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 12/2022מכרז פומבי מס'  :הנדון
 

 2022לאירוע כריסמס מרקט הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי אבטחה 
 
 

בחודש דצמבר הקרוב בין התאריכים אירוע הכריסמס מרקט אשר יתקיים  לרגל
)להלן:  המועצה המקומית פסוטה( , "האירוע")להלן:  30/12/22עד22/12/22

 ומבקשת לקבל הצעות מחיר למתן שירותי אבטחה  ("המזמין" ו/או"המועצה" 
 במהלך האירוע.

 
 תנאי סף

 
 הסףתנאי  בכלזכאים להגיש הצעות אך ורק מציעים אשר הצעותיהם עומדות 

 המפורטים להלן:
 

המציע הינו תאגיד רשום -ככל שהמציע הינו תאגיד, אזי -התאגדות כדין  .1
 המציע רשום כעוסק מורשה. -כדין בישראל; ככל שהמציע הינו עוסק, אזי

 

( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון 10בעשר ) -הליכים פליליים .2
נו תאגיד( לא , לא הורשע המציע ו/או )ככל שהמציע הילהגשת הצעות

הורשעו נושאי המשרה במציע, בעבירה פלילית וכן, נכון למועד האחרון 
להגשת הצעות, לא מתנהלים נגד המציע ו/או )ככל שהמציע הינו תאגיד( 
נגד נושאי המשרה במציע, הליך משפטי ו/או חקירה בעבירת רשלנות ו/או 

 עבירות על טוהר המידות.

 

ציע הינו גורם מוסמך על פי כל דין למתן המ –ניסיון במתן שירותי אבטחה  .3
לכל הפחות  שנתייםשירותי אבטחת אירועים והינו בעל ניסיון פעיל של 

 מחויבתאינה במתן שירותי אבטחה לאירוע כאמור. מובהר כי המועצה 
 לבחור במציע בעל הוותק והניסיון המירבי מבין כל המציעים.

 

עסיק מאבטחים ו/או לההקבלן מתחייב כי לשם מתן שירותי האבטחה  .4
שנה, ובכפוף להצהרת בריאות  55מיומנים שגילם לא יעבור את שומרים 

 . מרופא המשפחה שאותו מאבטח יכול למלות את תפקידו
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 אישורים הנדרשים מהמציע על פי דין: .5
 

המציע הינו בעל רישיון בתוקף מאת שר הכלכלה והתעשייה, לפעול  .א
כמשמעות מונח זה בחוק העסקת עובדים על ידי "קבלו שירות" -כ

 .1996-קבלני כוח אדם, התשנ"ו

 

המציע הינו בעל רישיון בתוקף לקיום משרד לשירותי שמירה  .ב
וארגון שירותי שמירה מאת וועדת הרישוי עפ"י חוק שירותי 
שמירה, וכן הינו בעל רישיון מיוחד בתוקף לאחזקת כלי נשק לפי 

 חוק כלי הירייה.

 

הינו בעל כל האישורים כנדרש על פי חוק עסקאות גופים  המציע .ג
, כשהם בתוקף נכון למועד האחרון להגשת 1976-ציבוריים, תשל"ו

 הצעות.

 

המציע, וככל שנדרש גם בעל הזיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק  .ד
 -ב ו2גופים ציבוריים(, עומדים בכל התנאים הנדרשים בסעיפים 

 ורם המספק שירות לגוף ציבורי.לחוק גופים ציבוריים מג 1ב2

 

המציע ובעל הזיקה למציע מקיימים את כל החובות החלות על  .ה
המציע על פי כל דין בקשר לשמירת זכויות עובדי המציע, לרבות 
מוכח צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים בענף השמירה, 

 .האבטחה וה
 

 כללי

 

 לוחות זמנים להליך המכרז: .6
 

 ריךהתא הפעילות
 16/11/22 מועד פרסום המכרז

 21/11/22 מועד סיור מציעים
 25/11/22 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

 28/11/22 מועד אחרון להגשת ההצעות
 
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות , על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות ו/או  .7
לדחות כל אחד מהמועדים המנויים לעיל, על ידי פרסום הודעה מתאימה , 
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כל טענה , דרישה  מהמצעיםבאתר האינטרנט של המזמין, לא תהיה למי 
 ו/או תביעה בשל כך.

 

המזמין יהיה רשאי להעדיף קבלן שהוא תושב פסוטה ובלבד שהצעתו לא  .8
 מהמחירים שהוצעו ע"י המציע הזול בהליך זה.  3%מעל תעלה 

 

המזמין אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי, לרבות אינו מתחייב לקבל את  .9
ההצעה הזולה ביותר, והוא שומר לעצמו את הזכות שלא להיענות להצעה 

 כלשהי.

 

הא רשאי , אך לא חייב, לפסול הצעה, אשר לדעתו, לפי שיקול המזמין י .10
דעתו הבלעדי, הינה חסרה ו/או מוטעית ו/או מבוססת על הנחות בלתי 
נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז ו/או בלתי סבירה ו/או 

 תכסיסנית.

 

המזמין יהא רשאי לבקש מהמציעים ו/או מכל צד שלישי, הסברים ו/או  .11
/או נתונים נוספים, לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים מסמכים ו

נוספים לגבי ההצעות, וכן להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן 
אחרים הדרושים למזמין לצורך קבלת החלטתו. המזמין יהא רשאי  םפרטי

שלא לדון ולפסול הצעה של מציע אשר לדעתו אינו משתף עמו פעולה 
 לביצוע הבירורים כאמור לעיל. באופן מלא בכל הנוגע

 

כל מציע מתחייב להודיע למזמין בכתב, על כל שינוי בפרט מהפרטים  .12
שמסר למזמין במסגרת מסמכי המכרז, וזאת מיד עם קרות השינוי כאמור. 
במקרה האמור, המזמין יהא רשאי , אך לא חייב, לפסול את הצעתו של 

 קול דעתו הבלעדי.המציע במידה וימצא לנכון לעשות כן, על פי שי

 

נתגלו בהצעות טעויות סופר ו/או טעויות חשבוניות, רשאית וועדת  .13
המכרזים של המזמין לתקנן. הודעה על התיקון האמור תימסר למציע 

 בכתב.

 

המזמין יהא רשאי, לאחר שנתן למציע הזדמנויות להשמיע את טענותיו,  .14
עבר שלילי שלא לדון ולפסול את הצעתו של מציע אשר למזמין ניסיון 

 בהתקשרויות קודמות עמו. 

 
 פרסום המכרז

 

הודעה על פרסום המכרז תינתן בשני עיתונים יומיים נפוצים, אחד בשפה  .15
 העברית והשני בשפה הערבית.
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מסמכי המכרז וכן הבהרות ו/או תיקונים למסמכים האמורים )ככל  .16
 שיהיו(, יפורסמו באתר האינטרנט של המזמין.

 
 סיור מציעים

 

סיור מציעים באתר בו אמור להתקיים האירוע ובכלל זה בכפר, יתקיים  .17
את ההגעה לסיור המציעים יש לתאם עם  -10:00בשעה  2202/11/12ביום 

 . 052-5531301, בטל':  רוזי איובמר איש הקשר מטעם המזמין : 

 

 על כל מציע להעביר לאיש הקשר מטעם המזמין, במייל .18
(rozyay@walla.co.il)ת המשתתפים בסיור המציעים מטעמו , את רשימ

הרשימה כאמור תכלול גם את   16:00בשעה  25/11/22עד ולא יאוחר מיום 
 מספר הטלפון הנייד של כל אחד/ת מהמשתתפים האמורים.

 

ההשתתפות בסיור המציעים היא חובה ומהווה אחד מתנאי הסף  .19
 להשתתפות במכרז.

 
 מועד האחרון להגשת הצעות

 

 11/2222/ניתן יהיה להגיש הצעות למכרז יהא ביום  המועד האחרון שבו .20
 (."המועד האחרון להגשת הצעות")להלן:  0021:עד לשעה 

 

כל הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, לא תיחשב כהצעה  .21
 במסגרת המכרז ולא תיבחן במסגרת המכרז.

 

את בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות, המזמין ראי יהיה לדחות  .22
המועד האחרון להגשת הצעות. דחה המזמין את המועד האחרון להגשת 
ההצעות , יפרסם על כך הודעה באתר האינטרנט שלו, והמועד החדש 
 שיקבע על ידי המזמין, ייחשב לכל דבר ועניין כמועד אחרון להגשת הצעות.

 
 התחייבות הקבלן/המציע

 

יעסיק מאבטחים שהינם  וההקבלן מתחייב כי לשם מתן שירותי האבטחה  .23
 עובדיו ויעמדו בכל הדרישות כמפורט להלן: 

 
 
 

  .שנה 55גיל עד  .א
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 16, בודקים ביטחוניים 30,(אחראי משמרת)  אחמ"שים 3העסקת  .ב
 .בכל זמן נתון באירוע, סדרני הכוונה ותנועה

 

מובהר בזאת כי מספרי העובדים בכל זמן נתון במהלך האירוע  .ג
עלולים להשתנות וזאת בהתאם לדרישת ושיקול דעת 

 המועצה/המזמין.

ן ובעל כושר גופני תקין המאפשר מצב בריאות , פיזי ונפשי , תקי .ד
 ביצוע משימות אבטחה )מעבר פסיכולוג( . 

, הכוללת קריאה ודיבור ,  והערבית ידיעה טובה בשפה העברית .ה
ברמה שתאפשר בדיקת תעודות רישום נכנסים ויוצאים ודיווח על 

 אירועים. 

והתקנות על פיו , לשאת  1949מורשה לפי חוק כלי הירייה , תש"ט  .ו
 נשק שבבעלות הקבלן . 

)שלושים(  30-ממוצע שעות העבודה הכולל לכל מאבטח לא יחרוג מ .ז
 , במהלך כל האירוע.שעות נטו

 נושא אקדח )בבעלות הקבלן(.  .ח

 בעל יכולת וכישורים לטיפול בסדר ציבורי. .ט

מסודר וייצוגי כולל גילוח בכל על המאבטח ו/או שומר להיות  .י
 בוקר.

מובהר בזאת שחל איסור על שימוש בנשק פרטי ו/או צבאי ו/או  .יא
 משטרתי . 

 
 שומרים , על חשבונות והוצאותיו  להקבלן מתחייב לספק למאבטחים ו/או  .24

 פריטי לבוש ואבטחה כדלקמן:       
 

 תלבושות אחידה הכוללת סמל קבלן לזיהוי החברה. .א

  למזג אוויר קיצוני/סוער )גשם, רוח וכו'(. ביגוד שמתאים .ב

 תג זיהוי עם פריטים אישיים.  .ג
חגור מלא ומאובזר הכולל: שרוך אבטחה לנרתיק האקדח , תרסיס גז  .ד

 מדמיע ומחסנית נוספת בפנדה מתאימה. 
 

 התמורה אשר תשולם לזוכה
 

 המזמיןלהלן הצעת  פאושלית. אינהתמורה אשר תשולם למציע הזוכה ה .25
 .עוריאב שירותי שמירה , אבטחהלהפעלת 

 
 על הקבלן למלא את הצעתו בטבלה הרצ"ב :  .26
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 הצעה סופית מחיר בסיס ללא מע"מ סוג השירות
  ____________________ אחראי משמרת

 ____________________  
  ____________________ בודק ביטחוני

  ____________________ סדרן הכוונה ותנועה
 

** הרישום בטבלה הנ"ל ייעשה בדיו כחול והמציע ירשום את סך המחיר 
 .ואת הצעתו הסופית במקום המיועד לך בטבלה

 

זמין להתקשר עם זוכה אחד ממבלי לגרוע מזכויות המזמין, בכוונתו של ה .27
 בלבד.

 

מיום  00בתוך שוטף + התשלום בגין שירותי האבטחה מובהר בזאת כי  .28
 הגשת החשבון על ידי הזוכה למזמין.

 
 ערבות קיום

 

על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי  .29
)עשר אלף( שקלים חדשים, ₪  10,000טובת המזמין, בסך של להדירה, 

צמוד למדד, בנוסח הערבות הבנקאית  בתוספת מס ערך מוסף כדין, כשהוא
המצורפת למכרז זה, וזאת להבטחת קיום הצעתו והתחייבויותיו על פיה, 
בהתאם למסמכי ההזמנה. המזמין יהא רשאי שלא לדון בהצעה שלא 

 תצורף לה ערבות הקיום.

 

שם המבקש בערבות הקיום יהא זהה לשם המציע והיא תהיה בתוקף עד  .30
 מהמועד האחרון להגשת ההצעות.חודשים )שלושה(  3לתום 

 

בלע לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למזמין על פי כל דין ו/או הסכם,  .31
המזמין היא רשאי לחלט את ערבות הקיום, כולה או חלקה, ו/או להציג 
דרישת תשלום על פי ו/או מכוח ערבות הקיום, בכל מקרה בו מציע חזר בו 

חייבויותיו בהתאם מהצעתו , כולה או חלקה ו/או לא מילא את הת
להוראות מסמכי ההזמנה , כולן או חלקן )לרבות התחייבויותיו על פי חזוה 

 ההתקשרות(.

 

ניתנת לחילוט על פי דרישה בכתב מאת המזמין  ערבות הקיום תהא .32
שתימסר לבנק מנפיק הערבות, ומבלי שהמזמין יידרש להציג לבנק האמור 

רישת החילוט ו/או לנמק על מסמך ו/או ראיה כלשהם נוספים בקשר עם ד
 את דרישתו.
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ערבות הקיום שהוגשה על ידי מציע שהצעתו לא זכתה תוחזר לאותו מציע  .33
 בסמוך לאחר שתישלח לו ההודעה בדבר תוצאות המכרז. 

 

ערבות הקיום שהוגשה על ידי זוכה תוחזר לו על ידי המזמין במועד שבו  .34
שעד לאותו מועד יחתום המזמין על הסכם ההתקשרות, וזאת בכפוף לכך 

הזוכה ביצע את כל התחייבויותיו על פי הזמנה זו לרבות מסירתה למזמין 
של ערבות הביצוע בהגדרתה בהסכם ההתקשרות. עד למועד האמור, 

 תשמש ערבות הקיום גם להבטחת כל התחייבויות הזוכה כאמור.
 

 אופן הגשת ההצעות
 

אשר תהא בשם כל מציע העונה על תנאי הסף יגיש הצעה אחת בלבד,  .35
המציע בלבד וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים 

 הצעות למכרז.

 

הצעת המציע תוגש באמצעות מעטפה אחת אשר עליה יירשם את מספר  .36
המכרז ושמו , מבלי לציין את זהותו של המציע. המעטפה תוכנס לתוך 

כלול את יום תיבת המכרזים ולמציע יינתן אישור על הגשת הצעתו אשר י
. היה והאדם המגיש את ההצעה אינו המציע עצמו, עליו ושעת ההגשה

להצטייד בייפוי כוח והרשאה חתום על ידי עו"ד לפיו אותו מציע מייפה את 
כוחו להגיש במקומו את המעטפה המכילה את מסמכי המכרז לתיבת 

 , דבר זה יירשםוהמכרזים. היה והמציע הגיש את הצעתו דרך שליח כלשה
 באישור ההגשה ויצולם העתק מתעודת זהותו של אותו שליח.

 

 לעניין הגשת ההצעה כאמור יחולו ההוראות כדלהלן: .37
 

ההצעה תכלול את כל מסמכי המכרז והנספחים הנדרשים, והיא  .א
תוגש, בהתאם לאמור בהזמנה, אך ורק על גבי מסמכי המכרז 
המקוריים בשלמותם, בלי לבצע בניסוחם המודפס כל תיקון, 
שינויים השמטה, הסתייגות, התניה או תוספת , למעט השלמת 

כחול ובעט בצבע הפרטים המיועדים להשלמה בכתב יד ברור 
. למניעת ספק, וועדת המכרזים של המציע תהא רשאית בלבד

לפסול הצעה שתכלול שינויים או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
, ולמציע לא תהא כל ללהתעלם מהשינויים כאילו לא נעשו בכל

 תביעה ו/או טענה בשל כך.

 

המציע ישלים במסמכי המכרז את כל הפרטים המיועדים להשלמה  .ב
צבע כחול בלבד ובכתב יד ברור או בהדפסה. מסמכי , בעט בעל ידיו

המכרז, וכן כל יתר מסמכי ההצעה, חייבים להיות חתומים על ידי 
המציע, הכל כנדרש על פי מסמכי המכרז. עמודים בהם יועד מקום 
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לחתימה ייחתמו בחתימה מקורית בשם מלא וכן בחותמת )ככל 
יחתמו בראשי שרלבנטי(. עמודים בהם לא יועד מקום לחתימה , י

 תיבות בלבד.

 

אין לכרוך את ההצעה והמסמכים הנלווים לה, אלא לתייקם  .ג
דף יהא נפרד לחלוטין מהדף הבא לאחריו  לבקלסר/דפדפת, כך שכ

 ללא כל חיבור או הידוק.

 

הגשת ההצעה תתבצע באמצעות הכנסת המעטפה האמורה לתיבת  .38
)במרכז המכרזים המיועדת לכך, הנמצאת במשרדי המזמין בפסוטה 

, בין  'ו – 'ב מ הכפר בסמוך לכנסייה ולמועדון הקשיש(, זאת בימי עבודה
  ועד לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות. 15:30עד  02:30השעות 

 

הגשת הצעה על ידי המציע תהווה , לכל דבר ועניין, הסכמה מצדו של  .39
המציע לכל ההוראות, התנאים וההתניות הכלולים במסמכי המכרז 

וע מלהעלות כל טענה, לרבות כי לא ידע ו/או לא הבין פרט והמציע יהא מנ
 ו/או תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ממסמכי המכרז.

 

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את אופניים,  .40
היקפם והמאפיינים של השירותים, וכן כל נתון ופרט מקצועי, משפטי, 

לדעתו של המציע, להליך המכרז, למתן כלכלי, עסקי או אחר, הרלבנטי, 
 השירותים על ידיו ולכלל התחייבויותיו של המציע על פי מסמכי המכרז.

 

מובהר בזאת, כי הצעת המציע תהא סופית ותעמוד בתוקפה, כהצעה בלתי  .41
 הדירה.

 
 מועד פתיחת ההצעות

 

בשעה  11/2222/ מועד פתיחת הצעות המשתתפים במכרז תהיה ביום  .42
המועצה או בכל מועד אחר עליו תודיע המועצה למקבלי במשרדי  12:00

 המכרז.
 
 

 דרך בחינת ההצעות
 

שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל אית, לפי שהמועצה תהא ר .43
ו/או לא להתחשב בהצעה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות 

 המפורטות במסמכי המכרז.
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ביותר או הצעה כלשהי,  המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה .44
והיא רשאית לבטל את המכרז בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה 

 במכרז ובלבד שטרם החל הזוכה בביצוע העבודה בפועל. 

 

בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז  .45
או כשוכה, אם הוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/

נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז או כל הוצאה ו/או נזק אחרים 
 בקשר עם השתתפותו במכרז.

 

המועצה זכאית להקטין או להגדיל את היקף החוזה בשיעור כל שהוא  .46
מהיקף העבודה שנמסרה למציע , לבטל פרקים וסעיפים שלמים מטעם 

ינוי במחירים כלשהו ועל פי שיקול דעת המועצה , וזאת בלא שיחול כל ש
 שנקבעו בהצעתו של המציע שזכתה.

 

בעת הדיון בהצעות, זכאית המועצה להתחשב בכושרו של המציע לביצוע  .47
העבודה או ביכולתו לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מעבודות 
קודמות שביצע המציע עבור המועצה ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב 
בותקו וניסיונו בעבודות דומות. מודגש בזה כי המועצה תהא רשאית 

הקודם ע המציע לצורך בחינת הצעתו, אף אם עבודות  לסמוך על ניסיונה
 אלה לא פורטו על ידו כחלק מניסיונו הקודם שך המציע במסמכי המכרז. 

 

פרטים נוספים ו/או הבהרות  מהמצעיםהמועצה תהא רשאית לדרוש  .48
 נוספות גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.

 
 המזמין על הסכם ההתקשרותחתימת הודעה על זכייה ו

 

לאחר בחירת המציע הזוכה כאמור, המזמין ישלח הודעת זכייה למציע  .49
הזוכה. רק לאחר שנתמלאו כל התנאים בפרק זה, כמפורט בהמשך להלן, 
תודיע המועצה לירת המשתתפים בדואר רשום על אי זכייתם במכרז וכן 

ל ידם בקשר תצרף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות אשר הומצאו ע
 עם השתתפותם במכרז.

 

מובהר כי חתימת המזמין על הסכם ההתקשרות עם הזוכה מותנית בכך  .50
הגורמים הרגולטוריים המוסמכים לתקצוב שיתקבל אישור סופי מ

י ככל שלא יתקבל אישור כאמור, המזמים כהאירוע, במידה ויש. מובהר 
טענה ו/או  יהא רשאי לבטל את המכרז, והזוכה יהא מנוע מלבוא בכל

תביעה בגין כך. במידה והאישור דנן לא יתקבל, הרי המזמין יהא רשאי 
להצעתו של המציע שזכה במכרז וליתר  ביותרלבחור את ההצעה הקרובה 

 המציעים לא תהא כל טענה, דרישה ו/או תביעה בשל כך.
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למען הסר ספק מודגש בזה כי גם, יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז  .51
הצעה שהגיש, כחתימה סופית ומחייבת ללא צורך בחתימות במסגרת ה

נוספות של הזוכה על מסמכי המכרז, ויראו את החוזה כמשתכלל עם 
קבלת ההודעה על הזכייה והיקף העבודה נקבע על ידי המועצה, והוצאות 

 הביול של החוזה יחולו במלואם על המציע.

 

יה, את כל ימים מקבלת הודעת הזכי 7הזוכה ימציא למזמין תוך  .52
המסמכים שעליו להמציא למזמין מכוח הסכם ההתקשרות עד ולא יאוחר 

 ממועד החתימה , כמפורט להלן:
 

 ערבות הביצוע כשהיא חתומה על ידי הבנק מוציא הערבות. .א
 

 אישור עריכת ביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחי הזוכה. .ב
 

ביטוחים  לא המציא הזוכה במועד ערבות ביצוע ו/או לא המציא אישור על
ו/או לא המציא כל מסמך אחר אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז 
לא ההודעה על הזכייה, רשאית המועצה לבטל את הזכייה של המציע 
המכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולמסור את העבודה למציע 

 הבא בתור.
 

 בכפוף לכך שהזוכה ימציא את כל האישורים והמסמכים שעליו להמציא .53
בהתאם למסמכי המכרז, המזמין ישלים את הפרטים הטעונים השלמה 
בהסכם ההתקשרות שנחתם על ידי הזוכה , ויחתום עליו באמצעות גורמיו 

 המוסמכים.

 
בהגשת הצעתו מסמיך המציע את המזמין, באופן בלתי חוזר, להשלים את 
כל הפרטים הטעונים השלמה כאמור. למניעת ספק, המזמין יהא רשאי 
להשלים את הפרטים בהסכם ההתקשרות כאמור ולחתום עליו כאמור, גם 
בטרם השלים הוכה את ביצוע התחייבויותיו עד לאותו מועד, כולן או 
חלקן, וזאת בלי שיהא בכך משום ויתור מצדו של המזמין על ביצוע 

 התחייבויות אלה או הסכמה לאי ביצוען.

 

עד חתימת נציגיו מועד החתימה על הסכם ההתקשרות יתוארך למו .54
 המוסמכים של המזמין על ההסכם.

 

הוראות הנ"ל יחולו בשינויים המחויבים גם ביחס להצעת הכשיר השני  .55
הבא אחרי המציע הזוכה, אם וככל שהמזמין יבחר לשנות את מעמדו 

 לזוכה כאמור לעיל.
 

 אופן ביצוע השירותים 
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 : האירועאבטחת  .56
 

ם שיועסקו על ידו באבטחת כי כל המאבטחי : הקבלן מתחייב הכשרה .א
בהתאם להוראות  וריענוןימים  6האירוע יעברו הכשרה בסיסית בת 

 משטרת ישראל כפי שיעודכנו מעת לעת . 

הקבלן מתחייב כי כל עובדיו באירוע ידווחו נוכחות )כניסה  :דיווח שעות  .ב
ויציאה( בזמן אמת , בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות לרבות במערכת 

( ובהתאם להנחיות קב"ט הרשות המזמינה ומשטרת ok2goהמשטרתית )
  ישראל .

בחוק ו/או בצווי  מובהר כי אין לחרוג ממכסת השעות היומיות שנקבעה .ג
. מובהר בזאת כי ההרחבה ו/או בהסכמים הקיבוצים ו/או בכל מקום אחר

הקבלן יישא בכל אחריות עבור כל חריגה בעניין זה ו/או במקרה של תביעה 
 ה מאת מי מעובדיו.ו/או דריש

 
 שונות

 

₪  1,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בתשלום בסך  .57
 למציע.שלא יוחזרו 

 

המציע מתחייב לשמור בסוד כל מידע וידיעה שיגיעו אליו  -שמירת סודיות  .58
אגב ביצוע המכרז. ללא הרשאה בכתב מאת המזמין לא ימסור המציע כל 
מידע או ידיעה כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך על פי הנחיות המזמין 

 לקבלה.
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור , כל מציע יחתום על הצהרה והתחייבות 
 ת בנוסח המצורף להזמנה זו.לשמירה על סודיו

 

כל מציע יחתום על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים,  -מניעת ניגוד עניינים  .59
בנוסח המצורף להזמנה זו, וככל שיש נסיבות שלדעת המציע מעלות חשש 
לקיומו של ניגוד עניינים, עליו לפרט זאת על גבי טופס ההתחייבות ובכתב 

 ידו.

 

 ייבויותיו, לעניין הימנעות מניגוד עניינים.הזוכה יידרש לקיים את התח .60

 

הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין, סכסוך ו/או חילוקי  –סמכות שיפוט  .61
דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או הנובע מהליך המכרז בהתאם להזמנה זו 
ו/או ממסמכי המכרז, לרבות בקשר לתוקפם, פרשנותם, ביצועם ו/או 

בחיפה, לפי סמכותם העניינית , ולהם הפרתם, תהא נתונה לבתי המשפט 
 בלבד.
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כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או  .62
הנובעות מהכנת ההצעה להגשתה ו/או תמחור השירותים ו/או ביטולו של 
המכרז מכל סיבה שהיא, תחולנה על המציעים בלבד. המציעים לא יהיו 

 הוצאותיהם כאמור. זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 אדגאר דקואר, עו"ד
 

 מ.מ. פסוטה ראש
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 مجلس فسوطه المحلي

FASSOUTA LOCAL COUNCIL 

www.fassuta.muni.il 
Fassoutacon@gmail.com  

 

 ۰٥١٥۲فسوطه              25170FASSOTAפסוטה     

 ٤۰-۰٤۰٥١٨٩/  ٨۰۲۲٥٨٩تلفون  Tel    04- 9870228/9871040טל'  

 ٤۰-٤۰٣۰٥٨٩تلفون / فاكس   Tel/fax    04-9870304טל/פקס     

 

13 

 

 
 

 טופס ערבות בנקאית לקיום מכרז
 

 לכבוד
 מ.מ.פסוטה 

 
 

"( בהליך הצעות המציעובקשר להשתתפותו של ____________________ )להלן: "    הואיל :
באירוע כריסמס  וה שמיר, ( עבור אבטחת"המכרז" :מחיר/מכרז מס' ____________ )להלן

₪ ( עשר אלף ₪ )  10,000בפסוטה . על המציע להמציא לכם ערבות בנקאית בגובהה  מרקט
 וזאת כערבות למילוי תנאי המכרז ולחתימת החוזה על ידי המציע על פי דרישתכם . 

 
 ומתן הערבות האמורה הינו תאי עיקרי להשתתפות במכרז . והואיל 

 
 אשר על כן : 

 
בתמורה להסכמתכם לקבל את ערבותנו זו , וע"פ בקשת המציע הרינו ערבים בזאת  .1

אשר נהיה חייבים לשלם ₪ ( )עשר אלף ₪  10,000כלפיכם בעד המציע בסכום כולל של 
שה , ובגובה שיצוין בדרישה , ימים מקבלת הדרי 3לכם ע"פ דרישתכם בכתב , בתוך 

  .מבלי שתהיו חייבים להוכיח בצורה כלשהיא את זכותכם לקבלת הסכם הנ"ל

 

 עצם דרישתכם כאמור לעיל , תחייב אותנו בתשלום הסכום הנקוב בדרישה האמורה .  .2

 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י  .3
_______  טטיסטיקה ולמחקר כלכלי על בסיס מדד חודש הלשכה המרכזית לס

 שיפורסם ביום _______ . 

 

ערבותנו זו הינה ערבות אוטומטית בלתי מותנת וצמודה , תקופה של הערבות היה  .4
חודשים יום דהיינו מיום _______ ועד ליום __________ ועד בכלל .  3לתקופה של 

. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה  לאחר תאריך זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת
 להישלח אלינו בדואר או להימסר במסירה אישית לידינו עד לתאריך הנ"ל . 

 

נאמר במפורש כי לא תהיו חייבים להגיש תביעות משפטיות נגד המציע ו/או לפנות  .5
 תחילה בדרישה למציע , בטרם תדרשו מאתנו כל תשלום לפי ערבותנו זו . 

 
 
 

           _______________                            ___________________         
______________ 

 תאריך                                    שם החתום ותפקידו                              חתימת הבנק     
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