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 :זמנים לוחטבלת 

 

 תאריך תיאור מס'

 05.04.2022 פרסום המכרז 1

 11.04.2022 מכירת מסמכי המכרז התחלת 2

 11.04.2022 כנס ספקים 2

 13.04.2022 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות למועצה 3

מועד אחרון למענה בכתב על השאלות על ידי  4

 המועצה 

21.04.2022 

 27.04.2022 מועד אחרון להגשת ההצעות 5
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 : מנהלה'סמך אמ

 
 צעותלהציע ההזמנה 

 בפסוטה בתיםלייצור, אספקה והתקנת שלטי רחובות ו

לייצור,  םשירותי למתן הצעתכם את להגיש להזמינכם בזאת מתכבדת( "המועצה") פסוטה מועצה מקומית

 פסוטהב ובתיםאספקה והתקנת שלטי רחובות 

 כללי .1

 לייצור,"(, הו "הזוכ" אה" או "החברן)להלן: "הקבל יחיצונ ןמבקשת ע"י מכרז זה להפעיל קבל המועצה

 בהתאם למפרטים שיפורטו בהמשך. פסוטהב ובתיםאספקה והתקנת שלטי רחובות 

 ₪  1200תמורת תשלום בסך הראשי  מועצהבבנין ה מועצהה במשרדיאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  1.1

 ועד בכלל. בשום שלב משלבי המכרז החל ממועד רכישת מסמכי המכרז ושלא יוחזר

על ידי המציע וזאת  יםחתומ( עותק אחדו)חוברת המקור  עותקים ניבשר ידנית ההצעה יש למסואת  1.2

הצעה אשר תוגש מעבר  , הראשי מועצהבבנין ה 18:00בשעה  27.04.2022 -ה  רביעי לא יאוחר מיום

 .18:05שעה  27.04.2022פתיחת ההצעות הינו ביום  לא תתקבל. 18:00לשעה 

בפני ועדת  תידוןפורט לעיל, הצעתו תיפסל על הסף ולא מציע אשר לא ירכוש את מסמכי המכרז כמ 1.3

 המכרזים.

וקיבל הניקוד הגבוה ביותר  תנאי הסףב שעומד מציעהתמליץ בפני ראש המועצה על  המכרזיםוועדת  1.4

 .בהתאם לתנאי המכרז

 עבודות המכרז .2

וייראה ו, הקבלן מתחייב לבצע את העבודות כמפורט בתמצית בסעיף זה וכמפורט בחוזה המכרז ובנספחי

 .המשלימים זה את זהאת כל המסמכים והתנאים  שבמכרז כחלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות 

 :להלן המפורטות העבודות כל ביצועו יכלל – העבודות  2.1

  ייצור, הובלה ואספקת שלטי רחובות ובתים. 2.1.1

מסוגים שונים, כמפורט בנספח   –התקנת שלטי רחובות ובתים, עם או בלי עמודים  2.1.2

 הטכני. המפרט 

 ייצור, הובלה ואספקת עמודים, כמפורט בנספח  המפרט הטכני.  2.1.3

  :סף תנאי .3

העונים תף במכרז גופים                                                                                                              רשאים להשת

 שלהלן: (3.7 -3.1) במצטבר על תנאי הסף

 מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל. עוסק 3.1

 , יש לצרף אישור כדין.1976 -בעל כל האשורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  3.2

רחובות ובתים, כאשר ממוצע ההתקנה מציע בעל נסיון של שנתיים לפחות בייצור והתקנת שלטי  3.3

הרה חתומה ואומתת על ידי עו"ד בהתאם , יש לצרף הצעמוד ושלט(סט יחידות)  300ה לא פחות לשנ

 (.1לנספח )
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 מציע אשר רכש את מסמכי המכרז, יש לצרף קבלה. 3.4

 ( במדויק.2מציע שצרף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בנוסח נספח ) 3.5

 בוטל 3.6

 למכרז: ערבות בנקאית 3.7

התואם את נוסח בנוסח  מסויגתלא להגשת מכרז על המציע  לצרף להצעתו ערבות בנקאית  3.7.1

עד סכום זה ישמש כערבות ₪.  15,000 -לפקודת המזמין, בסכום השווה ל( 2)בנספח  ותהערב

 27.07.2022. הערבות תהיה בתוקף עד לחתימת החוזה  ע"י הקבלן

התקבלה ולא יאוחר  םשהצעת יםהערבויות יוחזרו למציעים לאחר חתימת החוזה עם הזוכ 3.7.2

זוכה, תוחזר הערבות להצעה, ל .ותהזוכ ותההצעשתי ההכרזה על חודשים מיום  2מאשר 

לפי נספח יפקיד בידי המועצה ערבות ביצוע שולאחר המועצה לאחר שיחתום על ההסכם עם 

 (.5)נספח לפי הנוסח המפורט בביטוח  אישור קיוםו( 3)

מים י 7עד  באם המציע שהצעתו התקבלה יסרב לחתום על החוזה, או יעכב חתימתו מסיבות כלשהן 3.3

 .המועצה , תחולט ערבותו לטובת מאז ההודעה על הזכיה

 :נוספות ודרישות תנאים 3.9

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת וכל מסמכי המכרז לרבות הערבות יהיו על שם  3.9.1

 המציע במכרז.

 .יגיש תעודת התאגדות מטעם רשם החברות המציע, דבמידה והמציע הינו תאגי 3.9.2

 (4ראה נספח )אישור עו"ד: 3.9.3

 בחוזה זה לביצוען הינן במסגרת סמכויות התאגיד. כי ביצוע העבודות וההתקשרות 3.9.3.1

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד. 3.9.3.2

 במידה והמציע הינו שותפות: 3.9.4

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. 3.9.4.1

 הסכם השותפות. 3.9.4.2

 .(4נספח ) אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה בשם השותפות 3.9.4.3

 וסק מורשה.תעודה תקפה בדבר היות המציע ע 3.10

 .1976 - אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו 3.11

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. 3.12

 .(10)נספח  לעובדי המציע אישור על תשלום שכר מינימום  3.13

 .(8 )נספח זרים ללא רשיון  עבודהאישור על אי העסקת עובדים  3.14

 .(7)להצעה בנספח  המצורף הנוסח על פי, ות בלתי חוזר להיעדר ניגוד ענינייםהתחייב בדבר הצהרה 3.15

העתק של כל הנספחים הנכללים במסגרת מסמכי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע מאושרים  3.16

 ומאומתים כדין.
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יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע המשתתף במכרז ועם כל מסמכי  3.17

 המכרז. 

, לרבות בסעיף תנאי סף לעיל וכן ביתר הסעיפים אשר תוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמורהצעה 

תהיה ועדת  -להבהרות  המועצה וכן מסמכים הנוגעים להתייחסות  בכנס ספקים אישור על השתתפות 

 רשאית לפוסלה. מכרזיםה

 מסמכים והסברים .4

חלק בלתי נפרד מהמכרז, לראות המציע המשתתף במכרז, יכול לעיין בכל המסמכים המהווים  4.1

 . ולבדוק כל פרט נחוץ ולקבל הסברים בקשר למכרז, לאחר הודעה ותיאום מראש

המציע בחותמו על מסמכי המכרז מצהיר בזאת, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל  4.2

ים הנספחים לו )בין אם אלו צורפו ובין אם לאו( והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרט

 המפורטים שבמכרז.

 סתירות ו/או אי התאמות .5

המציע יוכל לקבל הבהרות לסתירות, שגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם, שימצא בקשר למובנו  5.1

 המועצה מהנדסלהמדוייק של כל סעיף או כל פרט שהוא, ובמקרה כזה, עליו לפנות לקבלת הבהרות 

טבלת לוחות ולא יאוחר מהמועד שנקבע לכך בעד  , וזאתבכתב ו/או מי שמונה מטעמו לעניין מכרז זה

 .הזמנים של המכרז המתוארת בהתחלת המכרז

מי שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד כאמור לעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי  5.2

 -סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל 

 א תשמענה.ל

לכל המשתתפים במכרז )בדואר/בפקס(  בכתברק הבהרות ו/או תיקונים ו/או הודעות אשר תשלחנה  5.3

יחייבו ויהיו חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות על ידו להצעתו והמציע לא יוכל 

 להסתמך על הבהרות אשר נתנו לו בעל פה ו/או באמצעות הטלפון.

 הגשת המכרז .6

לרבות המפרטים ,  המועצהלהגיש הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי  על המציע 6.1

 שצורפו למסמכי המכרז חתומות ע"י המציע ולרבות פרוטוקול סיור הקבלנים. והתוכניות

והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. עליו לחתום על כל דף הצעתו את על המציע למלא בדיו  6.2

וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל  ספחים המצורפים למסמכי המכרז,לרבות הנ מהמסמכים הנ"ל,

מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז, ולציין בכתב ברור את שמו ואת 

 .במקום המיועד לכך כתובתו

על פני הפרט השגוי,  על ידי מתיחת קו על ידי המציע, בשגגה, תיעשה כל מחיקה של פרטים שמולאו 6.3

אין לבצע ורישום הפרט הנכון בצידו, וליד התיקון, תוטבע חותמת התאגיד וחתימת מורשי החתימה, 

 מחיקות באמצעות "טיפקס".
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התניה או תוספת אשר יעשו במסמכי המכרז  שינוי, הסתייגות, מחיקה, כל השמטה, מובהר בזאת כי 6.4

 .מטעמי המועצה מכרזיםהועדת עלולים לגרום לפסילת ההצעה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

 . )מקור ועותק נאמן למקור(עותקים בשני את כל מסמכי המכרז יש להגיש  6.5

. אין לציין על מעטפת ההצעה את או חומה לבנהעל  המציע  להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפת  6.6

לייצור, -01/2022מס' "מכרז רק לכתוב את שם המכרז לפי:  שמו של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.

 "פסוטהבאספקה והתקנת שלטי רחובות ובתים 

 מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי  כלשהו של המציע תפסל. 6.7

המצורף כחלק בלתי נפרד הצעת המציע, מובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך  6.3

 ממסמכי המכרז.

חרים המבקשים לעיין בהצעתו אין לו התנגדות המציע מצהיר כי במידה ותהיינה פניות של מציעים א 6.9

לכך והוא נותן אישור מראש לאחר קביעת הזוכה במכרז. במידה והמציע מתנגד לגילוי הצעתו עליו 

לציין זאת במפורש במסמכי המכרז תוך ציון הנתונים החסויים. מובהר כי גילוי יתר מסמכי המכרז 

  .המכרזיםנתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת 

חתומה על שולי כל עמוד ממסמכי )ההצעה( הצעת המציע תוגש במעטפה לבנה אטומה כשהיא  6.10

אין לחתום על המעטפה או לרשום עליה נתונים מזהים למעט " הצעת באופן המפורט להלן;   ההצעה

 .01/2022' סמחיר עבור מכרז מ

ובכל עמוד יחתום בתו בעמוד הראשון ויצרף את חותמתו ומשתתף יחיד יחתום בשמו המלא וכת 6.11

 בראשי תיבות ויצרף את חותמתו.

המינימאלי הנדרש כדי לחייב את השותפות  משתתף שהוא שותפות יחתמו מספר השותפים 6.11.1

תוך ציון שם מלא וכתובת בעמוד הראשון ושולי כל עמוד ראשי תיבות של מורשי החתימה 

 בצירוף  חותמת.

לחייב את החברה תוך ציון שם  כדי משתתף שהוא חברה יחתום על ידי מורשי החתימה 6.11.2

וכתובתם בצירוף חותמת ובכל עמוד יחתמו מורשי החתימה בראשי תיבות בצירוף חותמת. 

 כמו כן יצורף אישור רו"ח או עו"ד המעיד כי החותמים הנם מורשי חתימה של החברה .

 :הסדר לפי ויכלול המקורי הנו הראשון כאשר, עותקים בשני תוגש המחיר הצעת 6.12

 למציעים שיישלח מסמך התשובות של המועצה כולל דף בכל חתומה מכרזה חוברת 6.12.1

 אחרת. סיבה מכל או מהבהרות כתוצאה הפקס או האלקטרוני הדואר באמצעות

טופס זה  .המכרז בחוברת לפי מסמך ב' ההצעה בטופס כנדרש חתום המקורי ההצעה טופס 6.12.2

 , בעותק אחד.יוכנס בתוך מעטפה קטנה לבנה אשר תוכנס בתוך המעטפה הגדולה

 .הבנק ידי על חתוםבמדויק  (2)' מס נספח לפיהמכרז המקורי  ערבות נוסח 6.12.3

 . (1נספח מס' )ל בהתאם  מסמך המפרט את ניסיון המציע בביצוע עבודות נשוא המכרז 6.12.4

 (.4אישור עורך דין בדבר מורשי החתימה וסמכויות המציע  )נספח  6.12.5

 (.9) נספח לפי ועצההמ לחבר או הרשות לעובד קרבה העדר בדבר הצהרה 6.12.6

 (.5) נספח לפי ביטוחים קיום אישור 6.12.7
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הצהרת המציע כי לא הורשע וכן אף אחד מעובדיו ו/או ממנהליו לא הורשעו בעבירות שיש   6.12.3

עמן קלון ו/או עבירה שעניינה אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות 

מאומת על ידי עו"ד לפי  -.1931 -שמ"ארישמיות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות חשבים,ת

 (.6נספח )

 (.7)נספח התחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד עניינים  6.12.9

 (.3הצהרה בדבר העסקת עובדים )נספח   6.12.10

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין הצהרה של המציע כי לא הורשע בעבירה לפי   6.12.11

 (.6נספח ) והבטחת תנאים מוגנים( תשנ"א מאומת על ידי עו"ד  לפי

 (11מפרט טכני חתום ע"י המציע )נספח  6.12.12

 גופים עסקאות חוק עפ"י לרשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר המציע שם על תקף אישור  6.12.13

 .1976 ו"תשל( לחשבונות ניהו אכיפת) ציבוריים

 .במקור מס ניכוי על תקף אישור  6.12.14

 .מציע שלה מורשה' 'עוסק מאישור העתק  6.12.15

 :תאגיד או חברה הנו המציע אם תאגיד תעודות  6.12.16

 רישום תעודת  6.12.16.1

 אישור בעניין בעלי זכויות חתימה מעו"ד או רואה חשבון  6.12.16.2

 .עדכני חברות רשם תדפיס  6.12.16.3

 דף כל על ולהוסיף עותקים נילהגיש את ההצעה וכן את מסמכי המכרז על נספחיו בש יש  6.12.17

 מורשה החתימה של המציע. חתימת

 ום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין.בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף אלא במק  6.12.13

 מעטפה תוך אל "טופס הצעת מחיר",-הנושא כותרת לפי מסמך )ב( ההצעה טופס את להכניס יש 6.13

מעטפה קרי,  המכרז של הגדולה המעטפה בתוך אשר תוכנס עם יתר מסמכי המכרז סגורה לבנה

הצעת מחיר עבור הלבנה המכילה טופס הצעת מחיר יהיה כתוב "  על גבי המעטפה .בתוך מעטפה

  "2/20201' מכרז מס

 חלקיות הצעההגשת איסור  .7

רשאית  המכרזיםתהיה ועדת  -אשר יגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו  מציע 7.1

 לפסול את הצעתו.

לבחור להציע הצעה על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי  7.2

 חלקן.ל

 ערבויות .8

 ת המכרזבוער 3.1

מדד ל הצמודלא כל משתתף במכרז, חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית  3.1.1

 סף. הבפרק תנאי  במסמכי המכרז בהתאם למצויין (2)בנספח  נוסח המפורטהתאם לב
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הרשות בידי  ,₪ 15,000ע"ס  27.07.2022תאריך עד הערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף  3.1.2

עבור תקופת האחריות חודשים נוספים  12כל ערבות למשך לדרוש הארכת תוקף המועצה 

, בהתאם והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך תוקף הערבות הבנקאית להצעה כנדרש

 .המועצה להוראות 

 תהיה רשאית לפסול הצעה בשל פגם בערבות הבנקאית להצעה המצורפת אליה.המועצה  3.1.3

ימים, מיום  7יתר טפסי החוזה תוך משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על  3.1.4

לגבות את סכום הערבות הבנקאית להצעה המועצה רשאית המועצה שידרש לכך על ידי 

 לטובתה, ולמסור את העבודה למציע אחר.

 עבודות המכרז ביצועלערבות  3.2

החוזה, ימציא הקבלן הזוכה למועצה ערבות בנקאית אוטונומית לטובת החתימה על  עתב 3.2.1

כאשר המדד הבסיסי לענין זה הינו  (מסכום הזכיה במכרז כולל מע"מ 5%) על סך , המועצה

לנוסח נספח המדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז בסכום הכספי בהתאם 

, וזאת להבטחת מילוי חודשים מעבר לה 6נוספת של   למשך תקופת ההתקשרות ולתקופה (3)

 וזה והמכרז.התחייבויותיו של המציע הזוכה לפי תנאי הח

 ביטוח .9

יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח כמפורט  ,על המציע שהצעתו זכתה 9.1

בחוזה. הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין 

 ועותק מהם ימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה. 

קיום אישור  (5) קבלן למועצה את אישור המבטח בהתאם לנספחהחתימה על החוזה ימציא העת ב 9.2

 הביטוח.

 ספקים וכנס הסתייגויות, הבהרות .10

דו"א:  כתובתל בשאלות למהנדס המועצה לפנות ניתן הבהרה או שאלה לכל 10.1

ENG.KHALILB@GMAIL.COM  תשובות לשאלות  .12:00 בשעה 202213.04.   לתאריך עד

 . 21.04.2022 שלחו לכל המציעים עד לתאריךיינתנו בכתב וי

 לכל אלקטרוני בדוארהתשובות  יישלחובמקביל,  .שאלותיו בכתב על התשובות את יקבל המציע 10.2

 .האחרים המשתתפים

בחדר  מועצה המקומיתה במבנה  11.04.2022 -ה 10:00בשעה שישי  יתקיים ביום ספקים כנס 10.3

 .ישיבות

 וטל ב 10.4

 אשר מציע לפסול רשאית ותהיה נרשמה אם אף הסתייגות או הערה לקבל חייבת אינה מועצהה 10.5

 . מועצהה של הבלעדי דעתה שיקול לפי ,בעייתית וא מהותית חשבת הערתו או הסתייגותו

הרשאים להגיש שאלות והבהרות. התשובות יועברו  כל תשובה ו/או הבהרה תועבר לכל המציעים 10.6

אחראית למקרה בו התשובות לא יגיעו לידיעת  תהיהלא  המועצה, אולם הבדו"א או באמצעות פקס

 בשל סיבות שאינן תלויות בה. המציע

 

mailto:ENG.KHALILB@GMAIL.COM
mailto:ENG.KHALILB@GMAIL.COM
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 את  ליידע עליו תקנותלו לחוקים התאמות אי וא שגיאות, סתירותהמכרז  אם ימצא המציע בחוברת 10.7

ברו ביום כנס פרטיו יוע אשרלמנהל הפרויקט  אלקטרוני דואר שליחת באמצעות יהםעל מועצהה

. גזבר על המועצהלאחר בדיקה עם ה המכרז דפי את לשנות אועל כך  להעיר ידאגהספקים אשר 

 המציעים לכל ויישלחו בכתב יהיו אם רק תוקף יקבלו מועצהה על ידי שיעשו הבהרותה או השינויים

 . פה בעל נויינת אשר הסתייגות או נימוק,הבהרה כל על אחראית אינה מועצהה כי להדגיש יש. יחד

 חוץ אחרת הערה כל או הסתייגות כל ההצעה בדפי מקום בשום לרשום אין המכרז תהצע הגשת בעת 10.3

 על המציע יוותר ההצעה עם הגשת. עלולה להיפסל הצעתו זה סעיף מפרה. זה מכרזב שנדרש ממה

 .המכרז תנאי בנושא שהיא משפטית פעולה כל ולבצע הערות להעיר זכויותיו

 במכרז שינויים ביצועל מועצהה זכות .11

 המכרז כימבמס שינויים להכניס, המכרז להגשת האחרון מועד לפני, עת בכל זכאיתהמועצה 

 ישלחויש המסמכים כל. המציעים של והסתייגויות שאלותבעקבות  משיקול דעתה או כתוצאה

 מיםחתו להחזירם ויש מכרזהמ נפרד בלתי חלק יהיו ההצעה להגשת האחרון המועד לפני למציעים

 .מסמכי המכרזמ כחלק

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה .12

 צעה הזוכה תהיה ההצעה הזוכה במספר הניקוד הגבוה ביותר על פי אמות המידה שלהלן:הה

 משקל אמת מידה

 30% (13נספח ) שיעור ההנחה מהמחירון  המצורף למסמכי המכרז

 20% התרשמות כללית של הוועדה מהמציע

 100% סה"כ

 

 הסעיפים ועדה ותדרג את ההצעות לפיוהתבחן , מכרזיםועדת ה על ידיתיחת מעטפות המכרזים לאחר פ

 :הבאים

 : מהמיחרוןשיעור ההנחה  12.1

 (.13העבודות נושא המכרז כמפורט בנפסח )עבור ביצוע  מחירון מקסימאליהמועצה קבעה  12.1.1

 בהתאם  ביצוע העבודותעבור  מהמיחרוןשיעור הנחה שהמציע מעניק בהמחיר תנקב הצעת  12.1.2

 .(11מכרז ובין היתר למפרט הטכני נספח )להוראות ה

הנחה שתעלה משיעור זה  מהמחירון , 15%ההנחה המירבית שמעליה תפסל ההצעה הנה  12.1.3

 תיפסל על סף. הנחה שלילית דינה גם להיפסל. תהיה המועצה רשאית לפסלה

 .הכוללם סכוהס על חשבונית מ כנגדויושלמו בחוק,  וכפי שיעור "ממע כולליםהמחירים הינם  12.1.4

המירבית הניתנת על ידי המציע לפי מסמך אחוז ההנחה ל באופן יחסי ייקבעזה  סעיףל ציוןה 12.1.5

ושאר הציונים יחושבו  30%ל ציון יקב גבוה ביותר)ב( "טופס הצעת המחיר". אחוז ההנחה ה

 לפי הנוסחה הבאה:
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30 x ( ) 

X- ציעהמ של ספיציפיהאחוז ההנחה  אתר מתא 

Y- הגבוה שהוצע במכרז ההנחה אחוז אתר מתא 

 : 20%-כללית של הוועדה מהמציע התרשמות 12.2

, ניסיון המפרטת נסיון החברה והישיגיהמצגת כוללת  ציגהוא י הזדמנות בהלכל מציע תינתן  12.2.1

  .עבודות נושא המכרזהוביצוע העובדים המוצעים על ידו, המתודולוגיה לניהול 

 :יםת הזוכובחיר אופן ניהול המכרז .13

 עם פתיחת המעטפות, יופרדו המעטפות הלבנות הכוללות את הצעת המחיר ויוחזרו לתיבה. 13.1

 .3יתר מסמכי ההצעה במכרז יועברו לצוות מקצועי לבדיקת עמידת המציעים בתנאי סף לפי סעיף  13.2

כמפורט עמדו בתנאי הסף יועברו לבדיקת צוות מקצועי לחישוב הציון עבור אמות מידה יהצעות ש 13.3

 לעיל. 12סעיף ב

התרשמות חברי הוועדה מהמציע, יקבע לכל מציע זמן להצגת המצגת בגין  בכדי לקבוע ציון המציע  13.4

 .שלו 

 .לזכיה במכרזהמועצה לראש את הציון הגבוה ביותר  וקבלישוועדת המכרזים ימליצו על המציע  13.5

 ופיקוח ניהול .14

העבודות נושא מכרז זה ו יצועב על/מנהל פרויקט אשר יהיה אחראי מפקח מטעמה תמנה המועצה 14.1

  .החל מבקרת האיכות ושמירה על לו"ז 

 .בהתאם להוראות  יבדוק את החשבונות ויעביר אותם לתשלום בכפוף להערותיו/המנהל המפקח 14.2

 נשוא מכרז זה. העבודות בכל הקשור לביצוע  /המנהלימלא אחרי הוראות המפקח הקבלן 14.3

 נוספות והערות תנאים .15

 :הבא את לבצע חייב יהיה הצעתו את לקבל ההחליטהמועצה  ש מציע 15.1

ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  במסמך )ג(המצורף  ההסכם על מועצהה עם לחתום 15.1.1

 הודעה על זכייתו במכרז.הימים מתאריך מסירת  שבעההמכרז תוך 

 מסכום הזכיה שלו כולל מע"מ 5%על סך הזוכה ימציא ערבות ביצוע כחלף לערבות המכרז  15.1.2

 (.3)פח בהתאם לנס

לקיום ביטוחים חתום ומאושר על ידי החברה המבטחת ללא הערות  םהזוכה ימציא נספחי 15.1.3

 (.5)כאמור בנספח  ו/או הסתייגויות

 רשאית מועצהה תהיה ימים מדרישתה של המועצה 7תוך ההסכם  לא יחתום עלהזוכה אם  15.1.4

תהיה ך לכבנוסף  .ללא כל התראה נוספת נזקיה ל חשבוןלחלט את הערבות הבנקאית ע

 ולחייבו בנזקיה. מהמציעים אחד כל עם ההסכם על רשאית לחתום מועצהה

 .זה מכרז הצעות להגשת האחרון מהמועד יום 120ל  תקפה תהיה ההצעה 15.1.5
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 על תחולנה וב ובהשתתפות למכרז ההצעה בהכנת הכרוכות , ללא יוצא מהכלל,ההוצאות כל 15.1.6

  .המציע

ודות הפרויקט אחרי התחלתו בכל עת שיתברר את עב להשהות או להפסיק תהיה רשאיתהמועצה  15.2

, כל זאת נושא המכרז הכמויות לה כי תקציב הפרויקט לא יספיק לסיומו לפי מחירי הזכיה ואומדני 

הפסקת ימים מראש ל 30של הודעה כתובה  יקבל ן. במקרה זה, הקבלעל פי שיקול דעתה הבלעדי

במידה תקציב להשלמת ולסיום הפרויקט ולהשיג  תהיה רשאית לפעולהפרויקט מסיבה זו. המועצה 

מיום  ימים 30בתוך  וים את הפרויקט ולחדש את עבודותלהשל חייב היהי ןהקבלותקבל תקציב זה, 

 קבלת הודעה על חידוש העבודות של הפרויקט.

 שונות .16

לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה, ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה, גם  רשאית המועצה 16.1

 בכל דרך שתמצא לנכון. בעצמה ו/או

 מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי אחרת. מועצההאין  16.2

תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים ו/או קבלני המשנה אשר לא ביצעו בעבר עבודתם,  המועצה 16.3

לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע 

 העבודה להנחת דעתה.

רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה שאין בה  המועצה 16.4

 התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז.

או לחילופין לקבלה בתנאי עמידה  לבטל את המכרז אם תוגש הצעה אחת בלבד רשאית המועצה 16.5

 .בתקציב ובמידת האיכות של הקבלן המציע

שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע העבודות נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלקים  צההמוע 16.6

 ממנה ו/או פיצולן בין מציעים כראות עיניה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן נימוקים.

 רשאית שלא להכריז על זוכה אם תמצא כי אף זוכה אינו מתאים ואינו עונה על ציפיותיה. המועצה 16.7

רשאית מנימוקים  המכרזיםמהוראות מכרז זה, הלכה פסוקה והוראות כל דין,  ועדת  מבלי לגרוע 16.3

שירשמו להבליג על פגמים אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן מרבי את טובת הציבור ואת 

 תכליתו של המכרז.

לא לבצעו,  רשאית שלא לבצע את העבודות ו/או את חלקן ו/או לא לחתום על חוזה ו/או המועצה 16.9

 יין זה לא תהיה למציעים כל תביעה ואו כל דרישה ו/או כל טענה מסוג כל שהוא.לענ

 :לה התברר כאשר עת בכלאו להפסיקו באמצע  לדחותו או המכרז את לבטל רשאית תהיה המועצה 16.10

 .התקציב מגבולות חרגה הפרויקט עלות כי 16.10.1

ו בניסיון יש בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו בין ההצעות או פעל 16.10.2

 ליצור הסדר כובל.

 .כי ההצעות לא עמדו בדרישות הסף 16.10.3

 כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות זמנים או כתוצאה מעיכובים מינהליים. 16.10.4

 כי לה התברר וכי הפרויקט על מהמפקח כנדרש הזמנים בלוחות עומד אינו המציע כי 16.10.5

 רשאית זה במקרה. סבירה באיכות הפרויקט לסיום מספיקים אינם המציע כישורי

 הערבות ולהפסיק את עבודתו של המציע. את לממש  מועצהה

 בכבוד   רב,         
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 עו"ד אדכאר דכואר             

 פסוטה המועצהראש       

 

 : טופס הצעת המחיר'מסמך ב

 01/2022מס'  פומבי מכרז

 פסוטהבלייצור, אספקה והתקנת שלטי רחובות ואתרים בישוב 

                                                                                                                                     לכבוד              

 ועדת המכרזים

 פסוטהמועצה מקומית 

 
מכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, כל מסמכי היר כי קראתי והבנתי את כל פרטי הנני מצ

המכרז וכי תנאי המכרז, המפרט, תנאי העבודה וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודות, ידועים 
את הצעתי. לאחר שהנני יודע את כל הפרטים הנוגעים  הגשתיומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך 

ים במסמכי לביצוע העבודה והאפשריות, אני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלול
המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לבצע את העבודות ו/או כל חלק מהן בהתאם להצעתי, לפי המחירים 

 בסיפא מסמך זה כלהלן. המוצע על ידי ההנחהבניכוי אחוז ( 13הנקובים במחירון )נספח 
 

 :אני מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת כדלקמן
 

יונות, ההיתרים, הכישורים, הכלים, כוח אדם, הציוד ואפשריות הנני בעל הידע, המומחיות, הכשירות, הריש .1
המימון הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז ולביצוע התחייבויותיי מכוח המכרז בשלמות ובדייקנות, הן 

 מבחינת המימון והן מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז ומפרט הטכני בפרט.
 

הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי המכרז הנני עומד בכל התנאים המקדמיים  .2
 והוראות למשתתפים )מסמך א( ולראיה הנני מצרף א כל המסמכים הנדרשים בהתאם.

 

ידוע לי כי, לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך/אישור נוסף  .3

אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע העבודות, לרבות  שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי,

המלצות וכיו"ב, ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב 

למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול 

 את הצעתי.

כי אני יכול ומסוגל לבצע ולסיים את העבודות כהגדרתן במסמכי המכרז  הגשת הצעתי כמוה כהצהרה .4

. ידוע לי כי (12בהתאם לנספח ) לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודותוהמפרט הטכני, 

 עמידה בלוח הזמנים מהווה תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.

שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות  מבלי לגרוע מן האמור הנני מסוגל, מכל בחינה .5

המכרז ומסמכיו, באמצעות כוח אדם מיומן, ציוד וכלים מקצועיים וכל האמצעים הנדרשים, בהתאם 

 (.11קבוע בהסכם ובמפרט הטכני )נספח ל

כרז המ אהנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר איתי בחוזה, אבצע את העבודות נשו .6

 בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, המפרט הטכני, הוראות הבטיחות, ועל פי כל דין ו/או תקן, ו/או הנחייה 

ו/או הוראה לצורך קיום התחייבויותיי נשוא המכרז לשביעות רצונה המלא של המועצה ושל מי שימונה על  .7

 ובים בהצעתי.הנקהמחירים ידי המועצה כאחראי מטעמה למכרז זה )להלן: "המנהל"(, לפי 
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כן הני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר עמי בחוזה, אהיה זמין בכל עת לצורך ביצוע  .3

העבודות, ואשמור על קשר מידי ורצוף עם המנהל והמפקח, במהלך תקופת הביצוע של העבודות תוך שימוש 

 בכל אמצעי הקשר הדרושים.

 

אישור העובדים אשר יועסקו לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה,  ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לדרוש .9

וכן תהא המועצה רשאית לדרוש החלפת עובד המציע המבצע את העבודות עבור המועצה בעובד אחר, 

 בהתאם לשיקול דעתה המלא.

 

כי למסמ 9כנספח הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד מועצה וכראיה לכך חתמתי על התצהיר המצורף  .10

 המכרז.

 

בנוסף, הנני מתחייב להפקיד בידי המועצה ערבויות להבטחת התחייבויותיי, לרבות ערבות בתקופת  .11

( ובסכומים, במועדים ובתנאים המפורטים בחוזה 3, בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז )נספח האחריות

 ובמסמכיו.

 

מלאי, הציוד, המכונות, הנני מתחייב להחזיק מסגריה במשך כל תקופת ההתקשרות, הכוללת את כל ה .12

 3M High-מחזיר אורהכלים והחומרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות וייצור שלטים מחומר 

Intensity ,.לרבות מכונות דפוס ומכונות הדבקה למחזירי אור 

 על השלטים. תקופת אחריות של שנהכן, הנני מתחייב לספק למועצה  .13

(, גם אם לא 11ל זה בחוזה ובמפרט הטכני )נספח כרז זו ובכלידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מ .14

 הוזכרה במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.

 

הנני מצהיר כי המחירים המוצעים על ידי עבור ביצוע העבודות נשוא המכרז הם כמפורט בהצעתי )קרי,  .15

מוצע על ידי ה ההנחהוז (, בניכוי אח13המחירים המקסימאליים בהם נקבה המועצה במחירון )נספח 

החלה על כל פריט הנקוב במחירון, וכוללים את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל  במסמך זה 

מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות 

ביטול זמן בגין נסיעות, חומרים, הובלות, כלי המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, נסיעות, 

עבודה, ביטוחים, רישוי והיתרים, ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין 

 העבודות, וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז.

 
כל הכרוך בהן,  מובהר לי בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על

למחירים המוצעים על ידי, ובכלל זה לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד. כמו כן יתווסף לתמורה  מעבר
 מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי המועצה.

 
כן מובהר ל כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע  

חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה המועצה מהסכומים שיגיעו לי כל העבודות עפ"י 
 סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.
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ידי -מובהר לי כי ביצוע כל עבודה לפי מכרז זה תבוצע רק לאחר קבלת הזמנה תקציבית מאושרת כדין על .16

 לא תאושר לתשלום. –דה שלא תבוצע על פי הזמנה כזו המועצה וכי עבו

 

כי התמורה נקבעה בגין מהות הסעיף ו/או הפריט ו/או העבודה ללא קשר להיקף או לצורך  יידוע ומוסכם על .17

בו הם נדרשים, למורכבותם, לאופיים, למידת הדחיפות בביצועם, למשך הזמן הנתון לביצועם, לקיומו של 

 עם / היעדר פיקוח, למועד בו נדרשו / בו הם מבוצעים וכיו"ב.פיקוח נדרש לצורך ביצו

 

צמודה ₪  15,000קרי, ערבות בנקאית חתומה בסכום של  מצ"ב ערבות השתתפותלהבטחת קיום הצעתי  .13

למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה המדד 

"י תנאי המכרז , עפ27.07.2022בתוקף עד בע להגשת ההצעות למכרז, האחרון הידוע במועד הראשון שנק

 "(.ערבות השתתפות)להלן: " במדויק( למסמכי המכרז, 2ובנוסח )נספח 

 

ימים מתאריך  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .19

 הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 

 למועצה כשהוא חתום כדין. וסמך ג'( ולהחזירלחתום על החוזה )מ 19.1

ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי החוזה וביצוע  – ערבות ביצועלהמציא לכם  19.2

( למסמכי המכרז במדויק ובהתאם לדרישות 3)נספח  בהתאם לנוסח התחייבויותיי נשוא המכרז, 

 זה.החוזה. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, הכל כמפורט בחו

 

 (, כמפורט במסמכי המכרז והחוזה.5להמציא לכם אישור קיום ביטוחים )נספח  19.3

 

א אבצע את הפעולות המנויות בסעיף אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם ל .20

לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אאבד את זכותי לביצוע 13

בודות והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם קבלן אחר הע

לביצוע העבודות נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי 

ם הגשת לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקה הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי ע

הצעתי למכרז. הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות המועצה 

עם מציע אחר במקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר המועצה עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה 

רשאית להשתמש לצורך זה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, והמועצה 

 בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל.

 

 ידוע ומוסכם עלי כדלקמן: .21

במידה ואזכה במכרז, ההתקשרות עמי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי  21.1

המועצה, בצרכים המשתנים של המועצה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של 

ם האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות ו/או משרדי הממשלה והגופי

 שינויים רגולטוריים. 
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במקרה בו לא יהיה למועצה תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים  21.2

התקציביים ו/או ההרשאות לביצוע העבודות כמפורט לעיל, לא יבוצעו העבודות על ידי ו/או לא 

ן של העבודות אשר לא נתקבלה בגינן הרשאה תקציבית ו/או לא יבוצעו על ידי העבודות יבוצע חלק

 בשלבים )ככל שניתן לבצען באופן חלקי/בשלבים(, לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

ידוע לי כי המועצה אינה מתחייבת להזמין ממני את ביצוע העבודות כולן או כל חלק מהן. המועצה  21.3

שלא  להזמין ממני עבודות כלל ואני מוותר מראש על כל טענה או תביעה בקשר להזמנת תהא רשאית 

 או אי הזמנת עבודות ממני.

 

נוסף על האמור לעיל, ידוע לי ואני מסכים כי למועצה יהי שיקול דעת בלעדי בקשר עם עיתוי הזמנת  21.4

 העבודות ממני וקביעת סדר ביצוע העבודות.

 

כל הצעה שהיא, כולה או חלקה וכי היא רשאית לבטל את המכרז  המועצה איננה מתחייבת לקבל 21.5

ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כן המועצה זכאית לפרסם 

מכרז/ים נפרד/ים ונוסף/ים לביצוע העבודות שהזמנתן בוטלה או להתקשר עם קבלן/ים אחרים 

 לביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

 

ה בו הוקטן היקפו של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, מכל סיבה במקר 21.6

שהיא, לרבות האמור דלעיל, המועצה שומרת על זכותה להזמין ממני, בכל מועד מאוחר יותר 

ולחתום עמי חוזה על בסיס הצעתי, בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין, והנני מתחייב לבצע את 

 אם למחירים אלו.העבודות בהת

 

המועצה תמסור לי, הזמנות לביצוע עבודות, בליווי הזמנה תקציבית מאושרת כדין, בהתאם לשיקול  21.7

דעתה, על פי צרכיה ותקציבה ואני מתחייב לפעול על פי הזמנת עבודה והמפרט הטכני ולעמוד בלוח 

כי לא תהיה לי כל  הנני מצהיר בזאת מפורשותהזמנים אשר יוכתב לי על ידי המועצה או המנהל.

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, 

דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו או שינוי היקף העבודות המועברות לביצועו בכל זמן שהוא, מכל 

אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי  סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא

בגין כך אף אם יגרם לי נזק. כמו כן, לא תהא לי כל תביעה בגין ביצוע העבודות מכוח המכרז בהיקף 

 מסוים.

 



 בפסוטהלייצור, אספקה והתקנת שלטי רחובות ובתים  01/2022מכרז פומבי מס'  17

 

מובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא יבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי המועצה, בגין כל עיכוב  .22

או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט בביצוע העבודות / הפסקת העבודות, זמנית 

 שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

כל מציע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת החוזה ו/או הפסקת  .23

 י המועצה עקב כך.עבודה זמנית או קבועה, והוא מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפ

ידוע לי ואני מסכים כי במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעתי בתקופה עד לתום  .24

 יום. 30הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעתי בתקופה עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

 הצעתי מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז. .25

 

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .26

המועצה יוארך תוקפה של הצעתי, לרבות ערבות השתתפות,  ששהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרו

 לתקופה נוספת.

 

וכל אחד מהם  אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד .27

לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים 

 מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

 

הנני מצהיר כי הנני בעלים ומפעיל )או בעל חוזה התקשרות עם( מסגריה הכוללת את כל המלאי, הציוד,  .23

 3M Highרשים לצורך ייצור שלטי רחובות ואתרים מחומר מחזיר אורהמכונות, הכלים והחומרים הנד

Intensity - ע"י המועצה  ש)ככל שיידר , לרבות מכונות דפוס ומכונות הדבקה למחזירי אור, כמפורט להלן

 זוכה יידרש להמציא אסמכתאות לכך(.ובהתאם לשיקול דעתה, המציע / ה

 

ל, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתקופה ומחייבת אותי הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטו .29

 כאמור דלעיל.

 

30.  

 

 

הפחתה המוצעת על ידי הינה אחידה ותחול על כל הפריטים, היחידות והמחירים המפורטים בכתב 
 ( (.13הכמויות )המחירון )נספח 

 
וסף מע"מ, אשר ידי כנקוב לעיל יתו -למחירי המועצה המקסימליים בניכוי אחוז הפחתה המוצע על 

 ישולם על ידי המועצה, בהתאם לשיעורו ע"פ דין.
 

 שם המציע:____________________________________________________________
 

 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:___________________________________
 

 __________________________ת.ז / ח.פ:______________________________/ _____
 

 כתובת:_______________________________________________________________
 

 אחוז הפחתהנשוא המכרז במחירי המחירון )מסמך יב"( בניכוי  הנני מציע לבצע את העבודות

 )במלים%_______________________________(. __________בסך %  אחיד

 

 ל

 ל
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 טלפון / פלאפון:_________________________________________________________
 

 דוא"ל:_______________________________________________________________
 

 זיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:_______________________שמות ומספר ה
_____________________________________________________________________ 

 
 חתימה:_______________________________________________________________

 
 ____________________תאריך:___________________________________________

 
 

 : )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב'(.אישור חתימה
 
 
 
 

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

 ה"ה _____________ת.ז.______________ )ימולא כשהמציע הוא אדם(
 
 (תאגיד הוא כשהמציע ימולא___________ ).___ז.ת_____________ ה"ה

 
 

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

 
 
 

 תאריך:_______________________                   חתימה:_______________________
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 הקבלןהתקשרות עם הסכם  -סמך ג' 

 
 הסכם

 

 נערך ונחתם ב_________ש

 2020 ________לחודש  ________יום ב

 

 -ב  י  ן      -
 

 

 פסוטההמועצה המקומית 

  

   (המועצה" או "המזמינה"" להלן:) 

 מצד אחד;

 -לבין-

 

 ___ח.פ. ______________, ________

 

 מרחוב: ________, ________

 

 י מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין:על יד

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 

 מצד שני;"( הקבלן)להלן: "

 

לאספקת לייצור, אספקה והתקנת שלטי רחובות  01/2022והמועצה פרסמה מכרז פומבי מספר  :הואיל

, לרבות המפרט הטכני, אשר בנספחיוהמכרז ו "(, הכל כמפורט במסמכיהמכרז)"פסוטהבובתים 

   " לפי העניין(;העבודות" ו/או "השירותיםהינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה )"

בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המועצה אשר  במכרז הוכרזה כהצעה הזוכה והצעת הקבלן :והואיל

את המכרז כאמור בחוזה זה ובהתאם , והקבלן מתחייב ומוכן לבצע ________נתכנסה ביום 

לתנאי המכרז המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו על מפרטיו, טפסיו, נספחיו וכל 

  ;המפרט הטכני המצורף למכרז ונספחיו תכולתו, לרבות דרישות

וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע למתן ההרשאה  :והואיל

 ;)להלן:" החוזה " ו/או " ההסכם"( בלת השירותים נשוא חוזה זהוק

  לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:                          
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  כללי 1

המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי פרשנותם כדין  1.1

 סעיף מסעיפיו.

 זה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של החוזה. כותרות הסעיפים בחו 1.2

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל מסמך אחר  1.3

שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, תהיינה הוראות חוזה זה 

 עדיפות.

 וכולל את מנהלי הקבלן 1.4

 ושלוחיויורשיו,  עובדיו, נציגיו, ,כולל אף את מנהליוזה  לצורכי חוזה הקבלןלמען הסר ספק, 

לענין מסירת ההוראות לעובדיו ו/או שליחיו של  הקבלןבאופן אישי, ודינם יהיה כדין , המוסמכים

  הקבלן.

  הגדרות 2

 רות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.הדין המבוא  וההצ 2.1

 ונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: בחוזה זה תהא למ 2.2

 .פסוטההמועצה המקומית – המועצה 2.2.1

כמפורט במסמכי פסוטהבאספקה והתקנת שלטי רחובות ומספור בתים  ייצור, -העבודות 2.2.2

 המכרז ובמפרט הטכני בפרט.

 לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו המוסמכים. ,הזוכה במכרזהזכיין,  -הקבלן 2.2.3

לאספקת לייצור, אספקה והתקנת שלטי מועצה י שהתפרסם על ידי ההמכרז הפומב -המכרז  2.2.4

 .פסוטהברחובות ובתים 

 לעניין חוזה זה. ואו מי שימונה על יד מועצההמהנדס  – המנהל 2.2.5

המנהל כמפקח על ביצוע עבודות הקבלן או כחלק מהן עבור מי שנתמנה על  -המפקח 2.2.6

 המועצה.

 למסמכי המכרז. (11נספח מס' ) – מפרט טכני 2.2.7

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  –דד המ 2.2.3

 כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 הקבלן למועצה כחלק ממסמכי המכרז. הצעת המחיר שהגיש -הצעת מחיר  2.2.9

 היקף החוזה 3

שרת/ות העבודות יתבצעו על פי הזמנה/ ות התחלת עבודה ורק לאחר קבלת הזמנה/ות תקציבית/יות מאו

 וחתומה/ות ע"י מורשי החתימה במועצה, אשר ימסרו לקבלן על ידי הנהל.

 הצהרות הקבלן  4

  הקבלן מצהיר ומאשר בזה:

 כי הינו בעל ותק, ניסיון מוכח ומיומנות רבים בכל הקשור לביצוע העבודות. 4.1
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 מכרז.כי נהירים לו היטב כל  החוקים, הכללים, ההוראות והתקנות הנוגעים לביצוע עבודות ה 4.2

כי קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לבצע את  4.3

 העבודות, במועדים כמפורט בחוזה זה ובאיכות מעולה.

כי ברשותו עובדים מיומנים הבקיאים היטב במלאכת ביצוע העבודות ובביצוע כל התחייבויותיו שעל  4.4

 פי חוזה זה.

נשוא המכרז במקצועיות ובאיכות מעולה לשביעות רצון המועצה בהתאם  כי יבצע את העבודות 4.5

לתנאי חוזה זה, וליתר הנספחים לחוזה זה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, בהתאם להנחיות 

ולהוראות בין הכלליות ובין המיוחדות, של המועצה  ו/או המפקח ו/או מי מטעמם, בהתאם 

 ם לב להוראות כל דין.להוראות והנחיות כל רשות מוסמכת ובשי

כי יסיים את ביצוע העבודות בתוך התקופה הקבועה לכך שתימנה ממועד קבלת הצו להתחלת  4.6

 (.12וכמפורט בנספח ) מועצהמה/ ההזמנות של העבודות 

כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים להוכחת האמור  4.7

 בפיסקה זו.

 .1976 -תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו כי הינו בעל אישור  4.3

כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות  4.9

 שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

לחוב על פיו וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ו 4.10

 ו/או אחרת המונעת את התקשרותו בחוזה זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.

 כי אין לו חובות מכל סוג שהוא כלפי המועצה וכי אינו מצוי  בהליכים משפטיים כנגדה.   4.11

וא מתחייב להמציא למזמין להנחת כי במידה והקבלן הינו תאגיד ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, ה 4.12

 דעתו אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו וסמכויותיהם.

ובכל מקרה שהקבלן לא לן כי תנאי חוזה זה הנם הכרחיים על מנת להסיר ספק, מוסכם על הקב 4.13

לן תקום זכות לבטל לאלתר חוזה זה מבלי שלקבתיו רשאית וזכאית המועצה יויעמוד בהתחייבו

 פיצוי כלשהי.

שורם התנאים והדרישות שבמסמכי המכרז יכי קרא את מסמכי המכרז, כי ידועים וברורים לו לא  4.14

על פי הדרישות והתנאים המפורטים השירותים וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש למתן 

 בהם ובמועדים שנקבעו.

ורשעו בעבירות שיש עמן קלון והוא מתחייב שלא עובדיו לא ה ואהקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא  4.15

 להעסיק עובד שהורשע, כאמור.

מחייב העבודות על פי מסמכי המכרז ואשר ביצועה הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בביצוע  4.16

שיון או מילוי אותו יקבלת רישיון או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק לאחר קבלן אותו ר

 תנאי.

תהא זכאית לבצע כל פעולה, משפטית או אחרת, לפי שיקול  מועצהמצהיר כי ידוע לו שה הקבלן 4.17

דעתה הבלעדי בכל הכרוך בהזמנת השירותים מהקבלן על פי מסמכי המכרז לרבות הגשת תביעות 

 יגרמו על ידי הקבלן.יאם  ,בגין נזקים
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 ידוע לקבלן כי תנאי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  4.13

 לביצועייבויות הקבלן התח 5

 לצורך ביצוע העבודות בהתאם לחוזה .לסוגיו הדרוש הקבלן מתחייב להשתמש בציוד  5.1

הקבלן מתחייב לדאוג לביצוע העבודה ולמלא אחר דרישות ו/או הנחיות המועצה ו/או מי מטעמה,   5.2

הסכם זה  נשוא העבודות מלא עם המועצה לצורך ביצוע תיאום כפי שיינתנו מעת לעת, וכן לפעול ב

 וכן, לבצע כל פעולה, לשם השלמת העבודות לשביעות רצונה המלא של המועצה.

הסכם זה על פי הוראות כל דין המתייחסות במישרין ו/או ב ומלא את התחייבויותילמתחייב  הקבלן 5.3

 לביצוע העבודות. בעקיפין 

 (.12מפורט בנספח )הקבלן מתחייב להשלים את העבודות במסגרת לוח הזמנים אשר  5.4

הקבלן לא יהא רשאי להעביר זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה לאחר, כולן ומקצתן וכל העברה  5.5

 שכזו לא תחייב את המועצה כלל וכלל. 

מתחייב לשאת בכל העלויות הנדרשות לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. עוד  הקבלן 5.6

, שיפור והחלפה מייד עם קבלת הודעה מתחייב הקבלן לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון

 מאת המועצה, בדבר הצורך בכך ועל חשבון הקבלן.

הקבלן מתחייב למסור לידי המועצה דוחות ביצוע בהתאם לדרישות המועצה וככל שיידרש.  הקבלן  5.7

 מתחייב להמציא דוחות כאמור לא יאוחר משני ימי עבודה ממועד הדרישה.

ת כל דין, כפי שיהיו מעת לעת, בכל הנוגע לביצוע העבודות, או כי יקיים את הוראוהקבלן מתחייב  5.3

 בקשר לכך.

סיון מוכח, יכי יעסיק לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז צוות עובדים בעלי נהקבלן מתחייב  5.9

החלים על מעסיק  תשלומיםכל השא ביי הקבלן מיומנות, מומחיות וכישורים מקצועיים הולמים.

 ., הכל בהתאם להוראות החוקו על ידו לצורך ביצוע העבודותאשר יועסק עובדיו, כלפי 

הקבלן מתחייב להחזיק עתודות כח אדם העומד ברמה מקצועית מתאימה לשם תגבור העובדים  5.10

והחלפה מיידית של מי מהנמנים על עובדיו אשר נעדר בשל מחלה, מילואים או מכל סיבה שהיא 

 אחרת.

 פה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ע"פ דין.מו והיקהקבלן מצהיר וכי ידוע לו שההתקשרות עי 5.11

הקבלן מצהיר כי ככל שלא יהיה תקציב מאושר לביצוע העבודות, תהיה המועצה רשאית לבטל את  5.12

המכרז/ החוזה או לדחות ביצוע עד לאישור תקציב. לקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה או זכות 

 פיצוי בגין ביטול המכרז/ החוזה.

רשאית למסור את  וידוע לו כי במידה ולא יתחיל בביצוע העבודות, המועצה תהיה הקבלן מצהיר 5.13

ביצוע העבודות לידי קבלן אחר ולחייב אותו בכל ההוצאות הכרוכות באי ביצוע העבודות על ידו 

 בזמן.

הקבלן מצהיר ומתחייב להחזיק/ להפעיל או להתקשר בחוזה עם מסגרייה במשך כל תקופת  5.14

את כל המלאי, הציוד, המכונות, הכלים והחומרים הנדרשים לצורך ביצוע ההתקשרות, הכוללת 

ונות , לרבות מכונות דפוס ומכ High Intensity- 3Mהעבודות וייצור שלטים מחומר מחזיר אור 

 הדבקה למחזירי אור.
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ן ייבענ 1976 -כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והקבלן מתחייב ומצהיר  5.15

  כר מינימום.ש

כי הינו עומד בתנאים בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי עסקאות גופים הקבלן מתחייב ומצהיר  5.16

 . 1976 -ציבוריים, תשל"ו

תוך עשרה ימים ואשר יעמידם לבדיקת מהנדס המועצה הקבלן מתחייב לייצר דוגמאות של השלטים  5.17

 אות המכרז.ויתר הור 11בהתאם למפרט הטכני נספח מיום חתימת ההסכם 

הקבלן מתחייב לייצר את השלטים לאחר קבלת אישור מהנדס המועצה לדוגמאות כמפורט בסעיף  5.13

5.17 

  העבודותביצוע  6

 :להלן המפורטות העבודות כל ביצועו יכלל –העבודות   6.1

 ייצור, הובלה ואספקת שלטי רחובות ובתים.  6.1.1

, כמפורט בנספח  ניםמסוגים שו –התקנת שלטי רחובות ובתים, עם או בלי עמודים  6.1.2

 (.11המפרט הטכני )

 (.11דים, כמפורט בנספח  המפרט הטכני )ייצור, הובלה ואספקת עמו 6.1.3

 

במספר מספיק  עבודות על פי חוזה זה, צוותי עובדים מיומנים וכשיריםההקבלן יעסיק לצורך ביצוע  6.2

, המועצה נימאלילביצוע העבודות על פי תנאי החוזה ותנאי המכרז על הצד הטוב ביותר ובתחלופה מי

תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש החלפתו של עובד מכל סיבה שהיא ללא שתידרש למתן 

 שעות מקבלת ההודעה.  24נימוקים, הקבלן מתחייב למלא דרישה זו תוך 

הקבלן יציית אחרי הוראות כל סעיפי המכרז לרבות דרישות ללו"ז, לאיכות ובקרת האיכות ויאשר  6.3

ולא יהיה לו שום טענה על קביעתו  -( 11) כמפורט בנספח הסכם זה את מנגנון הקנסות  בחתימתו על

 של מנהל הפרויקט בנושא זה.

המנהל רשאי, בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין מסיבה  6.4

לוח הזמנים יחייב  שונה , תוקן או הוחלף אחרת, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר.

 לוח הזמנים העדכני את הקבלן ממועד אישורו על ידי המנהל.

 מועד השלמת העבודה, מחמת שינויים או תוספות לעבודה, לדחות אתסבור המנהל, כי יש מקום  6.5

ח עליון או תנאים מיוחדים המחייבים, לדעת המנהל, מתן הארכה, רשאי המנהל ליתן, אם ומחמת כ

השלמת העבודה לתקופה המתאימה, לפי שיקול  דחיית מועדתב על ידי הקבלן, נתבקש לעשות כן בכ

עבודה, או כל  ןדעתו, ובלבד שנמסרו למנהל כל הנתונים שדרש בכתב לצורך בדיקת הבקשה, כולל יומ

 החלטת המנהל.על ו הדחייהראיה אחרת שיהא בה כיד להשפיע על בקשת 

ימי  חמישהלבצען בתוך  , שעליובודות מהקבלןרשאית לדרוש ביצוע חוזר של הע יהתה מועצהה 6.6

אי התקנה במקום המסומן, אי ביצוע העבודות עבודה ממועד קבלת הדרישה וזאת במקרים של 

 בהתאם לדרישות ולמפקטים שיקבעו ע"י המועצה.

 לוח זמנים 7

 (.12כמפורט בלוח הזמנים נספח ) העבודות יבצעו את  ההזוכ ןהקבל 7.1
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קנסות לעיל, תהיה רשאית המועצה להטיל  7.1ח הזמנים הקבוע בסעיף ככל שלא יעמוד הקבלן בלו 7.2

 (.11בנספח )ולקזזם מהתמורה על פי המנגנון הקבוע 

תהיה זכאית לחלט לו קנסות בשתי מנות עוקבות המועצה קבלן הקיבל מבלי לפגוע מהאמור לעיל,  7.3

רג שני בעת הגשת תוך כדי שמירת הזכות לפנות למציע המדו את הערבות ולהפסיק את עבודתו

 .זה לא יהיה למציע שום זכות לערער על פסיקתו של מנהל הפרויקט במקרה .המכרז

 סמכויות המנהל והמפקח 8

המנהל רשאי למנות מפקח מטעמו. המנהל/המפקח מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב  3.1

 לים/ המכונות בקשר לביצוע העבודה, וכח האדם בהקשר לביצועה,העבודה, החומרים/ הכ

קיום רציפות ואופי הקשר עם המועצה והכל בהתאם להוראות ההסכם. כן יהיה רשאי המנהל/ 

הודעה לקבלן בדבר אי אישורם של עבודות או חלקה, או השימוש באותם  המפקח למסור

 החומרים / הכלים/ המכונות.

 כן יהיה רשאי המנהל למסור הודעה לקבלן בדבר תקלות ו/או אי עמידה בזמנים ו/או אי 3.2

התאמה כמפורט בס"ק א' לעיל וכן להשית על הקבלן קנסות. קביעתו של המנהל לעניין זה 

הינה סופית ואינה ניתנת לעירעור. על הקבלן למלא אחר הוראות המנהל , לשתף עימו פעולה 

 ולאפשר לו לבקר כל עבודה המבותעת ע"י הקבלן.

ועצה למילוי תנאי הסכם זה מנגנון הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המ 3.3

ולמילוי כל דרישות שבדין והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות 

 שענשו או נגרמו על ידיו.

 אמצעי בטיחות 9

הקבלן מתחייב להתקן, לספק ולהחזיק, על חשבונו, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, לרבות  9.1

של הציבור, ובכל  טחון העבודה ולביטחונו ונוחיותופנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לבי

מקום שיידרש על ידי המנהל או המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות 

מוסמכת כלשהי, על הקבלן להגן על אתר העבודות, על העבודות, ועל הציוד בכל אמצעי סביר 

טרת ישראל ו/או כל אמצעי אחר לרבות תשלום שכר עבור אבטחה פרטית ו/או מטעם מש

שיידרש ע"י המנהל/מפקח, כך שלא יינזקו בכל נזק שהוא, לרבות כתוצאה מתופעות מזג אויר 

ומתופעות לואי הנלוות לנ"ל כמו חדירות מים, אבק, קורוזיה, רוח אבן, גניבות שריפות, 

 פריצות וכיו"ב.

פורטות בסעיף זה כלולות למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המ 9.2

 במחירי הצעת הקבלן, ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו.
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מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, הקבלן : נקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע העבודות 9.3

מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם 

בדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לחוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ושלומם של עו

"( ופקודת הבטיחות חוק ארגון הפיקוחלהלן ") 1954 –ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

"( והתקנות על פיהם, בהתאם פק' הבטיחות)להלן: " 1970 –בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 

החתום על ידו, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי לנוסח בטיחות כללי ולתצהיר הבטיחות 

המכרז, ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות בעבודה, כפי שינתנו בטרם יתחיל 

הקבלן בביצוע התחייבויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת לרבות, כל התקנות, ההוראות והצווים 

וע מלא ומדויק של כל שפורסמו מכוחם ו/או שפורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצ

 ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהם.

 

 

הקבלן ינקוט בזמן ביצוע עבודות בכל אמצעי הזהירות הקיימים והדרושים לפי כל דין, נוהג  9.4

 .המועצהתקנות וחוקים קיימים של משרד הכלכלה והתעשייה, ו

רם התחלת הצהרת הבטיחות המצורפת למסמכי מכרז זה בט לחתוםחייב הקבלן תכמו כן מ 9.5

 (14מכוח המכרז נספח )ביצוע התחייבויותיו 

מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה הקבלן מצהיר ומתחייב להימנע מלבצע עבודה כלשהי  9.6

מטעם צל הממונה על הבטיחות מהעבודות נשוא חוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות א

המהווה הוראה אשר  , יבצע כל הוראה של הממונה על הבטיחות, במידה וישנה כזו,המועצה

נקבעה ע"י הממונה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע העבודות במסגרת 

המכרז, חתם בפניו על הצהרת בטיחות כדוגמת ההצהרה המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן 

והגיש אותה לממונה ולמנהל. במידה והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר ביצועה מהווה 

ורו להתחלת ביצוע העבודות יכול הקבלן להתחיל בביצוע העבודות, מבלי לפגוע תנאי לאיש

בשאר הוראות ההסכם, רק לאחר שהשלים את הוראות הממונה על הבטיחות לשביעות רצונו 

 המלאה של הממונה.

 ניקיון מקום העבודה 10

ה את מקום הקבלן יסלק, ממקום העבודה, את עודפי החומרים והפסולת, ומיד עם גמר העבודה ינק

העבודה ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת, המבנים הארעיים מכל סוג 

שהוא וימסור את האתר והעבודה כשהן נקיים ומתאימים למטרתם, לשביעות רצונו של המפקח. הקבלן 

רת פסולת לאתר , מיד עם גמר ביצוע של עבודה ספיציפית מכוח החוזה, תעודה על העבלמועצהימציא 

פסולת מוכר ומוסדר וכן ימציא לעירייה קבלות המעידות על ביצוע תשלום לאתר הפסולת ביחס לכל כמות 

 הפסולת אשר הועברה לאתר.

 תקופת האחריות והבדק 11

פי חוזה זה, -אחריות הקבלן לביצוע העבודות וטיבן תחול במשך כל תקופת החוזה על 11.1

שמניינה יתחיל במועד אישורה  של  שנה אחת כאשר תקופץ האחריות לכל עבודה הינה

בדבר סיום אספקה והתקנה של כל עבודה שבוצעה במהלך תקופת ההתקשרות )להלן:  המועצה

 "(.תקופת האחריות"
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הנ"ל יהיה הקבלן חייב  פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו תוך תקופת האחריות 11.2

מנהל בכתב בתוך המועד שנקבע לכך על לתקנם ו/או לחדשם ו/או להחליפם הכל לפי דרישת ה

ידו, ועל חשבונו של הקבלן ללא קבלת תמורה כלשהי )לרבות הוצאות בגין ציוד, נסיעות, ביטול 

 זמן בגין נסיעות, שעות עבודה וכל הוצאה מכל מין וסוג( ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

ת ע"י קבלן אחר או לבצע העבודו המועצהר לעיל, רשאית ולא מילא הקבלן אחר האמ 11.3

בכל דרך אחרת ולחייב הקבלן בהוצאות הנגרמות עקב כך, מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות 

 בהתאם לחוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות חילוט הערבות. המועצהאחרים העומדים לרשות 

 אורח מקצועי 12

ביעות כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזה ולמפרט הטכני, באורח מקצועי נכון, לש 12.1

רצונו המלאה של המנהל. עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות, כללים, הנחיות או הוראות 

מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם לחוקים, לתקנות, כללים, הנחיות והוראות אלה, 

 וכן בהתאם לכל דין.

 

 

 

מחובתו של הקבלן להמציא אישור/רישוי/היתר רשמי מאת הרשויות על התאמת  12.2

בודות לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך הע

 יחולו על הקבלן.

למען הסר ספק ומבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה, הנחיות המפרט הטכני המצורף  12.3

 למסמכי המכרז, נחוצות כולן לביצוע העבודות ומהוות כולן חלק בלתי נפרד מהנחיות חוזה זה.

 

 עשמניעת ר 13

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בצורה שקטה ככל האפשר תוך הקפדה על החוקים  13.1

ומתחייב להימנע  1966 –וההוראות בעניין זה לרבות התקנות למניעת מפגעים )רעש( תשכ"ו 

 מהקמת שאון ורעש שיהיה בו כדי להפריע לתושבים ולמנוחתם.

אחרי הוראות חוזה זה  להפסיק את העבודה, אם הקבלן לא ימלא רשאי המנהל יהיה 13.2

 ולחייב את הקבלן בכל הנקים שייגרמו עקב כך.

 אספקת ציוד מתקנים וחומרים 14

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה והמפרט הטכני, הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את  14.1

כל הציוד, המתקנים, החומרים, הרכיבים, הכלים, המכונות, האיביזרים וכוח האדם המיומן 

עה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. וכן לבצע כל בדיקה בנוגע לתקינות הדרושים לביצו

 האמצעים על חשבונו.

כל האמצעים יהיו מאיכות מעולה, בטוחים לשימוש ועומדים בכל יתר הדרישות  14.2

 שבמפרט הטכני ובחוזה זה, ועפ"י כל דין, לרבות בתקנים הרלוונטים.

ביזר וכיו"ב ע"י הקבלן, יספק הקבלן בטרם הבאתו לאתר העבודות של כל ציוד, מכונה, א 14.3

למנהל/למפקח קטלוגים וכל מידע טכני שיידרש לגבי הציוד/מכונה/אביזר וכיו"ב, לרבות 

 הוראות הפעלה ואחזקה.
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 חומרים ומוצרים:  14.4

כל החומרים והמוצרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות יהיו חדשים ושלמים  -

נות להוראות החוזה, המפרט הטכני ולדרישות התקנים ויתאימו בתכונותיהם מכל הבחי

הישראליים המעודכנים. בהעדר תקנים, יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות 

 שיאושרו על ידי המנהל.

מוסכם במפורש, כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים  -

אם החומרים או המוצרים עמדו בבדיקות ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אף 

 התקנים הישראליים ו/או אושרו על ידי המנהל.

 

 סדר ביצוע העבודות. 15

המעוצה תהיה רשאית משיקולים תפעוליים, תקציביים ו/או אחרים, לשנות את סדר ביצוע 

חר( העבודות ו/או שלב משלביהן )ובכלל זה להקדים או לדחות את מועד ביצוע של שלב זה או א

והכל מבלי שהדבר ייחשב כשינויים ומבלי שהקבלן יהיה זכאי לתשלום או לפיצוי כלשהו,  –

ובלבד שאם לדעת המנהל יהיה בשינוי סדר ביצוע העבודה כאמור כדי לגרום להארכת פרק 

מתאימה לקבלן לפי שיקול  ארכההשלמת העבודות, תאשר המעוצה מתן הזמן הכולל הדרוש ל

בזאת כי מתן ארכה לקבלן, כשלעצמה, אין בו כדי להעיד על כל אחריות  דעתה הבלעדי. מובהר

מצד המעוצה לנזקים כלשהם, מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרמו לקבלן כתוצאה מן הארכה 

האמורה, ובנוסף אין בה כדי להקנות לקבלן כל זכות לקבלת תמורה נוספת ו/או פיצוי כספי 

בעה עפ"י הוראות הסכם זה לצורך ביצוע אותה אחר בנוסף על התמורה המקורית אשר נק

עבודה. הקבלן מתחייב להאריך בהתאם את הערבויות הרלוונטיות במקרה של מתן ארכה 

 לביצוע.

 

 סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה .16

המפקח יהיה רשאי להוראות הקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה, ולפי שיקול דעתו הבלעדי  16.1

 שתשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין כך: של המפקח ובלא

על סילוק חומרים כלשהם ממקום העבודה תוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל  .א

 מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם/מטרתם.

 בס"ק )א( לעיל. על הבאת חומרים מתאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים .ב

חדש של חלק כלשהו מהעבודה שנעשה על ידי שימוש ו ועשייתו מעל סילוקו, הריסת .ג

בחומרים בלתי מתאימים, במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי החוזה ו/או בניגוד 

 להוראות המפקח.

לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל  (16.1לפי סעיף ) כוחו של המפקח 16.2

 האמורים.תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ומלאכה 

המעוצה רשאית לבצע על חשבון  יהתה (16.1לפי סעיף ) לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח 16.3

הקבלן, והקבלן ישא בכל הוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה, והמעוצה תהיה רשאית לגבותן או 

לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, 

 וספת הוצאות תקורה.בת

 קרקעיים-מתקנים סמויים ו/או תת .17
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הקבלן ידווח למפקח באופן מיידי על כל פגיעה במתקנים ובמבנים הקיימים בתחום אתר העבודות  .א

 קרקעיים.-או בסמוך לו, לרבות סמויים ו/או תת

ובמסגרת ביצוע חוזה  הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או קלקול שגרם, במעשה או במחדל, תוך כדי .ב

 זה.

 קרקעיים ייעשה על פי הוראות המפרטים ותחת פיקוח המפקח.-הטיפול המתקנים סמויים ו/או תת .ג

 הכרוכות בביצוע הוראות אלה יחולו על הקבלן ועליו בלבד. ההוצאותכל  .ד

 זכויות פטנטים .18

אה, היטל הקבלן ימנע כל נזק מהמעוצה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצ

וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות 

, במערכות, באביזרים, העבודהבדבר השימוש, תוך כדי ביצוע עבודה מכוח חוזה זה, במתקני 

 או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה. בציוד, במכונות

  םשינויי .19

לפי שיקול דעתה הבלעדי זכאית   מועצהלעבודות נשוא חוזה זה )ו/או שלביהן(, תהיה הבכל הקשור  19.1

להקטינן ו/או להגדילן ו/או לבצע שלבים מסויימים בלבד מהן, ו/או לשנות את היקף העבודות ובלבד 

שהצמצום ו/או ההפחתה ו/או ההקטנה ו/או השינוי ו/או ההגדלה לא יעלו מבחינת היקפם הכספי על 

 .ור האמור במפרט התנאים וההוראות המיוחדיםהשיע

במקרה של עבודות נוספות ו/או שינויים כמפורט לעיל, יקבעו המועצה ו/או המנהל בהתאם לשיקול  19.2

דעתם המוחלט והבלעדי אם יש צורך בדחיית מועד ביצוע ו/או גמר של העבודה. מועד תחילת ביצוע 

 24הורות להפסיקן, כולן או חלקן, ע"י הודעה של העבודות יקבע על ידי המנהל  והוא יהיה רשאי ל

שעות מראש והקבלן יהיה חייב לפעול לפי קביעת המנהל והקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת 

 כלשהי .

להם את  ולספקהקבלן יהיה חייב להעסיק לצרכי העבודות הנוספות את מספר אנשים הנדרשים  19.3

 שביעות רצונה של המועצה.הציוד והאמצעים הרלוונטיים לביצוע עבודתם ל

ו/או  תעל מנת להסיר כל ספק, מובהר מפורשות, כי המועצה  זכאית למסור את ביצוע העבודו 19.4

השינויים ו/או התוספות לכל גוף ו/או קבלן אחר, ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי 

 המזמין ו/או הפועלים מטעמו בקשר לכך.

ה כלשהן כנגד המזמין בכל מקרה שהמזמין יממש את זכויותיו לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביע 19.5

 בהתאם לאמור בסעיף זה ו/או יפעל על פי האמור בו.

כספיות או אחרות כנגד  ,היינה לו תביעות או טענות כלשהןתהקבלן ימלא אחר דרישות המנהל ולא  19.6

הגדלת לתשלום או ל ,ויפיצלבגין כך  זכאי יהאלא  הקבלןבגין שינוי סדרי העדיפויות כאמור  מועצהה

 שכר הטרחה.

 קבלת מימון חיצוני -תנאי מתלה  .20

ובהעדר מגבלות תקציביות  בקיומו של תקציב מאושר יםעבודות מותנהידוע ומוסכם כי ביצוע  20.1

ככל שלא יתקבל  המועצהלקבלן לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד כלשהן. 

  מכל סיבה שהיא. התקציב

להשהות או להפסיק את עבודות הפרויקט אחרי התחלתו בכל עת שיתברר לה  תהיה רשאית המועצה 20.2

, כל זאת על נושא המכרז הכמויותכי תקציב הפרויקט לא יספיק לסיומו לפי מחירי הזכיה ואומדני 
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הפסקת ימים מראש ל 30של הודעה כתובה  יקבל ן. במקרה זה, הקבלפי שיקול דעתה הבלעדי

במידה להשיג תקציב להשלמת ולסיום הפרויקט ו תהיה רשאית לפעולו. המועצה הפרויקט מסיבה ז

 30בתוך הקבלנים יהיו חייבים להשלים את הפרויקט ולחדש את עבודותיהם ותקבל תקציב זה, 

 מיום קבלת הודעה על חידוש העבודות של הפרויקט.   ימים

 

 התמורה ותנאי תשלום .21

 לקבלן המועצה תשלם, המועצה של המלא רצונה לשביעות זה הסכם פי על כנדרש העבודות  תמורת 21.1

 מהסכם זה נפרד בלתי חלק ומהווהלמכרז  מסמך ב'להצעת המחיר מטעמו  בהתאם הסכומים את

 "(.התמורה)"

 ( לחוזה.21.13כמפורט בסעיף )התמורה תשולם  21.2

 .ההתקשרות תקופת כל במשך תקפים יהיו המחירים 21.3

למעט הצמדה ומוחלטת ולא תשתנה מכל סיבה שהיא, מוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה  21.4

לרבות בשל שינוים בשכר עבודה. כמו כן, מוסכם כי התמורה כוללת את התשלום המלא כאמור, 

, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות הקבלןעבור ביצוע העבודה בהתאם להסכם לרבות כל הוצאות 

הוצאות משרדיות ו/או אחרות של הספק לביצוע העבודה, לרבות הוצאות נסיעה, אש"ל הדפסות וכל 

בקשר עם מילוי התחייבויותיו  לקבלןו/או מי מעובדיו, לרבות ההוצאות והנזקים שייגרמו 

 .המפורטות בהסכם זה או שייגרמו בקשר להסכם זה

ובאישור  המנהלכל אישור לתוספת לתמורה ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה בהמלצת  21.5

וחשב ה מזכיר המועצהובכתב על ידי כלל מורשי החתימה במועצה )ראש מועצה,  של המועצה מראש

 מלווה(.

בהתאם  נזק שנגרם לה על ידי הספקחוב ו/או  המועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל  21.6

 .בהסכם זה 21להוראות סעיף 

 ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו 21.7

 : להלן המפורטים לתנאים בכפוף לקבלן תשולם התמורה 21.3

שבוצעו במהלך  העבודותהחיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור  21.3.1

 החודש הקודם.

שבוצעו העבודת מועצה חשבון המפרט את ב למנל הקבלןלצורך קבלת התמורה יגיש  21.3.2

 וכן את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו.

והחשב וגזבר המועצה  המנהלהחשבון על ידי לאחר אישור  לקבלןהתמורה תשולם  21.3.3

 . המלווה ועל פיהם

ואישורו ע"י מנהל  יום מתום הגשת החשבון למועצה 90התמורה תשולם לקבלן בתוך  21.3.4

 .כפוף לקבלת הכספים מהמשרד המממן , בתנאי שאושר כאמורהפרויקט

 קבלן עצמאי –הקבלן  .22

ין לרבות ומבלי לגרוע מכלליות יל דבר וענעצמאי לכ קבלןהינו  שהקבלןמוצהר ומוסכם בזה במפורש 

 , כמפורט להלן:בהסכם זה האמור
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וכל אדם שיועסק על ידי  לא תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם המועצה לקבלן 22.1.1

 ;ייחשב כעובדו בלבד הקבלן

לקבל על עצמו מטעם  הקבלןשום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש כמסמיך את  22.1.2

 ;ו/או התחייבות מכל סוג שהוא איזו שהיא חבות ההמועצה או בשמ

 

 

 המועצהקבל תשא בעצמו בכל המיסים וההיטלים הקשורים לתקבולים שיי הקבלן 22.1.3

לרבות כל התשלומים הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומים לרשויות מס הכנסה, מע"מ ובטוח 

 וכן בכל העלויות הנדרשות לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. לאומי

 י עובד מעבידהעדר יחס .23

ו/או  וו/או עובד מעובדילקבלן ו/או מי מטעמה, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין המועצה  23.1

או יחסי  ו לפי הסכם זה אינם יוצרים יחסי עובד מעבידו/או כל אדם אחר מטעמ ומשנה מטעמ קבלן

חובות של המועצה, , אלא יחס שבין מזמין לקבלן המספק שירותים, ככל שמדובר באחריות ושותפות

 הבאים מכוחה או המועסקים על ידה כלפי הקבלן והמועסקים על ידו.

מובהר בזה כי הקבלן הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה, במע"מ ובביטוח  23.2

לאומי והקבלן יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס החלים עליו כעצמאי והנובעים מהענקת 

 קבלת התמורה על פי הסכם זה.  השירותים ו/או 

הוא רשום ו/או יהיה  ביצוע העבודות מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי בכל תקופת  23.3

רשום כעוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במוסד לביטוח לאומי, והוא מתחייב לשלם למוסד לביטוח 

בע"מ לפי שיקוליו לאומי את כל התשלומים המתחייבים לאור מעמדו כעצמאי ו/או כחברה 

 הבלעדיים. 

עובדי הקבלן וכל מאן דהוא הפועל מטעמו בביצוע השירותים נשוא הסכם זה יהיו  עוד מובהר כי כל 23.4

וייחשבו עובדי הקבלן בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל התשלומים והתביעות הנובעים מיחסיו 

בגין העסקתם לרבות ומבלי איתם תחול על הקבלן בלבד והמועצה לא תהא חייבת בתשלום כלשהו 

 לגרוע בכלליות האמור לעיל, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על המועצה כל אחריות  23.5

מטעמו ו/או לכל צד  בגין מחלה, תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, לקבלן ו/או למי

שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים ו/או מביצוע כל אחת מהתחייבויות 

הקבלן על פי הסכם זה. כמו כן, המועצה לא תהא חייבת בכל תשלום שהוא בגין זכויות סוציאליות 

   עבור הקבלן.

רמו לה בקשר עם כל טענה או דרישה או הקבלן ישפה את המועצה בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יג 23.6

תביעה כנגדה בעילה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד, כאמור לעיל. שיפוי, כאמור, יעשה מיד עם 

דרישתה הראשונה של המועצה לכך.  המועצה תהא רשאית לקזז כל סכום שיגיע לה מהקבלן לפי 

 סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה. 

 

 ן כלפי עובדיו אחריות הקבל   .24

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים  24.1

שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר 
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חבה שהוצאו על תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הר

 פי הסכמים אלו.

ותנאים לשמירת לביטוח, בטחון ובטיחות העובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות מתחייב  הקבלן 24.2

העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי שיידרש על ידי המנהל ובטיחות בריאות 

 .1954-על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד

 

ידו לכל אורך תקופת -רוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן לקיים לגבי העובדים שיועסקו עלמבלי לג 24.3

 ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים אלה:

 ;1945יד )הודעה(, –פקודת תאונות ומחלות משלח  24.3.1

 ;1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 24.3.2

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  24.3.3

 ;1951-חוק חופשה שנתית, התשי"א 24.3.4

 ; 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג 24.3.5

 ;1953-חוק החניכות, התשי"ג 24.3.6

 ;1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד 24.3.7

 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 24.3.3

 ;1953-חוק הגנת השכר, התשי"ח 24.3.9

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  24.3.10

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  24.3.11

 ;1967-ת עבודה בשעת חירום, תשכ"זחוק שירו 24.3.12

 ;1976 -חוק דמי מחלה, התשל"ו 24.3.13

 ;1937-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  24.3.14

 ;1933-חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  24.3.15

 ;1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א 24.3.16

 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  24.3.17

 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 24.3.13

 ;1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו  24.3.19

 ;1993-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 24.3.20

 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  24.3.21

  ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 24.3.22

מדי חודש בחודשו, תלוש שכר  הקבלן ימסור לכל עובד מטעמו המבצע שירותים על פי חוזה זה, 24.4

 . 1953-בהתאם לחוק הגנת השכר, התשי"ח
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הקבלן ימציא לכל עובד מעובדיו, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו,  24.5

הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד, בהתאם להוראות חוק הודעה לעובד )תנאי 

 עובדיו בביטוח פנסיוני כנדרש על פי חוק.  , ויבטח את2002-עבודה(, התשס"ב

הקבלן יהיה אחראי לעובדיו לפי חוזה זה ובכלל זה יישא וישלם בעצמו ועל חשבונו את שכרם של  24.6

עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות תשלומי 

פיטורין, ביטוח בריאות, שכר שעות עבודה מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, פיצויי 

נוספות, תשלומים בגין מחלה או בגין לידה, קרנות עובדים וכל תשלום מס, היטל או תנאים 

סוציאליים שיחולו על הקבלן בגין עובדיו, תנאי עבודתם, העסקתם, וביטחונם הסוציאלי, בהתאם 

 להוראות כל דין או הסכם החלים על הקבלן ועל עובדיו. 

קבלן מתחייב להמציא למועצה אחת לרבעון, אישור בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים ה 24.7

עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה כלפי עובדיו המועסקים על ידו בביצוע 

השירותים. על האישור להיות חתום בידי הקבלן או מורשה חתימה מטעמו ומאושר על ידי רואה 

 ון.חשב

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, לנזק  24.3

ו/או לאבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה 

 זה. 

 סנקציות בגין רשלנות הקבלן .25

רשלנות הקבלן או מי מטעמו נהגו ב טעמה כימי מלבמידה ויוכח למועצה ו/או מוסכם על הקבלן כי 

תהא  , אשר בגין כך נגרם נזק לצד ג' ו/או למהלך העבודה התקין של המועצהו/או חוסר מקצועיות

 תביעות כל תהיינהמהתמורה המגיעה לקבלן ולקבלן לא  25%להטיל קנס בשעור רשאית המועצה 

 מכל סוג שהוא.  דרישות או/ו טענות או/ו

 ואחריות ערבות ביצוע .26

הקבלן לרבות מתן השירותים וביצוע העבודות נשוא חוזה זה מילוי כל התחייבויותיו של להבטחת  26.1

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת ימציא הקבלן עם מועד חתימת החוזה 

 ."(ערבות ביצוע)" ( למסמכי המכרז4כנספח )שצורף המועצה בנוסח 

 חוזה זה. וקפוכמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לתתה במכרז וכהגדר הביצוע מסירת ערבות 26.2

מיום חתימה על הסכם שתחילתה  ההתקשרותתוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת 

והיא תוארך  שנה מיום קבלת אישור המנהל בדבר סיום ביצוע העבודות)תקופת האחריות( ובתוספת

 .יידרשבהתאם לכל תקופת התקשרות נוספת וככל ש

המנהל או מי מטעם המועצה בדבר סיום ע"י  אישורקבלת לאחר לקבלן הערבות כאמור תוחזר  26.3

 תקופת האחריות.

המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה בכל מקרה של הפרה יסודית  26.4

והקבלן  של החוזה מצד הקבלן, ובלבד שניתנה לקבלן התראה בכתב של שבוע ימים לתיקון ההפרה

לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב בהתראה כאמור. הסכום שיחולט יחשב כפיצוי קבוע ומוסכם 

 מראש בין הצדדים.

אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המועצה לתבוע פיצויים  26.5

פרה או מכל תרופה אחרת נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן הה

המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין בשל הפרת החוזה, לרבות מכוח חוק החוזים )תרופות בשל 

 .1970-הפרת הסכם(, תשל"א
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חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא הקבלן ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד גובה סכום  26.6

ה, אי השלמת סכום הערבות כאמור יהווה הפרה הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת המועצ

 מהותית של חוזה זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה לקבלן על פי חוזה זה. 

הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמור, וכן כל הוצאה כלשהי, תהיה על למען הסר ספק מובהר בזה כי  26.7

   בלבד.  הקבלןחשבון 

 

 ;אחריות הקבלן .27

 על ביצוע העבודות  לצורך ידו על שיועסקו האנשים לכל כמעביד אחראי הוא כי בזאת מצהיר קבלןה 27.1

 שכר תשלום לרבות, עובדיו לגבי דין כל פי על חובותיו כל את למלא מתחייב הוא וכי, זה הסכם פי

  תשא יהא לא, מצידו המזמין. דין כל פי על ממעבידו לעובד המגיעים התשלומים וכל מינימום

 . קבלןה עובדי כלפי כלשהי באחריות

 פי על הנהוגות אחרות ולהטבות פיטורים לפיצויי זכאי קבלןה אין, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי 27.2

 .נוהג או דין כל

 או ידו על למועסקים, למזמין ייגרם אשר הוצאה או/ו נזק לכל אחראי הינו כי בזאת מצהיר קבלןה 27.3

זה,  הסכם תנאי או כלשהו דין הפרת בגין או/ו השירות מן עקיף או ישיר, יוצא כפועל, שלישי צד לכל

בין שיתגלה בזמן שהחוזה יהיה בתוקף, ובין שיתגלה לאחר סיום תוקפו, וישפה את המזמין בגין כל 

 תביעה שיידרש לשלם בגינו מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו על פי דין בגין האמור לעיל.

עובדיו בכללי הבטיחות החלים עליהם במסגרת ביצוע מצהיר בזאת כי באחריותו להנחות את  קבלןה 27.4

נשוא הסכם זה, לרבות כל אמצעי בטיחות הנדרשים בקשר עם עבודתם לפי מכרז זה וביצוע העבודות 

 הדרכות בדבר אופן השימוש בהם.

 כרגיל המשתלם כלשהו תשלום, למועסקיו או/ו לעובדיו או/ו קבלןל לשלם ותחוייב המועצה  היה 27.5

 המועצה את קבלןה יפצה, אחר או שלישי לצד נזיקין פיצויי בתשלום שתחויב או, דוממעבי לעובד

 .דין עורך ט"ושכ משפט הוצאות לרבות, כאמור יחויב בו סכום בכול

, ו/או כלפי צד ג' כלשהו, על פי חוק קבלן, למזמין לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספקלמען הסר  27.6

, קבלןדין אחר, למטלטלין ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו ה, ו/או על פי כל 1967-השומרים, התשכ"ז

 לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אחר.

 ביטוחים .28

להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב  23.1

ין כלפיו הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבד

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים 

( למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי 7)נספח והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

 (.  אישור על קיום ביטוחים" ")להלן:  להסכם זהנפרד 

אישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי הקבלן  הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את 23.2

ידי מבטחי הקבלן למועצה -על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על

במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את המועצה בתרופות בגין הפרת ההסכם. 

תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום 

 וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמועצה.
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עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למועצה  23.3

לא יהוו אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של הקבלן עלו/

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין  - רכבהביטוח כלי  23.4

לביצוע העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה 

לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני  על פי דין

חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות 

 ₪ 600,000 -שלא יפחת מ

תפויות העצמיות הקבועות שא בדמי ההשתיהקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן י 23.5

 בפוליסות הביטוח.

מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או  הםהקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר  23.6

הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה 

זקים. מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נ

 לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  23.7

ביטוח. ולדרישת המועצה  האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות ה

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך

אחראי לנזקים  קבלןהפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה, יהיה  23.3

באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו 

 עקב זאת.

הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  על 23.9

 בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 ביטול התקשרות עם הקבלן .29

 בכל זה הסכם לפי ההתקשרות את להפסיק הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית מובהר בזה כי המועצה 29.1

מראש ובכתב.   ימי עבודה שבוע של לקבלן הודעה צעותבאמ עת וללא כל צורך במתן נימוק כלשהו,

במקרה כזה יבוא ההסכם לסיומו בתום שבוע הימים ממתן ההודעה כאמור, והמועצה תשלם לקבלן 

רק את התשלומים המתייחסים לביצוע העבודות ו/או מתן שירותים שביצע הקבלן עד למועד הביטול 

ועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ו/או הכרוך ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המ

 בביטולו ו/או הבאתו של הסכם זה לידי סיום.

ולהשלים  ההסכםלבטל את  תרשאי תהאהמועצה לעיל,  29.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  29.2

חר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך א קבלןאו באמצעות  הבעצמ ו/או השירותים את העבודות

בדרך של מסירת הודעה  , או בכל חלק מהם,וכוח האדם הנדרש בכל החומרים, הציוד, המתקנים

 מקרים המנויים להלן:ב מראש שעות 43או מתן השירות תוך בכתב על הפסקת העבודה 

 עותש 24, ולא ציית תוך םלא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוע הקבלן 29.2.1

 ביצוע , כהגדרתו בהסכם זה, אשר ניתנו בקשר עםהמפקחטעם בכתב מאו הנחיות להוראות 

  או מתן השירותים בהתאם למכרז זה; העבודות מלא של

איטי מדי כדי להבטיח את  או מתן השירות כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודות 29.2.2

 24לא ציית תוך  קבלןוהבמועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו העבודות  השלמת
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נקט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח ולא  מאת המפקח,להוראה בכתב שעות 

 במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו. והשירותים את השלמת העבודות

יו על פי ההסכם במסגרת הזמן שניתן לו בהתאם תיולא תיקן הפרת התחייבו כשהקבלן 29.2.3

לעניין סעיף זה יראו את הקבלן כמי שקיבל את ההתראה  .כתבשקיבל על כך ב התראהל

שעות מהיום שנשלחה אליו ההתראה בפקס למשרדו הרשום של  43בדבר ההפרה כעבור 

 הקבלן וקבלת אישור טלפוני בדבר הגעתו.

 

מתרשל בביצוע החוזה לאחר  שהקבלן הכשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעת 29.2.4

 וצאות רצויות.לא נתנה ת לקבלןשהתראה בכתב 

משנה  קבלןקבלן ו/או הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק  הקבלן 29.2.5

  בלי שניתנה לו הסכמת המועצה מראש ובכתב.מבביצוע העבודות 

נכסים או כשעשה סידור עם או  כינוספשט את הרגל או כשניתן נגדו צו  כשהקבלן 29.2.6

לפירוק ללא חיסול עסקים, לשם יצירת  )פרט -לטובת נושיו, ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק 

מסוג כלשהוא, ו/או חיסול עסקים באופן אחר ו/או הוגשה כנגדו תובענה  -גוף מאוגד אחר( 

 .לצו פירוק קבוע ו/או זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו/או זמני

נתן  הקבלןאו אדם אחר בשמו של  שהקבלן הכשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעת 29.2.7

או טובת הנאה כלשהיא בקשר לחוזה או לכל דבר  שילאדם כלשהו שוחד, מענק,  או הציע

 הכרוך בביצוע החוזה.

כשהמועצה החליטה על פי שיקול דעתה להפסיק את עבודות הקבלן מכל סיבה שהיא  29.2.3

 הנובעת מסדרי עדיפות בעבודת המועצה או משינוי מדיניות המועצה ביחס לעבודות המכרז.

את הערך המשוער של חלק  בהודעה לקבלןהמפקח  יציין ,כאמור וזהאת החהמועצה  ביטלה 29.3

  מתן הודעה המוקדמת בדבר הביטול ועד מועד שליחת הודעה סופית זו.מועד מ והעבודות שבוצע

 

 איסור העברת החוזה והעסקת קבלני משנה .30

יצוע איזו משנה ולא עם בני אדם, גופים, או קבוצות אנשים לב קבלניאינו רשאי להתקשר עם  הקבלן 30.1

מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה וכן איננו רשאי להעביר חוזה זה והזכויות והחובות הנובעות ממנו, 

לו זאת  הכולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הותנה והוסכם הדבר בכתב ובמפורש ו/או אם אישר

 מראש ובכתב. המועצה

מומחיותו והתאמתו של קבלן  נתן, לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותוי, אם יהמועצהאישור  30.2

 לבדו. הקבלןתחול תמיד על הקבלן המשנה האחר, והאחריות לכל התחייבויות 

האינטרס  המאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה אם לדעת הבכל זמן לחזור ב תהא רשאית המועצה 30.3

 מחייב זאת. המועצהשל 

בלת הוראה על כך מאת את עבודתו של המועסק על ידו מיד עם ק הקבלןבמקרה כזה יפסיק מיד  30.4

ללא אישור מראש ובכתב של המועצה יחשב  הקבלןהמפקח. כל שינוי בזהות בעלי המניות של 

 להעברת זכויות אסורה.

לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני המשנה  הקבלן, כי ספקמובהר, למען הסר  30.5

 הפועלים מטעמו.
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 הפרת חוזה ופיצוי מוסכם .31

זה,  הסכםי מתנאי חוזה זה, או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הוראות המכרז וכל תנא קבלןהפר ה 31.1

את המועצה , מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים, בגין כל נזק שיגרם לה עקב ההפרה בין  קבלןיפצה ה

במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות המועצה  לכל סעד משפטי אחר, לרבות ביטול 

זה או חלק מהן וזאת מבלי לגרוע  הסכםאחר לביצוע העבודות נשוא  קבלןת עם החוזה והתקשרו

 בכלליות האמור לעיל  המועצה   רשאית לבצע אחת או יותר מאלה: 

בע"פ למלא אחר אותן  לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שהמועצה  דרשה הימנו בין בכתב ובין 31.2

עשה כן, זאת מבלי לגרוע מזכויות לא  קבלןהוראות תוך תקופה שתקבע לכך ע"י המועצה , וה

 המועצה  על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  

 ו/או לחלט את הערבות שניתנה להבטחת ביצועו של ההסכם.  לקבלןלעכב כל תשלום המגיע  31.3

 אחר לצורך ביצוע ו/או השלמת השירות השירותים. קבלןעובדים ו/או  קבלןלהעסיק על חשבון ה 31.4

כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית  קבלןאה אחרת בהסכם ייחשב המבלי לגרוע ובנוסף לכל הור 31.5

 וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים: 

יום  20מן המועצה  והעיקול לא יוסר תוך   לקבלןאם יוטל עיקול על כספים המגיעים  31.5.1

 מיום הטלתו. 

 הוא תאגיד ויחלו נגדו בפעולות לפירוק או כינוס נכסים.  קבלןאם ה 31.5.2

שוי להינתן השירות בידי נאמן, מפקח עיזבון או כל אדם הממונה על בכל מקרה שבו ע 31.5.3

 . קבלןנכסי ה

ולאחר שניתנה  ,את התיקונים הדרושים או שלא ביצעם בטיב הנאות קבלןלא ביצע ה  31.5.4

 יום מיום שהוגשה לו דרישה לכך. 14ארכה מתאימה לבצעם, תוך  לקבלן

את השירותים כולם או למועצה   לקבלןהחליט באופן חד צדדי להפסיק  קבלןה 31.5.5

 מקצתם לפי חוזה זה על נספחיו. 

זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי לתשלום  קבלןהופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה ה 31.6

יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם  קבלןעבור נזק כלשהו. במקרה זה, ה

 עד להפסקת תוקפו כאמור.  קבלןבידי ה

לעיל כדי לפגוע בזכויותיה של המועצה  על פי הסכם זה ו/או  19.6 -ו 19.5 ,19.1 עיפיםבאמור בסאין  31.7

 על פי כל דין. 

ימים מסיבות של אי שביעות רצון  מעבודתו  30המועצה  רשאית לבטל חוזה זה בהודעה מוקדמת של  31.3

 אי שביעות הרצון.ממעשיו ו/או מחדליו ולאחר שניתנה לו האפשרות לתקן את הגורם ל קבלןשל ה

סעיף זה לא יחול מעבר לשתי הודעות מוקדמות כאמור והמועצה  תהא רשאית לבטל חוזה זה ללא 

 כל הודעה מוקדמת ובאופן מיידי בכל הפרה מעבר לשתי הפרות כאמור לעיל.

 יזוזק .32

י לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע ממנו על פ המועצה רשאית 32.1

וכן כל חוב  הקבלן, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין לקבלןחוזה זה 

לגבות את המועצה של  ה. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותהמועצה לקבלןקצוב אחר המגיע מן 

אמצעי אחר אינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או הן החוב האמור בכל דרך אחרת ו

 מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין. המועצה כלפי הקבלןהעומד לרשות 
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 השתק -מניעות  -ויתור  .33

כל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של חוזה זה, לא  33.1

 יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין ידי הצדדים.

הצדדים לחוזה זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג הסכמות והתחייבות בכתב ובע"פ וכו' שאינם  33.2

 נכללים במפורש בחוזה זה.

 לא תישמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בחוזה זה. 33.3

הסכמה כלשהיא מצד המועצה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסויים, לא תהווה  33.4

שתמש תדים כלשהוא, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא תק

 המועצה ו/או המפקח בזכויות המסורות לו עפ"י חוזה זה.

 םהעדר ניגוד ענייני .34

הקבלן מצהיר ומאשר כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא תעמיד את  34.1

בו קיים חשש לניגוד עניינים בקשר עם התחייבויותיו של הקבלן על פי הקבלן או מי מטעמו במצב 

הסכם זה וביצועו, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר הנובע ממצבו של הקבלן, מעמדו, עיסוקיו, 

 לקוחותיו וכי אם קיים חשש כאמור, הצהיר עליו במפורש במסגרת ההצעה.

אשר עשוי להיות רלוונטי לצורך בחינת קיומו של הקבלן מתחייב להביא לידיעת המועצה כל מידע  34.2

חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת באופן מיידי עם היוודע לקבלן דבר 

 הנסיבות אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים כאמור.

יצוע המועצה תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד עניינים של הקבלן בעת ב 34.3

 עבודותיו ומתן השירותים בהסכם זה, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום.

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בשאלה האם בעניין מסוים קיים חשש לניגוד עניינים תכריע  34.4

 דעת בא/ת כוח המועצה. 

 

 וברירת דיןבוררות  .35

. למען הסר סכם זהלההא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור י במחוז צפוןלבית המשפט  35.1

אין זכות להורות כיצד והיכן יתבררו מחלוקות שיהיו, אם יהיו, אלא  לקבלן, מובהר בזאת, כי ספק

  זכות זו מוענקת באופן בלעדי ומוחלט רק למועצה.

ה כל שהיא לעיכוב ו/או השהיית ביצוע איזה להליכי בית משפט, לא יהיו בידי הקבלן עי 35.2

 ה.מהתחייבויותיו שלפי חוזה ז

 

 כתובות הצדדים .36

הצדדים מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי חוזה זה הינן כמצוין בכותרת החוזה וכי כל הודעה  36.1

שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה 

, אלא אם כן עת מסירתה על ידי שליחמיידית בשעות מזמן המשלוח או  72 לידיעת הצד השני כעבור

צוין אחרת או מיידית, עם קבלת אישור טלפוני בדבר שליחת שדר במכשיר הפקסימליה ובלבד שצוין 

 שמו המלא של המאשר ושעת האישור. 
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__________________     __________________ 
 חתימת המועצה חתימת הקבלן

 

 תאריך: __________________    
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 נספחי המכרז: דמסמך 

 

  וכחת עמידתו בתנאי הסף.ההצהרה ופירוט נסיונו של המציע ל :1פח נס

 בנקאית להגשת הצעה למכרז  ערבות נוסח : 2נספח 

 ותקופת האחריות.עבודות נוסח ערבות בנקאית לביצוע : 3נספח 

 תותפואישור על מורשי החתימה בשם התאגיד/ש :4נספח 

 ביטוחים קיום על אישור נוסח :5נספח 

 של מנהלי ועובדי החברה ח תצהיר על העדר הרשעות שיש עמן קלוןנוס :6נספח 

 ניםיהתחייבות בלתי חוזרת להיעדר ניגוד עני :7נספח 

 נוסח התחייבות להעסקת עובדים :8נספח 

 תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד מועצה ו/ או חבר מועצה :9נספח 

 תצהיר בדבר שכר מינימום כדין: 10נספח 

 טכני מפרט: 11נספח 

 העבודותלוח זמנים לביצוע : 12נספח 

 מקסימאלי מחירוןכתב כמויות ו :13נספח 

 הצהרת בטיחות :14נספח 
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  1 נספח

 הצהרה ופירוט נסיונו של המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף

 _______________ / חברה מס'שם_____________ ת.ז

 פסוטהתימות במועד הגשת הצעתו למכרז מ.מ. בעל נסיון_________) שנתיים לפחות( שנים המס הנני 

 של עמוד+שלט( לשנה. סט) יחידות 300מס'______, בביצור והתקנת שלטי רחובות, מספור בתים, בממוצע של 

 להלן טבלה שמפרטת את נסיוני:

כמות  –פרטי העבודות שבוצעו  שם המזמין

השלטים שיוצרו והותקנו)סט של 

 עמוד+ שלט(

מועד ביצוע 

 העבודות

פרטי איש הקשר אצל 

 המזמין)שם וטלפון(

    

    

    

    

    

    

 

 יש לצרף חשבון סופי של המזמין כהוכחה לביצוע העבודות. -

י ועדת המכרזים או ע"י המועצה "הנני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים.ככל שאדרש ע -

 ל.", אספק אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ

 ר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהי -

__________________        __________________                                    _____________ 

 חתימת המציע           שם המציע                                   תאריך                                                            

 אני הח"מעו"ד___________ מאשר בזאת כי ביום___________ הופיע בפני במשרדי מר/גב _____________

ת.ז.__________) במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה, המשמש בתפקיד_________ אצל המציע 

יה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ והוסמך לעשות תצהיר זה בשמה וטעמה(, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/על

 יה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ תעשה כן, אישר /ה את נכונות תצהירו/ ה דלעיל וחתם עליו בפני.

                                                                                             

 ___________________חתימתה וחותמת עו"ד                                                                                                   
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2 נספח  
 להגשת הצעה למכרז  בנקאית ערבות נוסח

 לכבוד

 פסוטהמועצה מקומית 

 פסוטה

 ₪ 15,000ך ס מס' ____________ על ערבותהנדון:

 30.04.2022 עד בתוקף

 המגיע לתשלום כלפיכם בזה ערבים המבקש(, אנו  –______________ )להלן  לבקשת

הגשת הצעה למכרז  בנושא 00/2021מס'  מכרז עם בקשר המבקש מאת לכם שיגיע או

לסכום של  עד פסוטהבלאספקת לייצור, אספקה והתקנת שלטי רחובות ובתים  לביצוע

 בלבד(.₪ אלף  חמש עשרה)במלים: ₪  15,000

 מקבלת עשר יום-ארבעה תוך לעיל כאמור הערבות סכום מתוך סכום כל םנשל אנו

 כלפיכם לטעון ובלי דרישתכם את לנמק עליכם  שיהיה בכתב, בלי הראשונה דרישתכם

 את תחילה לדרוש כלפיכם, או לחיוב בקשר לחייב לעמוד היכולה כלשהי הגנה טענת

 החייב.  מאת האמור הסכום סילוק

 

 בכלל. ועד 30.04.2022 תאריך עד קףבתו תישאר זו ערבות

 

 להפנות: יש זו ערבות פי על דרישה

 _______________ שכתובתו _____________________ הבנק לסניף

 כלשהי. בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות

 

 

 

 תאריך ______________                                 חתימה ______________
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 3 נספח
 

 לביצוע עבודות המכרז  בנקאית ערבות נוסח

 לכבוד

 פסוטהמועצה מקומית 

 פסוטה

 ___________ עד בתוקףמעלות הזכיה כולל מע"מ(  5%) סך מס' ____________ על ערבותהנדון:                    

 או המגיע לתשלום כלפיכם בזה ערבים המבקש(, אנו  –לבקשת ______________ )להלן

ייצור, אספקה והתקנת  ביצוע נושאב 01/2022מס'  מכרז עם בקשר המבקש מאת לכם שיגיע

 ₪ (.?????????)במלים:₪  ?????? לסכום של עד פסוטהבשלטי רחובות ובתים 

 למדד הצמדה הפרשי בתוספת ישולם דרישתכם עקב לכם שנשלם הערבות מתוך סכום כל

 להלן: כמפורט לצרכן המחירים

היסודי,  המדד לעומת עלה החדש המדד דרישתכם, כי פי תשלום הערבות, על יוםב יתברר אם

 המדד לעומת החדש המדד של העלייה בשיעור מוגדל כשהוא הערבות סכום את נשלם

 היסודי.

 היסודי, נשלם המדד לעומת ירד החדש המדד כי דרישתכם, פי על התשלום, ביום יתברר אם

 הערבות שנקבע. סכום על יעלה שלא תנאיבדרישתכם, וב הנקוב הסכום את לכם

 זה: ערבות בכתב

 תשלום הערבות בפועל. לפני לאחרונה שפורסם המדד –חדש' ה 'המדד

 חתימת ההסכם. ידוע בחודש מדד – יסודי' ה 'מדד

-ארבעה תוך לעיל כאמור הצמדה הפרשי בתוספת הערבות סכום מתוך סכום כל נשלם אנו

 ובלי דרישתכם את לנמק עליכם  שיהיה בכתב, בלי נההראשו דרישתכם מקבלת יום  עשר

 לדרוש או  כלפיכם, לחיוב בקשר לחייב לעמוד היכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם לטעון

עשר -חמישה בתוקפה תישאר זו החייב. ערבות מאת האמור הסכום סילוק את תחילה

 ההזמנה. תוקף מתחילת חודשים

 בכלל. ____ועדתאריך______ עד בתוקף תישאר זו ערבות

 להפנות: יש זו ערבות פי על דרישה

 הבנק_______________ שכתובתו _____________________ לסניף

 כלשהי. בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות

 תאריך ______________                                 חתימה ______________
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 4 נספח

 תימה בשם התאגיד/שותפותאישור על מורשי הח

 

 כי: ת  בזאת/מ.ר. : _________________  מאשר ד"עו________________ מ"הח אני

 בשם_______________________ ח.פ./מס' שות': _________________ לחתום המוסמכים

 לכל דין: ולחייבו

 : ___________. שם ומשפחה:   ______________  ת.ז.:  ________________ דוגמת חתימה1

 

 . שם ומשפחה:   ______________  ת.ז.:  ________________ דוגמת חתימה: ___________2

 

 . שם ומשפחה:   ______________  ת.ז.:  ________________ דוגמת חתימה: ___________3

 

 .נייןחתימתם של הנ"ל בצירוף לחותמת החברה/שותפות מחייבים את התאגיד/שותפות לכל דבר וע

 

 כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לביצוען הינן, במסגרת סמכויות התאגיד/השותפות. (1)

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 אישור עו"ד

 

 

_____________   ________________     _____________________ 

 חתימה וחותמת                         עו"ד שם              תאריך
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5 נספח  

 
 אישור קיום בטוחים

 לכבוד

 פסוטהמועצה מקומית 

 פסוטה

 ג.א.נ.,

 הקבלן( –של ________________________ )להלן  ביטוחים קיום על הנדון: אישור

לייצור, אספקה והתקנת  00/2020'מכרז פומבי מס החוזה –מיום  ________________________ )להלן  חוזה

 המועצה( -)להלן  פסוטהבשלטי רחובות ובתים 

 כדלקמן: בזאת מצהירים לביטוח הח"מ  __________________________ חברה אנו

 להלן: כמפורט החוזה עם בקשר לביטוח פוליסות הקבלן ולבקשת הוצאנו אנו 1

 ('ג הציבור )צד כלפי חוקית חבות ביטוח 1.1

 ש"ח 2,000,000   לתובע האחריות גבול

 ש"ח 5,000,000  חודשים( 12ולתקופה ) למקרה

הקבלן,  ידי על המועסקים ועובדיהם משנה העובדים, קבלני כל בעבור מעבידים חבות ביטוח 1.2

 להם, בגבולות שיגרם נזק או תאונה כל בפני החוזה פי על העבודות בעקיפין, בביצוע או במישרין

 ותקופה. לתובע, מקרה ₪ 20,000,000ומסך  יפחת שלא אחריות

 מקצועית אחריות ביטוח 1.3

 ש"ח 2,000,000   לתובע האחריות גבול

 ש"ח 2,000,000  חודשים( 12ולתקופה ) למקרה

 תביעות של מוארכת והודעה גילוי תקופת תחול  בחברתנו, יחודשו לא או יבוטלו אלו והביטוחים היה

 הנ"ל. בביטוחים הביטוח תקופת תום החודשים, לאחר שיש מכוסים, בת ואירועים

 

 ליום _______________ . מיום ________________ עד החל היא הפוליסות בכל הביטוח תקופת 2

 הנ"ל: הפוליסה למטרות 3

 המועצה .  ו/או הקבלן –יהיה  בפוליסות 'המבוטח'

 הנ"ל. של המועצה ועובדים של בנות חברות לרבות זה 'המועצה 'באישור

 הבאים: הסעיפים נכללים לעיל זכרותהנ הפוליסות בכל 4

 המועצה . כלפי המבטח של בתביעה החזרה או השיבוב זכות ביטול 4.1

 אחריות מכסה אינו מקצועית אחריות ביטוח צולבת, אולם אחריות לסעיף ייכל החבות בפוליסות 4.2

 הקבלן. המועצה כלפי
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 בהודעה המבטח, יעשה רצון פי על הקבלןובין פיבקשת על הביטוח, בין ביטול כי הקובע סעיף 4.3

 חידושו. אי המבוקש, או הביטוח ביטול מועד לפני לפחות יום שישיםמועצה ל גם שתימסר מוקדמת

 ומבוטלים. קיימים, בטלים בפוליסות, אם הקיימים בוררות סעיפי 4.4

 המבוטח על המוטלות החובות כל ולמילוי העצמיות וההשתתפויות הפרמיות לתשלום אחראי לבדו הקבלן 5

 הפוליסות. נאית לפי

 קיים כאשר אחריותנו את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או כזה( המפקיע יש כפוליסות )אם סעיף כל 6

 את ראשוני" המזכה הוא "ביטוח הנ"ל הפוליסות לפי הביטוח המועצה ולגביהן כלפי יופעל לא אחר ביטוח

 תנאיה. לפי המגיע השיפוי המועצה במלוא

  בפוליסות, הוראה או חריג ומבוטלים: כל בטלים הציבור כלפי חוקית תואחריו מעבידים חבות בביטוח 7

 לבניינים, למנופים, למעליות, למכשירי לנזק מעוגנת התביעה כאשר הכיסוי את המגבילים או המפקיעים

 הפיצויים חוק לפי האחריות רכב )מלבד ופריקה, אש, התפוצצות, אדים, שיטפון, בהלה, כלי הרמה, טעינה

סטנדרטית(, קבלנים,  רכב בפוליסת המבוטחים לסכומים מעל ₪ 600,000דרכים( )עלסך  אונותת לנפגעי

 חלק אותו למעט הקבלן פועל המועצה שבו של חיים, אופניים, רכוש נוער, בעלי ועובדיהם, עבור משנה קבלני

 תאונתי. הבלעדית, זיהום בשליטתו שנמצא רכוש של

 יושר ולאי לאיחור מסמכים,  לאובדן המתייחסים החריגים יםומבוטל בטלים מקצועית אחריות בביטוח 3

 עובדים.

 ובפוליסות בוא לאיחול ולפיכך בחוזה הביטוח תנאי לקיום כאישור ידיכם על מתקבל זה כתב כי לנו ידוע 9

 בכתב. מראשו הסכמתכם ללא שינוי

 

____________________________    ___________________________ 

 המבטחים חתימת                 תאריך   

 

 :X) שמופיע מקום ההבאה )בכל הטבל את למלא נא

 

 מבטחים חתימת תאריך מס' פוליסה הפוליסות סוג מס'

 חוקית אחריות ביטוח 1
 הציבור כלפי

X X X 

 X X X מעבידים חבות ביטוח 2

 אחריות ביטוח 3
 מקצועית

X X X 

 X X X רכוש ביטוח 4

 

 

 



 בפסוטהלייצור, אספקה והתקנת שלטי רחובות ובתים  01/2022מכרז פומבי מס'  46

 

 

 ______________________________________  הביטוח: סוכן

 _______________________________________________________________  כתובת:

 

 _______________________________________________________________  טלפון:

 המועצה המבוטחת: כתובת

___________________________________________________________________________ 

 

 מילוי: הוראות

 המיועד במקום המבטחים יחתמו הפוליסות סוגי לכל אחת ביטוח חברת ידי על ניתן והכיסוי היה -

 .3סעיף  לאחר לכך

 המבטחים יחתמו בלבד פוליסות של שניים או אחד לסוג ביטוח חברת ידי על ניתן והכיסוי היה -

 אשר הפוליסות לגבי רק יתחייב והמבטח הפוליסות. ברשימת ידם על המבוטח הביטוח סוג מול

 חתם. מולן

 שאינם הביטוחים סוגי את 1בסעיף  למחוק רשאי הכיסויים סוגי כל את מבטח אינו אשר מבטח -

 ידו. על ניתנים
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 6 נספח

 תצהיר על העדר הרשעות שיש עמן קלון של  מנהלי ועובדי החברה

 

 אני החותם מטה:

 _________________________ פרטי: שם 

 _________________________ שם משפחה: 

 _________________________  ת.ז.:

 בעל/ת זכות חתימה בחברה: ___________________________________________________

 _________________________  ח.פ.:

 

השליטה בה  ו/או העובדים אשר יועסקו בביצוע פרויקט מצהיר/ה בזה כי כל מנהלי החברה ו/או בעלי  .1

 נושא מכרז זה לא הורשעו בעבירות שיש בהן קלון.

מצהיר בזה כי מנהלי החברה ו/או בעלי השליטה בה  לא עברו עבירה שעניינה אי העברת ניכויים, אי דיווח  .2

 .1931 -בים,תשמ"אלרשויות המס, אי מתן קבלות רישמיות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות חש

 

_________________________    _____________________________ 

 חותמת החברה               חתימה

____________________________________________________________________________ 

 אישור עו"ד

       
______ באמצעות מורשי החתימה הרינו לאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י חב' ____________

ה"ה____________________ ת.ז ________________ וכן_______________ ת.ז_______________ וכי 

 חתימתם של הנ"ל בתוספת חותמת החברה, מחייבת את החברה לכל דבר ועניין. 

 
 

 תאריך:________________. 
 

             
         _______________________ 
 חתימה וחותמת של עו"ד         
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 7  - נספח

 
 ניםיהתחייבות בלתי חוזרת להיעדר ניגוד עני

 

 ת.ז._________מצהיר בזאת כדלקמן: אני הח"מ________נושא

התחייבות אחרת שלי לבין ההתחייבות של החברה על פי   אחרת ו/או מתקיים כל ניגוד ענינים בין כל פעילותלא 

 פסוטהשל מועצה מקומית  01/2022מס' מכרז 

 אינני קשור למועצה ו/או למי מטעמה בקשר קבוע.

ייב בזאת להודיע חאני  אמנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים ביני לבין המועצה  במישרין ו/או בעקיפין ואני מת

 על כל חשש לקיום ניגוד ענינים. למועצה המקומית

 כל שירות או מידע בקשר לשירותים הניתנים למועצה על פי המכרז י,זאת לא להגיש לכל צד שלישבאני מתחייב 

ים אלה, בין שהשירות או המידע למשירין ו/או בעקיפין לשיקובו/או כל שירות אחר בקשר לפעולה אחרת הנוגעת 

 .למועצהכאמור מוגש בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים שאני נותן 

 והחופשי והינן בלתי חוזרות.התחייבותי זו ניתנת מרצוני הטוב 

 

 

  .2020ולראייה באתי על החתום היום ________לחודש______

 

 

___________________ 

  חתימת הקבלןחותמת ו      
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  8נספח 

 נוסח התחייבות להעסקת עובדים 

 לכב'
 פסוטהמועצה מקומית 

 
 

 
 העסקת עובדים : הנדון

 
 

_____________________ מרח'_______________, .פ.__ חאנו הח"מ, חב'___________________
 מאשרים, מצהירים ומתחייבים, כדלקמן: 

 
אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו מעסיקים אך ורק עובדים בעלי אזרחות ישראלית המועסקים באופן  .1

ין בישראל, חוקי ועפ"י כל דין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי, כשברשותם היתרי שהיה כד
בתוקף ואשר עובדים בישראל באופן חוקי אשר ברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם כדין ע"י 

 הרשות המוסמכת. 
 

 

אנו מתחייבים כי במהלך ביצוע כל העבודות שנבצע עבורכם, נעסיק בכל עת אך ורק עובדים בעלי אזרחות  .2
ין, או עובדים אשר שוהים בישראל באופן חוקי, ישראלית שיועסקו כעל ידנו באופן חוקי ועפ"י כל ד

כשברשותם היתרי שהיה כדין בישראל, אשר יהיו בתוקף בכל תקופת עבודתם אצלנו במהלך ביצוע 
העבודות עבורכם, ואשר עובדים בישראל באופן חוקי כשברשותם היתרי עבודה חוקיים שהוצאו להם 

 קופת ביצוע העבודות עבורכם. כדין ע"י הרשות המוסמכת, ויהיו בתוקף במשך כל ת
 

 

אנו מתחייבים שלא להעסיק עובדים אשר שוהים באופן בלתי חוקי בישראל או כאלה שאין ברשותם  .3
 אישור שהייה ואישור עבודה בישראל כדין. 

 

היה ואישור השהיה או אישור העבודה של מי מעובדינו המועסק בעבודות שאנו מבצעים עבורכם, יפקע או 
יסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, אנו מתחייבים להפסיק את העסקתו של העובד מיידית כאשר  יבוטל או

 יודע לנו או מיד עם קבלת דרישה כזו מכם. 
  
  

אנו מסכימים כי תהיו רשאים לבחון, בכל עת כפי שתמצאו לנכון, את אישורי השהיה והעבודה של עובדינו  .4
 המועסקים בעבודה אצלכם. 

 

ההתחייבות דלעיל, מכל סיבה שהיא, ויתברר כי מי מעובדינו אינו מקיים את האמור לעיל,  היה ונפר את
 יחולו ההוראות הבאות: 

  
 עבודת  העובד תופסק עפ"י הוראה של נציגכם לעובדים או לנציגנו, לאלתר. א. 
  
 אתם תשלחו לנו הודעה בכתב בעניין זה.  ב. 
  
כם אישורים דרושים לפיהם כל עובדינו המועסקים בעבודה העבודה תתחדש רק לאחר שנציג בפני ג. 

 עבורכם מקיימים את התנאים המפורטים לעיל. 
  

כל עיכוב בביצוע העבודה בגין האמור לעיל לא יזכה אותנו בהארכה ולא ישנה את המועד בו עלינו 
 לסיים את העבודות עפ"י החוזה בינינו. 

   
ת, מכל סיבה שהיא, תהיו רשאים להפסיק את ההתקשרות היה ונפר את ההתחייבות הפרה נוספ ד. 

עמנו, לבטל את החוזה עמנו, ולהפסיק את ביצוע כל העבודות על ידינו, מיד וללא צורך בהודעה 
 מוקדמת או בהתראה ולהעביר את ביצועה לאחר. 

 

אנו לא נהיה זכאים לכל פיצוי שהוא בגין הפסקת ההתקשרות ונהיה מנועים מלנקוט הליכים 
 למנוע את ההתקשרות עם אחר לביצוע העבודות או לעכב את ההתקשרות עמו. 

 
 

ידוע לנו כי ההצהרות וההתחייבויות המפורטות לעיל הן מעיקרי ההתקשרות בינינו וכי המועצה התקשרה  .5
עמנו על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל, וכי הפרת ההתחייבויות דלעיל תהווה הפרה יסודית של 

 בינינו, על כל המשתמע מכך. החוזה 
 

 ולראיה חתמנו, היום______________. 
 _______________________ 

 חתימת הקבלן באמצעות   
 מורשי החתימה   
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____________________________________________________________________________ 

 אישור עו"ד

 
        

נחתם בפני ע"י חב' __________________ באמצעות מורשי החתימה  הרינו לאשר כי מסמך זה

ה"ה____________________ ת.ז ________________ וכן_______________ ת.ז_______________ וכי 

 חתימתם של הנ"ל בתוספת חותמת החברה, מחייבת את החברה לכל דבר ועניין. 

 
 
 
 
 
 

 תאריך:________________. 
 
 

             
         _______________________ 
 חתימה וחותמת של עו"ד          
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  9נספח 

 תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או חבר מועצה

 
 

   תאריך:          

 לכבוד

 פסוטהמועצה מקומית 

 א.ג.נ.,

 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה הנדון:  

 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: פסוטהבזאת כי מועצה מקומית  הנני מצהיר .1

 

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו,  )א( הקובע כדלקמן:צו המועצות המקומיות ל (א)א103סעיף  .1.1 

ו ברווחיו או שאחד מהם אאו תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 

בן זוג,  -זה, "קרוב"  ןראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניימנהל או עובד אח

 הורה, בן או בת, אח או אחות. 

של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  (א)12כלל  .1.2 

עניין זה, "חבר מועצה" הקובע: "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית ל

ראה הגדרות "בעל שליטה" )חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -

 ."(()(ב1)2 -ו (ב()1)1ו"קרוב" בסעיף 

עקיפין, בא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא ל" קובע כי: לצו המועצות המקומיות  142סעיף  .1.3 

וגו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם לא בעצמו ולא על ידי בן ז

המועצה, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת 

לתושבים ופרט לענין שיש לעובד בהסכם עבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה. אין 

נאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנאים ת עובד כאילו יש לו חלק או טובת האולר

 )ב( לגבי חבר המועצה."103המפורטים בסעיף 

   

האיסורים האמורים לא מתקיימים בעניינו של המציע, ובין  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי .2

 : היתר

 שותף. בין חברי מועצת המועצה  אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או  

 בהונו או  אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.-אין לי בן 
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תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה   ו המועצהו/א ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה .3

אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים  כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

 

צו המועצות ל (3)ב( )א103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  . 4

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

 בלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.צו המועצות המקומיות ולא)א( 103סעיף 

 

 חתימת המשתתף:________________        שם המשתתף: __________________

 

ני הח"מ, ___________________ עו"ד, מ.ר. _________ מאשר/ת בזאת כי ביום א : אישור עו"ד

__________ הופיע בפני מר _______________________ נושא ת.ז. ________________ ולאחר 

שהזהרתיו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על 

 ה.תצהירו ז

            

                               ________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                   
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 10נספח 

 תצהיר בדבר שכר מינימום כדין
 
 

 

אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________ , לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 נשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:צפוי/ה לעו

 

גם בעל השליטה בו או  -מי שנשלט על ידי הקבלן, בעל השליטה בו, ואם הקבלן הוא חבר בני אדם  -" בעל זיקה
 חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 1963 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -" שליטה"

 "( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה;הקבלן_____בחברה  )להלן: "אני משמש בתפקיד __ .1

 הקבלן ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום*; .א

הקבלן או בעל זיקה אליו הורשע בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך חלפה שנה אחת לפחות  .ב
 ממועד ההרשעה*;

ו יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו שלוש הקבלן או בעל זיקה אליו הורשע בשתי עבירות א .ג
 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה*.

 
 ]* יש למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[

 
  

 הנני מצהיר, כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 
____________ 

 )חתימה(         

____________________________________________________________ 

 עו"ד  אישור

 

אני הח"מ ___________ , עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום _______ הופיע/ה בפניי מר/גב' _________   

, ת.ז. _________ , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 ת תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי א

 

        _____________________ 
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 11נספח 

 מפרט טכני

 

 שילוט רחובות  .א
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 בעמוד הכפול המסגרות מחוברות בהפרש גבהים למניעת הסתרה. .

הדוגמא אב  העמודים מגולוונים בגלוון חם וצבועים באבקה אלקטרוסטטית בגוון לפי בחירת המועצה ולפי .

 טיפוס שיאושר לאחר בחירת דוגמא שייצר הקבלן. 

 מ"מ מרותך באלכסון בתחתית העמוד לייצוב ההתקנה. 200באורך  40/40פרופיל  .

 לכל עומק ההתקנה.ס"מ  40ס"מ וברוחב  50התקנת יסוד בטון בעומק  .

 

 ב. שלט מס' בית מפרט טכני

 מ"מ. 2עובי אלומיניום  –חומר  .

 מ"מ. 11ס"מ, פינות מעוגלות רדיוס  X 25 25מידות  .

 בגוון כחול. M3( כתוצרת חברת HIGH INTENSITYרקע מחזיר אור רב עוצמה ) .

 

 בגוון לבן.  M3( מתוצרת חברתHIGH INTENSITYספרות ממחזיר אור עוצמה ) .

 מחזירי האור יודבקו בהדבקה חמה )הדבקת ואקום(. .

 ס"מ. 11הספרות בחיתוך מחשב. גובה ספרה  .

 רוחב הספרה משתנה בהתאם למספר חד ספרתי, דו ספרתי או תלת ספרתי.  

 מסגרת לבנה מקיפה את השלט. .

 מ"מ, בעלי פאזה מלוטש משני צידדו. 5חורים בקוטר  2שלט  .

או  7באמצעות דבק מסוג סופר  ההרכבה ע"י ברגים ודיבלים, במקרים בהם חיפוי הקירות עדין, יודבק השלט .

 רך. שווה ע

 המספר יוצב בפינות הבית בצדו הימני בצורה ובגובה שאינו מוסתר. .

 במקרים בהם ישנה גדר אבן גבוהה המסתירה את המבנה יש להציב המספר ע"ג הגדר. .

 

 ג. שלט שם רחוב על בית

 מ"מ. 2עובי אלומיניום  –חומר  .

 מ"מ. 11ס"מ, פינות מעוגלות רדיוס  X 40 20מידות  .

 בגוון תכלת. M3( כתוצרת חברת HUGH INTENSITYאור רב עוצמה )רקע מחזיר  .

 בגוון תכלת . M3( מתוצרת חברת HIGH INTENSITYכיתוב ממחזיר אור עוצמה ) .

 מחזירי האור יודבקו בהדבקה חמה )הדבקת ואקום(. .

 מסגרת לבנה מקיפה את השלט. .

 מ"מ, בעלי פאזה מלוטש משני צדיו. 5חורים בקוטר  2שלט  .

או  7ההרכבה ע"י ברגים ודיבלים. במקרים בהם חיפוי הקירות עדין, יודבקו השלט באמצעות דבק מסוג סופר   

 שווה ערך.
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 השלט יוצב בפינת הבית בצדו הימני מתחת לשלט מס' הבית. .

 

 

 בכל פינת רחוב יוצב לצד מספר גם שם הרחוב. .

 הגדר.  גדר אבן גבוהה המסתירה את המבנה יש להציב השלט ע"ג .

 לוח זמנים לביצוע עבודות: .א
 שעות. 24תוך  –עבודה דחופה )כגון: נפילת עמוד או מפגע בטיחותי(  .א
 .על חשבון הקבלן -ימי עבודה 4תוך  –תיקון/יישור עמוד  .ב
 ימי עבודה. 10תוך  –ייצור, אספקה והתקנת שלט / מסגרת / עמוד קומפלט  .ג
חודשים מיום צו  4עמודים( לא יעלה על  200-)כמשך ביצוע כל עבודת התקנת שילוט שמות רחובות  .ד

 התחלת עבודה.
חודשים מיום צו התחלת  3שלטים( לא יעלה על  1721-משך ביצוע כל עבודת התקנת מספרי בתים )כ .ה

 עבודה לסעיף זה.
ש"ח  250בסעיפים הנ"ל יחול פצוי מוסכם מראש של  בגין יום איחור בביצוע עבודה מעבר לזמן התקן .ו

 .איחור בגין כל יום
 

 

 פיצויים מוסמכים מראש .ב
 על כל אחד מהסעיפים הבאים:₪  2500פיצוי בגובה 

 פיצוי בגין יום איחור בביצוע עבודה מעבר לזמן התקן. .א
 פיצוי בגין עבודה לקויה. .ב
 פיצוי בגין אי מילוי הוראות בטיחות. .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 12פח נס

 לוח זמנים לביצוע העבודות

 שעות. 24תוך  –או מפגע בטיחותי( עבודה דחופה )כגון: נפילת עמוד  .1
 .על חשבון הקבלן -ימי עבודה 4תוך  –תיקון/יישור עמוד  .2
 ימי עבודה. 10תוך  –קומפלט  ייצור, אספקה והתקנת שלט / מסגרת / עמוד .3
חודשים מיום צו התחלת  4עמודים( לא יעלה על  200-משך ביצוע כל עבודת התקנת שילוט שמות רחובות )כ .4

 עבודה.
חודשים מיום צו התחלת עבודה  3שלטים( לא יעלה על  1721-וע כל עבודת התקנת מספרי בתים )כמשך ביצ .5

 לסעיף זה.
ש"ח בגין כל  250בסעיפים הנ"ל יחול פצוי מוסכם מראש של  בגין יום איחור בביצוע עבודה מעבר לזמן התקן .6

 .יום איחור
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 כתב כמויות



 בפסוטהלייצור, אספקה והתקנת שלטי רחובות ובתים  01/2022מכרז פומבי מס'  53

 

 הערות:

כתב כמויות זה משלים את המפרט הטכני ויש לראותם כיחידה אחת. המחירים מטה הם אומדן המועצה  .1
 לעבודות נשוא מכרז זה. 

אין המזמין מתחייב להזמין את כל או חלק מהסעיפים המפורטים להלן, אי הזמנה לא תהייה עילה  .2
 לתוספת תשלום.

 בודה בלבד, העבודה תבוצע לפי חלקים.ביצוע העבודות הוא לפי הזמנת רכש ולפי צוי התחלת ע .3
על הקבלן לקבל אישור מהמהנדס / המזמין על חומרים, האביזרים אותם הוא עומד להתקין. רק לאחר  .4

קבלת האישור בכתב מהמהנדס / המזמין, יוכל הקבלן לגשת לעבודות הרכישה וההתקנה. ציוד שלא 
 יאושר,יוחלף ע"י הקבלן על חשבונו באם ידרש.

 ים כוללים אספקת, התקנת לרבות כל חומר או ציוד נדרש.כל המחיר .5
ואמצעי  אבטחת תנועה לרבות משטרה, שילוט אזהרה , כל המחירים כוללים עבודות  חפירה, מחפרון .6

 בטיחות נדרשים וכל הוצאה אחרת אף אם לא אזוכרה הדרושה לביצוע העבודה. 
 \לבטל  \להגדיל  \להקטין  ,ול דעתה הבלעדיבכמויות לפי שיק זכות שמורה למועצה להחליף בין החלוקה .7

 למחירים הנקובים בכתב כמויות זה. השינוי לא יהיה עילה לתוספת מחיר מעבר לפצל כמויות או סעיפים, 
 

 סה"כ מחיר כולל מע"מ מ והתקנה"מחיר כולל מע כמות סוג עמוד

 42,471 1415.7 30 90עמוד 

 109,512 2106 52 עמוד בודד

 55,57.5 2778.75 2 עמוד משולש

 75,816 105.3 720 מבנים

 סה"כ
804   233,356.5 

 

 והתקנה כוללים מע"מהמחירים לעיל 
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 14פח נס

 הצהרת בטיוחת

 

________________ מצהיר ומאשר בזאת בחתימת ידי  אני הח"מ, ______________ מס' ת.ז. .1
לעיין בו, על ידי הממונה על הבטיחות במועצה,  שקראתי את כל החומר אחר שנמסר לי ו/או שנתבקשתי

בשלמותם  םשמעתי את תדריך הממונה על הבטיחות במועצה, הבנתי אותם במלואם, ואני מתחייב למולא
 וכרוחם.

 
לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה/או חלקם לפני מבלי לפגוע באמור  .2

 אצל הממונה על הבטיחות במועצה. רתי את תדרוך בבטיחותפסוטה
 

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן התדריך שאקבל, ואוודא שהם הבינו את כל הכתוב בו  .3
 וינהגו ויעבדו לפיו.

 
אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלמותם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות לשלמותו  .4

לי. הנני משחרר את המועצה מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי הציוד או כלפי ותקינותו של הציוד מוטלת ע
צד ג'. כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. אני מצהיר כי כל 

 עובדיי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בביטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה.
 

התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים לביצוע הנני מתחייב לבצע את  .5
ההתחייבויות נשוא המכרז והחוזה, אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, 

הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע העבודות 
 אותים.בתנאי בטיחות נ

 
הנני מודיע לחשיבות העליונה שמייחסת המועצה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות ואני  .6

מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות, גהות ובטיחות אש, 
דהאו, לרבות מי מטעם ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן 

 המועצה.
 

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא חוזה זה על פי כל דין ובפרט בהתאם להוראות חוק  .7
 1970 –ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ התש"ל  1954 –ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 והתקנות על פיהם.
 
 

 ה:_________________________שם:_______________________ חתימ
 

 )אדם, חברה, שותפות, אחר(: ________________________________________ )נא לפרט(
 

 ת.ז. / ח.פ.: ____________________________________________________________
 

 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות
מטעם המועצה, מאשר כי הקבלן החתום מעלה,  אני ___________________,הממונה על הבטיחות

 עבר אצלי תדריך בטיחות בנושאים הבאים:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  
 

 חתימה:____________________________ תאריך: ____________________________


