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 פ"גתש חשוון כ"ד

            לכבוד 
   2022/16 מס'פומבי מכרז  משתתפי

 קדימה צורןמזגנים עבור המועצה המקומית  תאספקת והתקנל
 

 ג.א.נ.,
 2022/16 מס'פומבי מכרז  – 1מסמך הבהרות מס'  הנדון: 

 קדימה צורןאספקת והתקנת מזגנים עבור המועצה המקומית ל
 

לקור  "( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר המועצהלהלן המענה של המועצה המקומית קדימה צורן )להלן: " 
 שבנדון:  הקורא

 תשובה שאלה  מיקום בהליך  מס'
התבקשנו לספק מזגן מסוג "אלקטרה" או   17בעמוד  19סעיף  .1

כידוע   או ש"ע"תדיראן" מדגמים מסוימים 
נשמת אפו של כל מכרז הוא קבלת ההצעה  
הטובה ביותר בתנאי תחרות הוגנת ותנאי  
שיוויון, לכן למרות שברור לכול כי חברת  

"טורנדו" הינה ש"ע מאושר במכרז זה, נבקש  
נדו"  לעדכן בסוגי המזגנים המאושרים גם "טור 

 מסוג "מאסטר" 

 אין שינוי בסעיף 
 

גבוליים   18פרק ב' עמוד  .2 נא להעלות את    –מחירי ההתקנה הינם 
 10%-המחירים ב

 אין שינוי בסעיף 
 

אישור  נספח ח'  .3
 קיום ביטוחים 

אשר    –אבקש לקבל נוסח אישור קיום ביטוחי 
 לא צורף למכרז  

  

כקובץ   צורף  הביטוחים  קיום  אישור 
המועצה של  האינטרנט  באתר    - נפרד 
   תחת לשונית מכרזים במסמכי המכרז 

נבקש כי המדד ישונה ממדד המחירים לצרכן   כללי  .4
 למדד תשומת הבנייה. 

 אין שינוי בסעיף 
 

תנאי   -מסמך ב' .5
  1סעיף ה, כרזמה

 4עמוד 

נבקש להבהיר כי המזגנים שיסופקו במסגרת  
המכרז, יעמדו בדרישות המכרז ובדרישות תקן  

 למזגנים.   רלוונטיותישראלי 

בעניין    -שינוי   אין דרישות  ראו 
  4.7,    להליך(  3א)4ב,  3ה,  1בסעיפים  

 . ועוד  לחוזה
 

תנאי   -מסמך ב' .6
 כרזמה

  6( עמ'  14)4סעיף 
 +כללי  

נבקש כי פלט עדכני של התאגיד ו/או מסמך אחר  
הנדרש לפי מסמכי המכרז אשר "נכון למועד  

ימים    7האחרון להגשת ההצעות", ייחשב גם כעד 
טרם המועד האחרון להגשת ההצעות, שכן  

 המציע נערך עם המסמכים מראש.

פלט מספרי הרשם הרלוונטי ייחשב  
ימים קודם    30ד  כעדכני, אם יהיה ע

 למועד האחרון להגשת ההצעות. 

תנאי   -מסמך ב' .7
 ,כרזמה

   9י"א, עמ'   6סעיף 

נבקש להבהיר באילו מסמכים נדרש בנוסף  
 לחתימת המציע גם סימון בראשי תיבות. 

כל דף שאינו חתום בחתימה מלאה,  
 יש לחתום עליו בראשי תיבות

תנאי   -מסמך ב' .8
 כרזמה

 9י"ב, עמ'   6סעיף 
ד'  12ג', 12סעיף 
 12בעמ' 

חוזה    -+ פרק ב'
 39עמ'   8.6סעיף 

נבקש לעדכן סעיפים אלה כך שחילוט הערבות   .1
ניתנה   שלקבלן  לכך  כפוף  יהיה  המועצה  ידי  על 

לפחות   של  ובכתב  מראש  עסקים    14הודעה  ימי 
טרם ההחלטה על מימושה ולאחר שניתנה לקבלן  

להשמיע  הזדמנות לתקן את ההפרה )לכאורה( וכן  
טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה,  
וכי ככל שהמועצה תחליט לחלט את הערבות חרף  
כסעד   ייחשב  זה  מימוש  הקבלן,  של  טענותיו 
הבלעדי לו זכאית המועצה בקשר להפרה הנטענת,  
מבלי שחילוט זה ייחשב כהסכמת הקבלן לטענות  
 המועצה ומבלי לגרוע מזכויות הקבלן לפי כל דין. 

  
הליך    .2 עקב  ערבות  חילוט  כי  להבהיר  נבקש 

משפטי, ייעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא  
להצטרף   הזדמנות  ניתנה  ושלקבלן  ביצועו  עוכב 
כי   ו/או  טענותיו  את  ולהשמיע  להתגונן  להליך, 
משא ומתן לא יתאפשר, אלא אם ניתנה הסכמתו  

 המפורשת של הקבלן לפשרה שהושגה. 

 הבקשה נדחית 
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 תשובה שאלה  מיקום בהליך  מס'
תנאי   -מסמך ב' .9

 ,כרזמה
 9י"ג, עמ'   6סעיף 

נבקש להבהיר כי הרישיונות הנדרשים על פי דין  
לביצוע ההתקשרות, יכול שיהיו גם בידי מי  

 מטעמו של הקבלן, כדוגמת קבלן משנה מטעמו. 

 אין שינוי מדרישות המכרז. 
ככל שלביצוע פעולה כלשהי   -בנוסף

המבוצעת באמצעות קבלן משנה,  
לתנאי המכרז והחוזה, בהתאם 

נדרש רישיון על פי דין, נדרש כי  
לקבלן המשנה יהיה הרישיון 

 - הנדרש
תנאי   -מסמך ב' .10

 המכרז
  12ג עמ'  11סעיף 

 )כך צוין בפניה( 
  5.4סעיף   -ב'חלק 
  18וסע'   36-37עמ' 
 44עמ' 

נבקש כי זכות המועצה לביטול ההסכם תהיה אך  
 הקבלן. ורק בשל מעשה או מחדל של 

כמו כן, כי תינתן לקבלן התראה על ביטול  
ימי   30ההתקשרות מראש ובכתב של לפחות 

עסקים וכי תוענק לו זכות להתגונן ולתקן את  
 ההפרה. 

 אין שינוי בתנאי המכרז/החוזה

תנאי   -מסמך ב' .11
 - המכרז
   12ג עמ'  12סעיף 

   12ד' עמ' 12עי'  וס
סע'   -חוזה  -ופרק ב'

 43-44עמ'   17

נבקש לקבוע ביחס לפיצויים המוסכמים שנקבעו  
 בהוראות ההסכם, כדלקמן:  

המוסכמים   .1 הפיצויים  סך  את  להפחית  נבקש 
 .  50%-ב

המוסכמים,   .2 הפיצויים  הטלת  טרם  כי  נבקש 
והזדמנות   להתגונן  זכות  לקבלן  תעניק  המועצה 

ימי עסקים לפחות ממועד    3לתקן את ההפרה תוך  
 קבלת ההודעה על כך. 

הפיצויים המוסכמים שנקבעו יהוו כסעד יחיד   .3
 ובלעדי ביחס להפרות שבגינם נקבע פיצוי מוסכם.  

ההסכם יעודכן כך שהמועצה לא תהיה   .4
רשאית לבטל ו/או לסיים את ההסכם בגין  

יכובים/איחורים בביצוע/מסירת/השלמת  ע
העבודות על ידי הקבלן/הפרות יסודיות, כל עוד  

סכמים  הקבלן משלם את הפיצויים המו
 המפורטים בהסכם. 

פיצויים   .5 לגבות  הזכות  את  להחריג  נבקש 
או   העבודות  ביצוע  אי  בהן  בנסיבות  מוסכמים 
שהיו   אירועים  בשל  נבע  לא  באיחור,  ביצועם 

 בשליטת הקבלן. 

נבקש כי ההיקף המצטבר של הפיצויים  
המוסכמים אשר יושתו על הקבלן לאורך כל  
  3% תקופת ההתקשרות לא יהיו גבוהים מסך של

 מסך התמורה שתשולם לקבלן בפועל. 

 אין שינוי  
 

תנאי   -מסמך ב' .12
ו'  14המכרז סע'  

 13עמוד 
סע'   -חוזה-פרק ב'

 38עמ'  6.17
   46מ'  23.2וסעיף  

נבקש להכפיף את האמור בסעיף בנוגע להחלפת  
עובד לכך שהמועצה תהיה רשאית לבקש זאת  

בהתאם לנימוקים סבירים הכוללים חוסר  
מקצועיות, רשלנות וכיו"ב ולא מכל סיבה שהיא  

וכן תעניק מתן הזדמנות לקבלן להתגונן וזמן  
 סביר להחלפתו, ככל שיוחלט כך.

 אין שינוי 

תנאי   -מסמך ב' .13
ד'  15המכרז סע'  

 14עמוד 
סע'   -חוזה-פרק ב'

 45עמ'  19.1

האמור להלן לא ייחשב  כינבקש 
כהעברה/המחאה אסורה ו/או הדורשת את  

המחאת זכויות בתוך קבוצת  אישור המועצה: 
- החברות של הקבלן, לרבות שינוי אחזקות ורה
  ארגון )כדוגמת שינויים בבעלות או בשליטה(,

 בכפוף לכך שזכויות המועצה לא תפגענה. 

)בעמ'  18.2בסעיף   לחוזה  (  44ב. 
 יוספו המילים:

מ  מ"   פחות  העברת  כי    25%ובהר 
תיחשב  לא  בקבלן  מזכויות/מניות 
להעברה אסורה, ובלבד שהקבלן הודיע  

בצירוף    על כך למועצה בכתב ומראש
.   כל הפרטים שיבקשו על ידי המועצה

רשאית   תהא  המועצה  כזה  במקרה 
להודיע על סיום ההתקשרות בהתראה  

 ".ימים מראש 30של 
)בעמ'    19.4סעיף  יוסף   (  54לחוזה 

 :כדלקמן
  25%מובהר כי העברת פחות מ    19.4"  

תיחשב  לא  בקבלן  מזכויות/מניות 
אסורה, ובלבד שהקבלן הודיע  סבה  לה

בצירוף    על כך למועצה בכתב ומראש
.  כל הפרטים שיתבקשו על ידי המועצה
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 תשובה שאלה  מיקום בהליך  מס'
רשאית   תהא  המועצה  כזה  במקרה 
להודיע על סיום ההתקשרות בהתראה  

 ".ימים מראש 30של 
תצהיר   –מסמך ו'  .14

חוק עסקאות  
גופים ציבורים,  

 25, עמ' 5סעיף 

בסעיף   שנפלה  הסופר  טעות  את  לתקן  נבקש 
, כך שבמקום המילים: "המציע מעסיק  2בחלופה  

יותר", תבואנה המילים: "המציע    אורעובדים    100
 יותר". אועובדים   100מעסיק 

   -הבקשה מתקבלת 

תצהיר   –מסמך ז'  .15
העדר קירבה  

לעובד המועצה  
ו/או לחבר  

,  26המועצה, עמ' 
 1פסקה 

בפסקה   שנפלה  הסופר  טעות  את  לתקן  נבקש 
במקום   המכרז  מספר  את  ולתקן  הראשונה 

 ".  16/2022" ל" 16/2002"

 - הבקשה מתקבלת 

  –מסמך י"ד  .16
רשימת מסמכים  
נדרשים למכרז,  

 34, עמ' 5סעיף 

כי   צוין  שכן  זה,  סעיף  למחוק  ה'  נבקש  מסמך 
ככל   זה  מסמך  לצרף  לחלופין,  או  בוטל  למכרז 

 שנדרש.

 - הבקשה מתקבלת 
י"ד   שבמסמך  רשימת  - בטבלה 

למכרז נדרשים  ,  34עמ'    -מסמכים 
אישור   "  יימחקו המילים:  5בסעיף  

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

 בוטל"ובמקום יירשם "
חוזה    –חלק ב'  .17

,  37התקשרות, עמ' 
 6.8סעיף 

נבקש להבהיר כי המועצה תוכל לקזז מהכספים  
להם   קצובים  סכומים  ורק  אך  לקבלן,  המגיעים 
שבנדון   ההסכם  מכוח  זכאית  המועצה  תהיה 

 בלבד.

 אין שינוי  

 חוזה   –חלק ב'  .18
-38עמ'   6.12סעיף 

37 

לקבלן   תינתן  בסעיף,  כאמור  במקרה  כי  נבקש 
 להתגונן. זכות 

 אין שינוי 

 חוזה    –חלק ב'  19
 40עמ'   10סעיף 

לאחריות   הנוגע  ובכל  זה  בסעיף  להוסיף  נבקש 
מפורשת,   הוראה  המכרז,  מסמכי  לפי  הקבלן 

"מובהר כי אחריות הקבלן תהיה אך ורק  לפיה:  
ביחס לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה ממעשה או  
לא   וכי הקבלן  מי מטעמו  ו/או  של הקבלן  מחדל 
תוצאתיים,   עקיפים,  לנזקים  באחריות  יישא 
ו/או   למועצה  שייגרמו  ואגביים  כלכליים  לרבות 

כלשהו.   שלישי  לא  לצד  הקבלן  אחריות  כן,  כמו 
האובדן נגרם על ידי מעשה    תחול ככל שהנזק או

לא   וכן,  מטעמה  מי  ו/או  המועצה  של  מחדל  או 
עליון"   "כוח  עקב  נגרם  הנזק  בו  במקרה  תחול 
מלחמה   השבתה,  מגיפות,  טבע,  פגעי  זה,  ובכלל 

 . "וכיו"ב

 מקובל חלקית, כמפורט להלן: 
)בעמ'    10.1בסעיף   (,   40לחוזה 
ובכל דמי  , לאחר המלים ""7בשורה   

 ", ו/הם להנזק שיגיע 
 יוסף: 

שנגרם   נזק  של  במקרה  ")למעט 
בלעדית כתוצאה ממעשה או מחדל של  

   המועצה או מי מנציגיה("
 

 חוזה,  –פרק ב'  20
עמ'    16, 10סעיפים 

40 ,43 

לתקן את הסעיפים, כך שחובת השיפוי    נבקש 1
של הקבלן, תהא בכפוף לאחריותו לפי דין ורק  

דין חלוט, שביצועו לא עוכב וכל עוד  -על פי פסק
 ניתנה לו הזדמנות להתגונן.  

הבא:    וכן באופן  מפורשת  הוראה  להוסיף  נבקש 
"חובת השיפוי של הקבלן תקום ובלבד שהמועצה  

הבאי המצטברים  התנאים  את  )תקיים  (  1ם: 
כל   קבלת  לאחר  בסמוך  לקבלן  תודיע 

( תיתן  2דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף כאמור; )
כל   מול  ההגנה  את  לנהל  אפשרות  לקבלן 

( כאמור;  מהסעיף  הנובעת  לא  3דרישה/תביעה   )
לכך   הקבלן  הסכמת  את  לקבל  מבלי  תתפשר, 

 ( ובכתב;  קו  4מראש  לקבוע את  לקבלן  ( תאפשר 
ל את ההליך הנובע  ההגנה וזהות עורך הדין שינה

( תמציא לקבלן כל מסמך או  5מהסעיף כאמור; )
דרישה/תביעה   בפני  הגנתו  לניהול  שיידרש  מידע 

 הנובעת מהסעיף כאמור". 

 אין שינוי בסעיפים  
להוראות   המשתתפים  לב  תשומת 

 :"( 40לחוזה )בעמ'  10.5סעיף 
מובהר כי חובת השיפוי למועצה    10.5"

הודיעה לקבלן  לאחר שהמועצה  תחול  
לו   ואפשרה  התביעה  הדרישה/  בדבר 
להתגונן מפניה. כן מובהר כי המועצה  
לא תגיע לפשרה אלא לאחר שניתנה  
עמדתו   להביע  האפשרות  לקבלן 

 "לגביה.
  

חוזה   –פרק ב'  21
ד', עמ'  18.2הסעיף  

44 

הקבלן   כי  שיוכח  כך  הסעיף,  את  לשנות  נבקש 
מסתלק מביצוע העבודה ולא על סמך "הנחת דעתו  

 של המפקח".  

 אין שינוי בסעיף 
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 תשובה שאלה  מיקום בהליך  מס'
סע'    -חוזה -פרק ב' .  19

   44ז', עמ'  18.2
רשלנות   שהוכחת  כך  הסעיף,  את  לשנות  נבקש 

 בזדון של הקבלן תקבע על ידי בית המשפט.  
 אין שינוי בסעיף 

 
סע'    -חוזה -פרק ב' .20

 44ט', עמ'  18.2
המילים:   את  הסעיף  של  בסיפה  להוסיף  נבקש 

 ימים מיום תחילתם".    30"ואלה לא הסתיימו תוך  
מתקבלת   בסעיף  הבקשה  באופן 

)בעמ'    18.2 לחוזה  לאחר  44ט'   ,)
מנהליו/ו"  המילים יוספו  או   "
ללא  "  המילים הסתיימו  לא  ואלו 

תוך   פליליים  מיום    30ממצאים  ימים 
ידי   על  הוכח  שהדבר  ובלבד  תחילתם 

ולפי  ה המועצה  רצון  לשביעות  קבלן 
לגרוע   כדי  באמור  אין  דעתה.  שיקול 
החוזה,   את  להשהות  המועצה  מזכות 

 "  למשך התקופה האמורה
 

סע'    -חוזה -פרק ב' 21
 45, עמ'  18.4

נבקש למחוק את המילים: "או הוכן על ידו", שכן  
חומרים   להעביר  מהקבלן  לבקש  סביר  זה  אין 

 עבור כך לקבלן אחר. שהכין והשקיע משאבים  

 אין שינוי בסעיף 
 

סע'    -חוזה -פרק ב' 22
 46, עמ'  23

נבקש לעדכן מיהו בית המשפט המוסמך לו תהיה  
הנוגע   ועניין  דבר  בכל  לדון  הבלעדית  הסמכות 

 להסכם, שכן כעת לא מצוין.  

 הבקשה מתקבלת כדלקמן: 
לבית המשפט המוסמך במחוז מרכז  
בכל  לדון  הבלעדית  הסמכות  תהא 
הנובע   ו/או  הקשור  ועניין  דבר 

לסמכותו   מההסכם בהתאם 
 העניינית 

 א 8סעיף   23
 10עמ' 

נבקש להוסיף את המילים "והכל בכפוף לנימוקים  
 סבירים שיינתנו בכתב" בסוף המשפט. 

 אין שינוי בסעיף 

 ד'  12-ג' 12סעיפים  24
 12עמ' 

נבקש להכפיף את ביטול הזכייה ו/או חיוב הקבלן  
 יום.  14הפיצוי למתן התראה בכתב בת 

 אין שינוי בסעיף 

סעיף  –תנאי מכרז 25
13 

שהיא"  נבקש   סיבה  "מכל  המילים  את  למחוק 
ובמקומן להוסיף את המילים "מנימוקים סבירים  

 שיינתנו בכתב". 

 אין שינוי בסעיף 

סעיף  –תנאי מכרז 26
13 

מצהיר   "והמשתתף  המשפט  את  למחוק  נבקש 
חוזר   בלתי  באופן  מוותר  הוא  כי  הצעתו  בהגשת 
כך,   בשל  טענה  על  מלטעון  ומושתק  מנוע  ויהיה 

שירותים  לרבות   למתן  הסתמכותו  בדבר  טענה 
טענות   ובפרט  ההתקשרות  תקופת  כל  למשך 
עם   בקשר  הזוכה  השקיע  אותן  השקעות  שעניינן 

 השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם" 

 אין שינוי בסעיף 

סעיף  –תנאי מכרז 27
 ב 14

נבקש להוסיף את המילים "והכל בכפוף לנימוקים  
 המשפט. סבירים שיינתנו בכתב" בסוף 

 אין שינוי בסעיף 

תנאי מכרז סעיף   28
 ג 14

 אין שינוי בסעיף  נבקש למחוק את המילה "מוחלט". 

סעיף  –תנאי מכרז 29
 13' בעמ' ה14

תקופת   "במהלך  המילים  להוסיף  נבקש 
מאוחר   מועד  "בכל  המילים  לאחר  ההתקשרות" 

 יותר". 

בסעיף   המכרז  14האמור  לתנאי  ה' 
תקופת 13)עמ'   על  יחול   )

 ההתקשרות לפי החוזה 
סעיף  – תנאי מכרז  30

 13בעמ'  ו14
סבירה   "ומסיבה  המילים  להוסיף  נבקש 
ומוצדקת" לאחר המילים "בהתאם לשיקול דעתה  

 המלא והבלעדי". 

 אין שינוי בסעיף 

כתב התחייבות   31
המציע והצעת  

  8סעיף  –המחיר 
 16בימ' 

סבירה   "ומסיבה  המילים  להוסיף  נבקש 
המילים "בהתאם לשיקול דעתה  ומוצדקת" לאחר  
 המלא והבלעדי". 

 אין שינוי בסעיף 

כתב התחייבות   32
המציע והצעת  

,  10סעיף  –המחיר 
 16עמ' 

סעיף   את  לאחד  ולהוסיף  9בסעיף    10נבקש   ,
לאחר   לעיל"  האמורות  הנסיבות  "בגין  המילים 
אחר   מציע  עם  המועצה  "התקשרות  המילים 

 במקומי". 

 אין שינוי בסעיף 

התחייבות המציע   33
– והצעת המחיר 

 12סעיף 

נבקש למחוק את המילה "נזק" ובמקומה להוסיף  
 את המילה "הפסד". 

 אין שינוי בסעיף 

התחייבות המציע   34
– והצעת המחיר 

 19סעיף 

בתפוקת הקירור    -+/  7%נבקש לקבל סטייה של  
הדגמים,   כל   עבור 

 וכן הארכת צפי של כל דגם מזגן.  

  במסמך   כי  המשתתפים  לב  תשומת
  והצעת   המציע   התחייבות  כתב  -'ג

לטבלה של פרק א'    1, בסעיף  המחיר
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הותרה   עד  "  למסמך,  של  ..סטיה 

 - בתפוקת הקירור"   5%
  הדגמים   לכל  מתייחסת  זו  סטיה

 על ידי המועצה    שיאושרו
המציע   35 התחייבות 

המחיר   – והצעת 
א'  19סעיף   )פרק 

 בטבלה  6-7סעיף 

נבקש הבהרה כי המחירים בסעיפים הפוכים, וכי  
דגם   עבור  בפועל    35המחיר שמופיע  הוא המחיר 

 והפוך.   42עבור דגם 

  התחייבות   כתב   - 'ג  מסמך
  בסעיף,  המחיר  והצעת  המציע

, לטבלה של פרק א' למסמך  19
שינוי ביחס  /יבוצע  עדכון 

של   המרביים  למחירים 
 בטבלה, כדלקמן:  7,  6פריטים  

מדגם    . 6"   אלקטרה  או    38Aמזגן 
או ש"ע    35תדיראן מדגם סולו    - מזגן 

קירור     BTU -  3.5    28,490תפוקת 
 כ"ס.  

 ₪   5,830  - מחיר מירבי 
 
 או    40Aמזגן אלקטרה מדגם  .  7

או    42מדגם ג'וי    – מזגן תדיראן  
ש"ע תפוקת קירור  

32,000BTU -  4   .כ"ס 
 " . "ח ש   7,880  - מחיר מירבי 

 
מצורף  זה  הבהרות    למסמך 

 – נוסח מעודכן של  
כתב התחייבות המציע   ג'מסמך  

   -והצעת המחיר
על   ההצעה  להגיש  בי גיש 

המעודכן בנוסחו   המסמך 
מח אינה  לפסול ו)המועצה  יבת 

הצעות אך בשל כך שהוגשו על גבי 
הקודם,   שוהנוסח  בוצע בלבד 

את  התואם  באופן  כנדרש  תיקון 
המסמך  של  המעודכן  הנוסח 

בכל  וש עומדת  דרישות ההצעה 
 . המכרז לפי נוסחו העדכני(

מסמך י' )תצהיר   36
חוק למניעת  

העסקת עברייני  
 30, עמ' 4מין סעיף 

נבקש להוסיף המילים "במסגרת מתן השירותים"  
 בסיפא. 

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 
י' החוק    -במסמך  לעניין  תצהיר 

מין   עברייני  של  העסקה  למניעת 
תשס"א   מסוימים,  ,  2001במוסדות 

בסוף   להוסיף  המציעים  רשאים 
 , את המילים : 4סעיף 

ואשר מעורבים באופן ישיר או עקיף,  "
באופן קבוע או חלקי במתן השירותים  

 " נשוא המכרז 
נוסח   -מסמך י"ג  37

 ערבות בנקאית  
נבקש למחוק את המילים "עשרה ימים" ולהוסיף  

  " המילים  את  עסקים".   14במקומן   ימי 
 

נבקש   לחילוט  בנוסף,  "דרישה  הפסקה  להוסיף 
הערבות שתשלח באמצעי אלקטרוני לרבות דוא"ל  

לא תהווה דרישה על פי שטר ערבות זה,    – ופקס  
 אלא נדרשת המצאת הדרישה בכתב בלבד". 

 אין שינוי בסעיף 

  4.3סעיף    -חוזה 38
 36בעמ' 

 אין שינוי בסעיף  נבקש למחוק המילה "בדיוק".

בעמ'   5סעיף    -חוזה 39
36 

נבקש למחוק את המילים "ומכל סיבה שהיא"  
ולהוסיף במקומן המילים "מנימוקים סבירים  

 שיינתנו בכתב". 
כן, נבקש למחוק את המשפט "והמשתתף מצהיר  
חוזר   בלתי  באופן  מוותר  הוא  כי  הצעתו  בהגשת 

 אין שינוי בסעיף 
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 תשובה שאלה  מיקום בהליך  מס'
כך,   בשל  טענה  על  מלטעון  ומושתק  מנוע  ויהיה 
שירותים   למתן  הסתמכותו  בדבר  טענה  לרבות 

טענות  למשך   ובפרט  ההתקשרות  תקופת  כל 
עם   בקשר  הזוכה  השקיע  אותן  השקעות  שעניינן 

 השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם" 
  6.8סעיף    -חוזה 40

 37בעמ' 
נבקש להוסיף המילים "ולאחר מתן התראה  

ימים לפחות" לאחר המילים "מעבר   7בכתב של 
בהזמנת  למועדים הנקובים במפרט ו/או 

 העבודה". 
ימים"    7כמו כן, נבקש למחוק המילים "תוך 

 ימים".  14ולהוסיף במקומן המילים "תוך 
וכן, נבקש למחוק המילים "המועצה תהא רשאית  
לכאורה   שיגיע  סכום  מכל  כאמור  סכום  לקזז 

 לקבלן". 

 אין שינוי בסעיף 

  6.11סעיף    -חוזה 41
 37בעמ' 

 אין שינוי בסעיף  עוררין" נבקש למחוק המילים "ללא  

  6.17סעיף    -חוזה 42
 38בעמ' 

נבקש להוסיף המילים "מסיבה סבירה  
ומוצדקת" לאחר המילים "המועצה תהא רשאית  

 לדרוש". 
כמו כן, נבקש למחוק המילה "מיידית" ולהוסיף  
במקומה המילים "במהירות האפשרית בנסיבות  

 העניין" 

 אין שינוי בסעיף 

  7.3סעיף     -חוזה 43
 38בעמ' 

נבקש להוסיף המילה "והסבירים" לאחר  
 המילים "בכל אמצעי הזהירות הדרושים". 

 אין שינוי בסעיף 

  7.4סעיף    -חוזה 44
 39בעמ' 

נבקש למחוק המילים "הקבלן יהיה אחראי  
לשלמות המבנים הקיימים, הגדרות וכל נכס  

 אחר" 
כמו כן, נבקש למחוק המילים "העלול להיגרם"  

 ולהוסיף במקומן המילה "שייגרם". 

במקום    39בעמ'    7.4בסעיף   לחוזה, 
 :המילים

להיגרם  " העלול  נזק  כל  ויתקן 
   כתוצאה..",

 ייאמר: 
 ויתקן כל נזק שייגרם כתוצאה...."" 

  8.5סעיף    -חוזה 45
 39בעמ' 

נבקש להוסיף המילה "הסביר" לאחר המילים  
 לפי דרישת המפקח בכתב בתוך המועד"  "הכל

 אין שינוי בסעיף 

  8.7סעיף    -חוזה 46
 39בעמ' 

ימים )או   7נבקש כי "קריאה רגילה" תענה בתוך 
שעות( ו"קריאה דחופה"   72לכל הפחות תוך 

 שעות.  48תענה בתוך 

 אין שינוי בסעיף 

  8.8סעיף    -חוזה 48
 39בעמ' 

ימי   5)במקום ימי עבודה   7נבקש כי יינתנו  
 עבודה(. 

 אין שינוי בסעיף 

  9.1סעיף    -חוזה 49
 40בעמ' 

נבקש להוסיף בסיפא הסעיף המילים הבאות  
"וזאת בכפוף לכך שהוראות המפקח כאמור, לא  

ישיתו על הקבלן הוצאות בלתי סבירות, שלא  
 בהתאם לחוזה זה.".

 אין שינוי בסעיף 

  9.3סעיף    -חוזה 50
 40בעמ' 

 אין שינוי בסעיף  המילים "בלעדית וסופית". נבקש למחוק 

  10.1סעיף    -חוזה 51
 40בעמ' 

נבקש למחוק המילים "אחריות מלאה  
ומוחלטת" ולהוסיף במקומן המילים "על פי  

כמו כן, נבקש להוסיף המילה "בעקבות"   דין".
 לפני המילים "או "מתן השירות ובקשר אליו". 

 לעיל   19ראו מענה לשאלה 

  10.2סעיף    -חוזה 52
 40בעמ' 

נבקש למחוק המילים "בקשר איתו" ולהוסיף  
המילה "בעקבות" לאחר המילים "מתן  

 השירות". 
 
 

 אין שינוי בסעיף 

  10.3סעיף     -חוזה 53
 40בעמ' 

נבקש להוסיף המילים על פי דין לאחר המילים  
 "הקבלן יהיה אחראי". 

 בסעיף אין שינוי 

  10.4סעיף    -חוזה 54
 40בעמ' 

נבקש להכפיף את אחריות הקבלן לאחריות על פי  
 דין.  

כמו כן, נבקש להוסיף המילים "של הקבלן"  
 לאחר המילים "שגיאות ורשלנות".

 וכן, נבקש למחוק את המילה "בעקיפין". 

 אין שינוי בסעיף 
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 תשובה שאלה  מיקום בהליך  מס'
  10.7סעיף    -חוזה 55

 41בעמ' 
 שינוי בסעיף אין  נבקש למחוק הסעיף. 

  11.4סעיף    -חוזה 56
 41בעמ' 

נבקש למחוק המילה לגרוע ובמקומה יתווספו  
 המילים "לשנות לרעה" 

 אין שינוי בסעיף 

  12.6סעיף    -חוזה 57
 42בעמ' 

נבקש להוסיף הפסקה "למען הסר כל ספק,  
במידה ויהיה צורך במהלך ביצוע החוזה בביצוע  

כלולים בהצעת  סעיפי עבודה נוספים  שאינם 
 המחיר, אלו יתומחרו על ידי הקבלן בנפרד." 

 
 כדלקמן: 12.8לחוזה יוסף סעיף 

  יידרשו   השירותים   ביצועשלצורך    ככל
  ב  מפורטים  שאינם  רכיבים/פרטים

יהיה    הקבלן   - 'המחיר  הצעת   - 'ג  מסמך '
כאמור   רכיבים  בגין  לבקש  רשאי 

בשמדוב  ובלבד ,  נוסףתשלום      סכום ר 
הרכיב    ,סביר תעריף  על  עולה  שאינו 

ע"פ מחירון דקל הרלוונטי או המקובל  
בניהם הנמוך  לפי  פחתת  ובה  ,בשוק, 

סכום בשיעור ההנחה שהוצעה על ידי  
הקבלן במסגרת הצעתו למכרז. במקרה  
יהיה על הקבלן לבקש הסכום   כאמור 
ביצוע  טרם  לתשלום 
והמועצה   האספקה/העבודה/השירות 

ב ביצוע להסכים או לסר   ת תהא רשאי
דעתה   שיקול  ולפי  המבוקש  הסכום 

   הבלעדי". 
  12.7סעיף    -חוזה 58

 42בעמ' 
נבקש למחוק המשפט "מוסכם בזה כי תשלום  

בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים  
יעוכב ללא חבות ו/או הצמדה ו/או ריבית ו/או  

פיצוי אחר עד לבירורם הסופי ואישורם ככל  
 שיאושרו." 

   בסעיףאין שינוי 

  13.4סעיף    -חוזה 59
 42בעמ' 

נבקש להכפיף את חילוט הערבות למתן התראה  
 ימים, לצורך תיקון ההפרה.  7בכתב בת 

 אין שינוי בסעיף  
 

  16סעיף    -חוזה 60
 43בעמ' 

 אין שינוי בסעיף   בהסכם.  10.5נבקש כי הסעיף יהיה כפוף לסעיף 
 שני הסעיפים קיימים בחוזה 

  17.1סעיף    -חוזה 61
 43בעמ' 

נבקש להפחית את סכום הפיצוי, כך שיעמוד על  
 (. 7ימים )במקום  14כן, נבקש כי יינתנו  ₪. 150

 אין שינוי בסעיף  
 

  18.1סעיף    -חוזה 62
 44בעמ' 

נבקש למחוק את המשפט "הקבלן מסכים  
ומצהיר בזאת כי הפסקת החוזה כאמור לא  

 תזכה אותו בפיצויים מכל מין ו/או סוג שהם"  

 אין שינוי בסעיף  
 

ד'  18.2סעיף    -חוזה 63
 44בעמ' 

ימים"    14-נבקש להוסיף את המילים "למעלה מ
 לאחר המילים "מביצוע העבודה" 

 אין שינוי בסעיף  
 

ה'  18.2סעיף    -חוזה 64
 44בעמ' 

 אין שינוי בסעיף   (. 7ימים )במקום   14נבקש 

ו'  18.2סעיף    -חוזה 65
 44בעמ' 

 אין שינוי בסעיף   נבקש כי הסעיף יהיה כפוף למפורט בחוזה. 

ז'  18.2סעיף    -חוזה 66
 44בעמ' 

נבקש להוסיף המילה "מספקות" לאחר המילה  
 "הוכחות". 

 וכן, נבקש למחוק המילים "להנחת דעתו". 

 אין שינוי בסעיף 

ז'  18.2סעיף    -חוזה 67
 44בעמ' 

נבקש למחוק המילים "ו/או תוך הזמן שנקבע  
 לכך על ידי נותן ההוראה." 

 אין שינוי בסעיף 

ט'  18.2סעיף    -חוזה 68
 44בעמ' 

 אין שינוי בסעיף  נבקש למחוק הסעיף. 

י'  18.2סעיף    -חוזה 69
 44בעמ' 

נבקש להוסיף המילה "מהותית" לאחר המילה  
 "הצהרה". 

 אין שינוי בסעיף 

  20סעיף    -חוזה 70
 45בעמ' 

נבקש למחוק המילים "ו/או מאת גופים אחרים  
ו/או בגין כל דבר ועניין". כמו כן, נבקש כי הסעיף  

 בהסכם. 10.5יהיה כפוף לסעיף 

 אין שינוי בסעיף 

  23.2סעיף    -חוזה 71
 46בעמ' 

 בהסכם.  19.2נבקש כי הסעיף יהיה כפוף לסעיף 
בנוסף נבקש למחוק המשפט "לא יוחלף קבלן  
משנה ולא יחדל לשמש קבלן משנה, אלא אם  

נתקבלה הסכמת המועצה מראש ובכתב  
 להעסקת קבלני משנה.". 

 שינוי בסעיף אין 
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 תשובה שאלה  מיקום בהליך  מס'
וכן, נבקש למחוק המילה "מלאה" ובמקומה  

 להוסיף המילים "על פי דין". 
מפרט שירותים   72

  –)נספח א' לחוזה( 
 47עמ'   7סעיף 

 אין שינוי בסעיף  "בלבד". -נבקש למחוק המילים "מוסמך" ו
 

מפרט שירותים   73
  –)נספח א' לחוזה( 

 48עמ'   14סעיף 

נבקש למחוק המילים "לפינוי תלמידים, ילדים  
ואנשים מסביבת ביצוע העבודה וסימן את  

ובמקומן להוסיף המילים "לסמן את  המקום"  
 מקום ביצוע העבודה" 

סעיף   ,השירותיםמפרט  -'א  בנספח
  :( ישונה ויהיה כדלקמן48)עמ'  14

,  תלמידיםבטיחות  ל  ידאג  הקבלן"

  העבודה  ביצוע   מסביבתילדים ואנשים  

ויחסום  ו   ברור   באופן  המקום  אתיסמן 

באופן ברור ושאינו מאפשר    ובטיחותי

ילדים   לתלמידים  סכנה  למקום  גישה 

ואנשים בסביבת העבודה ו/או מקום בו  

באמור   אין  מהעבודה.  סכנה  נשקפת 

פי   על  אחרת  הוראה  מכל  לגרוע  כדי 

ה  הוראות  מנהל  החוזה,  ו/או  מפקח 

 ". ת כל דיןאו/או הור מטעם המועצה

מפרט שירותים   74
  –)נספח א' לחוזה( 

 48עמ'   17סעיף 

נבקש למחוק המילה "כלשהו" ובמקומה להוסיף  
 המילים "שאינו מאפשר את פעילותו התקינה"  

וכן, למחוק המילים "מכל סוג" ובמקומן לכתוב  
 "ישיר". 

מפרט השירותים, סעיף -בנספח א'
 : ( ישונה ויהיה כדלקמן48)עמ'  14
  סוג   מכל   נזק  לכל   אחראי  יהיה  הקבלן"

,  העמסה  בעת  לציודאו  /ו  למזגן  שייגרם

)למעט נזק שנגרם   התקנהאו  /ו הובלה

או  /ו  המועצה  של  ןעל ידי מעשה מכוו

או  /ו  הקבלן  מעורבות   וללא  מטעמה  מי

  זכותה   על  שומרת  המועצה(.  מטעמו   מי

  מזגן   והתקנת  אספקת   מהקבלן  לדרוש

  מקרה   בכל ,  הקבלן  חשבון  על   חדש

שלדעת    נזק  נגרם   שלמזגן  שיסתבר

מפריע   המועצה  נציג  ו/או  המפקח 

ו/או   היעיל   ו/או  השוטף  לשימוש 

ו  /ו  ההובלה  בעת   לרבותהתקין במזגן,  

 . "ההתקנה 

מפרט שירותים   75
  –)נספח א' לחוזה( 

 48עמ'   19סעיף 

נבקש להוסיף "מטעמים סבירים" לאחר המילים  
 "לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה". 

  למחוק את המילה "מידי"כמו כן, נבקש 
ובמקומה להוסיף המילים "במהירות האפשרית  

 בנסיבות העניין". 

 אין שינוי בסעיף 
 

מפרט שירותים   76
  -)נספח א' לחוזה(

 48עמ'   20סע' 

נבקש להוסיף המילים "מטעמים סבירים" לאחר  
 המילים "רשאית המועצה או מי מטעמה". 

 "לאלתר".כמו כן, נבקש למחוק המילה 

 אין שינוי בסעיף 

מפרט שירותים   77
  –)נספח א' לחוזה( 

 48עמ'   21סעיף 

"נבקש להוסיף המילים "והכל בכפוף לחוזה"  
 בסוף המשפט. 

 אין שינוי בסעיף 

מפרט שירותים   78
  -פסקה מודגשת

 48עמ' 

 אין שינוי בסעיף  ימים.   7נבקש התראה של 

נספח  -נספח ב'  79
,  1סעיף    –ביטוח

 49בעמ' 

נבקש למחוק את המילים "כל עוד...על נספחיו"  
שנים נוספות   3ובמקומן יתווספו המילים "למשך 

 לאחר תום תקופת ההסכם" 

 הבקשה נדחית  
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נספח  -נספח ב'  80

   2סעיף    –ביטוח
 49בעמ' 

נבקש למחוק את המילים "כל אדם אחר...  
 בביצוע העבודות" 

 

 הבקשה נדחית  
 

נספח  -נספח ב'  81
   5סעיף    –ביטוח
 49בעמ' 

בתוקף כל עוד לא תמה   נבקש למחוק המילים "
ובמקומן יתווספו   תקופת ההתיישנות על פי דין"

 . שנים לאחר תום ההסכם" 3המילים "

 הבקשה נדחית  
 

נספח  -נספח ב'  82
  8סעיף    –ביטוח
 49בעמ' 

נבקש למחוק את המילה "לצמצם" ובמקומה  
 "לשנות לרעה". יתווספו המילים 

  60יימחקו המילים "  -ובשורה שלישית והרביעית 
 יום"   30יום" ובמקומן יתווספו המילים "

 

 הבקשה נדחית  
 

נספח  -נספח ב'  83
   9סעיף    –ביטוח
 49בעמ' 

נבקש כי ימחקו המילים "בהתאם למפורט...  
ביטוחי הקבלן" ובמקומן יתווספו המילים  

ההתקשרות  "נאותות בהתאם לאופי והיקף 
עמם" וכן נבקש למחוק את המילים "ו/או  

 לפצות". 
 

 הבקשה נדחית  
 

נספח  -נספח ב'  84
,   12סעיף    –ביטוח
 50בעמ' 

נבקש למחוק את המילים "מוסכם בזה כי  
פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לענין  

 זה"  

 הבקשה נדחית  
 

נספח  -נספח ב'  85
,   15סעיף    –ביטוח
 50בעמ' 

 נבקש למחוק סעיף זה  
 

 הבקשה נדחית  
 

נספח  -נספח ב'  86
,   18סעיף    –ביטוח
 50בעמ' 

 הבקשה נדחית   "כל"  -נבקש כי יימחקו המילים "באופן מלא" ו
 

נספח   –נספח ב'  87
,   19סעיף  -ביטוח 
 50בעמ' 

 הבקשה נדחית   נבקש כי תמחק המילה "ו/או פוליסות הביטוח" 
 

נספח  -נספח ב'  88
,   21סעיף    –ביטוח
 50בעמ' 

 נבקש למחוק סעיף זה  
 

 הבקשה נדחית  
 

נספח  -נספח ב'  89
,   26סעיף    –ביטוח
 50בעמ' 

נבקש כי הסעיף יימחק. ככל שבקשתנו לא  
תאושר, נודה לקבלת הבהרה ביחס לפעולות שעל  

 הקבלן יהיה לבצע כדי לקיים את סעיף זה.". 

 הבקשה נדחית  
 

נספח  -נספח ב'  90
- פרק א'  –ביטוח
 52,  בעמ' 1סעיף 

 נבקש כי יימחקו המילים "או לטובתו" 
 

 הבקשה נדחית  
 

נספח  -נספח ב'  91
- פרק א'  –ביטוח
 52,  בעמ'  1.3סעיף 

 הבקשה נדחית   נבקש למחוק סעיף זה 
 

נספח  -נספח ב'  92
- פרק א'  –ביטוח
 52,  בעמ'  1.7סעיף 

יתווספו  יום" ובמקומן   60יימחקו המילים "
 יום".  30המילים "

יימחק המשפט "מו"מ    -וכן נבקש כי בסוף הסעיף
 " 116בזאת כי הכיסוי יישא.... 

 הבקשה נדחית  
 

נספח  -נספח ב'  93
- פרק א'  –ביטוח
 52,  בעמ'  2.1סעיף 

נבקש כי תמחק המילה "כל", יימחקו המילים  
"בתנאי שאינו מכוסה בפוליסת חבות המעבידים  

 המבוטח" של 
 

 הבקשה נדחית  
 

94 
 
 

נספח  -נספח ב' 
- פרק א'  –ביטוח
 52,  בעמ'  2.3סעיף 

 נבקש כי יימחקו המילים "בין היתר" 
 

 הבקשה נדחית  
 

נספח  -נספח ב'  95
- פרק א'  –ביטוח
 52,  בעמ'  2.4סעיף 

 הבקשה נדחית   נבקש למחוק סעיף זה 
 

נספח  -נספח ב'  97
- פרק א'  –ביטוח
 53בעמ'  ,  2.5סעיף 

 הבקשה נדחית   נבקש למחוק סעיף זה 
 

נספח  -נספח ב'  98
- פרק א'  –ביטוח
 53,  בעמ'  3.2סעיף 

נבקש כי ימחקו המילים "קבלן משנה שלו...ובין  
 אם לאו" 

 הבקשה נדחית  
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נספח  -נספח ב'  99

- פרק א'  –ביטוח
 53,  בעמ'  3.3סעיף 

התקנת  הבקשה   נבקש כי יימחקו המילים "או בעומק"  לגבי  מאושרת 
עיליי חפירות םמזגנים  ללא   ,

 למערכות חשמל וקירור 
נספח  -נספח ב'  100

- פרק א'  –ביטוח
 53,  בעמ' 4סעיף 

יימחקו המילים    -נבקש כי בשורה ראשונה
"ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים  

 מטעמו" 
יימחקו המילים "שלא יפחת מסך"   - ושורה שניה

 תתוסף המילה "בסך"ובמקומן 

 הבקשה נדחית  
 

נספח  -נספח ב'  101
- פרק א'  –ביטוח
 53,  בעמ'  4.3סעיף 

 הבקשה נדחית   נבקש למחוק סעיף זה 

נספח  -נספח ב'  102
- פרק א'  –ביטוח
 53,  בעמ'  4.2סעיף 

 הבקשה נדחית   נבקש למחוק סעיף זה 

נספח  -נספח ב'  103
- פרק א'  –ביטוח
 54,  בעמ'  4.5סעיף 

 הבקשה נדחית   נבקש למחוק סעיף זה 

נספח  -נספח ב'  104
- פרק א'  –ביטוח
 54,  בעמ' 3סעיף 

נבקש כי יימחקו המילים "כלשהו", "או עקב",  
 "שלא יפחת מ" 

 

 הבקשה נדחית  

נספח  -נספח ב'  105
- פרק א'  –ביטוח
 54,  בעמ'  5.1סעיף 

נבקש כי יימחקו המילים "ללא זיקה  
 למועד...חתימת ההסכם" 

 

 הבקשה נדחית  

נספח  -נספח ב'  106
- פרק א'  –ביטוח
 54, בעמ' 5.2סעיף 

 הבקשה נדחית   נבקש למחוק סעיף זה 

נספח  -נספח ב'  107
- פרק א'  –ביטוח
 54,  בעמ'  5.3סעיף 

 הבקשה נדחית   נבקש למחוק סעיף זה 

נספח  -נספח ב'  108
- פרק א'  –ביטוח
 54, בעמ' 6.1סעיף 

 הבקשה נדחית   נבקש למחוק סעיף זה 

נספח  -נספח ב'  109
- פרק א'  –ביטוח
 54, בעמ' 6.2סעיף 

נבקש כי יימחקו המילים "כל שהוא כולל"  
ובמקומן י=תתווסף המילה "לשפות", יימחקו  

המילים "ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או  
 עובדיהם.... וקבלני משנה של הקבלן" 

 הבקשה נדחית  

נספח  -נספח ב'  110
- פרק א'  –ביטוח
 54, בעמ' 6.3סעיף 

 הבקשה נדחית   נבקש למחוק סעיף זה 

נספח  -נספח ב'  111
- פרק א'  –ביטוח
 54, בעמ' 6.4סעיף 

נבקש כי יימחקו המילים "בהתאם ובאופן  
"  60אוטומאטי", יימחקו המילים "לפחות 

 )שלושים("  30ובמקומן יתווספו המילים " 

 הבקשה נדחית  

נספח  -נספח ב'  112
- פרק א'  –ביטוח
 55, בעמ' 6.5סעיף 

יום" ובמקומן   60נבקש כי יימחקו המילים "
 יום"  30יתווספו המילים "

 

 הבקשה נדחית  

נספח  -נספח ב'  113
- פרק א'  –ביטוח
 55, בעמ' 6.6סעיף 

 הבקשה נדחית   נבקש למחוק סעיף זה 

נספח  -נספח ב'  114
- א'פרק   –ביטוח
 55, בעמ' 6.7סעיף 

נבקש כי יימחקו המילים "וכל אדם או  
 גוף....וספקים של הרשות" 

 

 הבקשה נדחית  

נספח  -נספח ב'  115
- פרק א'  –ביטוח
 55, בעמ' 6.9סעיף 

 נבקש כי יימחקו המילים "הפיצוי ו/או" 
 

 הבקשה נדחית  

נספח  -נספח ב'  116
- פרק א'  –ביטוח
, בעמ'  6.12סעיף 

55 

יימחקו המילים "על אף האמור... נבקש כי  
לקרות מקרה הביטוח" ובמקומן יתווספו  

המילים "אין באמור כדי לגרוע מזכויות  
 המבטחים על פי דין". 

וכן בחלק תחתון מודגש יימחקו המילים " כאשר  
לשם כך על הקבלן/ספק במידת הצורך בעזרת  

אנשי ביטוח מטעמו ללמוד וליישם במלואם  

 הבקשה נדחית  



11 

   :כללי

הינו במועד המצוין במסמכי    קול הקוראלהגשת ההצעות להמועד האחרון  מודגש בזאת, כי   .1
 .  המכרז )ללא שינוי(

 
ה .2 משתתפי  כל  את  מחייבות  זה  הבהרות  במסמך  המכרזההבהרות  במסמכי  האמור  על  גוברות  ,  מכרז, 

 . מכרזומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי ה

יחול השינוי בהתאמה על    ,מכרזככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי ה .3

 על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש. מכרזכל מסמכי ה

 ייוותרו ללא שינוי.    מכרזיתר תנאי ה .4

ידי מורשה החתימה  -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על  .5

 מטעמם.

  
 ______________________ שם המציע :

 
 כתובת:        ________________________     

 
 _________________________ טלפון:         

 
 _________________________ חתימה:    

 

 תשובה שאלה  מיקום בהליך  מס'
הראוי שאף יובאו לידיעת  דרישות אלו אשר מן 

 . מבטחו של הקבלן/ספק"
  נוסח ערבות ביצוע 117

 57בעמ' 
נבקש לשנות את מס' הימים מ מ"עשרה ימים" ל  

 "ארבע עשר ימים". 
כמו כן, נבקש להוסיף סעיף חדש "דרישה  

לחילוט הערבות תימסר בכתב בלבד, מסירה בכל  
לרבות דוא"ל ופקס  אמצעי אלקטרוני ו/או אחר, 

 לא תהווה מסירה בהתאם לכתב ערבות זה". 

 אין שינוי  
 

נספח ד' כתב   118
התחייבות  

לאספקה בזמן  
  1סע'  –חירום 

 בעמ'  

נפלה טעות בסעיף )מתייחס לאספקה של מוצרי  
 מזון(. 

כתב התחייבות    -לנספח ד'  2סעיף  
ויהיה  ישנה  חירום  בזמן  לאספקה 

 כדלקמן:
מתחייבים לספק למועצה את  אנו    .2" 

מלוא השירותים והאספקה נשוא ההסכם  
והמכרז, באופן רצוף ושוטף ולקיים את 

כל יתר התחייבויותינו על פי ההסכם  
והמכרז על נספחיו, במלוא היקפם, גם  

בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות  
דרש על יבימים ושעות חריגות, שבהם ת

טובין  ידכם ביצוע השירותים ואספקת  
 " . נשוא המכרז וההסכם

אנו מבהירים כי לחברתנו אין כלל מתקינים   כללי  119
עובדי חברה וביצוע העבודות או חלקן במידה  

 שנזכה יבוצע על ידי קבלני משנה. 
לכן, אנו מבקשים לאשר מלכתחילה העסקת  
קבלני משנה בכפוף לכך שהאחריות המלאה  

תישאר בידי  לביצוע העבודות עפ"י תנאי ההסכם 
 הקבלן. 

  רשאי   יהיה   במכרז   שיזכה  מציע
  קבלני   באמצעות   שירותים  לבצע
  החוזה   תנאי   לכל  בכפוף  זאת  משנה

  סעיפים   הוראות  לרבות ,  ונספחיו
6.17,  10.6  ,19.2  ,19.3  ,20  ,23.2  

  נספח   הוראות   גם   כמו   לחוזה 
 ( לחוזה ב)נספח  הביטוח
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 מסמך ג'

 המועצה המקומית קדימה צורן 
 לאספקת והתקנת מזגנים   16/2022מכרז מסגרת פומבי מס' 

 עבור מועצה מקומית קדימה צורן
 

 נוסח מעודכן -כתב התחייבות המציע והצעת המחיר
 לכבוד 

 ועדת המכרזים 
 המועצה המקומית קדימה צורן 

 
ות.ז .1 .(, ________________________________ מצהיר כי קראתי בעיון את כל  אני הח"מ )שם מלא 

  , הכל לאספקת והתקנת מזגנים עבור מועצה מקומית קדימה צורןמסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי  
 "(. השירותיםבהתאם למסמכי המכרז וכהגדרת המונח 'שירותים בחוזה המצורף )להלן: "

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

הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, כל מסמכי   .3
וכ על  המכרז  וכל הגורמים האחרים המשפיעים  י תנאי המכרז, מפרט השירותים, השירותים המבוקשים 

השירותים, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני יודע את כל הפרטים  
כי  הנוגעים לאספקת השירותים ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמ

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

אחר   .4 פרט  וכל  הסיכונים  העלויות,  המגבלות,  התנאים,  הדרישות,  כל  את  ומקצועי  עצמאי  באופן  בדקתי 
יי על פי המכרז, במועדן ובמלואן, ביררתי כל  הקשור לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום התחייבויות 

 פרט הדרוש לי בקשר לכך ווידאתי כי יהיה ביכולתי לקיים את כל התחייבויותיי על פי המכרז אם אזכה בו. 

 אני  מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת כי:  .5

הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים, כח האדם, הציוד והכישורים   .א
לכל   וגם מבחינה מקצועית, בהתאם  גם מבחינת המימון  נשוא המכרז,  הדרושים למתן השירותים 

 מסמכי המכרז. 
 

ך תנאי  הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמ .ב
. ידוע לי  4, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים בסעיף 3למכרז(, בסעיף  מסמך ב'המכרז )

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

מידע .ג כל  להציג  ממני  ולדרוש  לחקור  הזכות  שמורה  המכרזים  לוועדת  כי  לי  ידוע  נוסף  /עוד  מסמך 
פיננסית, התאמתי לביצוע השירותים נשוא   ניסיוני, מומחיותי, איתנות  שיידרש להוכחת כשירותי, 
המכרז, לרבות המלצות, ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה.  

י ראות  אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפ
 עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

הדרישות   .ד כל  את  ולבצע  המכרז  נשוא  השירותים  את  לספק  שהיא,  בחינה  מכל  מסוגל,  הנני 
וההתחייבויות על פי הוראות המכרז ומסמכיו, באמצעות כוח האדם המיומן וכל האמצעים הנדרשים  

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

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

 תי תוך קיום מלוא התחייבויותיי כדין.  הנני מצהיר כי יש באפשרותי לעמוד במחירי הצע .ה

הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר איתי בהסכם, אבצע את התחייבויותיי מכח   .ו
המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז וההסכם, ועל פי כל דין ו/או תקן ו/או חוזר ו/או הנחייה  

ל המכרז  נשוא  התחייבויותיי  קיום  לצורך  הוראה  של  ו/או  ו/או  המנהל  המלאה  רצונם  שביעות 
 המועצה.   

כן הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר עימי בהסכם, אשמור על קשר מיידי ורצוף   .ז
 עם המנהל במהלך תקופת ההתקשרות תוך שימוש באמצעי קשר )פלאפון, טלפון וכיו"ב(.  
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את זכויותיי או התחייבויותיי לפי מכרז זה ולפי ההסכם, כולן או חלקן,    הנני מתחייב שלא להמחות .ח
לצד שלישי, ואינני רשאי להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, לצד  
הסכמה   ניתנה  ההסכם.  להוראות  ובהתאם  ובכתב,  מראש  המועצה,  הסכמת  קבלת  ללא  שלישי, 

כדי לגרוע מ ולפי ההסכם, והאחריות לביצוע ההסכם  כאמור, אין בכך  זה  לפי מכרז  התחייבויותיי 
 תישאר שלי בכל מקרה. 

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

 ידוע לי, כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז, גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה, מחייבת אותי.   .י
 
 הצעתי הכספית  עבור מתן השירותים נשוא המכרז, הינה כמפורט בהצעתי שלהלן. .6

 
הנני מצהיר, כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר, עבור מתן השירותים נשוא מכרז זה, מהווים תשלום   .7

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

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

מובהר לי בזאת, כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין מתן השירותים נשוא המכרז, על כל הכרוך בכך,  
  על ידי המועצה. מעבר למחירים המוצעים על ידי כאמור, למעט מע"מ, בשיעורו על פי דין, אשר ישולם 

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

אבצע במועד את הפעולות המנויות לעיל,  אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא  .9
כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה במסמכי המכרז, אאבד את זכותי להתקשר עם  
פי כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה עקב הפרת ההתחייבויות   והמועצה תהא רשאית לפעול על  המועצה 

 שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. 

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

 את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי. 

 ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:  .11

ואזכה .א ידי    במידה  על  מאושר  תקציב  של  בקיומו  מותנים  היקפה  וכן  עימי  ההתקשרות  דנן,  במכרז 
גזברות המועצה, בצרכים המשתנים של המועצה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות  
של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון ההסכם ו/או שינויים  

 יו.  רגולטוריים, ככל שיה 

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

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

מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה, והיא רשאית לבטל את  המכרז ו/או  המועצה איננה   .ג
לתקציבים   ובהתאם  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  בלבד,  מהשירותים  חלק  הזמנת  על  להחליט 
שיעמדו לרשותה ויועברו אליה בפועל. כן המועצה זכאית לפרסם מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים לרכישת  

 ם לה. יתר השירותים הנדרשי

הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם   .12
סיבה   מכל  המועצה,  ידי  על  המבוקשים  השירותים  בהיקף  כלשהו  שינוי  או  ביצועו  דחיית  המכרז,  ביטול 

לת כל פיצוי בגין כך אף אם  שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקב 
 יגרם לי נזק. כמו כן, לא תהא לי כל תביעה בגין ביצוע השירותים מכוח המכרז בהיקף מסוים. 

  

בהשלמת   .13 עיכוב  כל  בגין  המועצה,  כלפי  בדרישות  או  בטענות  בתביעות,  אבוא  לא  כי  בזאת,  מצהיר  הנני 
יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו,  השירותים או הפסקת השירותים, זמנית או קבוע, אשר  

 אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם. 
 

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

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

רב להארכת  הערבות כמפורט במכרז, וכי הארכת תוקף הערבות, משמעה הארכת תוקף ההצעה וכי באם אס
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תוקף הערבות, איחשב כמציע שחזר בו מהצעתו והמועצה תהיה רשאית לחלט את ערבותי, לפסול את הצעתי  
ולהמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הערבות כאמור,  

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

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

 והמוחלט של המועצה. 
 
ם הכלולים בחוזה על נספחיו  ידוע לי כי הגשת הצעה למכרז להלן מהווה התחייבות לבצע את כל השירותי .17

( והנני מתחייב לבצעם באופן מלא, במחירי הצעתי ולא אהיה זכאי לכל  נספח א' לחוזה)ובמפרט השירותים )
 . תמורה נוספת בגין ביצוע שירותים הכלולים במפרט השירותים

 
  אני מתחייב כי במידה והצעתי תיבחר, אעסיק במשרה מלאה, לפחות עובד מקצועי אחד, שהינו .18

החל   וזאת  אויר,  מיזוג  הנדסאי  ו/או  אויר  מיזוג  טכנאי  ו/או  חשמל  הנדסאי  ו/או  חשמל  מהנדס 
ימים מעת הוצאת הודעת הזכיה במכרז לכל המאוחר, לפי המוקדם   21ממועד חתימת החוזה או מ 

 בין שני המועדים האמורים, ולמשך כל תקופת ההתקשרות.

 
בכתב, את פרטי העובד המקצועי שהינו מהנדס חשמל ו/או הנדסאי  עם חתימת החוזה, אני יודיע למועצה  

התעודות   את  למועצה  ואמציא  כאמור,  אויר  מיזוג  הנדסאי  ו/או  אויר  מיזוג  טכנאי  ו/או  חשמל 

המקצועיות/ההסמכות של אותו עובד וכן אישורים ו/או מסמכים ככל שיתבקשו על ידי המועצה ביחס לאותו  

 עובד ו/או לכל עובד אחר.   

ב', וכן המחירים המרביים לכל שירות, כפי  - להלן השירותים המבוקשים במסגרת כל אחד מהפרקים א' ו  .19
 שיפורט להלן:  

 

 
 

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

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

מחיר מירבי בש"ח   השירותים המבוקשים  
 )לא כולל מע"מ( 

 מחירי אספקת מזגנים    - פרק א' 
מחיר מרבי בש"ח   כ"ס  סוג המזגן  מס"ד 

 לא כולל מע"מ( ) 
   או   ,  A11מזגן אלקטרה מדגם   . 1

)עם    BTU  9,600או ש"ע תפוקת קירור    10מדגם סולו    – מזגן תדיראן  
 בתפוקת הקירור(   5%סטיה של עד  

 ₪   1,850 כ"ס   1  

2 . 
   או ,  A15מזגן אלקטרה מדגם  

 11,870BTUאו ש"ע תפוקת קירור    14מדגם סולו    – מזגן תדיראן  
1.25  
 כ"ס 

 ש"ח    2250  

3 . 
   או   19Aמזגן אלקטרה מדגם  

 ₪    3130 כ"ס    14,160BTU 1.5או ש"ע תפוקת קירור    18מדגם סולו    – מזגן תדיראן  

   או   23Aמזגן אלקטרה מדגם   . 4
 20,400BTUאו ש"ע תפוקת קירור    21מדגם סולו    – מזגן תדיראן  

 ₪    3620 כ"ס   2

   או   29Aמזגן אלקטרה מדגם   . 5
  23,910BTUאו ש"ע תפוקת קירור    28מדגם סולו    – מזגן תדיראן  

          
   כ"ס   2.5

 ש"ח    4,640  

   או   38Aמזגן אלקטרה מדגם   6
 ש"ח    5,830 כ"ס   BTU 3.5  28,490או ש"ע תפוקת קירור    35מדגם סולו    – מזגן תדיראן  

7 . 
   או   40Aמזגן אלקטרה מדגם  

 32,000BTUאו ש"ע תפוקת קירור    42מדגם ג'וי    – מזגן תדיראן  
 ₪    7,880 כ"ס   4

*  מובהר בזאת, כי בחירת סוג המזגן תיעשה בהתאם לשיקול דעת המועצה בלבד. כמו כן, האישור להיות  
 המזגן שווה ערך הינו בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי השמור למועצה.  

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

 אחוז ההנחה המוצע על ידי לפרק א' הנ"ל הינו % _____  הנחה.  
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 ₪   850 כ"ס כולל   1-1.5מ"א צנרת כולל חור בקיר וניקוז מתקן מגלוון     4התקנה בסיסית עד   . 1

 ₪   1,000 כ"ס כולל    2.5  - 2מ"א צנרת כולל חור בקיר וניקוז מתקן מגלוון    4התקנה בסיסית עד   . 2

 ₪   1,250 כ"ס כולל   3-4מ"א צנרת כולל חור בקיר וניקוז מתקן מגלוון     4התקנה בסיסית עד   . 3

 ₪   350 קידוח בטון  . 4

 ₪   400 שקע תלת פאזי  . 5

 ₪   280 פקט חשמל   . 6

 ₪   300 פינוי כולל בתחומי היישוב פירוק +   . 7

 ₪   40 תעלות פלסטיק למטר  . 8

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

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

 ₪   800 מנוף   . 11

 ₪   350 מטר    4מעלון עד   . 12

 ₪   350 ניקוי צנרת בחנקן  . 13

 אחוז ההנחה המוצע על ידי לפרק ב' הנ"ל הינו % _____ הנחה.   
 כללי:  .20

 המציעים לנקוב באחוז הנחה בלבד.   על  .א

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

 (.3.25%ספרות לאחר הנקודה העשרונית. )לדוג':  2לציין שיעור הנחה הכולל עד   ניתן .ג

לעיל .ד שהמפורטים  לתעריפים  תוספת  המהווה  הצעה  להגיש  ניתן  שיעל   -לא  התעריפים  הצעות  על  ו 
 המקסימליים יפסלו. 

 הנחה.  0%ניתן להגיש הצעה של   .ה

 

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי   .21
 כאמור במסמכי המכרז. 

 
ת אלו הופיעים  ידוע לי כי המועצה איננה מתחייבת להזמין את השירותים הכלולים בחוזה על נספחיו )לרבו .22

כמות  במסמך   ו/או  מסוימים  שירותים  להזמין  האם  וההחלטה  בכלל,  או  מסוים  בהיקף  הכמויות,  כתב 
 מסוימת מהשירותים, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה. 

 
 ראיתי ובחנתי את מסמכי המכרז על נספחיו, לרבות החוזה וכתב הכמויות והתעריפים המקסימליים.   .23

 
י כי הגשת הצעה למכרז להלן מהווה התחייבות לבצע את כל השירותים הכלולים בחוזה על נספחיו,  ידוע ל  .24

המחירים   )בשיעור  להצעתי  בהתאם  בתעריפים  הכמויות,  ובכתב  השירותים  במפרט  המפורט  לרבות 
במחירי   מלא,  באופן  לבצעם  מתחייב  הנני  ידי(,  על  המוצע  ההנחה  בשיעור  סכום  בהפחתת  המקסימליים 

 עתי כאמור ולא אהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין ביצוע שירותים הכלולים במפרט השירותים. הצ
 

 הצעתי זו ניתנת ביחס למחירים המפורטים לעיל.  .25
 

 ידוע לי כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין ביצוע השירותים.  .26
 

והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  הצעתי זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון,   .27
 כאמור במסמכי המכרז 

 
ידוע לי כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות   .28

ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע ההסכם על פי תנאיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל  
 ההסכם, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים, אישורים וכיו"ב.   התחייבויותיי נשוא
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 על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו על פי דין אשר ישולם על ידי המועצה. .29

 
 _______________    __________________ 

 תאריך      חתימת המציע

 

 

 

 המציע:_____________________________   ת.ז./ח.פ.:_____________________________ שם 

 תיאור המציע )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:____________________________________ 

 _________________________________________________________________  כתובת:

 _________________________________ טלפון/פלאפון: _______________________ כתובת דוא"ל: 

 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 ___________________________________________________________________________ 

 : __________________. חתימות:________________________________________ תאריך

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

 אני הח"מ ______________________________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י: 

 ה"ה _____________________ת.ז. __________________ 

 _________ ה"ה _____________________ת.ז. _________

 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ___________ ולחייב את התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפני.

 ______________    ________________ 
 חתימה     תאריך             


