לבצ)במק  שומןייפעל  בעבר  התחייב  שהמציע  עמו  רה  ונעשתה  זו  פנייה  ע 
 ן התחייבות זו(. לגביה נתהתקשרות ש

סעיף    מתחייב  המציע .6 לפי  שמסר  מהתצהיר  העתק  למנה  5להעביר  העבודה,  לעיל  משרד  של  הכללי  ל 
בתוך  והשירותי  הרווחה החברתיים,  מונ  ימים  30ם  כהגדרת  ההתקשרות,  עסקאות ממועד  בחוק  זה  ח 

 . 1976-תשל"והיים, פים ציבורגו
                                                                                                   

   _________________    _________________            

 צהיר המ חתימת          יךתאר       
            

 אישור 
 

החתו ___________אני  מטה  דין,  ע   ם  ______ורך  ביום  כי  בזה  בפני  מאשר/ת  הופיע/ה   ___
המ לי___________  על    וכר/ת  תעודאישית/שזיהיתיו/ה  הינו/ה פי  ואשר   ____________ מס'  זהות  ת 

האמת בלבד וכי  ואת  לה  ה לומר את האמת כוכי עליו/  רתיו/המה מטעם המציע ולאחר שהזה מורשה החתי
צפו הקבועיהיה/תהיה  לעונשים  אם    יםי/ה  נבחוק  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  דלעיל לא  הצהרתו/ה  כונות 

 יה בפני.וחתם/מה על
            

_______________   __     _________________            

  חתימת עו"ד                              חותמת עו"ד              
 

 'ח מסמך
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כות מיזוג אוויר  רמע של  ניםקוותי תחזוקה שוטפתל 09/2022 ' מספומבי מכרז 
 יבור וחינוך בקדימה צורן במוסדות צ

 

 רזמכ הנוסח ערבות  
 
 

 ___ __ _____תאריך: __

 וד בלכ

 מועצה מקומית קדימה צורן 

 

 ג.א.נ., 

                                          ________________ רבות בנקאית מס'עהנדון:  
 

כום שהוא עד לסכום  ים בזה כלפיכם לתשלום כל סבאנו ער  ("קשהמב_____ )להלן "_על פי בקשת ______ 
 מאת המבקש  שתדרשו  "(סכום הערבות"  :להלן )  םיים חדששקל  (שלושת אלפים לים:  ובמי)₪    3,500של  כולל  
שותחזוקל  09/2022מס'    פומבילמכרז    בקשר של  טפתה  אווירערכומ  ותיקונים  מיזוג  המועצה עבור    ת 
   .דימה צורןומית קהמק

 
סטיקה או ידי הלשכה המרכזית לסטטיכפי שמתפרסם על    למדד המחירים לצרכןת יהיה צמוד  וסכום הערב

 ."(המדד" :)להלן חר שיבוא במקומהארשמי  כל מוסד
 

הבסי המדד  לע  סמדד  הינו  זו  ערבות  למבמו  הידועאחרון  הניין  הצעות  הגשת  לעניין  רז.  כעד  החדש  המדד 
 לת דרישתכם על פי ערבות זו.  בה קודם לקונחרשפורסם לאהמדד  ערבות זו יהא

 
דרישתכם הראשול ידחתומה  ,  בכתב  נהפי  גי רעל  ו/או  עם החזרת  נשלם לכם  אנו    עצהוזבר המאש המועצה 

להוכיח את   חובה  מבלי להטיל עליכם דה,  ת הפרשי הצמבתוספום עד לסכום הערבות,  כתב ערבות זה, כל סכ
 מאת המבקש.  השלום תחילהתת ם לדרוש אחייבי דרישתכם ובלי שתהיו

 
    . 2023 תשנל אפריל   לחודש 17ליום וקף עד ערבות זו תהיה בת

 
    עמם.או גזבר המועצה ו/או מי מטזו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש המועצה ו/ ערבות

 
 להעברה בכל צורה שהיא. ה אובו אינה ניתנת להסות זערב

 

 

 רב, ד בכבו 

 ע"מ __ ב__ ______ קבנ

 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה  :ערהה
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 'טמסמך 
 

מערכות מיזוג אוויר   לש  וניםותיק  שוטפת חזוקהלת  09/2022 מס' פומבי רז מכ 
 מה צורן במוסדות ציבור וחינוך בקדי

 
 ועצה עצה ו/או לחבר המהמו  קירבה לעובדתצהיר בדבר העדר 

 
 ________ __תאריך:__

 לכבוד 
 ן ורת קדימה צ צה מקומימוע

 
 , ג.א.נ. 

 

על   .1 מוגשת  זו  ______הצהרה  )להלן _________ידי  במ"המציע"  :___________    מכרז לסגרת הצעתי  ( 
ה מקומית קדימעבור המועצה ה  מיזוג אווירמערכות    תחזוקה שוטפת ותיקונים שלל  09/2022מס'    פומבי

 רז.כמלומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי  "(הצהמוע)להלן: " רןצו

 הוראות הסעיפים הבאים:  יעתי אתהביאה לידהמקומית קדימה צורן ה  צת כי המועזאהנני מצהיר ב .2

 כדלקמן:הקובע  ,"(צו המועצות המקומיות)להלן: " 1950-"איות, תשו המועצות המקומיצל 103ס'  .2.1

ו על ידי או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו  ו אמאו בעקיפין, בעצרין  יש לו, במישחבר מועצה ש   )א("
ועצה, למענה או בשמה, או בכל ה עם המטובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעש  כל חלק או,  קרוביהם

במו  ענין לדיון  אוהעומד  שירות  עצה  קבלת  בדבר  לחוזה  פרט  מועדותיה,  ירותים מהש  בועדה 
 –בים שהמועצה מספקת לתוש

הענין ו  כי החוזה, העסק א  תב או בעל פה, מיד לאחר שנודע לובכ  ,יע על כך למועצהיוד    (1)
 קול;בפרוטו רים עומדים לדיון וההודעה תירשםוהאמ

עצה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על  ונין במחוזה, העסק או העלא ישתתף בדיונים על ה    (2)
 להם;  כל שאלה בקשר

 .1963-מס שבח מקרקעין, תשכ"גוק ח לוני כמשמעותו בדם פ, "קרוב" לאלענין סעיף זה   (3)
או חבר בגוף משפטי  מניות    ות על חבר מועצה מחמת היותו בעלל א( אינן ח)   הוראות סעיף קטן   )ב(

או   חלק  לו  בחוזה  -טובתשיש  בעסהנאה  חבר   קאו  אותו  היה  אם  אלא  קטן,  סעיף  באותו  כאמור 
  5רווחיו של הגוף עולה על  ו באהיה חלקו בהונו  אם    ף משפטי, אומש מנהל או פקיד אחראי בגומש

 .אחוזים
נס חמש מאות לירות או  ים או קמאסר שלושה חדש  -קטן )א(, דינו    ראות סעיףהוהעובר על      )ג(

 ".כאחדשני הענשים 

 הקובע כדלקמן:מועצות המקומיות, הצו ל( א)א 103ס'  .2.2

קר מועצה,  ת"חבר  או  שותפו,  או  סוכנו  לאובו,  שיש  מאגיד  העוחד  חלק  עלהאמורים  עשרה  ה  ל 
ה עם  י בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקאעובד אחר   אוו שאחד מהם מנהל  אאחוזים בהונו או ברווחיו  

 ."אחות אח או הורה, בן או בת, בן זוג, -ועצה; לענין זה, "קרוב" המ

של  12  כלל .2.3 למניעת  )א(  כללים  בדבר  הצ ההודעה  נבחרי  של  עניינים  ברשויוניגוד  המיבור    ,קומיותת 
 ן:  לקמדקובע כה

חבר   -לענין זה, "חבר מועצה"    המקומית;  ותאו לעסקה עם הרש  ה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוז
"בעל שליטה" ו"קרוב"    הגדרותי שליטה בו )ראה  קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלעצה או  מו

 " ()ב((.5)1-()ב( ו1)1בסעיף 

  כי:  דיע ולהצהירבהתאם לכך הנני מבקש להו .3

אח או אחות    בת,   בן או  רה,הובן זוג,  (:  תרהמיויש למחוק  )  אין לי/יש ליהמועצה    יאתלבין חברי מ .3.1
 שותף.   סוכן אוואף לא מי שאני לו 
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המיותר)  אין/יש .3.2 למחוק  קרובו(  יש  מועצה,  סחבר  על    וכנו,  העולה  חלק  מהם  לאחד  שיש  שותפו,  או 
ו שאחד מהם מנהל או  י אתהגשתי את הצעותו  מועצה באמצעאחוזים בהונו או ברווחיו של ה  עשרה

 ו.עובד אחראי ב

 מועצה. ( בן זוג, שותף או סוכן העובד ביותרחוק המלמ  יש) ין לי/יש ליא .3.3

רבה כאמור לעיל או  יצעתי אם יש לי ק את הול  לפס  ת ה תהיה רשאיידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצ .4
 הצהרה לא נכונה.  אם מסרתי

 ו אמת.הינ נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זונם ימסרתי לעיל הים שזאת כי הפרטאני מצהיר ב .5

למובא  אין .6 כדר  לגעיל  ובפרט  י  בכלל  דין  כל  מהוראות  המועצות  ל(  3א)ב()103  סעיף  מהוראותרוע  צו 
ית להתיר התקשרות לפי  מחבריה ובאישור שר הפנים רשא  2/3  צה ברוב שלהמועצת  , לפיהן מועתומיוהמק

 .ד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומותבלבו ות המקומיות מועצצו הל  א)א(103סעיף 

 

  
 _____ חתימת המציע: _____________ __  _______________שם המציע: __
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 'ימסמך 
 

מערכות מיזוג אוויר  של  ניםיקוות חזוקה שוטפתלת  09/2022 מס' פומבי מכרז 
 בקדימה צורן   במוסדות ציבור וחינוך

 

 דמותהרשעות קור תצהיר בדבר העד
 

                  לכבוד 
   ןצורמועצה מקומית קדימה 

 

לאחר הח"מ  כהוזש  אני  עלהרתי  בי  האמת  ואת  כולה  האמת  את  לומר  צפוי   י  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  לבד, 
 בזאת לאמור:היר מצ ים הקבועים בחוק,לעונש

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

 ש.מגי שהנני המחירלהצעת תצהירי זה ניתן במצורף  .1

מצ .2 הורשער  היהריני  לא  ב    תיכי  למים  השנ  7בפלילים  שקדמו  הועהאחרונות  ההצעות, להגשאחרון  ד  ת 
כנגד רכוש ו/או ו  ו/א  אדם, כנגד גופו של  1977-תשל"זהדינה ו/או על פי חוק העונשין,  בעבירות נגד בטחון המ

  כן כי לא ו, ושנייאשר לא הת  ,ז זהנשוא מכר  ותבביצוע עבודות מסוג העבוד  יוקבעבירות הנוגעות לתחום עיס
 . בגין עבירה כאמור כיםהלי ימתנהלים נגד

או לפשיטת רגל ת ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/לא עומדות כנגדי תביעות משפטיו  ר כיי מצהיהננ .3
 וס נכסים. לכינאו ו/

לפרט את ע צילעיל, על המ 3ו ו/א 2בסעיף שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או 
ידו ומאומת בלהיונכון    ינםבגהנ"ל ואת הסטטוס    כיםסוג ההרשעות ו/או ההלי פני עורך ם, בתצהיר חתום על 

 דין ולצרפו להצעתו. 

 

 : גידעה מוגשת מטעם תאבמקרה שההצ

 ___________ )להלן: "המציע"(. ני משמש כ ______________ מטעם המציע ______ הנ .1

 .  זהתחייב בשמו למכרז לה שמגיש המציע ושהנני מוסמךמחיר ה תעבמצורף להצ ניתןתצהירי זה  .2

מ .3 מבעליו,  כי    צהירהנני  מי  או  הורהמציע  ב    עושלא  למ  7בפלילים  שקדמו  האחרונות  האחרון השנים  ועד 
  ו/או ופו של אדם  , כנגד ג1977-תשל"זההעונשין, , בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או על פי חוק צעותהה להגשת
אשר    ,וא מכרז זהנשת  העבודווג  מסביצוע העבודות  ע במצירות הנוגעות לתחום עיסוקו של הביבעו/או  רכוש  

 .כאמורמתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה   ן כי לאכלא התיישנו, ו
פטיות ו/או  ו מי ממנהלי המציע, תביעות משעומדות כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/א  י לאר כהנני מצהי .4

 לכינוס נכסים. או עים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/וגהנים משפטיים הליכ

לעיל, על   4  ו/או  3הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף    ד המציע ו/או מי מבעליו, קיימותשכנג, ככל  פיןלולחי
להמצי הסטטופרט  ע  ואת  הנ"ל  ההליכים  ו/או  ההרשעות  סוג  בתצהיר חאת  להיום,  נכון  בגינם  ידי  ס  על  תום 
 להצעת המציע.  רפומציע ומאומת בפני עורך דין ולצה עםה החתימה מטמורש

 ____ _________ _       _____________    
  חתימת המצהיר                       תאריך 

 ור איש                          
מאשר/ת  א דין,  עורך   ___________ מטה  החתום  הופיע/ני   _________ ביום  כי  ____בזה  בפני  ___  ____ה 

ורשה החתימה מטעם  מ  ה/ר הינוואש_  ת מס' ___________זהואישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת  י  ל  המוכר/ת 
תהיה צפוי/ה לעונשים היה/י יואת האמת בלבד וכשהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה  המציע, ולאחר  

  י.פנם/מה עליה בוחת רתו/ה דלעילה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצההקבועים בחוק אם לא יעש
           ___________________    ___ 

 ורך דין מת עת וחותתימח           
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 א"ימסמך               
 

וג אוויר  מיז  כותמערשל ותיקונים  לתחזוקה שוטפת 09/2022 מס' פומבי מכרז 
 במוסדות ציבור וחינוך בקדימה צורן 

 
 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
        ____:____תאריך           כבוד ל

   מה צורןמועצה מקומית קדי
 .א.נ., ג

כול______________מס'    ת.ז.נושא  ,  ____ _________ __אני הח"מ,   ה , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
 , מצהיר בזאת כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוקלא אעשה כן אהיה צפוי  י אםוכ ואת האמת בלבד,

 ו. ומנהלי בשם המציע סמך להצהיר"(, ומוהמציע________ )"_____ מטעם _______מש כ_______מש הנני .1

מערכות מיזוג  של תחזוקה שוטפת ותיקונים ל  09/2022מס'  מבימכרז פול המציעבקשר עם הצעת  תןה ניהירי זתצ .2
 ."(המכרז)להלן: " צורן ת קדימההמועצה המקומי במוסדות ציבור וחינוך אצל בור  ע יראוו

 .למכרז מציעמטעם ה להצעה המוגשת מציעאי בה אשר אחרהמשראני נושא  .3

עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם   באופן מציעמכרז הוחלטו על ידי הל יעמצעת הבהצם המחירים המופיעי .4
 יאלי אחר. וטנצפ עמציאחר או עם  יעמצ

בהצעת   .5 הוצ  המציעהמחירים  לא  הצעלמכרז  מציע  אשר  גורם  כל  בפני  אוגו  למכרז  ישתאג  ות  אשר  את לו    יד 
 ע הצעות למכרז.הפוטנציאל להצי

 ז. אחר מלהגיש הצעה למכרחרה ניא מתלה וןהייתי מעורב בנסי לא .6

 למכרז. מציעמהצעת הותר ה יעה גבוהה או נמוכאחר להגיש הצ מציעי מעורב בנסיון לגרום ללא היית .7

 שהוא.  סוג תחרותית מכלגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי לא הייתי מעורב בנסיון ל .8

נעשית למכרז מוגשת    מציעעת ההצ .9 ולא  לב  ד  בתום  כוד  יןבעקבות הסדר או  עם מתחרה או מתחרה   לשהוברים 
 חר במכרז. וטנציאלי אפ

 )יש לסמן בעיגול את התשובה(.   לא נכוןן /נכו –ז בחשד לתיאום מכר  המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה .10

 ם לא נכון, נא פרט:  א
____________________ __________________________________ ___________ 

_____________________ ___________________________________ _________ 
בעבה .11 בארבע השנים האחרונות  הורשע  חוק ההג משתתף לא  על  קיים, לרבות עבירות של תיאומי ם העסבליירות 

  . את התשובה()יש לסמן בעיגול   ון / לא נכוןנכ  –מכרזים 

 פרט:  , נאם לא נכוןא
____________ _________________________________ _______________ _____ 

________________________________________________________________ _ 
 ר בפועל. על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאס העונשכי אני מודע לכך  .12

   _________________      __________ _______            

 המצהיר  חתימת             תאריך      

 אישור 
 

 

___ המוכר/ת  כי ביום _________ הופיע/ה בפני ________מאשר/ת בזה  _________ עורך דין,  ה __ום מטהחת  ניא
זהות מס' ___________ית/שז אישלי   פי תעודת  על  הינויהיתיו/ה  ולמורשה החתימה מט  ה/_ ואשר    אחר עם המציע 

לא  שים הקבועים בחוק אם לעונוי/ה ה צפהית בלבד וכי יהיה/תאמת כולה ואת האמי עליו/ה לומר את הה כ/שהזהרתיו
  מה עליה בפני./ה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתםיעשה/תעש

__ _____   __________     _________________            

  ימת עו"דחת                  מת עו"ד חות                       
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 במסמך י"          
 

  מערכות מיזוג אוויר של ותיקונים וטפתוקה שלתחז 09/2022 מס' פומבי  כרזמ
 במוסדות ציבור וחינוך בקדימה צורן 

 

 חשיפת מסמכי המכרזכמה להס ר בדבר הסכמה/אי אישו
 ( ציעלביטוי עמדת המ)נא למלא החלק הרלוונטי 

 
 

ה  חלקיל ות הצעתו הוא על כלחשיפת מסמכי המכרז, לרבה או עתירה שש בקה בו תוגמקרדיע בזאת שבהמציע מו
 י בחירת הזוכה, עמדתו הינה:  בין לפני ובין אחר ב שהוא למכרז,ל שלובכ

  ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו:טעמו ז מת כל מסמכי המכרמסכים לחשיפ .1
 

  ע(מציה)חתימת __  _יפת מסמכי המכרז: ________מסכים לחש

יסוד הטעמים  ועל רוט יי הפלפפת יתרת המסמכים, המכרז ואינו מסכים לחשי  חלק ממסמכי תחשיפמסכים ל .2
  באים: ה

   שחשיפתם מוסכמת:  מסמכים     
___________________________________________ _____________________________

_______________________________________________________ ____________ _ ____
 ______________________________ ___________________ ____ _________ __________

_____________________ _______________________________ 

  :  פתם שאין הסכמה לחשימסמכים  
_______________________________________________________________________ _

__________ __________________________________________________ ____________
_____ _______________ _______________________________ _____________________

 __________________ _______________________ ___________ 

  לחשיפת המסמכים הנ"ל:   הטעמים בגינם המציע אינו מסכים 
__________________________________________________________________ ______

___________ _______________ _______________________________ _______________
___________________________ _______________ _____ _________________________

_______________________________________________________________________ _
__________________________________ _____________ 

 

 ן. לא תידו -טו בה נימוקי המציע לאי החשיפה כלשהם אשר לא יפור חשיפת מסמכים לאי בקשה  ר כיבהיו

 המחיר. מדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעתאם לעבהתכן יובהר כי 
 
 

__ ________________ 
  מציע מת וחתימת התחו                         
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 "גמסמך י
 

וג אוויר  מערכות מיזשל ותיקונים  פתקה שוטתחזול 02209/2 ' סמ פומבי מכרז 
 רן במוסדות ציבור וחינוך בקדימה צו

 
 ם במכרז נדרשי ם הרשימת המסמכי

)ס'    ככל שתימצא סתירה בין מסמך  –  יםמציעב ה לתשומת  ל    –ב'(    ךלמסמ   4)ס'    המסמכים שיש לצרףלמסמך ב'( או רשימת    3זה לבין תנאי הסף 
 כאמור  רהבמקרה של סתי  ועצהיעים לפנות למ ר במסמך זה ומחובת המצ יגבר על האמו האמור במסמך ב'

 (-/+סימון ) הדרישה  'מס

  .למכרז  ך ג'כמסמסח המצורף  מחיר, בנוההצעת ע ויכתב התחייבות המצ . 1

  .מכרזל 'ד  כמסמךנוסח המצורף  אישור עו"ד בדבר פרטי המציע, ב . 2

  למכרז. כמסמך ה'י הסף, בנוסח המצורף  בדבר ניסיון ועמידה בתנא תצהיר . 3

4 . 
( )מתקני מיזוג אויר וקירור  170פנקס הקבלנים בענף  בר רישום  העתק אישור בדב
 בסיווג ב' לפחות.

 

5 . 

או העתק /למכרז ו 1כמסמך ה'בנוסח המצורף ים, בר העסקת עובדח בדאישור רו"
רישיון חשמלאי    המשנה, לני  עם קב  רותקשהסכם ההת בתחום  וכן העתק  שירות 

בת אויר  ומיזוג  קירור  אישור  מערכות  והעתק  ב וקף  ביחס  גלעבודה  בתוקף  ובה 
 לעובדים ו/או קבלני המשנה כאמור.

 

6 . 
כמסמך , בנוסח המצורף  1976-ריים, התשל"וציבואות גופים  תצהיר לפי חוק עסק

 למכרז.  'ז
 

7 . 
מוסמך או    אישור מרו"חהעתק  ת מע"מ,  שלטונומאת  מורשה  סק  עוהעתק תעודת  

כחו ספרים  ניהול  על  שומה  ומפקיד  מפ העתק  ק  שומהאישור  מס    קיד  ניכוי  על 
 במקור.

 

  . למכרז 'חכמסמך ח המצורף נוסח ערבות המכרז, בנוס . 8

  כרז. י המ בר רכישת מסמכה בדקבל . 9

10 . 
מ בנוסח  המלצה  המצורמכתבי  ההמלצה,  מגלמכ  2ה'מך  כמס ף  כתב  ופים,  רז, 

בהצעה לצורךשהוצ ניסיון המציע  גו  ה  חזוקותי ת, להם סיפק המציע שירהוכחת 
 ג אוויר. מערכות מיזו יקונים שלתו

 

11 . 
מי עברייני  של  העסקה  למניעת  חוק  לפי  במותצהיר  מסוימן  התשס"אים סדות   ,-

 למכרז. ו' כמסמךהמצורף  , בנוסח2001
 

12 . 
ק העדר  בדבר  המועצה  ירבהתצהיר  לחבר  /ו  לעובד  בנצההמועאו  המ,  צורף  וסח 

 למכרז. 'טכמסמך 
 

  כרז. למ 'יסמך כמ רשעות קודמות, בנוסח המצורף עדר ה תצהיר בדבר ה . 13

  רז. מכל י"אמסמך כורף  תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, בנוסח המצ . 14

15 . 
סמך כמף  חשיפת מסמכי המכרז, בנוסח המצורמה להסכמה/אי הסכ  אישור בדבר

 .למכרז בי"
 

16 . 
למכרז צעות  פלט עדכני נכון למועד האחרון להגשת הה  –  תאגיד  ע הינוהמציאם  

בה הרלוונטי,  הרשם  לאישי מספרי  המציעתאם  של  המשפטית  העתק  ות  וכן   ,
 .יעל המצתעודת ההתאגדות ש

 

17 . 
, כשהם  ו ה, ככל שאכן הוצאו כאלמועצוצאו על ידי התק ממסמכי ההבהרות שהעו
 ע. ם על ידי המציתומיח

 

  הם חתומים על ידי המציע. רז, כשכי המכ מסמ כל . 18
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   וירמערכות מיזוג אושל  ותיקונים שוטפת   תחזוקהלסגרת מ זהחו
 דות ציבור וחינוךבמוס

 קדימה צורן המקומית עבור המועצה  
                  2022שנת  ________דש לחו  ________ביום  קדימה צורןשנערך ונחתם ב 

 
   המועצה המקומית קדימה צורן         בין:  

   ן קדימה צור, 1הרצל  רח'מ    
 "( מועצהה")להלן:     

 מצד אחד;                                                                                                        
 _________ ________ח.פ. ___ /____ ת.ז.______________________    לבין:    
 ______ __________ ת.ז. _______________ו טעמבאמצעות המורשה מ    
 _________  '____ פקס____ ' _____ טל__ מרח' __________________    

 "( הספקלהלן:  ")                 
 מצד שני;                                                                                                             

 
של    ניםותיקו  תחזוקה שוטפתל  09/2022מס'  מבי  פומכרז    ועצהמה  פרסמה  __________וביום   ל:ואיה

אווירמ מיזוג  ציבו  ערכות  וחינוךבמוסדות  צורן  ר  קדימה  המקומית  המועצה  )להלן:   עבור 
 ;"(המכרז"

 
למכרז  פקוהס  :ואילהו הצעתו  בהגיש  לה,  הציע  המסגרתה  עם  ה  ספקול  מועצהתקשר  את  , םרותיישלה 

 ; זה זה ונספחיוי תנאי חול פוע תאם למכרזבהכהגדרתם להלן, 
 

 ; הספק למכרזלת הצעת בתה מיום ________ המליצה על קבבישיזים וועדת המכר  והואיל:
 

המכ  והואיל: ועדת  בהמלצת  עיון  ממיש  םרזיואחרי  _____יבתה  מיום   ________ החליטס'   ה _____ 
 ;בחוזה זה ספקהם ביום __________ להתקשר ע  מועצהאש הר

 
 בין הצדדים כדלקמן: ה והותנסכם הו הר,י לכך הוצא

 מבוא  .1

נאיו. כותרות הסעיפים בחוזה זה נועדו  תנאי מת  ווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקתמה  הזה זהמבוא לחו .א
ורפים לחוזה זה מהווים חלק ה. הנספחים המצלפרשנות הוראות חוזה ז   ישמשו  ולא  ,לבדלשם הנוחות ב

 א לחוזה ולנספחיו. הכוונה הי", וזהשנאמר "החם ימנו, ובכל מקוד הבלתי נפר

לעיל, .ב האמור  אף  לבמקר  בכל  על  החוזה  הוראות  בין  סתירה  של  הוראוה  הוראות ין  יגברו  נספחיו,  ת 
 החוזה. 

 הגדרות  .2

ו זה  המהמסמ  בכל בחוזה  יהיו  כים  מהחוזה  חלק  להלן,  הווים  כוונה  שההגדרות  למונחים  אם  )אלא  בצידן 
   ין(:נימעת מגופו של עמשתאחרת 

 .עתידזה בה ונספחיו, לרבות כל מסמך שיצורף לחוחוזה ז    -" וזההח" .א

 .ורןקדימה צ המועצה המקומית     -" מועצהה" .ב

מוסדות  ב  מערכות מיזוג אווירל  שותיקונים    פת וטתחזוקה של  09/2022מס'  מכרז פומבי   -" המכרז" .ג
 .צהסם על ידי המועפור, שהמקומית קדימה צורן מועצהציבור בחינוך ו

 .ה זהחוז , אשר הוסמך על ידה לשמש כמנהל לצורךנציג המועצה  - "המנהל" .ד

 ופקו ו/או מערכות מיזוג האוויר הקיימות במועצה.וויר שיסמערכות מיזוג הא  -"  המערכות" .ה

ל  המציע   -" פקהס" .ו במכרז,  כזוכה  עשהוכרז  נציגיו,  ספק  רבות  כל  וכן  מורשיו,  שלוחיו,  ובדיו, 
 תים. ביצוע השירו ורךצמטעמו ל אונה הפועל בשמו מש 

שוטפת     -" השירותים" .ז ו  מערכותכל  של  נים  תיקובות  לרתחזוקה  האויר  מקום    , המזגניםמיזוג  בכל 
ד ושיקול  המועצה,  ה  עתבתחומי המועצה, בהתאם לקביעתה  רצונה  של  והכל לשביעות 

 . מכי המכרזמסל 1ג'כנספח ט במפרט השירותים המצורף המועצה, וכמפורשל 
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 ות מסגרת שרהתק .3

בהתאם לדרישות המועצה מעת   ,עילל תםלביצוע השירותים, כהגדרתקשרות מסגרת קשרות הינה הההת .א
 לעת. 

תאם לנסיבות ולפי  בהעת לעת,  מ,  קספהמ  הת עבודוהא רשאית לפי שיקול דעתה, לבצע הזמנהמועצה ת .ב
 מעת לעת.  וצרכיה כפי שיהידעת המועצה ול שיקול

להזמנות העבודה של המועצה, לרבות   מועצה בהתאםהור  בעירותים  השהחובה לבצע את  לה  על הספק ח .ג
, בהתאם לכל תנאי המכרז והחוזה ובהתאם נת העבודהם הנלווים, הכל כפי שיפורט בהזמרותיהשי  כל

 .ןדי להוראות כל

בכלל(, מועדיהיקף השי .ד ביצוע  ם, מאפייני השהרותים )אם  רותים,  השיירותים, מפרט השירותים, אופן 
 בלעדי. תה הל דעלעת על פי צורכי המועצה, ועל פי שיקוייקבעו מעת  "ב,צוכיווע, יצבהשלבי 

דים ע מובק את השירותים או חלק מהם ו/או בהיקף כלשהו ו/או  זמין מהספהמועצה אינה מתחייבת לה .ה
המסוימי רשאית  כן  בכלל.  אם  לם,  להורות  עתמועצה  בכל  השירותים  ביצוע  הפסקת  על  הלך  במ  ספק 
מכל מין וסוג וי,  שיפ  מבלי שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/אוהארכה, וזאת  ת ה פו/או תקו  ההחוזתקופת  

 שהוא בקשר לכך.

רשאיהמ .ו עלועצה  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  עת  בכל  לספק,  להודיע  וצצמ  ת  הזמנה  צמצום /ום  או 
התמורה מ  אי לשיעור יחסיזכ ק הזמנת עבודה. במקרה כזה, יהא הספקביהם הוצאה לספהשירותים שלג

ביצוקבענש לצורך  על  ה  שבוצעה  לעבודה  בהתאם  השירותים,  של    הספקידי  ע  קביעתו  פי  על  בפועל, 
וי לפי שיקול בוצעה כרא  הודבועל העבודה בוצעה עבור המועצה כפי שהוזמנה וכי העובלבד שבפהמנהל  

ן  כור, כמו  אמבגין שירותים כום  ם האמורים הספק לא יהא זכאי לכל תשלה. בהעדר התנאידעת המועצ
יהיה  ה לא  רוספק  בגין  פיצוי  החזר,  תשלום,  לכל  עקב צפו  וחיםזכאי  ממנו  שנמנעו  חלופיים  או   יים 

הז מלהפסקת  מנוע  יהיה  הספק  אחרת.  נזק  טענת  כל  בגין  או  בקשר  ןעוטמנה  או    טענה  להסתמכות 
 כל טענה דומה בעניין זה.סות צפויות או להפסד הכנ

ספק  הלשיקול דעתה הבלעדי ועל    ל והכל בהתאםקביממטלות ב  פרלהוציא לספק מסית  המועצה רשא .ז
 אם לדרישות המועצה.בהת לכך להיערך

ספ .ח הסר  מובהר,  למען  לספק  ק  להבטיח  כדי  זה  מסגרת  בחוזה  בהתקשרות  אין  תמסוהי  ככי  ר  מועצה 
גרת מסבכלל(, וחוזה  )אם נו שירותים כלשהם ו/או בהיקף כלשהו  טלות ותזמין ממלידיו שירותים ו/או מ

כלפי ספנו  יזה א כל התחייבותיוצר  התחייבות  ,ק המסגרת  לספק לא תעמוד  המו  ה שללמעט   כל עצה. 
 . זה או תביעה כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה בעניין/ו דרישה וטענה ו/א

ם  ביי גרת זה, כפופה לקבלת האישורים התקצימס   חוזההוראות  מסירת שירותים בהתאם ל  מובהר, כי .ט
 . ם עצוהמתאימים לבי

צוע שירותים בפועל, בהיקף  לבי  זכותעל חוזה המסגרת אינה מקנה לספק, כל    י עצם החתימה , כרמובה .י
 תמורה כלשהי.  או לקבלת כלשהו

כי המועצה אינה מעניקה .יא יכודיות לספק  עבל  מובהר בזאת  והיא  ול  לה, בהתאם לשיק למתן השירותים 
 קית אחרת.ת בכל דרך חושרוקלבצע הת או השירותיםזמנת ע הביצולדעתה, לערוך מכרזים נוספים  

, בגין היקפי הזמנות  פי המועצהכל  חוזר, על כל טענה ו/או תביעהלתי  א ובהספק מוותר באופן סופי, מל .יב
או אחר, ככל  ו בגין פער כזהם הנוספים ו/או סכומן אאו מהספקי/וק פאותן תבצע המועצה מהס ההעבוד

 עבור המועצה. שירותיםע ים נדרשו לבצוספנהספקים המ הן הוא ו/או מים בשיהיה, בין מספר הפעמי

המ .יג כי  איזה  אינ  ועצהמובהר,  מהספק  להזמין  מתחייבת  במועדים  ב  שירותיםמהה  ו/או  כלשהו  היקף 
 מסוימים, אם בכלל.  

שירותים או איזה חלק מהם, בכל עת  הפסקת ביצוע ה  , רשאית להורות לספק עלכי המועצה  םסכוכן מ .יד
  מכל   פוי,י שהספק יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיכה, וזאת מבלהאר הו תקופת  א/ו  החוזהתקופת    הלךבמ

 מין וסוג שהוא בקשר לכך.
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 והצהרות הספקהתקשרות המהות  .4

מסגר .א התקשרות  תהיה  הספק  עם  השירואל  תההתקשרות  לעילספקת  כהגדרתם  והתים  מתחייב   קספ, 
  התאם להוראותוב  הוצרכי   בהצי, תקהמועצשות הדרילו  להוראות החוזה  את השירותים בהתאםלספק  

הזמנות  את על פי  לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וזתאם  ובה  , בהיקף שייקבע על ידי המועצה,חוזהה
עב הנדרשים  השירותים  את  יבצע  והספק  הכלהר  ועבודה,  ו  מועצה,  המכרז  במסמכי  החוזה, כמפורט 

ל ההבכפוף  תקופת  במהלך  שיוצאו  עבודה  שיוצאתקשהזמנות  )ככל  בהתאם  ו( רות  החוזה הורל,  אות 
 רישות המועצה.וד

בתחומי המועצה, זאת  בכל מקום  לדרוש מהספק לספק את השירותים    כולהצה יובהר ויודגש, כי המועי .ב
יינה כל ש, ולספק לא תהלבד שעדכנה את הספק מראצרכיה, וב  ילפ  ללא כל תשלום נוסף מצידה והכל

 בשל כך.    שותטענות ו/או תביעות ו/או דרי

הוא כשיר על פי    וכי  דין,ים כ, הספק מצהיר כי הוא פועל ומנהל פנקסת האמור לעילליוללגרוע מכי  מבל .ג
ל דין  השיר  קספכל  ידו  את  על  ללמועצהותים  בהתאם  כ,  בעל  זה  ובכלל  ההאה  לחוזה,  יתרים ישורים, 

 עסק, ככל ן  , לרבות רישיוןדי  על פי כל  דרושים לצורך מתן השירותיםין וסוג שהוא הוהרישיונות מכל מ
,  ייערכו בו שינויים שהשירותים או  מתן  ורך  צכלשהו הדרוש ל  היתר/רישיון/טל אישורככל שיבו.  רששנד

 . ידיימ ןבאופ ה בדבר הביטול או השינוימועצלעדכן את ה ספקהמתחייב 

רשום בפנקס יה  ו/או תקופת ההארכה, לפי העניין, יה  כל תקופת החוזהבמשך מצהיר ומתחייב כי  הספק   .ד
בענף  לנהקב מיזוג  170ים  לפי    )מתקני  לפחות,  ב'  בסיווג  וקירור(  לעבודות רישוחוק  אויר  קבלנים  ם 

בנאיות, עובדים1969-התשכ"ט  הנדסה  שלושה  יעסיק  וכן  בעלי,  הינם  אשר  ת שירו  חשמלאין  רישיו  , 
א ומיזוג  קירור  מערכות  סעבתחום  לפי  בתוקף,  )רלת  (8)א()29  יףויר  החשמל  התשמ"הקנות  -שיונות(, 

ות בעבודה )עבודה בגובה(, יחבטתקנות ה( ל2)5ודה בגובה בתוקף, לפי סעיף  ור לעב, וכן בעלי איש1985
 . ורמאואישור כ  וןי רישיבעל שלושה קבלני משנה  ת עםו/או תהיה לו התקשרו 2007-התשס"ז

-תשס"אהמסוימים,  מין במוסדות    יינילמניעת העסקה של עברלקיים את הוראות החוק    חייבהספק מת .ה
עמו  מט  או קבלני המשנהו/  םהעובדי  למועצה, טרם כניסתם של  פק להעבירסהלצורך כך, מתחייב  .  2001

של   שמית  רשימה  זה,  בחוק  כאמור  לקטינים  קבלנ  העובדיםלמוסד  המשנו/או  וייפו  הי  כוח מטעמו  י 
העובדים  למו  המתיר כי  אישור  ישראל  ממשטרת  לקבל  קו/עצה  המשנה  באו  לעבוד כאלני  מור רשאים 

פי החובמוסד   על  רק לאחר  למען הסר  . קלקטינים  כי  יובהר  ה  ספק,  יהא הספק אישוקבלת   ר כאמור, 
ו קבלני  ו/אהעובדים מ גבי מי כנס למוסד. ככל שלמטעמו להיו/או לקבלני המשנה רשאי לאפשר לעובדים 

לבצע את    קבלן משנה  ו/או  עובדתו  ואר לא יתקבל אישור כאמור, מתחייב הספק שלא לאפשלנה  המש
 רותים במוסד.  השי

המ  עוד .ו הניסיון  ספקצהיר  לו  יש  כי  המומחבזאת  הכישורים,    יות,,  והציוד הכוח  הידע,  היכולת  אדם, 
 גבוהה. ת מקצועים במיומנות וברמה הדרושים לספק את השירותי

ומתחיעוד   .ז המצהיר  אין   ספקיב  הה  כי  במסמכי  או  בחוזה  בדין,  )אותאגדהגבלה  הספק  של  הוא  ת  ם 
 בהתאם לחוזה זה.השירותים  תאספקולו בחוזה זה תאגיד(, להתקשרות

ה מועצתים מעת לעת בכמויות ובמועדים משתנים. כן שמורה לין את ביצוע השירולהזמרשאית    המועצה .ח
לשנות לה  הזכות  היקף  קטאו  את  עין  פיהשירותים,  הבלעדי  ל  דעתה  כיוהמוחלט  שיקול  לספק,  ידוע   .  

ספק, בהתאם להזמנות ה  ל ידיע  לערותים שיינתנו בפושיהשלם לספק תמורה בעד  ה מתחייבת לצעמוה
חתקצ עתומויביות  כדין  ומאושרות  במסמכי  מועצה  דייל  ת  המתוארים  ובאופנים  במועדים  , מכרזהה, 

ום,  לא יהא הספק זכאי לתשל  -בלת הזמנה תקציבית  לא קמפורש, כי לזה. יובהר בחוהראות ובכפוף להו
 . מועצהלרשות הו/או קבלני משנה ובדים ף אם העמיד עא

ספק לא תהיה  פי צרכיה ולעל    ם ולחדשירותים  ן השמתר את  לעצורשאית, בכל עת,    צההמוע, כי  רהיוב .ט
על פי   באותו שלעד לשהתקבלו   יםשירותוצרי הבת שימוש תהא זכאית לעשות   המועצכל טענה בגין כך. ה

 ק.הספצרכיה וללא צורך באישור 

לדי .י כי  ספקוע  בהיקה אינה מתחייבת להמועצה,  שירותים  ה  ספקה  כלשהו מאת  ףזמין  ה מועצודרישת 
לטורי , תקציבה, המצב הרגומועצה, בהתאם לצורכי המעת לעתתיעשה    ספקמאת ה  םירותבלת השילק

באותה  וע  השורר  דעל  עת  שיקול  הבלעדיפי  הלטהמוחו  תה  את  מועצ.  לבצע  זכותה  על  שומרת  ה 
מוהשירותי כא  שם  זה,  מקצתם,חוזה  או  ב  ולם  מבבעצמה,  עובדיה,  ל  ילאמצעות  הזמנת  להזדקק 

פ, הכל  קספהשירותים מאת ה דעתה הבלעעל  הי שיקול  ולמועצדי של  כל טענה כנגד    ספקה,  לא תהיה 
רז אחר לצורך שירותים זהים או  ם מכה לפרסמועצ הכן, רשאית    מוכן. כ  בחר לעשותיככל שת  המועצה

 ה. צעומוף לדין החל על הותים ללא מכרז, הכל בכפחלק מן השיר ןהזמידומים ו/או ל
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מ  מתחייב  ספקה .יא קשר  על  ורלשמור  המצוף  יידי  השירותים  ולהיות    ועצהעם  לביצוע  שיידרשזמין    ככל 
 . צעתוה הכלולה בהמעבר לתמור פתרה נוסוללא כל תמו קשרותבמהלך תקופת ההת

  8:00-17:00ת  ה' בין השעו-ם בימים א'שיהיו זמיני  ,לפוןהספק מתחייב להחזיק משרד, לרבות מייל וט .יב
כן,    .תלפחו ות המועצה גם מעבר לשעות  שר יהיה זמין לפניד, א פון ניימתחייב הספק להחזיק בטלכמו 

 הנ"ל. 

יתחיל   .יג לא  ה  ספקהאם  היללעד  אמורכ  שירותיםבביצוע  רשאית  ה  מועצ,  ביצוע למסותהיה  את  ר 
  ספק על ידי    רותים השיבהוצאות ביצוע    ספקהה ולחייב את  מבעצ  ם אחר או לבצע  ספקלידי  השירותים  

לרבות  רחא נלוות,,  מח  הוצאות  אם  מחיר    םרותיהשיירי  גם  על  ה  ירותיםהשיעלו  וזאת ספקבהצעת   ,
 .דין ובהתאם לכל זהחוזה  פיל ה עמועצה של המבלי לגרוע מיתר זכויותי

וכי הוא    זה  חוזהי  ל פשעליו לבצע ע  ותיםשירר ומתחייב בזאת כי הוא בדק את כל פרטי המצהי  ספקה .יד
הא  לבצע ומתחייב  סוגל  מ כל  גבוה ותים  שירת  מקצועית  לשביעות  נות,בנאמ  ,הברמה  רצון   בשקדנות, 
 ירי הצעתו.  ובמחחוזה זה ובהתאם להוראות המכרז ו המועצה

על    פעלו אשר יוו/או קבלני המשנה  העובדים  זהות  ר את  לאש  רשאית לדרושתהא    המועצהי  כ  ספקלידוע   .טו
ן משנה ו/או קבל  ש להחליף עובדשאית לדרור  המועצ רה וכן תהא העבו  יםמתן השירותלצורך  ידי הספק  

 ה. מועצת הווראלפעול מיידית בהתאם לה ספקה, ועל המועצל  יםשירותההעוסק במתן  ספקה מטעם

 הל מנויות הסמכ .5

מוסמך  יההמנהל   .א ללבקא  ידי  ר,  על  השירותים  ביצוע  אופן  על  ולפקח  השירו  הספקבדוק  תים  ואיכות 
 בהתאם לחוזה.

ב .ב כדאין  המנהל  של  את    יפיקוח  כלפלשחרר  והתחייבויותיו  המועצהספק  ומ י  לביצוע  ה  אחריותו 
ק  יותו של הספ חרן את את המנהל כדי להקטיירותים בהתאם להוראות החוזה וכל דין, ואין בביקורהש

 שירותים ואיכותם. וע הביחס לביצ

לא .ג הסמכות  בעל  הינו  כהמנהל  שנ  ישר  עומדיהשירותים  הספק  ידי  על  החיתנו  החוזה.  בתנאי  ט ילם 
חלטתו כאמור סופית ועל הספק  ן השירותים, תהא הלמת  סר ביחסי קיימת אי התאמה או חוהמנהל כ

 לכל תשלום נוסף. כך  א זכאי בגיןהל, ללא שיהמנרצון ההשירותים לשביעות יהא להשלים את ביצוע 

 לביצוע השירותים.  המנהל בקשר  תוראוהספק מתחייב למלא אחר כל ה .ד

 ותים המבוקשיםהשיר .6

מי שה  לההמנ .א כך,  או  לצורך  ידו  על  מוסמך  ל יעביר  הזמנעת  ל  ת עת,   ם כהגדרת  השירותים מתן  עבודה 
 סמכי המכרז. למ  2ך ג'מסמ-רכיבי השירותים מך סוגי/סכמפורט במ, לעיל

בלע .ב דעת  שיקול  בלמועצה  הוצאת  די  לתדירות  שירות/  אשר  לא  ולספק  לספק  עבודה    ת הזמנקריאת 
דרישות   טענות  ו/תהיינה  לאו  לפי  כךבקשר  הכל  סוגי/סמ,  השירמך  למסמכי     2ג'סמך  מ-ותים  רכיבי 

 .  המכרז

ה .ג תהיה  הצורך,  פרטי  במקרה  את  לשנות  ו/או  לבטל  רשאית  עוד  ,ההעבודהזמנת  מועצה  כל  לא    וזאת 
השירותים  בי.  ניתנו  בדבר  הזמטול  הודעה  פרטי  שינוי  הו/או  בענת  תישלח  הטלפאמבודה  או צעות  ון 

 המייל. 

על הספק לתאם עם    .בודהת העה בהזמנבהתאם לדרישות המועצ  השירותיםאת    הספק מתחייב לספק .ד
 כאמור במפרט השירותים.  ועצה, באופן טלפוניהמנהל את הגעתו למ

המנהל  יםצעכמבו  ויחשבי   םותישירה .ה של  בכתב  אישורו  עם  כירק  בכמות  ,  סופקו  באהשירותים  כות י, 
ק  את הספ  ל המנהל ו/או מי מטעמו בכדי לפטורזה. יובהר, כי אין באישורו ש  החוזחייב במתובאופן ה

 וכיו"ב.  ם, למועד אספקתם, לטיבהשירותיםכות לרבות לאי חוזהחריותו על פי דין ועל פי המא

לא    ,זמנהו שלא אושרו במסגרת ההו/א  מבלי לקבל מראש הזמנת עבודה   םלשהכ  ק שירותיםספק הסיפ .ו
 אמור. כ שירותים תשלום כל תמורה בגיןהמועצה ב בתתהיה חיי
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  ים הנדרשמרים  וכל יתר החו  חלקי החילוףכוללים את רכישת  תים  שהשירו  הספק מצהיר בזה כי ידוע לו .ז
וספת לא תל פי כל דין או הנחייה מחייבת ולת המועצה ועשודרים ל, וזאת בהתאלצורך מתן השירותים

 מחיר.  

ות .ח אשש  להזמיןמועצה  הבקש  במידה  מופיעיםירותים  אינם  לגביהם רכיבי/סו במסמך    ר  השירותים  גי 
, אין המועצה חייבת להזמינם מהספק. במידה  למסמכי המכרז  2מסמך ג'כ  "ב, המצירנתנה הצעת המח

למועצה את  השירותים  הספק, מתחייב הספק לספק  תים כאמור מרואת השיין  ותבקש המועצה להזמ
  לפי שיקול דעת המועצה. לכה הצדדים,ן יכם בפי מחיר שיוסל

ביצוע השירותים מספקים מורשים  ורך לצ  ילוףח החלקי  הספק מתחייב לרכוש את  כך, ככל שיהא צורך ב  .ט
 בלבד, המאושרים לשיווק ולשימוש על פי כל דין. 

עותו תתבצע  אתר אינטרנט, אשר באמצק להקים, להפעיל ולתחזק  לדרוש מהספ  יתהא רשאה תהמועצ .י
 די המועצה. י עלירותים הש זמנתה

 ילוף  תיקונים לרבות חלקי החהאיכות  .7

  ים ונקי  ים, במצב תקין, שלמיםמערכות כשהם חדשוף להחילת חלקי  שירותים לרבוהספק יספק את ה .א
 מכל פגם ו/או מום כלשהו. 

יס .ב הפק  הספק  וב  תיםרושיאת  בבטיב  העומדים  מעולים,  ככל  איכות  מקובלים  תקן סטנדרטים  שקיים 
וו  ,ביהןלג והגופק  לאבמידה  הרשויות  כל  לדרישות  בהתאם  תקן,  חייבות יים  זה  מסוג  שמערכות  ים 

 ם. באישור

רשאי  לא    הספק .ג ערךספק  ליהיה  שווי  חילוף  המפורט  חלקי  השירב  יםלאלה  רכיבי/סוגי  ותים מסמך 
מקסיומחירי קיב(למכרז    2ג'במסמך  )-ייםמלם  אם  אלא  מראש  ל  ,  אישור  כך  מהמנהובעל  וכתב  או  /ל 

רך ים למערכות גם אם הם שווי עחליפת  בהר, כי המועצה אינה חייבת לאשר לספק לספקו. יומי מטעממ
 להן.

יה מערכות שסיפק הספק. החלקי החילוף לעצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך בדיקות להמו .ד
בכדי עיף זה  סין ב. אות הבדיקהעלוזה, יחויב הספק בהחאינן תואמות את דרישות    כות הנבדקותערוהמ

 או על פי החוזה.ן ו/דילפגוע בכל סעד אחר לו זכאית המועצה על פי 

שסופקו על ידו בכל מקרה חלקי חילוף  י שיקול דעתו, לדרוש מהספק להחליף  על פרשאי,    המנהל יהיה .ה
ה  ו בכל מקר א/את ההזמנה ו  יםואמת  ןבדרישות החוזה ו/או אינ  ים  עומד  םנאיסופקו  חלקי החילוף שש
נפל  ההתגלש וזאת    הםב  כי  נזק,  ו/או  תקלה  ו/או  קלקול  ו/או  חבתפגם  אספקת  וך  ממועד  חלקי ודש 

להחילו את  ל  ותמערכף  להחליף  הספק  נדרש  כאמורמועצה.  החילוף  ימי חלקי  שני  בתוך  זאת  יעשה   ,
 . ןבהחלפתה על הצורך דעלת ההו עבודה מרגע קב

במועד מאוחר מזה   םיחליפאו    םלהחליפ  ביסר  הואו  מערכותלף  חלקי חילולהחליף    רשהיה והספק ייד .ו
והיא תחייב את הספק בהפרש  עצמהב חילוףחלקי הועצה רשאית לרכוש את ה המהישנקבע בחוזה זה, ת

 המחירים ובהוצאות הכרוכות בכך.  

 לוחות זמנים .8

  במפרט עים  בועל פי המועדים הק  ק,השלימם, באופן מלא ומדויהשירותים ולת  לבצע אהספק מתחייב   .א
השירותיםים  הזמנ  ובלוחם  יירותהש במפרט  כמוגדר  להכל  תינתן  לא  כלספ.  בלוח   ק  דחייה  או  ארכה 

 בכתב.   נהלעל פי המצוין במפורש בחוזה זה ו/או באישור המ אלא האמור, הזמנים

,  פק לא היו בשליטת הס  הלעל ידי תנאים שלדעת המנ  כח עליון אוי  על יד  נגרם עיכוב בביצוע השירותים .ב
היי אתה  ולא  למפלו  אשרות  מהמועצנוע  לבקש  הספק  רשאי  העיכוב,  את  להסיר  קרות    מיד  ה,ו  לאחר 

והמועצה תהא ספק  ידיעת ההעיכוב או מועד   בלוח הזמנים  לפי המוקדם, ארכה מתאימה  העיכוב,  על 
 בקשת הספק. ה ובהתחשב בעתיקול דרשאית לאשר ארכה, לפי ש

תקופה זמנית, מכל סיבה תים לע השירווביצ  את  סיק לאלתרהפאית לדרוש מהספק לרשהמועצה תהא   .ג
הופסק ה  ותיםירו הש שהיא. אם  לוח  יוארכו מועדי  ובהתייעצות עם  לפי  זמנים,  כאמור,  קביעת המנהל 

 הספק. 

בגין .ד מהמועצה  שיפוי  או  פיצוי  לכל  זכאי  יהא  לא  כאמה  הפסקת  הספק  ביחס שירותים  למעט  ור, 
 דו.  על י ל ואושרהלמנ וכחק, כפי שהספרות בלבד שנגרמו לשילהוצאות י



 
 

58 

 _________ ________  :ציעחתימת המ
 

ידה בלוח י עממפאת א  חיש את קצב ביצוע השירותים,, להואאם יהיה צורך לדעת המנהל, בכל זמן שה .ה
יקול דעתו  ש  ם, לפיהזמנים, יודיע על כך המנהל לספק בכתב והספק ינקוט ללא דיחוי באמצעים הדרושי

 . ועדירותים במהשלהבטיח את השלמת  דיבהתאם להנחיות המנהל, בכו

עמידה  רי ויסודי בחוזה זה וכי אי  עיק  איתנ  השר כי ידוע לו שעמידה בלוח הזמנים הינר ומאפק מצהיסה .ו
 הזמנים, הינה עילה לביטול החוזה לאלתר. ההחלטה על ביטול החוזה במקרה כזה תהיה בשיקוללוח  ב

 עצה. לעדי של המוהבדעתה 

למסמכי    1במסמך ג'  רותיםפרט השימרט במפוהזמנים ה   וחלהמערכות תתבצע ב  ל  ה ותיקונים שתחזוק .ז
 המכרז.  

 תקופת החוזה  .9

של קפתו .א הינו    חוזה  ו  אחת זה  החלשנה  החוזהחתי  ממועד  ל,  על  הצדדים  ו)  מת  "לעיל  תקופת  להלן: 
לעיל,    ."(החוזה מהאמור  לגרוע  תקופות  ל  פעמים,   ארבע  עד,  ומטיתאוט  רךואת זה  החותקופת  מבלי 

בכספותנו שנה  בנות  ")להלן  פעםל  ,  א "(ההארכה  תתקופ:  תיתן  ,  המועצה  כן  אם  של  לא  הודעה  תיתן 
המועצה  .  ה הקצרה משנהפל הארכתה לתקואו ע  ,החוזהתקופת  כת  האראי  ים מראש על  ימ  30  לפחות

להודיע  ר הקצרה  כי  שאית  לתקופה  תהיה  הארכה  שוב,  משנהתקופת  הלבד  לפחות  תיתן  של   30ודעה 
  .במצטבר ( שנים5)חמש לה על לא תע ,הארכההת ופתקו ת, לרבוהוזסך כל תקופת הח. שראימים מ

ק  21  .ב החוזה  ודימים  תקופת  להארכת  קיום    ,ביטוח  וליסות פ   צהלמוע  ספקה  ציא ימכאמור,  ם  אישור 
 מסמך  וכל, בתוקף יתבנקא וערבות  ,כשהא אינו מסויג 1ביטוחים המוארך לתקופה ע"פ הנוסח בנספח ב' 

 .החוזה תנאי פי על הכל, המועצה תדרוש אשר אחר

קתם טרם בוצעה לפני פואס  וזהד סיום החעותים שהוזמנו טרם מרוהיה לספק שיעל הספק יובהר, כי  י .ג
 . וזמנו ירותים שהק ימשיכו לעמוד עד לאספקת מלא השיום החוזה וכל התחייבויות הספעד סמו

  הבלעדי  הדעתשיקול    יפל  כל עת עב  החוזהאת  ה תהא רשאית לבטל  מועצה  האמור לעיל,ן  מבלי לגרוע מ .ד
כמ,  והמוחלט לתת  ומבבלי  נימוק  פי  ליל  בתשלום  כלשהםוצשתחויב  הבג  יים  בה  יטול,בין  ה  ודעוזאת 

 ב בהודעה.מועד הנקוו את החוזה כאילו נחתם מראש עד לבמקרה כזה ירא. מראש ימים 30 שלב בכת

  בחוזה  תקשרותהה  כי  במפורש  בזאת   ומוסכם  מובהר,  המכרז  ומסמכי  החוזה   הוראות  מיתר  עלגרו  מבלי .ה
 המוסמכים  הגורמים  ייד  לע  יציבתק  אישור  תללקב  כפופים החוזה וחמכ  התמורה  םתשלו  וכן  היקפה,  זה

 . דין פיל ע צהבמוע

  חוזהבה בקותהיה זהה לתמורה הנ  פת ההארכהבתקו  ספקעיל, התמורה אשר תשולם לעל אף האמור דל .ו
 . זה

ו תקופת  ו/אהחוזה  במהלך תקופת  תהא    ספקה  נשוא חוזה זה על ידי  ים השירות  ביצועלמען הסר ספק,   .ז
שתהיה,  רכההא ככל  ורצ  ןפבאוה,  עיצומים באף    ,יףשוטף  של  קיומם  שבמהלך  וכל  ,  השבתות  יתות, 

 .  מועצההחלה על עובדי מניעה אחרת 

 התמורה  .10

לבמתן  מורת  ת .א ובכפוף  התחיייצהשירותים,  כל  יקבל  וע  והחוזה,  המכרז  מכוח  תמורה    הספקבויותיו 
  דל אחכ  ןבגי,  (וזהחל'  הכנספח )מצורף   רז למכ  מסמך ג' ו במסגרת  צעת המחיר שהוגשה על ידבהתאם לה

 רז מכל 2'מסמך ג-סמך רכיבי/סוגי השירותים והתעריפים המקסימליים במטים מסוגי השירותים המפור
 "(. התמורה)להלן: " ןהציע הקבלשה חבשיעור ההנ חתת סכומים פה, בחוזהל 'וכנספח המצורף  

מה  המועצה .ב להזמין  מתחייבת  אתאיננה  בה  ספק  הכלולים  השירותמפשירותים  ב/וים  רט  הצעת או 
וימת  או כמות מס/טה האם להזמין מהספק שירותים מסוימים וההחלהיקף מסוים או בכלל, וב   מחיר  ה

 .המועצהוהמוחלט של י תים, נתונה לשיקול דעתה הבלעדמהשירו

הצעתו וידוע לו  י  במחיר  מפרט השירותים באופן מלא,הכלולים ב  הספק מתחייב לבצע את כל השירותים .ג
 מפרט השירותים. ים בן ביצוע שירותים הכלוליספת בגכל תמורה נואי לא יהיה זכל כי

בגין  תשלום מלא   המהוו  התמורה .ד כל ההוצאות  תכוללו  ותיםשירה  ביצוע  וסופי  באת  וב  ין ,  ין  מיוחדות 
וסוג שהוא  כלליות, מין  הבהכרוכות    ,מכל  ומה  החוזביצוע  בשלמות  תנאיו  פי  כעל  לכל יסווים  מלא  וי 
לרבושוא  נ  הספקות  ויהתחייב כוח  החוזה,  ביא ת  רכב,  כלי  ציוד,  אישוריםםטוחידם,  אף וכיו"ב.    ,  על 

 .  מועצהי הידדין אשר ישולם על  ל פיעורו ערה מע"מ בשייתווסף לתמוהאמור לעיל, 

תים  רוק מהשילהזמין חלים משתנים ו/או  מכרז בהיקפהשירותים מכוח ה  רשאית להזמין את    מועצהה .ה
ו/או   דחיילילהחבלבד  על  הזט  השירותית  למועמנת  בהתא  דם  הכל  יותר,  לשמאוחר  דעתה, ם  יקול 
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ר כן,  כמו  ולתקציבה.  הלצרכיה  הש  מועצהשאית  את  עובדילבצע  באמצעות  חלקם  או  ו/או  ה  ירותים 
 . ךענה בגין כלא תהא כל ט ולספקאחרים, לפי ראות עיניה  ספקים

  ל פי ע  יםותרוע השיעתיד על ביצלו בו אשר יחוא   ל סוג שהוא, החליםמכחובה,  כל מס, היטל או תשלום   .ו
י זה,  ה  חולוחוזה  ידו.    ספקעל  על  כל סכום שעליה    ספקגיעים למהסכומים המתנכה    המועצהוישולמו 

 . ספקתשלום לכאי תהווה מיסים, היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לז , ובכלל זאתיןלנכות לפי כל ד

כם בהתאם לאמור  סצוי מוכל פי , אמורלאם , בהתספק לע ות מכל תשלום המגינכשאית לתהא ר המועצה .ז
וזאת  במסגרת חוזה זה,    הנדרש ממנו  שלמות של כלאשר יחולו עליו עקב אי ביצוע ב  ניכוייםוזה  בחוזה  
 כל דין.  יפל חוזה ועה יפל ע למועצהה אחרת המגיעה וע מכל תרופגרמבלי ל

    . אלה יםלשירות צההמועלת אישור קבבפועל וב יםהשירותע בביצו שלום התמורה והיקפה מותנהת .ח

התמ .ט תשלום  מותנה  ואישורורה  עוד  כדין  מאושרת  הזמנה  בקבלת  מאת   והיקפה  הגזברות   תקציבי 
כדין, לא  א הזמנת עבולל  וצעיתבש  שירותיםשלומים אלו.  לת ול  יאושרודה מאושרת  לא    ספקלתשלום 

  ך.   טענה ו/או תביעה בקשר לכ תהיה כל

 התשלום ביצוע ופן א .11

 גין הזמנות העבודה שבוצעו על ידו. ש, בבתחילת כל חוד 5-עד ה טח מפורחשבון ודו" מנהלפק יגיש להס .א

 לאחר ,  םבמלוא   או  םלקבח,  הבחתימ  םראשיו  הספק  ידי  על  המוגשים  ו"חוהד  ןהחשבו  את  בדוקהל יהמנ .ב
 ט. חלוהמו הבלעדי ודעת וללשיק םבהתא,  ב"וכיו  שלמותם,  בהם המופיעים הפרטים נכונות בדיקת

הונפק החשבון לתשלום על ידי הספק לכו  ם ממועד תום החודש במהוי  45ך  לם לספק בתותשו  התמורה .ג
 "(.  45ף +)"שוט

,  מדוייקים   או /ו  מלאים  או/ו  כוניםנ  אינם  ןשבובח  המופיעים  הפרטים  בו  במקרה  כי,  בזאת  ובהרמ .ד
  לפי   השלמות  או /ו  תיקונים  לבצע  ספקל  להורותו  לאשרם  שלא   ועצההמ  תרשאי,  בחלקם  או  במלואם

  לא   ןהחשבו  כאילו  זאת  ויראו  ןבחשבו  נמצאו  אשר  םייליקוה  פירוט  תוך,  והמוחלט  י הבלעד  הדעת  שיקול
ימנה ממועד המ  המועצל  ומצאה ידי הספק, בהתאם להוראות ת חשבון מתוצאוהמועד לתשלום  על  קן 

 .ניין זההמועצה בע

   זהירותבטיחות ו מצעיא .12

וזה מתן השירותים נשוא הח םשים לש זהירות הדרוהת והבטיחועי מצבזאת לנקוט בכל א יבמתחי קספה .א
 באופן שלא יגרום לסיכון אדם או רכוש.  

הצעת   ף זה כלולות במחירפורטות בסעיהמהמתחייבות בגין מילוי החובות  ק, ההוצאות  למען הסר ספ .ב
 בגין הוצאות אלו.  וספתנכל תמורה ולא תינתן , ספקה

 נה מש  לניקב .13

רשאי ל .א ז ב לאחר חוהסהספק אינו  כל חלקזה  רשאי להעביר    ממנו,  ה או  לוכן אינו  כל  או  מסור לאחר 
וכן אי זה,  חוזה  לפי  רשאי למסזכות  כולם או חלקם ור לאחר את  נו  בהסכמה  ,  ביצוע השירותים,  אלא 
 מראש ובכתב של המועצה.

האמ .ב מן  לגרוע  המבלי  לעיל,  השירותיור  את  לבצע  רשאי  באמצספק  המועסקיםעום  עובדים  ידו  ע  ת  ל 
לספק הסכם התקשרות קיים עימם במועד   אשר  או באמצעות קבלני משנה/עביד ויחסי עובד מגרת  במס

 ם. צוע השירותיבי

יל, אין בכך כדי לגרוע מאחריותו של הספק נה כאמור לעמשק את השירותים באמצעות קבלני  ביצע הספ .ג
יישא באחריולביצוע השי ם או קבלני  רותי מבצעי השיל  כל מעשה או מחדל של  ת מלאהרותים, והספק 

 הם או מי מטעמם. ובדיטעמם או באי כוחם או ע מהמשנה 

לתוס .ד זכאי  יהא  לא  בתהספק  כלשהי  הפת  בגין  דרישמורה  כל  משנה.  קבלני  של  הספק ה  פעלתם  מצד 
 תקבל.כאמור לא תבלת תוספת לתמורה בגין הפעלת קבלני משנה לק

 המשנה.  קבלני המועצה לביןבין או אחרים ם  ליצור יחסים חוזייי שנה כדאין בהפעלת קבלני מ .ה

חוזה .ו הוראות  חוזזה    כל  נשוא  השירותים  לביצוע  ביחס  דין  חוכל  אשר  זה,  הספקה  על  לרבות    ,לות 
נים, כוח  גורמים שו ם, שמירה על כללי בטיחות, שיתוף פעולה עם ונות והיתרישיהוראות בדבר החזקת רי

ואופ ביטוח  ביצואדם,  גע  ן  יחולו  בשינוייםהמשנעל קבלני  ם  השירותים,  ים, והספק אחראי בהמחוי  ה, 
ש הוראהקבלנלכך  הפרת  אלה.  הוראות  יקיימו  המשנה  י   י  על  המכאמור  קבלני  כהפרת  די  כמוה  שנה 

  ל כל המשתמע מכך.ספק עצמו, עה ההוראה על ידי
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ת א  אינו מבצע   הר לדעתאשמשנה    קבלן  ודתו ופעילותו של כלש הפסקת עבלדרו  תרשאיהמועצה תהא   .ז
, והספק זה ולנספחיו  חוזהם בהתאם לרותיאו שאינו מספק את השי/ונאותה  המקצועית ה ברמהעבודתו  

 .  ם להנחיית המועצהם, הכל בהתאתיאחר במקומו לצורך ביצוע השירוקבלן משנה  חייב להעמידיהא 

    ערבות לביצוע החוזה .14

מי .א הלהבטחת  פי  על  התחייבויותיו  החוזהתקב  חוזהלוי  אופת  כולן    ה מועצ ל  ספקה  סוריממקצתן,  ו  , 
בנקחטרם  ב ערבות  החוזה,  עשבמילים:  ו)  ₪  15,000    בסכום שלאית  תימת  אלףחמישה    נוסח ב  ,(₪   ר 

ימים מיום סיום תקופת החוזה   90ובתוספת    קופת החוזהת  למשך, שתוקפה  לחוזה  'אספח  כנ  המצורף
  ."(ות הביצועערבלהלן: ")

ל  ע  המועצהבויותיו כלפי  יוהתחי  כל חובותיו  ילויממ  ספקת הא  הערבות אינו פוטר  תן, כי ממובהר בזאת .ב
א ה, למועצלה או חלקה, על ידי ההערבות, כו  ומימושה של  חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה  פי

ה פי חוזל סעדים נוספים ואחרים ע וכן כל , יםכל נזקים והפסדים נוספ ספק דה לתבוע מהימציהוו מניעה 
 ן.  די כל פיל זה ו/או ע

ה תהא רשאית לחלט מועצסכם מראש והומו  ישמש כפיצוי קבוע  ועצהמהידי    ות שנגבה עלהערבסכום   .ג
במלואהאת הע ל  רבות  הוללא קשר  ו/או למידת  נזק  ונזכך שנגרם לה  הגמור  ילקניהפוך  ק שייגרם,  ינה 

הוהמוחלט   למה  מועצשל  שתהא  כלפי  ספק בלי  לבוא  כלשהי  מטעמה  ה  מועצה  זכות  מי  ת  נו בטעו/או 
  ה על פי החוזה ו/או על פי כל דין מועצה  ה של שדבר זה יגרע מזכויותי  ומבלי   ן בקשר לכך,כלשהומענות  

 .חוזהה בגין הפרת 

ההיה   .ד ידי  על  תחולט  יבווה ה  מועצוהערבות  לא  זהים חוזה  בתנאים  חדשה  ערבות  הספק  ימציא  טל, 
     טה תוך שלושה ימי עבודה.ערבות שחולל

תקימ  21 .ה להארכת  קודם  הופים  תרילהא  ספקה  ידאגחוזה,  ת  את  התקוך  לתום  עד  הערבות  ופה קף 
המוארכת  90ובתוספת    המוארכת התקופה  סיום  מיום  לחלופין  ימים  בנקאית עפקיד  לה  או  רבות 

ימים מיום סיום    90וספת  ובת  אשר תוקפה עד לתום התקופה המוארכת  זהה  כוםבס  חדשה  יתאוטונומ
אישרה מראש לעניין   המועצשה  ימוסד בנקאמאת , חוזהל 'א כנספח צורףנוסח המ, בוארכתהתקופה המ

 .  זה

ת  ך תקופת החוזה ותקופל עת במהלוודא, כי בכמתחייב לדאוג ול ספקלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה .ו
 .לחוזה 'אכנספח רף המצוסח בנו ,ה ערבות תקפה מועצתהיה בידי ה ,שתהיה( ההארכה )ככל

 ן. יוייבים לפי העניחנויים המארכה, בשית ההקפה בתקופהתיחולו על הערבות  סעיף זה הוראות .ז

 נזיקין  ב  ריותאח .15

  דן, ישיר או ובתשלום, נזק, הפסד, א צה על כל פצה את המועהספק יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה ו/או י .א
לעוב למועצה,  שייגרם  לרכוש,  או  לגוף  אועקיף,  כל    דיה  בגין  כלשהו,  שלישי  או  לצד  של  מעשה  מחדל 

מי   קבו/אובדיו  מעהספק,  המשנהו  פוכל    וא מטעמו    לני  הספק  מטעמו.  אמי  מאחריות  טר  המועצה  ת 
 עיל.  בדן כאמור לכלשהי בגין כל תשלום, הפסד או או

  הספק   לעובדים, כי אין ולא תהיה למועצה כל אחריות בקשר  לעיל, מוסכ  ורי לגרוע מכלליות האממבל .ב
כלשהבתוהמועצה לא תחויב    עם הספקו/או לקבלני המשנה מט כל  ו אושלום  בגיןפיצוי  עבודתם,   שהו 

על  וגש נגדה  ר לתביעה שתעצה בגין כל תשלום, הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה בקשהמו  והספק ישפה את
הס מעובדי  מי  קבלני  פקידי  הספק  ו/או  מטעם  השיהמשנה  בביצוע  קשורה  שעילתה  ו/או רותים  , 

 . ההתקשרות נשוא חוזה זה

לפצות    ספקה .ג בזה  בשלמולמתחייב  אשפות  נז  המועצהת  ות  כל  דר  קעל  או  תביעה  כל  מכל    ישה,וכנגד 
ה, בגין  עמו שלוחיה ו/או מי מטובדיה ו/או נגד מי מעעילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/א

לה    שייגרמו  וש, לרבות ההוצאות המשפטיותאו לרכלכל אדם, לגוף ו/  שיגרםתאונה, חבלה או נזק  כל  
נזק, שנגרם כתוצאה   ה על וחיה ו/או מי שבא מטעמלה ו/או שאו עובדי/ו צההמועתתבע ם א  ושכ"ט עו"ד.

ה על  יהא  לעיל,  ולשאת התביעה    לסלק   ספקמהאמור  כל סכום שיפסק לחכנגדה  בובלם  ידי  על  ית  תה 
ור לעיל יגיע כאמכל סכום ש  .יות ושכ"ט כאמורת משפטלרבות הוצאו  ו/או רשות מוסמכת אחרת  משפט

והצמדהריב  יישא  ספקהת  מא  למועצה מע  ית  ע  תכחוק  ידידרישתו  תאריך    פקסמה  המועצה  ל  עד 
 התשלום בפועל. 

  ספק הקצועית של עקב שגיאה מה ל מונזק שיגריעה או פגגין כל ב המועצהאת יהיה אחראי וישפה  ספקה .ד
 ו המקצועית. י חובתו/או מחדל ו/או הזנחה במילו

ו/או מספהחריותו של  א .ה ל  י מטעמוק  גם  שגי מקרים שגבתחול  ול  אמור לעיל אשר  כרשלנות    או/יאות 
יבצע    פקסלעיל, ה  לליות האמורמבלי לגרוע מכ  .ו/או תקופת ההארכה  חוזהתום תקופת האחר  יתגלו ל
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הו שנתגלה לאחר מתן  וי כלשידה וניתנו שלא כיאות ו/או במידה ונוצר ליקעם נוספת במפ  את השירותים
ן אי  תקשרות בין הצדדים.הר סיום האת אף לאח , וזו במישריןא  ה מקבלתם, בעקיפיןם וכתוצאהשירותי

 פת. תים פעם נוסמור בכדי לחייב את המועצה לאשר לספק לבצע את השירובא

שללמען   .ו אחריותו  ספק,  כל  כמפורט    ספקה  הסר  של  מחדלים  ו/או  מעשים  בשל  גם  תחול  גורם  לעיל 
 . בנה וכיו"מש קבלני דים,לרבות עוב, יותיו מכח חוזה זהע התחיבופועל בשמו ו/או מטעמו בביצוה

ין בג  ספקהנגד  בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כ  ספקשלומים לכב תתהא רשאית לע  המועצה .ז
או ז  נזק  בפרק  כאמור  תיו  ה,אובדן  אשר  לשביעותעד  ומוחלט  סופי  באופן  אלה  תביעות  רצון    שבנה 

 .המועצה

ל .ח באמור  לפגוע  מוצמבלי  שכעיל,  ומוסכם,  בזה  ו/אול  הר  יפיצ  סכום  אשר  שעל    צהעלמוגיעו  וי,  ו/או 
ליה  המועצה בהם מחמת שתיה  ידתבע עישאת  ו/אל  בגין מעשי  ג',   צד  הי    עסקיו ו/או מו  קספו מחדלי 

המ קבלני  מטעמו שנו/או  כוה  תהיה  ,  עו"ד,  ושכ"ט  הוצאותיה  מהסכומים  לקזז    רשאית  המועצהלל 
   .ספקהמגיעים ממנה ל

 מכרז. כי ה, כמפורט במסמיםהשירות עת ממהותהנוב ספקהיות גרוע מאחרל בסעיף זה כדיאמור אין ב .ט

   ביטוח .16

ולו  יטוח אשר יחהבדין, הוראות    כל  פי  ה ו/או עלל פי חוזה זע  הספק  מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות .א
הינן בהתאם להוראות   הביעל הצדדים  בלמהווה,  לחוזה  'בכנספח    צורףהמטוח  נספח  נפרד ה חלק  תי 

 . הימנו

ב'  יא למועצה את  מתחייב להמצ  הספק  .ב הבי  –  1נספח  ע"י מבטחיו טוחיאישור קיום  כשהוא חתום  ם 
 ואינו מסויג 

 ות דיסו .17

במ  הספק .א לשמור  ותחייב  כלסודיות  ג'  לצד  לגלות  מידע  לשא  כל  ההו  של  בעניינה  אליו  ,  מועצהשיגיע 
ההתקשרות מתן  במהלך  זו,להבטחת  .  השירותים  ובמהלך  התחייבותו    נספח על    הספק   יחתום  מילוי 

 .תי נפרד הימנוק בלהמהווה חלחוזה, ל 'ג כנספחסודיות המצורף  ה

        םכוח אד .18

מתח .א להעסיק  ייהספק  להפעיל  ב  מתןלו/או  חשב  צורך  על  עובדים  ונהשירותים,  משנה /וו,  קבלני  או 
   ן השירותים.מיומנים, בעלי ניסיון וידע במת

ם  שירותי במסגרת מתן העל ידי הספק  ו/או קבלני המשנה שיופעלו  קו על ידי הספק  דים שיועסכל העוב .ב
רישיונות  הההיתרים/כל האישורים/  ובעלי  ראליש על פי דין לעבוד בה יהיו עובדים הרשאים  זה זנשוא חו

   השירותים על פי כל דין.צורך ביצוע ל הנדרשים

אחראי    ספקה .ג יהא  מוחבלבד  למהימבאחריות  עובדילטת  מטעמו  ו  נות  המשנה  קבלני  וליושרם  ו/או 
ו הו/או את מ  המועצהיפצה את  האישי  נזק שגין  ב  יםשירותקבלי  כתויכל  ו/או  יגרם להם  צאה מגניבה 

 . ספקהאו קבלן משנה מטעם /וי עובד יד לענגרם בדרך כלשהי שנזק אחר רת אמון ו/או ה ו/או הפ בלח

המספק   ספקה  ו/או קבלן משנה מטעם  ובדעכל  חלפת  ה  בכל עת,ספק,  רוש מהתהא רשאית לד  המועצה .ד
דו בהתאם להוראות  אשר לא ימלא את תפקי,  אחר  קבלן משנהו/או    בעובד  המועצהירותים עבור  את הש

ו/אחו זה  להורזה  בניגוד  הדיןו  להנח  אות  בניגוד  ו/יו ו/או  המועצה  מתאים  ת  בלתי  לו  ייראה  אשר  או 
או  /המועצה ויודגש, כי  .  ר דרישה זו ללא שיהוי ב למלא אח ספק מתחייא החוזה, והלמתן השירותים נשו

תהא   מטעמה  למי  אתרשאית  המשנה    ו/אוהעובדים    זמן  נילראיון,  קבלני  כשירותם,  ונם  סי לבחון 
 . השירותים ם בטרם ביצוע ולאשר

כל אחר הוראות  בונו את שכר עובדיו, על כל המשתמע מכך, ולמלא  לשלם על חש  וגמתחייב לדא  ספקה .ה
על    ותיהם,דין ביחס לשמירה על זכוי  קנות, ההסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה וכלעבודה, התחוקי ה
ת השכר  נ, חוק הג(1987-תשמ"זה)מינימום  כרחוק שת על הוראות בריאותם ורווחתם, לרבותם, בטיחו

 . 1968-תשכ"חהיטוח הלאומי )נוסח משולב(,  חוק הב ו(, 1958-)התשי"ח

   ד מעבידום יחסי עוב אי קי .19

לויות של  ר הפעיזה וכל ית  חוזהרותים לפי  סכם בזאת מפורשות, כי ההתקשרות וביצוע השימוצהר ומו .א
,  ספקלבין ה  הצהמועבין  מעביד  -י עובדיוצרת יחסכ  חשביה יוצרת ולא ת זה אינ  חוזהכמתחייב ב  ספקה
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מטעדיעוב מי  או  לרבות  ו  בה  קבלנימו,  כאמור  ומוסכם  חוזהמשנה  מפורש  זה,  היבזאת  כי  בין ות,  חס 
 עצמאי.  ספקזה הינו  זהחודדים הם יחסי קבלנות חוזיים וכי כל צד להצ

  חוזה ,  על פי כל דין   בדים שלו,עותיו כמעביד כלפי הכל חובותיו והתחייבויואחר  ייב למלא  מתח  פקסה .ב
יים  אים הסוציאליו ועל עובדיו, ובכלל זאת לשאת בשכרם ובכל התנים החלים עלוושי או קיבוצי, וציא

קרנות  גמל,    דמי הבראה, תשלום לקופות  , לרבות ימי חופשה,חוזהל פי דין או על פי  ם זכאים עלהם ה
,  חוזהעל פי    ופי דין אם הנדרשים על  ל התשלומיכ  לם בעד העובדים אתכיו"ב, וכן להפריש ולשיה ופנס
 כיו"ב. יה, גמל ויצויים, פנסע למוסד לביטוח לאומי, לשלטונות המס, לקופות פומבלי לגרו ותלרב

או למי    ו לוו ולא יהיאין ל  ומתחייב בזאת מפורשות, כימצהיר    ספקלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המב .ג
  יטורים, דמי פ  , לרבות פיצוייצהעהמוה עם וך ביחסי עבודעניין הכרו או תביעות לכל דברמטעמו דרישות 

דומה, וכי חתימתו לקרנות וכקופות או  ם, הפרשות לחופשה, הודעה מוקדמת, זכויות ותנאים סוציאליי 
 א.תור מלבר ועניין, כתב סילוק ווי זה מהווה, לכל ד חוזהעל 

בין של   ,י העבודהשהי מתחום יחסתשלום כל  בתחלה חו   המועצהעל    ו ייקבע, בפסק דין, כירה בבכל מק .ד
בין סוצש  שכר,  תנאים  הל  וישפה  יפצה  ישיב,  נלוות,  של  ובין  ע,  המועצהאת    ספקיאליים  כל  לות, בגין 

  ועצה המדרישת    מקבלת  ימים  7ק הדין, וזאת בתוך  לשלמם בגין פס  המועצהה או פיצויי שיהא על  הוצא
לקזז מהתמורה  ת יאהא רשת ההמועצזאת, כי . מוסכם ביןי הצמדה וריבית כדהראשונה, בתוספת הפרש

 .ל סכום שהוא יחויב בו כאמור לעילכ ספקגיעה להמ

 כמים פיצויים מוס .20

בטבהתאם   .א המופילמפורט  הספק    להלן,עה  בלה  מוסכמי   למועצהישלם  מראש פיצויים  וקבועים    ם 
מ כד)בתוספת  בקרוין(ע"מ  אח,  הת  מהליקויים  יותר  או  בטבלה.ד  רועהמ  מפורטים  תהיה  שאית צה 

יצויים מוסכמים, בכל מקרה בו הספק לא ביצע  בות מהספק פלג ו/או    זכאי הספק  הל  התמורה להפחית מ
כמאת   על  השירותים  החוזה  תחייב  לפי  בהתאם  הזמניםו/או  ו/או  לוחות  החוזה  בו   נשוא  מקרה  בכל 

 לרבות כמפורט להלן:  תיו,התחייבויוא אחר הספק לא מיל

 המוסכם הפיצוי ם כוס נושא/ליקוי  מס"ד

 ₪ ליום איחור  250 ת בסיסית רולטיפול בקריאת שי ור בהגעתאיח 1

 ₪   250 –עת איחור על כל ש םשירות בחירואיחור בהגעה לטיפול בקריאת  2

חילוף לא 3 מתאים/ תקול/ לא    אספקה והתקנה של חלק 
 ש קן נדרעומד בת

500   ₪ 

החוזה הינם נזק   ר הוראותבסעיף זה ובית הנקובים    יםי הפיצויים המוסכמדדים מצהירים, כי סכומהצ .ב
רואים  הצש בעתדדים  ההפרה  של  מסתברת  כתוצאה  הח  אותו  על  כ ואולם  וזה,  החתימה  בכך  די אין 

זכות  למצות   מסוימת   המועצהאת  הפרה  בגין  ה  לפיצויים  מהתחייב  ספקמצד  אחת  ובלבד  ויותיואת   ,
 ס"ק א'.בלה שבטכאמור ב ובעלו על הסכום הנק  תוכיח שנזקיה בפועל צההמועש

וכן  , בכל זמן שהוא  ספקל  תמורה המגיעהמכל    מוסכמיםה  הפיצויים  וםשאית לנכות את סכר  המועצה .ג
רשא מ  המועצהית  תהא  אחרת  ספקהלגבותו  דרך  שבי  בכל  הערבות  חילוט  גביית לרבות  לשם  דה 

הסכום    מלוא גובה ל  ערבות חדשה ע  ועצהלמלהמציא    ספקיידרש ה  כזה,, ובמקרה  וסכמיםהפיצויים המ
 .  העניין י בות בחוזה זה, לפר בסעיף לעהקבוע 

זקים שנגרמו לה ם עבור הנוע פיצויילתב  המועצה  ן בתשלום הפיצויים המוסכמים כדי לפגוע בזכויותאי .ד
כות לו או כדי לפגוע בכל זביטוהחוזה או  ין של  הקיום, או לתבוע ביצוע בעבפועל או עקב ההפרה או אי  

   .ןיפי כל ד י חוזה זה ועלעל פ ועצהלמאחרת המוקנית 

 חוזה ההפרת  .21

 הבאות:    מהפעולות עשות כל אחתלהמועצה ו/או המנהל  תרשאי ,זה חוזהה מהוראות הורא  ספקהר הפ 

שניתנה   .א הערבות  את  לביכב  למועצהלממש  התחייבויות  טחון  ולמילוי  בגין  זה    חוזה  יפל  ע  ספקהיצוע 
  .תקופת ההארכה ו/או תקופת החוזה

שימוש ללא    תוך   ,זה  חוזה   יפל  ע  םיצועבבחייב    ספקשה  יםותרשים את הי/אחרספק/ים    באמצעות  עבצל .ב
ושירות ע  יםהגבלה בפעולות  שי  , הספקי  יד  ל שנעשו  נוספת,מבלי  זכאי לתמורה    ספק הולחייב את    היה 

           הוצאות הכרוכות בכך.  ל הכב

חוק החוזים    זה  לדין ובכלכל    ל פיאו ע/זה ו  חוזה  יל פ סעד או תרופה ער לעיל כדי לגרוע מכל  באמואין   .ג
שי שנגרם  הנזק הממ  לתבוע את כל  המועצהובכלל זה זכות    ,1970–תשל"אה  ,רת חוזה(ופות בשל הפתר)

 כתוצאה מההפרה. גרם לה הן במישרין והן בעקיפין ילה ו/או י
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  יות ספציפה  ותראהוה  ובפרט,  החוזה  הוראות  משאר  לגרוע  כדי  פיו סעי  תתי  ל ע  זה  ףבסעי  אין .ד
  למסור   או/ו  בעצמה  חלקם  או/ושירותים  האת    לבצע,  יניהע  ראות  לפי,  המועצה  לאפשרות  המתייחסות

 . ספקה חשבון על ,אחר לאדם ןביצוע

 ום החוזהסי .22

 הפרת החוזה  בגיןסיום שלא 

ש  המועצה .א פי  על  רשאית,  תהא  דבלבד  הבלעדיקול  ועתה  אי,  לבטל  שהיא,  סיבה  ו/או מכל  החוזה  ת 
החוזה או במהלך תקופת  חילת תקופת ת חלקה, לפני מועד ו, כולה ארות לפי החוזהאת ההתקש יקלהפס

 "(. הודעת סיום החוזהימים )להלן: " 30קדמת של בהודעה מוארכה, וזאת הה תקופתהחוזה או במהלך 

בלתיהספק   .ב באופן  ומתחייב  ביטול  חוזר,  מצהיר  ההתקשרוהחו  כי  הפסקת  ו/או  הפסקת זה  ו/או  ת 
כויות המוקנות למועצה,  פות, הינן זוסלתקופות הארכה נ  הופת החוזו אי הארכת תקהחוזה ו/את  תקופ

מהמקרים איזה  בקרות  הו  וכי  בהאמורים  מוותר  באופןא  ומושתק    זאת  מנוע  יהיה  וכן  חוזר  בלתי 
פת החוזה ו/או  ן שירותים למשך כל תקולמת  הסתמכותו  ה בדבר ל טענה בשל כך, לרבות טענמלטעון כ

למתן  מכהסת במהלךותו  חהתקופות    שירותים  או  )כולן  טעלקהארכה  ובפרט  השקעות  ן(  שעניינן  נות 
 . היתכנותם  ו בקשר עםשירותים ו/אאותן השקיע הספק בקשר עם ה

כתוצאה .ג שלא  החוזה,  ביטול  את  המועצה  ה  דרשה  של  התחייבויותיו  ימהפרת  הספק  ספק,    זכאי היה 
ורק   השי  לואת התמורה המגיעה  לקבל מהמועצה אך  ביבגין  בפועלרותים אותם  עד לאותו מועד,    , צע 

סופוז כסעד  לא  את  כי  מובהר,  החוזה.  ביטול  בגין  וגמור  מלא  בביטולי,  בכ  יהיה  להטיל  החוזה  על  די 
פי חוזה זה,   ו על חייבויותי יתר התמאחריות הספק לביצוע כל  המועצה כל אחריות נוספת ו/או כדי לגרוע

יהיהוהספק מו וכן  בזאת  ומושתמ  ותר  כל טנוע  ו/אוק מלטעון  וס  ענה  וכן לא   וגתביעה מכל מין    שהם 
 כך. הם בקשר לין וסוג שוספים מכל מיהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נ

 הפרת החוזה  בגיןסיום 

לפגוע מכל .ד חוזהבלבד תהא רשאית להבי  המועצהלעיל,    ..ג22  -.א  22בסעיפים  האמור  ליות  מבלי    זה  א 
בובכלסיומו   מקרה  ה  ל  האת    ספקהפר  יסודיתפהחוזה,  שאיננה  שנת,  רה  הודעה   ספקל  נהובלבד 

 כאמור.ך התקופה , תות ההפרהלא תיקן א ספקיום וה 14מוקדמת של 

פי המב .ה על  זכות אחרת של המועצה  לגרוע מכל  זה,לי  חוזה  דין או  כל  י  בקרות  וראות  או  מן ותר  אחד 
 זה זה:לאלתר, חו , המועצה רשאית לבטלהמקרים הבאים, תהא 

הספהוגשה   .1 ו/א  קכנגד  לפירוק  הליכו  בקשה  קבוע  להקפאת  או  זמני  נכסים  כונס  למינוי  ו/או  ים 
יום   30בתוך  העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה זמני לפי  או מפרק    למינוי מפרקו/או  

  ממועד הגשתה.

ניתן  שאה לפועל או  הליך הוצ  דושנפתח נגת רגל או  שהוגשה נגדו בקשת פשיטאו    פושט רגל  ספקה .2
החלטה על אגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו  במקרה של ת  אוצו כינוס נכסים    ונגד
דור או שהוא הגיע לפשרה או סיה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק  או שהוגש  רוק מרצוןפי

כו  עם אנושיו  ללם  פנה  או שהוא  חלקם,  קבלו  למען  פשרהרכא  תנושיו  או  א  ה  הסדר  תם ילמען 
 . 1983–מ"גתשה ,ח חדש(וסלפקודת החברות )נ בהתאם

י הרכוש כאמור, באופן  כלשהי לגבעה פעולה  קצתו או בוצהוטל עיקול על רכוש הספק, כולו או מ .3
עלול למנוע )  המונע או  אמבעדו את מתן השירותים  בוטלו והעיו חלקם(,  כולם  קולים כאמור לא 

 נקיטתם.  ד ימים ממוע 30בתוך 

 או מקצתו לאחר.  וכול  חוזהאת ה הסב ספקה .4

 . ה של המועצה, להנחת דעתביצוע החוזהמסתלק מ ספקה .5

אספקתם או שהוא או מפסיק את מהלך    ו חלקםמבוקשים אשירותים המספק את ה  ואינ  ספקה .6
מא לו  ספקםינו  מצי  ועצההמ  ידי  לע   וואושר  ובעשנק  יםמנזה  ותחלפי  בכתב  ואינו  להוראה  ית 

להמשיך  להתחי  עצהוממה או  השבל  הדרושרותים  יאספקת  לוח/ו  בקצב  לפי  או    הזמנים  ותאו 
ת בחוזה ולא תיקנו את  ות האמורוההתחייבוית או יותר מו/או מי מטעמו הפרו אח  ספקהכאשר  

  ועצהאו כאשר המ  תראהשננקב בה  ך הזמןתו  ועצהתראה על כך מאת המההפרה לאחר שקיבלו ה
לשביעות    םנ, אים או מקצת  םולכעל ידו,    יםהמבוצע  יםתכי השירו  מוו/או מי מטע  ספקב  התהתר

 ים. ור השירותנאותים לשיפוהוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים  הונרצ

  .השירותיםל בזדון בביצוע מתרש ספקשה ההוכחות להנחת דעת המועצהבידי כשיש  .7
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הו  הציע לאדם כלש, נתן או מואו אדם אחר בש ספקשההוכחות להנחת דעתה,  עצההמובידי  כשיש .8
 בקשה לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע החוזה.  הנאה כלשהי בתמענק דורון או טו שוחד,

וך הזמן שנקבע תוך זמן סביר ו/או ת  הולא נענה לדרישותי  ההמועצאות  לא את הוראינו ממ  ספקה .9
 ההוראה.  נותן  ל ידילכך ע

נננפת .10 או  פלילית  חקירה  פליליי חה  הליכים  מ  ספקהנגד  ם  קטו  מי  נגד  מניו/או  ו/או  ובעלי  תיו 
   מנהליו.

לא   פקסשהנה או  זה אינה נכותנה בקשר עם חתימת חוזה  ישנ  ספקההרה כלשהי של  התברר כי הצ .11
 .  ספקהעם התקשרות הי להשפיע על היה בה כד המועצהה עובדה מהותית אשר לדעת גיל

 רת תפקידו.  יקים במסגדומאו נתונים שאינם הצהרה ו/  למועצהמסר  קספה התברר כי .12

 ות הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע השירותים. תרים/רישיונהילהחזיק באישורים/מספק חדל ה .13

 . 17-19,  12-15, 4-10 כהוראות יסודיות:הנחשבים  ,איםהחוזה הב יף מסעיפיהפר סע ספקה .14

משא .ו לגרוע  הוראמבלי  זר  חוזה  בות  החוזה    המועצהיטלה  ה,  להוראותאת  רשאית ף  סעי  בהתאם    זה, 
כ  ותתר הזכויות המוקנילגרוע מ  המועצה, מבלי ל דין, להמשיך את ביצוע השירותים בשיתוף  לה על פי 

 עתה הבלעדי. י שיקול דאחר על פ עם כל גורם פעולה

כי ביטול החוזה   .ז זכות אחרת העמובהר בזאת,  יגרע מכל  זה  אם למועצה בהתומדת ללא  הוראות חוזה 
 . יןהתאם להוראות כל דו/או ב

כלשהי  בסמכו  המועצה  השתמשה .ח בזכומת  או  מהזכות  הסמכויות  בחוזה  כלשהי  לה  שהוקנו  זה  יות 
כל טענות    לספקלא יהיו  ,  , כולו או מקצתואת ביצועוו הפסיקה  או מקצתו א  וביטלה את החוזה, כולו

       ן.ולל פגיעה במוניטי או הפסדים שנגרמו לו כם ו/בגין נזקיאחרת   או תביעות ו/או כל דרישה/ו

 ות שונ .23

והוא לא  יהתח  ספק הכל פעולה ש .א כל  בייב לבצע  וכן  והוא לא צע,  לפי החוזה  עליו    התחייבות המוטלת 
ובלבד ש  תהתחתיו ולעשו אחר    ספק  לשים  ועצההמרשאית    -  מילאה נשלחה אליו  במקומו ועל חשבונו, 

בהודעה.   זמן שנקבעה  התחייבויותיו תוך  , הדורשת ממנו למלא אתועצההמעל ידי  בכתב    לפני כן הודעה
 ין.בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל ד המועצהויותיה של י לגרוע מזככדבאמור בסעיף זה  ןר, כי אימובה

ן או  יותיו על פי חוזה זה, כוליר או להמחות לצד שלישי את חובותיו או זכוהסב, להעבנו רשאי לאי ספקה .ב
  . ור המועצה, מראש ובכתבבאישלקן, אלא ח

לאחר ללא קבלת  נאה על פיו  ה  מקצתו או כל טובת  כולו או  ביר את החוזה,הע  ספקי הכ  ,למועצההתברר   .ג
לא תהא כל טענה ו/או   ספקול  וזהחה   ת לבטל אתרשאי  המועצה תהא    -בכתב ומראש    המועצה הסכמת  

 בשל כך.   המועצהוא נגד תביעה מכל סוג שה

 , בחלקים(  בבת אחת ובין  ותיו )ביןויממניותיו ו/או מזכומעלה    25%י לא יעביר  כ  פקסמתחייב הלל זה  בכ .ד
 ה.מועצכתב של השור מראש ובאיאלא לאחר שקיבל 

ב  ית שמניותיההינו חברה ציבור  ספקבמקרה בו ה .ה על    למועצה בכתב  להודיע  ספקה  בורסה, עלנסחרות 
  ב, וכן שו  ,לעשות כן  ודע על כוונהומיד כשייזאת  ה כאמור,  להעבר   ו/או זכויות וכן על כוונההעברת מניות  

 ההתקשרות.  אתעמוד הזכות לבטל תה מועצולעברה הביצוע המיד בעת 

 זה זה.  הקשור לחוקיזוז, בכל הספק מוותר בזאת מפורשת על זכות עיכבון ו/או  .ו

  מאת   או /וה  ועצממאת ה,  ספקהמגיעים או שיגיעו למהכספים  ו/או לקזז  תהא רשאית לנכות    מועצהה .ז
ם או  יו , לשלמם עקב אי קבאו תחוי ים אשר, תידרשכל הסכומ אתן כל דבר ועניין, ו/או בגיגופים אחרים 

ס פיצהפרת  ו/או  סכום  כל  ו/או  החוזה  מסעיפי  כלשהו  שיפעיף  ו/או  יגוי  אשר  לוי  מהמועציעו   ספק ה 
ל ה  חוזהבהתאם  ו/או שעל  בהם מחמת שתתבע עה למועצזה  ידשאת  ג  יל  בגין מעצד  ו'  או מחדלי  /שי 

ע  ספקה ו/או מועסקיו/או  כל  י המשנה מטעמוקבלנו/או  ו  ובדיו  כלמי מטעמו    ו/או  להגיע ה  ו/או  עשוי 
המועצל מאת  האמור  ספקה  שהוא.  מקור  או  חוזה  א  מכח  זה  גורע  בסעיף  ה  מזכויותיהינו  ה  מועצשל 

ששולמו   הכספים  החזרת  את  אחרתלתבוע  דרך  בכל  ידיה  חיללרב  על  הערבותות  הספק קיד  שהפ  וט 
 .  בידה

ו  .ח זכות כלה ו/או מהפעלנעות מפעוימיתור או מחדל או השום  זה    על פי חוזה  צהמועשהי המוקנית ללת 
תנהגות או בדרך אחרת  תק מחמת הת ו/או השמניעו   מועצהכיוצר כנגד החשב  ייו/או על פי כל דין, לא  

 ותה בכתב ובמפורש. ל זכה עמועצה ויתרה יהא לה כל תוקף אלא אם כן, ולא ספקביחסיה עם ה
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ין במקרה  כל ד  יפל  ע  הםתרופה המגיעים ל  וסעד ו/א  ות הצדדים לכלרוע מזכוילג ן באמור לעיל כדי  אי .ט
החוזה.   הפרת  ישמעשל  לא  האמור,  אף  טענות  על  כל  דרישו  תו/או  ו/או  הות  מצד  בקשר   ספק ביעות 

 הצדדים. ת בין שנים ממועד סיום ההתקשרו לחוזה זה, בחלוף שלוש

וכי צד לחוזה לא   הצדדים, וא המוסכם ביןפות את מלשקזה, על נספחיו, מ  ם בזה, כי הוראות חוזהמוסכ .י
 . זה חוזהחתימת  גים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפנייה קשור במציה

לפי  משנהו  ישלח על ידי אחד הצדדים לכמפורט במבוא לחוזה זה. כל הודעה שת  ןהינ  ות הצדדיםכתוב .יא
 . םדואר רשומשלוחה כדבר  שעות מיום 72לה על ידי הנמען מור, תיחשב כאילו נתקבו כאכתובת

 

 החתום:ל ו ענ ולראיה בא
 
 

 
 ספק ה                        המועצה גזבר                   המועצהראש             

 
 

 ________ __________________ ________ ת.ז./ ח.פ.:____________ ______________ספק: שם ה
 

 ___ ___________________ז.: ______________ ת._ __________שה החתימה: שם: __באמצעות מור
 

 _______________________________ טלפון:פלאפון/ _____________________________  כתובת:
 

 __ ___________________ __________________________כתובת דוא"ל: ____________________
 

   _   _______________  :תאריך
 

______ ________ ____ _____ ______ :______ תפקידו___________ _____ :ותו שלחתם בנוכחנ החוזה
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 א' ספח נ

 צוע ינוסח ערבות הב
 יך ___/__/__  תאר                                                                 

 כבוד  ל
  קומית קדימה צורןצה ממוע

 
 

 נ., ג.א.
 ____ ____ ______מס' ות בנקאיתרבעהנדון:  

 
________  על בקשת  )להלן__ פי  ס  ("המבקש"  :__  כל  לתשלום  כלפיכם  בזה  ערבים  לס אנו  עד  ום ככום שהוא 

  מילוי טחת להבשתדרשו  "(בותסכום הער" : הלןל)  (שקלים חדשים  חמישה עשר אלףבמילים: )₪    15,000כולל של  
מערכות    תיקונים שלו  שוטפת  קהחזותל  09/2022מס'    מביפו  מכרזמכוח    חוזה ם  עבקשר  ייבויות המבקש  התח

  ."(המכרז: "לןלה)קדימה צורן  עבור המועצה המקומית במוסדות חינוך וציבור  יזוג אווירמ
 

או כל יקה  ת לסטטיסטידי הלשכה המרכזיעל  פי שמתפרסם  למדד המחירים לצרכן כום הערבות יהיה צמוד  סכ
   ."(המדד" :ן)להל שיבוא במקומהמוסד רשמי אחר 

 
 הצעות למכרז. ההגשת האחרון לבמועד הידוע חרון האו המדד בות זו הינלעניין ער ססימדד הב

 
 ות זו.  רסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו יהא המדד שפורבהחדש לעניין עהמדד  

 
ד הראשונהלפי  נשלם  ,  רישתכם  ערבות  לכם  אנו  כתב  החזרת  כל  חלף  לסזה,  עד  הערבות,כוסכום  בתוספת    ם 

ום תחילה  דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשל   ה להוכיח אתעליכם חובבלי להטיל  י הצמדה, מפרשה
 בקש. הממאת 

 
 __________   שנתל________ יה בתוקף עד ליום ________לחודשערבות זו תה

 וטלת. ומב תהיה בטלהולאחר תאריך זה 
 

 .צורה שהיאעברה בכל להה ניתנת להסבה או ערבות זו אינ

 

,בכבוד רב  

 ע"מ ________ ב__ קבנ                        

 שונה לא יתקבל נוסח ערבות   :הערה
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 ' בנספח 

 ח נספח הביטו
 

   לןתנאים מיוחדים לביטוחי הקב 
 

בנ  הרשות    והביטוח  השיפוי  האחריות  מ.מ.  ספח  לעניין סעיפי   : משמעותו  צורן זה  תאגידים   קדימה  ו/או 
 חריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  יים ו/או נב סמך רשות עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי

כל התקופה  במשך סכם זה,דרשים בקשר עם העבודות נשוא העל הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים, הנ .1
ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, על הקבלן להחזיק בתוקף כל   , אתהסכם זה בתוקף. עם זאת אבה יה

 פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה על נספחיו.  פי דין לכל יישנות עלעוד לא תמה תקופת ההת

 שיבוב( של מבטחי הקבלן כלפי הרשות זכות תחלוף )יכללו ויתור על כל  זהבנספח  ביטוחי הקבלן המפורטים .2
ו/או הפועל מטעמו, וכן כלפי כל הקבלנים, המתכננים, והיועצים   ר הבא בשמו של הרשות ם אחכל אד

ת, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק יצוע העבודוקשורים בבה
 זדון.ב

את  כלולתורחב ל  קבלןוח אחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הביט -בלניות פרק ב' בביטוח עבודות ק .3
פיו יראו   על ,צולבת" ף "אחריותותהייה כפופה לסעיכמבוטחים נוספים   "( יחידי המבוטח)להלן: " הרשות 

 את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

תקופת יתר וליסות ביטוח אחריות מקצועית תכלול בין הב הקבלן כי פגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחיימבלי ל .4
לאחר תום    ( חודשים) שנים עשר   12ובביטוח חבות מוצרים תקופת גילוי של  ( חודשים ששה)  6גילוי של 

 ופת הביטוח תק

בתוקף  חבות המוצר, על הקבלן להחזיק את ביטוחי אחריות מקצועית ו בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו,  .5
ה על הקבלן כי אי קיום הוראות סעיף זה תהווה ם בז. מוסכלא תמה תקופת ההתיישנות על פי דין כל עוד

ת( על כל המשתמע מכך. במקרה כאמור  יימו העבודואף אם הסתהפרה של הוראות הסכם זה על ידי הקבלן )
 להלן(.  21בסעיף מור כאלנהוג  ים)אך לא חייב םיהיה רשאי הרשות 

ש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לן יהיה ולדעת הקב .6
משלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור  את הביטוח הך ולקיים לערו

חול לא יויתור כאמור וות וכל הבאים מטעמם, אולם הלוף כלפי הרשסעיף בדבר ויתור על זכות התח ייכלל
 לנזק בזדון.   לטובת אדם שגרם 

ח אשר נערך על ידי הרשות ים לכל ביטוקודמיים וראשונביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם  .7
טענה  , לרבות כל  ביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרשותומבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או ת

, לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי הרשות 1981 -התשמ"א  ,יטוחה הבלחוק חוז 59ו/או זכות, כאמור בסעיף 
 וכלפי מבטחיהם.

דרישות נספח זה יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או  רכים על פי הקבלן הנעביטוחי  .8
, הודעה בכתב, לרשותח, אלא אם כן תישלח תקופת הביטו ת היקפם ו/או לשנות לרעה במשךלצמצם א

  או לצמצום( יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/ששים ) 60 ות דואר רשום,אמצעב
ים ממועד  ( הימ ששים) 60י לרעה  שכאלו לגבי הרשות אם לא נשלחה הודעה כאמור ובטרם חלוף ו/או לשינו 

 משלוח ההודעה הנ"ל.

ובמקרה בו העבודות נשוא הסכם זה או  סכם,כל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההמבלי לגרוע מ .9
בידי קבלן המשנה תהיינה  גם י בלן לדאוג כמתחייב הקחלק ממנו יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, 

 באישור עריכתתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בהסכם זה, לרבות בה
 ביטוחי הקבלן 
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בזאת,  עובדיהם  כי    למען הסר ספק מובהר  ו/או  כלפי הרשות  הנושא באחריות  הוא  בגין מעשה  ו/או  הקבלן 
בביצוע   מחדל  נו/או  ההסכם,  העבודות  יהיה שוא  והוא  המשנה  קבלני  ידי  על  יבוצעו  אשר  עבודות  לרבות 

גין כל אובדן ו/או נזק, אשר ייגרם  תאם למקרה( בות את הרשות ו/או עובדיהם )בהאחראי לשפות ו/או לפצ
כאמור    מישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזקם, בלמי מה

 וליסות דלעיל ובין אם לאו. וסה במי מהפמכ

ת על ביטוח הנערכוביטוח על פי איזו מפוליסות ה מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מוסכם כי בעת קרות מקרה .10
ולדאוג כי נציג  ,טוח ולהודיע לה על קרות האירועיידי לחברת הבפן מפי הסכם זה, מתחייב הקבלן לפנות באו

הוראות נציג חברת  בהתאם לזק. מובהר, כי על הקבלן לפעול ר לבדיקת הנדיחוי לאתחברת הביטוח יגיע ללא 
 ידרוש. מידע שהכל ת או ידיהנדרש, לרבות להעביר ל הביטוח ולסייע לו ככל

את כל הפעולות, אשר תידרשנה להשבת המצב לקדמותו מיד לאחר  בצע בנוסף לאמור לעיל, הקבלן מתחייב ל .11
יישא בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו   יסות. הקבלןפסולת והרקרות האירוע, לרבות פינוי 

. למען הסר ספק  בלבד זק, וסכום זהום שתשלם חברת הביטוח בגין הנהרשות יעביר אל הקבלן את הסכ
וכי הרשות לא  ,טוחייועבר על ידי חברת הבר שא ל ההוצאות מעבר לסכום האמור, א בכמובהר, כי הקבלן ייש

 יסוי ההוצאות כאמור. כל תשלום לכי הקבלן ב חוב כלפת

ת  ביטוח העבודוא' "ביטוח העבודות" בפוליסה לבנוסף לאמור לעיל, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח לפי פרק  .12
ה אחרת בכתב למבטח. מוסכם בזה  ת, אלא אם הרשות הור  רשותלות הקבלניות, בגין נזקי רכוש, ישולמו ישיר

יקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי הסכם הביטוח  ת לעניין זה. ה מתאימה כי פוליסת הביטוח תכלול הורא
, או  מנהל פרויקט באתר(  ) ככל שישנו מנהל הפרויקט מטעם הרשות ו שלנכאמור, בשלמותו, לשביעות רצו

הרשות להורות למבטח על תשלום תגמולי   תתשלום עבור העבודה שניזוקה, מתחייב רשותשטרם קיבל מאת ה
אך לא יותר מאשר הסכומים   כום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזקעד לגובה הס די הקבלן הביטוח לי

 .  י מבטחי הקבלןששולמו בפועל ע"

הסכם זה, על בהתאם לות בוטחזה מוסכם, כי בכל מקרה של נזק לעבודות המהאמור בהסכם מבלי לגרוע מ .13
או הרשות ו/או /רת הביטוח וי מטעם חבהקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמא

 ) ככל שקיים מנהל פרויקט באתר(מנהל הפרויקט מטעם הרשות 

הביבהקש בעריכת  אין  כי  מובהר  זה  ער  הנ"ל  בצורה  טוחים  לגרוע  ו/או  לצמצם  כדי  הקבלן  ידי  י כלשהל 
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

ומצם או משונה לרעה או מד להיות מצהקבלן עו בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע הרשות כי מי מביטוחי .14
ציא יב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמלעיל, מתחי 8מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור בסעיף  

 . אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור

ארבעה  ) 14בכפוף לקבלת דרישה בכתב הרשות מתחייב הקבלן להמציא הרשות בתוך אמור לעיל, בנוסף ל .15
ו/או  ימם  ת הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב לקיתקים מפוליסו( ימים ממועד קבלת הדרישה, העעשר

נכללים  אשר אינם החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבודות ו
על פי דרישות  כמו כן מתחייב הקבלן לתקן את פוליסות הביטוח רת נספח "אישור ביטוחי הקבלן", במסג

 הסכם זה.  אימן להוראותהרשות , כדי להת

הסכם זה בת האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בולולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ג  .16
ועל הקבלן לבחון את   ינימאלית המוטלת על הקבלן,דבר דרישה מ הינם ב ן, ובאישור עריכת ביטוחי הקבל

הקבלן מצהיר ומאשר, כי הוא יטוח בהתאם. ע את גבולות האחריות ותנאי הבחשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבו
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות  עלותיהיה מנוע מלה

 ליים כאמור. ת המינימאהאחריו

ום לב של תנאי מתנאי איזו  בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום בת .17
 בזכויות הרשות , על פי ביטוחים אלו. געו על ידי הקבלן ו/או עובדיו ומנהליו לא יפ ליסות הביטוחמפו

בגין כל נזק,   ,באופן מלא  רשות לשפות את ה היה אחראיכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן י .18
איזו  תנאי מתנאי  וחי הנובע מהפרה ו/או אי קיוםאשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביט
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ו העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים מטעמו ו/או  ו/א  מהפוליסות על ידי הקבלן ו/או מנהליו
 בשמו ו/או עבורו.

דוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לא חייב( לברשאי )אך הרשות  .19
די יל כאין באמור לעהרשות ביחס לאישורי הביטוח, הביקורת של  הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות לעיל.

אמור,  הביטוח כ על הרשות ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי להטיל
הקבלן על פי הסכם   היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על טיבם,

 ן.הוראות כל דיזה ועל פי 

הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבלן, וכל תשלום אחר גין הקבלן מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח ב .20
אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע  מועד ולמלא קשר להן בשיידרש על ידי חברת הביטוח ב
ביטוח, לשלם את דמי הביטוח ת בפוליסות הראות הבטיחות והזהירות הנכללובכלליות האמור, לשמור על הו

 דאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות. ם ולבמלואם ובמועד

וחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם, יהיה הרשות בלן את הביטא קיים הקלא ביצע ו/או ל .21
פי דין, לערוך את הביטוחים כולם או חלקם  כם זה או על ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי הסרשאי אך לא חייב 

לם או  אם להחלטת הרשות ( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. כל סכום הרשות שי)בהת
 בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של כאמור יוחזר מיד הרשות על פי דרישתו הראשונה ייב בתשלומוהתח
סכומים אלו   נכותעל פי הוראות סעיף זה, הרשות יהיה רשאי לכויות הרשות . לחלופין ומבלי לפגוע בז20%

 דרך אחרת. הקבלן בכלמכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהיה הרשות רשאי לגבותם מ

תחייב הקבלן למלא אחר  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מ .22
וכל הצווים, תקנות וכדומה,  לכתיחוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממות והוראות הכל דריש

ל עובדיו ושליחיו  יל באופן שכהאמור לע שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות
זכאים לכל  ובמשך כל תקופת ביצוע העבודותשיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת 

 זכויות שעל פי החוקים הנ"ל. ה

ע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות  לגרובנוסף ומבלי  .23
כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים   בודה וכן אתבטיחות בעבדבר 
 .יש לקיים באתר ביצוע העבודות אותם

המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות או /יב לקיים על חשבונו את כל דרישות הרשות ו הקבלן מתחי .24
לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי התקנת ו/או ל הנוגע לבשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כ

 טבע.

 ע העבודות.אל אתר ביצו הציוד והכלים המובאים על ידו הרכוש,הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על  .25

תחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, לקיים  ל, מבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעי .26
ת בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא הסכם זה ו/או החברו ות הגופיםבמלואן את כל דריש

בין מי מהם לבין הרשות . הרשות  כמים שנחתמו ביצוע העבודות לרבות על פי הסולהשיג את אישורם ל
 אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל. עבירלהמתחייב 

בדבר אחריותו הבלעדית של ראות ההסכם וחם של הוכל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכ .27
 זה ו/או על פי הדין. הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם 

יכללו את    ופרויקט זה בלבד,ה, קט זפוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויהיר בזאת כי הקבלן מצ .28
הפוליסות לביטוח  לניות, וכן  עבודות קב ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסה לביטוח  

 אחריות מקצועית וחבות מוצרים. 

 
 

ן, קבלני המשנה של הקבלן  הקבל  ,סמך זהכמפורט ברישא למהרשות  ותם של  הפוליסות כוללות כיסוי אחרי
 לה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות. כל אבכל דרגה שהיא ו
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ותחזוקת מזגנים בנכסי המועצה, לרבות החלפת מזגנים ע"פ   אחזקה:  ות דרת העבודהג
 הנחיות הרשות 

 

 וח כדלקמן:עבודות קבלניות כולל פרקי ביטביטוח 
 
   :  הקבלניותעבודות הביטוח  -פרק א'  . 1
 

גאו  יחול  צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח.  הכיסוי  בלתי  פיזי  נזק  על עבודבדן או  ות ם 
 . עצמו או מי מטעמו או לטובתו שלא ע"י הקבלן הקבלןענה על ידי אשר תבוצ

 
 קט. ע"פ ערך הפרוי הקבלניות הינו שווי העבודות 

 
 זה חלות ההוראות הבאות : על פרק 

 
) הרחב    מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון. 10%ת פינוי הריסות עד לסך של וצאויכלל כיסוי לה .1.1

3.6.1  ) . 

 . (  3.2) הרחב  . מסכום הביטוח, לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון 20%רכוש עליו עובדים עד לסך של יכלל נזק ל .1.2

,  מסכום הבטוח 20%בסך של ות הרש לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח אואבדן או נזק יכלל כיסוי  .1.3
 . (  3.3) הרחב  לכל אירוע, על בסיס נזק ראשון.

, לרבות ן מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים אחרים ת בגין תכנווי להוצאויכלל כיס .1.4
ל מסכום הביטוח, לכ 10%או הנזק עד לסך של  כינון האבדן לשם עות אך למעט שמאות נגדית,מנהלי תבי

 . (  3.6.2) הרחב  רוע, על בסיס נזק ראשון.אי

או נוסח    munich Re END  115 ) .קוייםאו חמרים ל/לקוייה ו ו/או עבודה יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי .1.5
    משווי הפרויקט ( 30%ל ( ) נזק ישיר בשיעור ש   DE  3לוידס  

 ורעידת אדמה. הנובע מנזקי טבעכיסוי לנזק  יכלל .1.6

יום בגין שבר מכני וקילקולים   60ופת הרצה למערכות אלקטרומכניות לתקופה של לתק יכלל כיסוי .1.7
 יסה ( . בפול1.4.1.3) סעיף  .חשמליים 

 סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלוא כעלות כינונו מחדש של הרכוש. .1.8

רגילה   קה "אשר לאחריה תהיה בתוקף תקופת תחזוחודש,  24ורחבת" של הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה "מ .1.9
 . ( 9.7.2. , וסעיף 5.8.2. , סעיף 1.4.2) סעיף   (  חודש נוספים 12" של 

 דון.ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בז הרשותצולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד סעיף חבות  יסה תכלולהפול 

 
 . MR- 116לנוסח  כפוףלגבי חלקים שנמסרו או החל השימוש בהם וב  שא בתוקפו גםיי הכיסוימו"מ בזאת כי 

 
 
  ביטוח צד שלישי:  -פרק ב'  . 2

 
ש"ח לאירוע ולא    4,000,000.-הוא לא פחות מסכום של  ריות לתובע  גבול האח   ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור.

 ₪  לתקופת הביטוח      4,000,0000.-פחות מסכום של  
 

 ההוראות הבאות:פרק זה חלות על 
 

רשימות השכר של המבוטח ייחשב כצד שלישי לצורך פוליסה זו, בתנאי שאינו  לל בכל אדם , שאינו נכ  . 2.1
 וטח.ידים של המבחבות מעב מכוסה בפוליסת

 
 ייחשב לצורך פוליסה זו כצד שלישי. הרשות יצוין במפורש בפוליסה כי  . 2.2
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 . תאונתי ם סביבתי ר, נזקי זיהוהפוליסה מכסה, בין הית . 2.3

 
נזק ישיר עקב פגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים בגבול של  בגיןהפוליסה כוללת הרחבות   .2.4

מפגיעה בצינורות, כבלים ומתקנים תת קרקעיים עד לסך   צאתי כתוצאהה, נזק תו₪ למקר 1,000,000
 . ( 7.2( ) הרחבה  Endorsement 102)  חש" 1,000,000

הקבלן מעבר למבוטח ע"פ פרק א' של  בין היתר, נזקים שיגרמו לרכוש עקב פעילותוליסה מכסה, הפ .2.5
 (  Endorsement 119) ח.ש"  1,000,000. לפרק ב' מבוטל בזאת עד לסך של 6.1לפוליסה וסייג 

  כוש הנמצא בחזקתו ו/או שליטתו. ) רכוש בשליטתו ו/או בחזקתו של המבוטח ( לא יחול על ר6.3סייג  .2.6
 דה בלבד.לתקופת העבו

 בתנאי ביט ( 1) הרחבה הרשות כנגד  של המוסד לביטוח לאומיבוב הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שי .2.7

ש"ח   1,000,000.-משען ו/או החלשה של תמך בגבול אחריות של ו/או הסרת  לנזקי רעדהפוליסה כוללת כיסוי . 2.8
 . ( 7.3( ) הרחבה   Endorsement 120ט ( )לתנאי בי  2ה ל האחריות של הפוליסה. ) הרחבלאירוע, הכלול בגבו

 ניידת לרבותאו מכונה הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו/ .2.9
ב מנועי ו/או ע"פ חוק  כזה הנחשב רכב ע"פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים אלו ע"פ פקודת רכ

-אחריות בגין הרחבה זו לא יעלה על ול העל כל תיקוניו, גב 1976נות דרכים התשל"ה ם לנפגעי תאוהפיצויי
. )  פוליסת הבטוח של הכלי המבוטחבר למבוטח בביטוח, מע₪ לתקופת  2,000,000.-ש"ח לאירוע ועל   1,000,000.

 (  7.5. ו 7.4הרחבות 

 ולמעט כלפי מי שגרם לנזקהרשות יבוב כנגד ר על זכות השעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתוהפוליסה תכלול ס. 2.10
 ונת זדון.בכו

 
   ביטוח חבות מעבידים: -פרק ג'  . 3

 
העובדים כל  עבור  מעבידים  חבות  הביטוח  קבלני  ועובדי,  בגבולות משנה  העבודות,  בביצוע  המועסקים  הם 

 פת הביטוח . וע אחד ולתקוש"ח לאיר  20,000,000.-סך של ש"ח   לתובע ול   6,000,000.-אחריות של 
 

 ות:על פרק זה חלות ההוראות הבא
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.  . 3.1
 

הק . 3.2 של  עובד  כל  על  חל  קבלןהביטוח  ו  בלן,  שלו  שכר  משנה  קיבל  אם  בין  כאמור,  משנה  קבלן  של  עובדיו 
 מהקבלן ובין אם לאו. 

 
 .דות בגובה או בעומקהיא בגין עבויסה אינה כוללת הסתייגות כל שהפול . 3.3

 
. ) ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדוןהרשות  ויתור על זכות השיבוב כנגד  שיפוי וכן  יף  ל סעהפוליסה תכלו .  3.4

 . ( 11.9הרחב 

 
    ביטוח אחריות מקצועית . 4

 
ת בגבול אחריו י משנה וגם או לפועלים מטעמו,ביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם או לקבלנ

ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית,   מקרהש"ח  ל  1,000,000.-המבטח שלא יפחת מסך 

 מי מיחידי המבוטח.  נעשו על ידיו השמטה ששמקורה במעשה או מחדל רשלני, טעות א

מעשה   דן מסמכים ואמצעי מידע אחרים, הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות, אב . 4.1

 עקבות מקרה ביטוח.  וב בל ידי עובד של המבוטח, אבדן שימוש או עיכמרמה ע

סה זו כולל  וי ע"פ פולי חיה, הכיסבניגוד לכל האמור בכל מקום אחר בפוליסה או בדף הרשימה ונספ . 4.2
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  אין באמור כדי לפגוע בזכוית. הנובעת ממעשה או מחדל של הקבלן והבאים מטעמוהרשות את אחריותה של 

 קבלני משנה של הקבלן המבטח כנגד 

בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו.  הרשות את  כסותהביטוח מורחב ל . 4.3

 בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".הרשות  טח לכלול אתב שם המבולעניין זה מורח

 ותים.  א יאוחר ממועד תחילת מתן השירהתאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח ל . 4.4

ו/או יבוטל, והסיבה אינה אי תשלום הפרמיה שהי במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כל . 4.5

חודשים נוספים מהמועד   6ותביעות למשך ילוי נזקים ל תקופת גו/או נסיון הונאה של המבוטח, מוסכם כי תחו

ורית עליו תימסר  ת הביטוח המקברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופבו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטוח בח

ובתנאי כי לא  ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח, זו, הודעה במשך תקופת גילוי 
 יות. ת אותה האחרהמבטחת א נרכשה פוליסה אחרת

 

  .ביטוח  חבות המוצר .3

ל ידי או  , אשר נגרם עו לרכושו של אדם או גוף כלשהוהביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו/א

 .  ש"ח  1,000,000ה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח שלא  יפחת מסך למקרבגבול אחריות  עקב מוצרי הקבלן,

מועד תחילת ביצוע העבודה, ללא זיקה למועד תחילת אוחר מינו מאבביטוח  התאריך הרטרואקטיבי . 5.1
 הביטוח או מועד חתימת ההסכם. 

ודה של העב חריותה עקב מוצרי הקבלן וכל הקשור בתוצריבכל הנוגע לאנכלל בשם המבוטח הרשות  . 5.2
 הקבלן,  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 
יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר   ור ,מבטח לאעל אף האמלפוליסה נוספה הסיפא :  3.18בסייג  . 5.3

 ".   וחרשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבט

בגין נזק   וטוחיף בי, ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוהרשות חי ראשוני לביטוהביטוח הנו קודם ו . 5.4
 המכוסה בביטוח זה. 

אינה אי תשלום הפרמיות  והסיבה  טל,ו/או יבו במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי . 5.5
שים נוספים  חוד 12וי נזקים ותביעות למשך מוסכם כי תחול תקופת גיל ו/או נסיון הונאה של המבוטח,

ברתנו, וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו ח בחהמועד בו פג תוקף הביטוח ו/או בוטל הביטומ
ובתנאי כי  , נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח  כאירוע עליוו, ייחשב תימסר הודעה במשך תקופת גילוי ז

 . אותה האחריות  לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את
 

ל האחריות המשותף  גבו פים לביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצרים,האחריות משותככל שגבולות  •

 יהיה סכום גבולות האחריות בכ"א מהפוליסות ע"מ הדרישות לעיל 

 

 כל פוליסות הביטוח:  ות החלות עלראות כלליהו . 6

 
 אחד בלבד. כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח  . 6.1

 
בה של כלי רכב, הורחב כך  י חוהקבלן בהקשר להוראות החוזה, למעט בביטוח  ביטוחים שערךהמבוטח בכל ה  . 6.2

את   גם  כולל  עשהוא  חברות  ו/או  עירוניים  תאגידים  ו/או  והרשות  סמ/ירוניות  גופי  ו/או  או  רשותיים  ך 
 נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם 

 של הקבלן. צועית (, קבלנים וקבלני משנה המפקח ) למעט אחריתו המק
לחוק חוזה הביטוח לגבי פרק א' לפוליסה לביטוח עבודות  ב'    נקבעה כמוטב בלתי חוזר ע"פ סימןהרשות   . 6.3

( או סעיף     2016ים הכלליים של הפוליסה ) תנאי ביט  בתנא   15.10  צורך סעיף. (  וכן ל4.10קבלניות ) סעיף  
 (. 2013סה ) תנאי ביט בתנאים הכלליים לפולי  18
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האר  . 6.4 של  תבמקרה  החוזה  תקופת  ו/או  העבודות  ביצוע  משך  בהתאם  וארךכת  הביטוחים  ובאופן   תקופת 
שלא לחדש את הביטוחים    נועל כוונת  לרשות  דיענואלא אם כן  הרשות  ע"פ הודעת המבוטח וגם או   אוטומטי,

 . או אי החידוש לתוקףיום לפני כניסת הביטול )שישים(   60במכתב רשום, לפחות 
ו/או לצמצם היקפם ו/או שלא   בטלםכוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לשערך הקבלן  הביטוחים .6.5

  60כן, לפחות  וונתו לעשותשום, על כהודעה, במכתב בדואר ר לרשותלחדשם, אלא אם כן שלח המבטח 
 )שישים( יום מראש. 

למעט   –אה בפוליסה לים ומבוטלים: כל חריג או הורבכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בט .6.6
עים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק מפקיה – תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו

מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה מכלי רכב,  חס למנופים,ריג המתייליסודות, בניינים, דרכים, כל ח
ם, מכשירים סניטריים פגומים,  לים או מזיקיגז, שיטפון, בהלה, חומרים רעיחפירות, אש, התפוצצות, אדים, 

וע מתמשך מכל סוג ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער כחוק, או רכוש איר זיהום שאינו
על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר   -. תתווסף הסיפא 14.7כ"כ לסייג  .הרשות ל ש

 .טוחקרות מקרה הבלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לרש

החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על  אות כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להור  .6.7
זיקה אליו או שלרשות וכל אדם או גוף ידי המבוטח יחיד מיח נגד כל (SUBROGATIONזכותו לתחלוף )

כלפי מי   ולמעטהרשות  ת, למעט קבלני משנה וספקים שלהתחייבה לשפותו, או הקשור לעבודוהרשות ש
 שגרם לנזק בזדון.

הרשות הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  שערךכל הביטוחים   .6.8
שלעניין  ו אלא אם המקרה היה ידוע לרשות ר בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, ל נזק, איחות הודעה עמחמת אי מסיר

 הביטוח אצל הרשות   או הממונה עלכ"ל הרשות ו/או גזבר הרשות ו/מנזה מוגדר 

הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה  שערךכל הוראה בביטוחים    .6.9
. כל הרשותביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי  ח כאשר קייםו של המבטבדרך כלשהי את אחריות

אשוני", המזכה את "ביטוח ר וינהם ה לרשותלפיה הביטוח ביחס   הביטוחים האמורים כוללים הוראה
יחויבו להשתתף בכיסוי הרשות, השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי או /במלוא הפיצוי והרשות ,  

 כת לפי החוזה.פוליסה הנערהמכוסים בהנזק או החבות 

 השבתות. לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות, שביתות או   .6.10

תשלומי פרמיות  בה להפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החו  תנאי והתניותחובות "המבוטח" ע"פ   .6.11
 והשתתפויות עצמיות. 

חריג נזק או מקרה  ,מבטח לא י   אף האמור   על חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.   .6.12
 ".   ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח 

 

בור  יק ע התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפמבטחי לגבי  הנני מצהיר כי יידעתי את
 פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו 

 

צורפים להסכם זה ) ככל שצורפו ( , אשר מחובת הקבלן / ספק  י הביטוח המכי אישור מובהר
דרש מאת חברות הביטוח על יתית בלבד כני מבטחו, מנוסחים במתכונת תמצלהמציאם חתומים ביד 

 שוק ההון, ביטוח וחסכון   ה עלפי הנחיות הממונ

עיפי  כל האמור בסלקיים את אין בהמצאת האישורים כאמור בכדי לגרוע מחובת הקבלן / ספק 
ך על הקבלן / הביטוח שלעיל ולערוך ביטוח בהתאם לקבוע במפרטי הביטוח כאמור כאשר לשם כ 

לו אשר מן  ות אי ביטוח מטעמו, ללמוד וליישם במלואם דרישרך בעזרת אנשספק , במידת הצו
 הראוי שאף יובאו לידיעת מבטחו של הקבלן / ספק. 
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ה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כאמור, הרשות  נחיות הממונינויים בהכן מובהר כי ככל שיחולו ש
ם, אולם  ביטוח חלופייח המצורפים להסכם זה באישורי  תהא זכאית להחליף את אישורי הביטו

ל שהוא בהתחייבות החוזית לנושאי הביטוח של הקבלן/  וי כככל שיופעל סעיף זה, לא יחול שינ
  ספק

 
 

 לן חותמת הקבחתימת +   שם הקבלן  תאריך 
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   1ב' ספח נ
   " אישור קיום ביטוחים"

  -נפרד קובץמצורף ב
 בבקשה לקבלו טרם הגשת ההצעה  הפנות למועצמציע שלא קיבל את המסמך, ל
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 ' גנספח 

 סודיות ה נספח
 

 לכבוד 
 מה צורן מועצה מקומית קדי

 
_______(, מצהיר ומתחייב כלפי המועצה המקומית קדימה _.פ. _____.ז./ח_____ )ת _________,  מאני הח"

 כדלקמן: "(, ההמועצצורן )להלן: "

    - הלןשבצידם כדל  ה, תהא למונחים הבאים המשמעותבכל מקום בנספח סודיות ז  - ותהגדר

י  -"  מידע" חוזהכל  דעת,  חוות  נתון,  מסמך,  חומרדיעה,  וכל  מזכר,  כלש  או  ,  לרבומידע  כל  הו,  רעיון,  ת 
בדנפט פעולה,  תשריט,  שרטוט,  תוכנית,  שיטה,  פיתוח,  תהליך,  תגלית, שכלול,  רשייקה,  ט,  ל מה שסקר, 

תפע  כספיים,  דו"חות  אלקוחות,  או  טכניים  ביצועיים,  אוליים,  ידע  מ חרים,  מקצועי,  ו  טכני,  עסקי,  ידע 
יתיתגבש, י  ר, צין בעל פה, שייוופיננסי או אחר, בין בכתב וב יושג, ויהיה בידי מייחשף, ייגלה,  פותח,  סר, 

עובדיו,   בשליטת הספק,  מ  לוחיושקבלני המשנה מטעמו,  הספק,  כל מידע המסתמך על טעמואו מי  וכן,   ,
רך כלשהי, וכן כל העתק, שכפול  נו, בכל אופן או בדממ  מור או נובעע כאמור, עושה שימוש במידע כאמיד
 . ורמצילום של מידע כאאו 

ע" לבין  של מידע הקכ  -"  ל המועצהמידע  נשוא החוזה שבין המועצה  ור למועצה או לביצוע ההתקשרות 
 "(. החוזהרד ממנו )להלן: "ליו כנספח ומהווה חלק בלתי נפרף אזה מצו תסודיושנספח הספק 

גישה  ,  ישיקול דעתה הבלעדצה אישרה לגביו, מראש ובכתב, לפי  אדם או גוף, שהמוע  כל  -"  רם מאושרגו"
 יב לשמירה על סודיותו. ילאחר שהתחעצה, ע על המולמיד

ה.  ו עליו כל תנאי נספח סודיות זיחול המועצה וי של המידע על המועצה ייחשב למידע סודי וכרכושה הבלעד .15
, כל שימוש שהוא, והספק מוותר על  לעשות במידע האמור איתבדה תהיה רשלאחר סיום החוזה, המועצה ל

 ן כך. גיבכל זכות או טענה 

המועצה, כולו או בכל חלק ממנו, אלא לצורך קיום התחייבויות הספק על    לש במידע עשימו  לעשות כללא   .2
להעהחוזהפי   לא  המידע    תיק,.  את  לצלם  לא  לשכפל,  וללא  הצורך  במידת  אלא  המועצה  העניין,  על  פי 
 ודיות זה.פוף למגבלות נספח סובכ

בסוד את המידע על .3 או   לשמור  כולו  ממנו  כל  המועצה,  ה  , להגבילחלק  לגורמים    עגישה למידאת  האמור 
מרבית   וזהירות  יתירה  הקפדה  באמצעי  ולנקוט  בלבד  למניעהנדרשמאושרים  הגים  האמור  ת  המידע  עת 

 ו או אובדנו.נו או בערכו, השחתתתוכב  -ע האמור  ו גוף אחר ולמניעת פגיעה במידלידי כל אדם א

שהם, לכל אדם או גוף אחר,    פן או דרךכל אוליתן, ב  לחשוף או  ר,ולות, להעביר, למסלא לפרסם, להפיץ, לג .4
 . חלק ממנוו כל למעט גורם מאושר, את המידע על המועצה, כולו א 

ותיר בחזקת הספק  לה  הספק, מבלי המידע על המועצה המצוי בחזקת  סיום החוזה, להשיב למועצה את  עם .5
 העתק, צילום או שכפול מהם.  כל

פי  הספק  בויותהתחיי .6 הינן  פח סודיותנס  על  ייעשה ו,  מועצהה  כלפי  זה  בו  בתוקף עד למועד  הן תישארנה 
ה על  כ  מועצה המידע  שלא  הכלל,  המהפרתן    תוצאהלנחלת  כתוצ  הספק  תחייבויותשל  או  אה  דלעיל 

המפורשת בכתב לגלות    האת הסכמתמי מטעמו  ל  לספק אוצה  המועעניק  ת  , או עד למועד שבוומרשלנות
  הספקשהגיע לידיעת  זה על מידע    פח סודיותסנלא יחול  כן    .כל שימושלעשות בו  ו  א  מועצההמידע על האת  

נדרש לפי כל דין   ; ו/או מידע אשר גילויומועצההלפי  סודיות כמירת  צד שלישי שלא הפר התחייבות לשמ
י, על כל דרישה את המועצה מראש ובכתב, באופן מיידיעדכן    שהספקובלבד  ת,  רשות מוסמכ  ו/או לדרישת

צמצום דרישת הרשות האמורה. בכל מקרה, היקף המידע שייחשף  לביטול או  עול ללפמועצה  ויאפשר ל  ,וזכ
ככ ו/אול האפיהיה מצומצם  רא  הספקע אשר  מיד  שר;  הוא  הוכיח, באמצעות  כי  בכתב,  ברשותיות   ו היה 

 . זה נספח סודיות ל ו עקודם לחתימת

 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 _______ _______________ 
 קספה



 
 

77 

 _________ ________  :ציעחתימת המ
 

 'נספח ד

 בזמן חירום  דהעבוייבות לכתב התח    
 

" )להלן:  צורן  קדימה  המקומית  למועצה  מספקים  ואנו  טובין  "(  המועצההואיל  ו/או  שירותים  ו/או   )להלן: עבודות 
ותיקונים    תחזוקתל  09/2022  מכרז מספרגרת  סצה במעו חתמנו עם המוהתקשרות עלי"(, ובהתאם להסכם ההשירותים"

 .( "המכרז"ו/או  ")להלן:"ההסכם רןת קדימה צו המועצה המקומיעבור  מערכות מיזוג  של
 

ו/או חיוני"  כ"מפעל  מוכרת  והמועצה  והשירותים    והואיל  קיומיים"  שירותים  למתן  בתקופות כ"מפעל  הנדרשים למועצה 
 ו כל מצב אחר.  ירום איוכרז מצב חשבהן 

 
 לפיכם כדלקמן: לפיכך אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים כ   

 
ת המשך מתן השירותים והאספקה למועצה באופן רציף ושוטף, גם בתוקפות שבהן ות ולחשיבומודעים לחיוניאנו   .1

 ז מצב חירום.יוכר 

 

ולקיים  באופן רצוף ושוטף  רז,  מכהסכם והה  האספקה נשואת מלוא השירותים ואנו מתחייבים לספק למועצה א .2
ת שבהן יוכרז מצב חירום, גם בתקופו  במלוא היקפם,  המכרז על נספחיו,ם וההסכאת כל יתר התחייבויותינו על פי  

 .אספקת טוביןהשירותיפ ן/טן  ביצועידרש על ידכם  לרבות בימים ושעות חריגות, שבהם 

 

מתחייבי .3 לעילאנו  התחייבויותינו  את  למלא  התמם  בעבור  לל  ורה,  במכרז,  לתמורה המוסכמת  כלשהי  תוספת  א 
 האמורה.

 

נהתחייבותנו   .4 בלתי  חלק  מהווה  הזו  מהמכרז,  ההתקשרפרד  של  סכם  יסודית  להפרה  תחשב  והפרתו  ונספחיו  ות 
 על פי כל דין.הזכויות והסעדים הקבועים בהסכם ההתקשרות והסכם ההתקשרות, המקנה למועצה את כל 

 
 

 
___________ _____  ____ ____________  _______ __________ 

 יך תאר     חותמת  חתימה+   שם הספק 
 
 


