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 'אמסמך 
 יהוד מונסוןת  יעירי

   17/2022מס' פומבי  מכרז 

 מונסון-בעיר יהוד כלי אצירה   לאספקת 
 

 הזמנה להציע הצעות 
 

יהוד )להלן:  -עירית  הצעות    ("העירייה"מונוסון  בזאת  יהוד    לאספקת מזמינה  בעיר  אצירה   מונסון  - כלי 
   .הכול כמפורט במסמכי המכרזמסוגים שונים לצורך איסוף פסולת 

בכתובת    העירייה  של  האינטרנט  באתר  תשלום,  ללא  לרכישתם,  קודם  המכרז  במסמכי  לעיין  ניתן 
 MONOSSON.MUNI.IL-WWW.YEHUD  . 

,  6את חוברת המכרז ניתן לרכוש באמצעות אתר האינטרנט של עיריית יהוד מונוסון מרח' מרבד הקסמים  
 שלא יוחזרו בכל מקרה. ₪  2,000מונוסון בעבור סך של  - יהוד

 
את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע כנדרש, יש להכניס למעטפה סגורה ללא  

 סימני זיהוי של המציע עליה מצוין מספר ושם המכרז בלבד. 

 
העירייה   12:00בשעה    24.5.2022 את המעטפה יש להפקיד במסירה אישית עד ליום   של  המכרזים  בתיבת 

 ה ראשונה בבניין העירייה. , קומ 113הממוקמת בחדר 
 משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המציע.

 
 הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תיפסל ולא תובא לדיון.

 
03-, ניתן לברר קבלה בטלפון:    mo.org.il-michrazyahud@yeלשאלות ניתן לפנות לגב' רחלי זרחי במייל  

5391249 . 
 
 

 __________________ 
 יעלה מקליס, ראש העיר    

 מונוסון -עיריית יהוד     
  

http://www.yehud-monosson.muni.il/
mailto:michrazyahud@ye-mo.org.il
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 'במסמך 

 מונסון  -יהוד ת  יעירי

 17/2022מס' פומבי  מכרז 

 מונסון   -בעיר יהוד כלי אצירה   לאספקת 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 נשוא המכרז  .1

"  -יהוד  עיריית .א )להלן:  בתחום    כלי אצירה  לאספקת"( מזמינה בזאת הצעות  העירייהמונוסון 
 שיפוטה של העירייה. 

העבודות תבוצענה על פי הנחיות העירייה וכמפורט במפרט הטכני המצורף )הכולל תכנית עבודה(   .ב
 למסמכי המכרז.  כמסמך י"א

כוללות, .ג כלים  אספקה   העבודות  של  והצבה  שונים    הובלה  בבתי    אשפההחדרי    כללמסוגים 
  למפעל מחזור מאושר   –   אשפה ופינוי כלי האצירה הקיימים בחדרי ה,  המגורים ברחבי העיר

, "העבודות" :  בהתאמה  הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם )להלןבהתאם לדרישות העירייה  
 . ("הכלים", "הטובין"

כ  בכוונת העירייה .ד  כמפורט בכתב   כלים  5,000  -להזמין טובין מכוח המכרז בהיקף משוער של 
  מסמכים אלו אין ב. מובהר כי  למסמכי המכרז  במסמך יב'הכתובות המפורטת  רשימת  הכמויות ו

בכדי למצות את כל הכמויות והכתובות הנדרשות. העירייה שומרת על זכותה להוסיף או לגרוע   
 מטבלת הכתובות והכמויות על פי שיקול דעתה, צרכיה ותקציבה. מעת לעת  

 בין היתר: ות העבודותמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כולל .ה

מסוג    ליטר  240/360/770/1100כלי אצירה בנפח של    5,000  -של כמשוערת  והצבה    אספקה (1
, בצבע אפור עם לוגו העירייה וכיתוב "עיריית יהוד  פוליאתילן או מיכל פח או אלומיניום

 . וכל ההוראות המפורטת בהסכם ונספחיו   יא'מסמך   -במפרט הטכני כמפורט   מונסון",

 . 2022תאריך יצורם החל מחודש מאי אשר  ו כלים חדשיםי יה אצירההכלי  (2

פי הזמנות    קבלןל  קבלןעל ה (3 על  ימי    60תוך    יםהנדרש  יםיעדעבודה אל ההאת הטובין 
ת הטובין יהא עד לתום  ספק. המועד לסיום אלכל היותר  ת העבודההזמנקבלת  מ  עבודה

 מיום תחילת העבודה אלא אם אושר אחרת במפורש ובכתב על ידי המנהל. יום  60

יביא את הכלים אל מחסן העירייה לצורך קבלת אישור קליטת   קבלןהטרם הצבת הכלים   (4
אין באישור קליטת הכלים משום אישור  יודגש כי    .ייההכלים על ידי מורשה מטעם העיר

 . עירייההכלים על ידי הלבדיקת 

עבור טיב הכלים, שבר שנים ממועד הצבת הכלים,    5אחריות לטובין שסופקו למשך  מתן   (5
 . UVאו סדק, איכות הצירים ועמידה בתקן 

ימנה נציג מטעמו אשר ישמש כאיש קשר לצורך ביצוע ההסכם. איש הקשר יעמוד   קבלןה (6
ונדרשת סגירת   ככל    .דיווח שוטף  מסירת,  וף עם העירייה לצורך מתן הנחיותבקשר רצ
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משטרת ישראל או כל   תאומים עם  יבצע  קבלןנציג ה  או חסימות דרכים כלשהןכבישים  
 . גורם הנדרש על פי דין

את הטובין    קבלןמחויב ל  קבלןהמציע שאינו יצרן הטובין יצרף להצעתו את שם היצרן.   (7
תאפשר  זה  בתנאי  עמידה  אי  ההתקשרות.  תקופת  כל  לאורך  בהצעתו  שציין  מהיצרן 

 לבטל את החוזה.   עירייהל

 למפעל מחזור מאושר  –אשפה בחדרי הכיום פינוי כלי האצירה הקיימים   (8

להיקף .ו מתחייבת  אינה  טובין,    העירייה  רכישת  של  היקף    כלשהו  כפוף  וכי  לצרכי  הרכישה 

או מי מטעמה  העירייה רשאית לבצע העבודות או חלקן באמצעות עובדיה, . בהולתקצי  העירייה
לזוכה במכרז לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, מכל עילה  לפי ראות עיניה.  

 .   רכישת הטובין והעבודות בפועלשהיא, כלפי העירייה בגין היקף 

בקיומו של תקציב מאושר על ידי גזברות העירייה וכן בקבלת כל  יודגש כי קיום המכרז מותנה   .ז
ה והגופים האחרים אשר אמורים לממן  האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשל 

 או להשתתף במימון ביצוע העבודות, ככל שישנם.   

יהיה לעירייה תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים   .ח במקרה בו לא 
התקציביים ו/או ההרשאות לביצוע העבודות כמפורט לעיל, היא תהא רשאית לצמצם את היקף  

ימים, ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה    30העבודות ו/או לבטל את ההתקשרות בהתראה של  

 עקב כך.  

קשרות עם הזוכה הינה לשנתיים החל מיום חתימת ההסכם ע"י שני הצדדים. מבלי  תקופת ההת .ט
תוקף   את  להאריך  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  תהא  העירייה  לעיל,  מהאמור  לגרוע 
ההסכם בשלוש שנים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם, כך שתקופת ההסכם המקסימלית  

 שנים סה"כ.  )לרבות הארכות( לא תעלה על חמש

הזוכה בכל עת    קבלןאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של העירייה לבטל את ההתקשרות עם ה .י
יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט    30במהלך תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת  

 בחוזה. 

יהיו    ההסכם)ששת( החודשים הראשונים לאחר חתימת    6על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי   .יא

בכל שלב במסגרת    קבלןתקופת ניסיון )להלן: "תקופת הניסיון"( והעירייה תהא רשאית להודיע ל
לא    קבלןהיום מראש, ככל שלפי שיקול דעת המנהל,    14תקופה זו על הפסקת ההתקשרות עמו,  

  עמד בהתחייבויות הנקובות בהסכם, לשביעות רצון המנהל.

זו, העירייה תהא ר .א הזוכה ולהתקשר עם    קבלןהשאית לסיים את ההסכם עם  במהלך תקופה 
אשר הוכרז ככשיר שני ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לנהוג בכל דרך אחרת העומדת לה    קבלןה

 על פי דין. 

דומות   .ב עבודות  או  העבודות  ביצוע  על  בלעדיות  כל  תוענק  לא  במכרז  לזוכה  כי  בזאת  מובהר 
נפרד/ים מכרז/ים  לפרסם  רשאית  תהא  או    והעירייה  המכרז  נשוא  העבודות  לביצוע  נוספים 

ככל   נוספים,  מכרזים  לאותם  גם  הצעה  מלהגיש  מנוע  אינו  זה  במכרז  הזוכה  דומות,  עבודות 

 שיפורסמו. 
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 מסמכי המכרז  .2

 מסמכי המכרז: מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד,    ,המסמכים המפורטים מטה

 הזמנה להציע הצעות.  -   מסמך א'

 . תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -    מסמך ב'

 . הצעת המציע( 1)   -  'גמסמך 

 העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר.הצהרה בדבר  ( 2)   

 חוזה.   -  מסמך ד'

 בנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע. נוסח ערבות ( 1)  - 'המסמך 

     .ביצוע החוזהלהבטחת  הבנקאית ערבותה( נוסח 2)                                             

     קיום ביטוחים.אישור  נספח ביטוח ו               - מסמך ו'

    . 1976- ציבוריים, התשל"ועסקאות גופים לפי חוק  תצהיר   - 'זמסמך 

 נספח בטיחות כללי.     -מסמך ח' 

   הצהרת בטיחות.              -מסמך ט'   

 .1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג   -  מסמך י '

 מפרט טכני.    -  מסמך יא'

 כמויות  ( כתב 1)   – מסמך יב'

 רשימת כתובות להצבת כלי האצירה.  (2)

 5.א.3לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף הצהרה ( 1)  - 'גמסמך י

 7.א.3הצהרה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ( 2)

   הסכמה/ אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז.  -  'דמסמך י

 רשימת מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו.    - 'טומסמך 

 תנאי סף  –  השתתפות במכרז .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםכל רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד ב .א

  במקור עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס   (1
 .קיד השומהפמטעם 

אישור  בבתצהיר ו   נדרש, כ 1976 -עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  מציע ה (2
 (. 2)ז'-( ו1)'המצורפים למסמכי המכרז כמסמכים ז
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 מציע שרכש את מסמכי המכרז. (3

ה)  מציע (4 מסמך  בנוסח  במכרז,  להשתתפות  בנקאית  ערבות  ובהתאם  1שצירף  במדויק   )
 להלן. 8להוראות סעיף 

   או יבואן של כלי האצירה.ו/מורשה   ספקאו ו/יצרן   שהוא מציע (5

 על פי דין.  עסקים רישיוןבמציע המחזיק  (6

מוכח  מציע   (7 ניסיון  השנים  אחת    שנה  לפחותשל  בעל  חוזה  2022  עד  2019מתוך  פי  על   ,
סה"כ    כלי אצירה   3,750של לפחות    אספקה יות מקומיות לפחות, לוהתקשרות עם שלוש רש

  .)במצטבר( יש לצרף אישור בדבר אספקה בפועל של כלי האצירה עבור שלושת הרשויות

   .840EN אירופאי  התקן  ה תו תקן תקף של  מתאימים להטובין אותם מציע המציע   (8

 מציע  שהצעתו עומדת  בכל תנאי המפרט הטכני.   (9

על ידי ישות משפטית אחת וכל המסמכים והאישורים, יהיו  יובהר כי על כל הצעה להיות מוגשת   .ב
 על שם אותה ישות משפטית בלבד.

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,   .ג
כי   לפי  נדרש  ההארכה,  החוזה/  תקופת  כל  במשך  וכן  ההצעה  הגשת  במועד  תקפים  יהיו  אלו 

 העניין. 

יובהר, כי הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל ע"י   .ד
 ועדת המכרזים. 

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור .ה
ולדרוש מהמציע להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיותו,  
יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע העבודה נשוא המכרז וכיו"ב' )לרבות המלצות(. המציע יהיה  
חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור  

סבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף  מסמך ה
 לפסול את ההצעה. 

 הצהרות המציע  .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי  יהגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא  .א
כל הנתונים,  בחן את  קיבל את מלוא המידע הנדרש,  המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע  

והסכים להם בהתאם   לביצוע העבודותמבין ויודע את כל התנאים הנדרשים  הפרטים והעובדות,  
תקנים הנדרשים,  ה  להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות,

נשוא המכרז,  לביצוע העבודות    ותהמקצועיות והאחרות הדרוש  יכולותהכישורים וה   כוח האדם,
בצע  וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לכי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 

   הכל כמפורט במסמכי המכרז.  - את העבודות נשוא המכרז

מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה,  הגשת ההצעה מטעם המציע    .ב

 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.
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ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  כ  .ג
, לא תתקבל לאחר  במסמכי המכרזעל נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע    חוזה מפרטי המכרז ו/או ה 

 עת המציע. הגשת הצ

  המציע מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של המציעים אחרים לראות את הצעתו   .ד
אין לו כל התנגדות לכך, והוא נותן רשות מראש להראות את הצעתו, לאחר קבלת החלטה סופית  
של ועדת המכרזים. במידה והמציע מתנגד לאמור לעיל, עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי  

צעתו אלו סעיפים לדעתו, הינם חסויים ואת הנימוקים לכך. עם זאת מובהר למציע כי שיקול  ה
הדעת להראות את הצעתו מסורה לוועדת המכרזים והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה  

מודגש כי ככל שיסומנו ע"י המציע חלקים מסוימים בהצעתו כחסויים, אותם חלקים  אינו חסוי.  

 ם אחרים יהיו חסויים מפניו. בהצעות של מציעי

 גויות יאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז.  .א

העיריה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי   .ב

 , ולפסול את הצעת המציע. חוזההמכרז/ה

 הבהרות  .6

מובהר בזאת,    שעל המציע לבצע.  עבודותמטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף ה  מסמכי המכרז .א
עבודות אחרות גם בהתאם להנחיות המנהל מטעם  כי מלבד מסמכים אלו יחויב הזוכה לבצע  

 .העירייה ו/או מי מטעמו

ידי   .ב על  יועברו  המכרז  מסמכי  בין  התאמה  אי  שגיאה,  סתירה,  בדבר  טענות  הבהרה,  שאלות 
בכ להמציעים  אלקטרוני  דואר  באמצעות  )להלן:  michrazyahud@ye-mo.org.il תב, 

 ימים קלנדריים לפני תום המועד להגשת הצעות.   7-"הממונה" או "המנהל"(, וזאת לא יאוחר מ 

ל הגברת רחלי זרחי,  לכתובת הנ"ל אצ את קבלת הדואר האלקטרוני שנשלח    יש לוודא טלפונית   .ג
 . 03-5391254בטלפון : 

 בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן: Wordשאלות יוגשו בפורמט של קובץ ה .ד

 
 

 

 

המציעים  מסר המציע לממונה הודעה בכתב כאמור לעיל, ימסור הממונה תשובות בכתב לכל   .ה
תהא סופית. איחור בקבלת התשובה מצד המנהל ו/או מי מטעמו או אי קבלתה  תשובתו  במכרז,  ו

לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים  
 ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר. 

 השאלה/בקשת ההבהרה  מספר העמוד והסעיף במכרז  מס' סידורי 

   

   

   

mailto:michrazyahud@ye-mo.org.il


 

8 

 

ודם למועד הגשת ההצעות למכרז, ליתן  מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך הממונה, בכל עת, ק .ו
מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן על ידו לכל מי  

 שרכש את מסמכי המכרז.  

כמו כן, העירייה רשאית בכל עת, גם קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים   .ז
 תשובה לשאלות מציעים. ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או ב

השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל   .ח
המציעים בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה, לפי הפרטים שיימסרו על ידי המציעים ויפורסמו  

 באתר העירייה. 

בכתב וישלחו לכלל המציעים    נתנו על ידי המנהלירק הסברים ו/או הבהרות ו/או תשובות אשר י  .ט
 יחייבו במסגרת המכרז.   

כל מציע נדרש לצרף להצעתו את התשובות ו/או ההבהרות שימסרו על ידי המנהל, כאמור לעיל   .י
ותיקונים שיינתנו    )אף אם ידו( ותשובות, הבהרות  על  לא היו אלה תשובות לשאלות שנשאלו 

 כאמור בסעיף זה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 מסמכים  .7

 כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(: .א

 . דת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מתעו (1

מטעם   (2 במקור  מס  ניכוי  על  השומהאישור  רשות    פקיד  של  המקוונת  המערכת  מתוך 
 .  מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(העתק מאושר למקור )  המיסים

  – גופים ציבוריים, התשל"ו    לפי חוק העסקאות  על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  אישור (3
1976 . 

למסמכי    1ז'מסמך    בנוסח,  1976  –  ו"התשל ,  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  תצהיר (4
 המכרז.

 . במדויק  המכרז למסמכי 1'ה מסמך בנוסח להשתתפות במכרז,  בנקאית ערבות (5

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.  (6

 . 1מסמך יג'על גבי  5.א.3הוכחת עמידה בתנאי סף ל פירוט בצירוף אסמכתאות   (7

 על המציע לצרף העתק רישיון עסק כנדרש .  6.א.3הוכחת עמידה בתנאי סף  ל (8

 . 2ג'מסמך יעל גבי , 7.א. 3לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף פירוט ואסמכתאות  (9

 תו תקן כנדרש . התאמה ל על המציע לצרף העתק   8.א.3הוכחת עמידה בתנאי סף  ל (10

קטלוג ומפרטים טכניים של כל על המציע לצרף  , 9.א.3ורך הוכחת עמידה בתנאי הסף לצ (11
  הוראות תפעול, הוראות אחזקה והוראותהמידות,    לרבות פירוט דגם מהטובין המוצעים,  

 .  בטיחות של כל אחד מהפריטים הנ"ל

 .1מסמך ג'הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר, בנוסח  (12
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 . 'ג מסמךבנוסח   הכספית ההצעה מסמך (13

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.   (14

 במדויק.  1בנוסח מסמך ה'ערבות בנקאית מקורית  (15

 . מסמך ו'אישור קיום ביטוחים בנוסח  (16

 מלא וחתום ע"י המציע. מסמך ט'הצהרת בטיחות בנוסח  (17

ל ידי  מלא וחתום ע מסמך יד'בנוסח  הצהרה בדבר חשיפה/אי חשיפה של מסמכי המכרז, (18

 המציע. 

 ידי המציע כנדרש .  עלכשהם חתומים וההסכם בשני העתקים כל מסמכי המכרז  (19

 מסמך/י ההבהרות שהוצאו, אם הוצאו, בקשר עם המכרז, חתומים על ידי המשתתף.  (20

את   עליו לצרףתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן,  ם המציע הוא  א (21
 המסמכים הבאים: 

 ידי רשם החברות. צילום תעודת ההתאגדות מאושר על   (א

אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות   (ב
התאגיד, כי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד  
ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע  

 י ההתאגדות.העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכ 

 שמות מנהלי התאגיד. ( ג

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.  (ד

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.  (ה

לצרף  (22 עליו  אופן,  באותו  להתאגד  לו  מאפשר  שהדין  ובתנאי  שותפות,  הינו  המציע  אם 
אישור עו"ד/ רו"ח השותפות כי ההשתתפות במכרז וביצוע העבודות נשוא המכרז הינם 

 בהתאם למטרות השותפות ואישור בדבר זכויות החתימה בשם השותפות  

 :המציע רשאי, אך לא חייב, לצרף להצעתו מסמכים כדלקמן .ב

יצרף  (1 זו,  עובדה  בשל  העדפה  לו  תינתן  כי  ומעוניין  אישה"  בשליטת  "עסק  שהוא  מציע 
משמעות כל המונחים, לרבות "אישור" ו"תצהיר"    –להצעתו אישור ותצהיר. בפסקה  זו  

 . 1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2היא כמשמעותם בסעיף 

)העדפת  כמשמעותם בתקנות  הארץ  תוצרת  טובין  הינו בעל    אשר  מציע (2 חובת המכרזים 
, ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו, יצרף להצעתו  1995-תוצרת הארץ(,  התשנ"ה

)העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה רו"ח, בהתאם לתקנות חובת המכרזים  -אישור מאת 
1995 . 

 כל יתר המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז. (3

 .המכרזים  ועדת  י"ע  להיפסל  עלולה,  הנדרשים  והאישורים  המסמכים  כל  לה  יצורפו  שלא  הצעה .ב

 על כל המסמכים המצורפים להיות בתוקף במועד הגשת ההצעות.  .א
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לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל    , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות  לוועדת המכרזים .ג
ו/או   שמידע  נוסף  כשירותו,  י מסמך  להוכחת  שלו    מומחיותו,   ,וניסיונ ידרש  המימון  יכולת 

המכרז נשוא  העבודות  לביצוע  המלצות(  בוכיו"  והתאמתו  למסור  .  )לרבות  חייב  יהיה  המציע 
המציע יסרב למסור מסמך הסבר לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו  

כאמור כלשהוא  ניתוח  ה  ,או  להסיק  וועדרשאית  את  ה  לפסול  ואף  עיניה  ראות  לפי  מסקנות 
   ההצעה.

 והבטחת הצעת המציע  ערבות לצורך השתתפות  .8

אלף שקלים  מאה ש"ח )במילים:  100,000להצעתו ערבות בנקאית בסכום של  המציע חייב לצרף   .א

ליום   עד  בתוקפה  שתעמוד  בנוסח  לפחות   31.12.2022חדשים(  ה,  המכרז    1.מסמך  למסמכי 
 במדויק.   

המרכזית   .ב הלשכה  ע"י  המתפרסם  לצרכן,  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  להצעה  הערבות  סכום 
להגשת   שנקבע  הראשון  במועד  הידוע  האחרון  המדד  יהיה  הבסיסי  כשהמדד  לסטטיסטיקה, 

 ההצעות למכרז.   

 על הערבות להיות חתומה.   .ג

צדדית של - פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד   הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על .ד
 ראש העיריה או הגזבר ו/או מי מטעמם.  

של העירייה עד שיבחר    דרישההמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י   .ה
 סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם.  

סכום הערבות ישמש כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי המציע את אחד מתנאי   .ו
 ההצעה.  

תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העירייה   .ז
 מהמקרים הבאים: 

 ם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; א   (1)

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;    (2)

להגשת     (3) האחרון  המועד  חלוף  לאחר  למכרז  שהגיש  מההצעה  בו  חזר  המציע  אם 
 ההצעות במכרז;

ולא הח    (4) במכרז  כזוכה  נבחר  הנספחים הרלוונטיים  אם המציע  וכל  חוזה חתום  זיר 
 במועד הנקוב לכך בתנאי המכרז.

נהג המציע לפי אחד הסעיפים כאמור לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות ללא כל   .ח
תנאי מוקדם. מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של העירייה  

העירייה לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו,  ו/או כדי לפגוע בזכות  
 . עקב אי קיום ההצעה, בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין
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 אופן הגשת ההצעות .9

גבי    ינקוב בהצעתוהמציע   .א ג'על  ידו  מהי התמורה)הצעת המציע(,    מסמך    , קרי)  המבוקשת על 
  עבור   "(  מחיר התמורההפחתה אחיד המוצע על ידי המציע )להלן: "בניכוי אחוז    מחירי העירייה

 ג'. מסמך ות בעבודות המנוי ה

ויחול בגין כל העבודות המפורטות בכתב   אחידהפחתה( יהיה    0%אחוז ההנחה המוצע )לרבות   .ב
אחיד   בלתי  הנחה  באחוז  ו/או  תוספת  בשיעור  תנקוב  אשר  הצעה  העירייה.  מטעם  הכמויות 

  תיפסל על הסף מבלי שתידון. עירייהלמחירי ה

יחולו לאורך כל תקופת ההתקשרות,  על ידי המציע, כמפורט בהצעה    המוצעיםהתמורה    מחירי .ג
 ההצמדה המפורטים בהסכם. בכפוף לתנאי  

ועונים    מהווים תמורה מלאהמובהר בזאת כי המחירים המוצעים על ידי המציע    ספקלמען הסר   .ד
 .יא'במסמך כמפורט במפרט הטכני לפחות על כל הדרישות 

  מהווים רשימה משוערת   2במסמך יב'הכתובות  רשימת  ו  1במסמך יב'הכמויות  כתב  מובהר כי   .ה
וכי   פי    קבלןהבלבד  על  לתשלומים  זכאי  להוראות  יהיה  ובכפוף  בפועל  שתבוצענה  העבודות 

 . ההסכם

  עוד מובהר, כי המחירים המוצעים ע"י המציע כוללים באופן מלא ומושלם את כל ההוצאות, בין  .ו
המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז. כן  

מובהר, כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה  
ההסכם,   שיוארך  ככל  השנייה,  ההתקשרות  משנת  החל  הראשונה.  ההתקשרות  בשנת  למדד 

. על אף האמור לעיל יתווסף  מדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות ההסכםתוצמד התמורה ל
 לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י העירייה. 

וכיו"ב   .ז קניה  מס  בלו,  מכס,  הממשלתיים,  ההיטלים  כל  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
 ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה ובמחירי היחידה/ות שבהצעה. 

. על המציע  במסמך א'תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז בהתאם להוראות  ההצעה   .ח
כן  ו  מסמך ג'בפס ההצעה  וטו  מסמך ד'פורט דלעיל ולחתום על גבי ההסכם בלמלא הצעתו כמ

ולהכניסם למעטפה סגורה ללא סימני  ,  סמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז ל

רשם בגוף מסמכי המכרז עלולה  יהערה שת  .למכרז  2ולהגיש כמפורט בעמוד  זיהוי של המציע  
 להביא לביטול ההצעה. 

כל   .ט בצרוף  ההצעה  הנדרשיםסמכיהמאת  חתומים  ם  להגישכנדרש,  יש  )מקור    ,  עותקים  בשני 
 בהתאם להנחיות המפורטות במסמך א'.  וצילום( 

יום    90למשך  ,  מרכיביה, נספחיה וצרופותיהכל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה,   .י
להאריכה   מהמציע  לדרוש  רשאית  תהיה  העיריה  ההצעות.  להגשת  הקבוע    לתקופה מהמועד 

ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע    נוספת כפי שתורה העירייה
 להבטחת קיום הצעתו, והמציע חייב יהיה לעשות כן. 
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 ל ההצעהאופן החתימה ע  .10

ויצרף את   .א ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו  אם ההצעה תוגש על 
 חתימתו.

ע"י   .ב תוגש  ההצעה  זה(,  אם  באופן  התאגדות  מאפשר  שהדין  )ככל  ההצעה  תאגיד  על  יחתמו 
המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו  

התאגיד.   חותמת  על  ובצרוף  והוכחה  התאגיד  בשם  החתימה  זכות  על  הוכחה  תצורף  כן  כמו 
 רישום התאגיד. 

ה כל  , יחתמו על ההצע)ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור(  אם ההצעה תוגש על ידי שותפות .ג
השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם,  
ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום  

 השותפות.

 החלטות העיריה  .11

שעמדו  ההצעות הכשרות  את    ותדרג תבדוק את עמידת המציעים בתנאי הסף  ועדת המכרזים   .א
אחוז    כאשר ככל שהמציע יציעבתנאי הסף בלבד על פי גובה ההנחה שתינתן על ידי המציעים.  

ככלל,    כך תינתן לו העדפה על פני מציעים אחרים.  במסמך ג'למחירי העירייה  הפחתה גבוה יותר  
 ביותר תוכרז כהצעה הזוכה.   ההצעה הכשרה הזולה

 אחד.ועדת המכרזים תבחר זוכה   .ב

 . 1992- ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2תינתן העדפה "לעסק בשליטת אישה" לפי סעיף   .ג

- , בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה תינתן העדפה לתוצרת הארץ .ד
1995 . 

במקום   .ה המדורגות  זהות  כשרות  הצעות  קיימות  כי  ההצעות,  דירוג  לאחר  שיימצא,  במקרה 
מההצעות אינה עסק בשליטת אישה, או הצעה עבור תוצרת הארץ, תערוך  הראשון, ואף אחת  

ההתמחרות תתבצע בין המציעים    יהם נמצאו זהות.הצעות המציעים שהעירייה התמחרות בין  
הנ"ל ע"י הגשת הצעה נוספת ע"י כל מציע, במעטפה סגורה. יובהר כי ההצעה הנ"ל לא תפחת  

 רשאים להגיש הצעה זהה להצעתם המקורית.  מההצעה המקורית שהגיש כל מציע. המציעים 

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .ו
 אחרת כלשהי.  

לעירייה ו/או לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר   .ז
וניסיונו   הכספיות  אפשרויותיו  להוכחת  הצעתו,  נוספים  מסמכים  הצגת  לרבות  המקצועי, 

יהיה חייב להמציא הפרטים וההבהרות   ניסיונו, אפשרויות המימון וכיו"ב, והמציע  כשירותו, 
שנדרשו. סירב המציע למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית העירייה להסיק  

 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי, בניסיונו ובכישוריו   ועדת המכרזים .ח

את העבודות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו של המציע, ובכל פרט אחר שנדרש   קבלןשל המציע ל
המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי ועדת  
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את העבודות נשוא מכרז זה גם על    קבלןלבחון את כושרו של המציע להמכרזים תהיה רשאית  
 סמך ניסיונה הקודם עמו.  

חוסר   .ט בשל  או  תנאיה  בשל  סבירה  בלתי  שהיא  בהצעה  כלל  להתחשב  לא  רשאית  העירייה 
בלתי   מחירים  כדבעי.  ההצעה  הערכת  מונע  העירייה  שלדעת  באופן  המכרז  לתנאי  התייחסות 

 ילת ההצעה. סבירים עלולים לגרום לפס 

על ידי העירייה וכן בקבלת    בקיומו של תקציב מאושר  םמותניוהיקפה    הזוכהההתקשרות עם   .י
כל האישורים התקציביים וההשתתפות של כל הגופים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון  

העבודות. לא    ביצוע  ו/או  העבודות  לביצוע  כולל  מאושר  תקציב  לעירייה  יהיה  לא  בו  במקרה 

בוצעו כלל  יקבלו כל האישורים התקציביים ו/או הרשאות לביצוע העבודות כמפורט לעיל, לא י 
העבודות על ידי הזוכה ו/או לא יבוצע חלקן של העבודות אשר לא נתקבלה בגינן הזמנה תקציבית  

 ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

איננה מתחייבת להזמנת הטובין בהיקף כספי כלשהו במסגרת המכרז,  עירייה  , הקבלןלמען הסר   .יא
ן את הטובין כלל. לזוכה לא תהא כל תביעה ו/או זכות תביעה   והיא תהא רשאית שלא להזמי

 בגין היקף הזמנת הטובין או אי הזמנתו. 

העירייה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע   .יב
של חלק מהעבודות ו/או להזמין    ןבעצמה את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית הזמנת

באמצעות קבלנים אחרים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ו/או   מותעבודות דו 

בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות העירייה. העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים  
בודות לקבלנים  במקרה בו החליטה על ביטול המכרז או חלקו כאמור דלעיל, וכן למסור את הע

 אחרים שעובדים עם העירייה.

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא,   . יג
לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור,  

מכל   לפיצוי  זכאי  יהיה  לא  הזוכה  ו/או  המכרז  והמציע  של  מוחלט  ביטול  בנסיבות  וסוג.  מין 
תשקול העיריה לזכות את המציע ו/או הזוכה בהחזר המחיר ששולם על ידו לעירייה עבור רכישת  

 מסמכי המכרז. 

 כשיר שני  .12

העירייה תהא רשאית לבחור במציע שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה, כ"כשיר   .א
במכרז אם עד תום שישה חודשים מיום ההכרזה על הזוכה והכשיר  שני". מציע זה יוכרז כזוכה  

השני, הזוכה יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל  
 סיבה שהיא. 

הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה לשישה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.   .ב
ייה ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו  במידת הצורך, אם יתבקש על ידי העיר

 לתקופה נוספת. 

לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי העירייה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו,   .ג
והיא תהא   העירייה בלבד  לשיקול דעת  נתונה  לרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני 

 מכרז חדש/נוסף. רשאית שלא לפנות לכשיר השני אלא לפרסם 
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 חובת הזוכה עפ"י המכרז .13

ה כשהוא חתום, תוך  יולהחזירו לעירי  (מסמך ד')דרש לחתום על החוזה המצורף למכרז  ייהזוכה   .א
  ימים מתאריך הודעת העיריה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. 7

כתנאי  הזוכה  ימציא לעירייה, עד למעמד חתימת ההסכם על ידו, את המסמכים הבאים, וזאת   .ב
 לחתימה על החוזה, בנוסף על כל תנאי אחר האמור בתנאי המכרז: 

לים: י )במ₪    50,000  ת ביצוע העבודות נשוא המכרז, בסךערבות בנקאית חתומה להבטח (1
למסמכי המכרז, כמפורט בחוזה. עם    2שקלים חדשים( בנוסח מסמך ה'חמישים אלף  

הערבות   לזוכה  תוחזר  העירייה,  של  דעתה  להנחת  הנ"ל,  בנוסח  הערבות  מסירת 
לעיל. על    8להשתתפות במכרז ולהבטחת ההצעה שהומצאה לעירייה על פי הוראת סעיף  

המרכזית   הלשכה  ע"י  המתפרסם  לצרכן  המחירים  למדד  צמודה  להיות  הערבות 
 בסיס הינו המדד האחרון הידוע ביום חתימת הזוכה על החוזה. כשמדד ה לסטטיסטיקה,

לצורך ערבות הביצוע תישאר בידי העירייה גם לתקופת האחריות ותשמש כערבות טיב  
 בתקופת האחריות.  של הזוכה הבטחת התחייבויותיו

אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח   (2
 למסמכי המכרז(.  מסמך ו'ביטוחים ) אישור קיום

הנדרשים  זוכה   .ג המסמכים  כל  ובצרוף  חתום  כשהוא  החזירו  ולא  החוזה,  על  לחתום  שנדרש 

ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל    7המפורטים בס"ק ב' לעיל, בתוך  
זכייתו ולחלט  את הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז והבטחת הצעת המציע, וזאת מבלי  

 ד לזכות העירייה.  לפגוע בכל סעד אחר שיעמו

 העירייה תהיה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:   .ד

שיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע   (1
 שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.  

שניתנ  (2 המשתתף  של  כלשהי  הצהרה  כי  לעירייה  או  התברר  נכונה,  אינה  במכרז  ה 
שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע  

 על קביעתו כזוכה במכרז. 

סכום הערבות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו   .ה
לתת כל הודעה או התראה,  המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא העיריה רשאית, מבלי  

להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או  
 תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העיריה עם מציע אחר במקומו.   

אחר   .ו מציע  עם  העיריה  בין ההצעה    –התקשרה  לעירייה את ההפרש  חייב לשלם  הזוכה  יהיה 
על בכספי    שנבחרה  גם  להשתמש  זה  לצורך  רשאית  והעירייה  הוא,  הצעתו  לבין  העיריה  ידי 

 הערבות שחולטו כמפורט לעיל.   

היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העיריה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות,   .ז
הערבות   את  לחלט  רשאית  תהא  והעירייה  מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  הערבות  סכום  ישמש 

יובהר, כי העירייה תהא רשאית לחלט את הערבות    קבלןתפות במכרז במלואה. למען הסר  להשת
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להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר  
 במקום הזוכה.  

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העיריה כנגד הזוכה עקב הפרת   .ח
 שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.  ההתחייבויות

הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות   .ט
 על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.  

הסר   .י ביצוע העבודות, אלא לאחר  קבלןלמען  לצורך  קבלני משנה  יורשה להעסיק  לא  הזוכה   ,

ו המנהל  אישור  יהא  /קבלת  לא  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי  ובכתב.  מראש  מטעמו  מי  או 
בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותו כלפי  

 העירייה, הכל כאמור במסמכי המכרז. 

הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה לאחר,   .יא
אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה. העירייה תהא רשאית לסרב לבקשות    אלא

הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי  
נוספים   בטחונות  או קביעת  הזוכה  ערבות  הגדלת  בדבר  תנאים  לרבות  הבלעדי,  דעתה  שיקול 

 ם. להבטחת ביצועו של ההסכ

בכל מקרה בו האישורים ו/או התעודות הנדרשים להיות בתוקף במועד הגשת ההצעות, כתנאי   .יב

הינם בעלי תוקף מוגבל, הזוכה חייב לדאוג לכך שכל האישורים ו/או התעודות יהיו בעלי    -סף
 תוקף גם במועד חתימת החוזה ולכל אורך תקופת החוזה, אף אם זו תוארך מכל סיבה שהיא.  

ש להעמיד כלי רכב, ציוד וכוח אדם בהתאם לצורך ולהבטחת קיום כל התחייבויותיו  הזוכה יידר . יג
לפי הזוכה. הזוכה מתחייב כי כל העובדים אשר יועסקו בביצוע העבודות יהיו מיומנים, מנוסים,  

 מקצועיים ובעלי כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים ע"פ כל דין.  

אישור העובדים אשר יועסקו לצורך ביצוע העבודות נשוא  העירייה תהא רשאית לדרוש מהזוכה   .יד
ה עובד  החלפת  לדרוש  רשאית  העירייה  תהא  וכן  זה,  עבור    זוכהמכרז  העבודות  את  המבצע 

 העירייה בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא.  

        ובמסמכי המכרז.התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם  יתרת .טו

 התמורה  .14

העבודות .א ביצוע  בהסכם  הטובין   אספקתו   בגין  בהתאם  כנדרש  תמורה  הזוכה  יקבל  למחירי  , 
שיוזמנו בליווי הזמנה תקציבית חתומה ויבוצעו    במכפלת הטובין,  מסמך ג'שנקב בכפי  הצעתו  

   הסכם.בפועל, ובכפוף לתנאי המכרז וה

כוללים את  ו בזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות,    מובהר .ב
על פי    הסכםבביצוע ההכרוכות    ,מכל מין וסוג שהוא  , בין מיוחדות ובין כלליות,כל ההוצאות

לרבות   החוזה,  נשוא  המציע  התחייבויות  לכל  מלא  כיסוי  ומהווים  בשלמות  המכרז  תנאי 
  פינוי ,  רחובות(  120-)כ  תורה העירייה ברחבי העיר   ים עליהם יעדה  כל ב  והצבה   , הובלהאספקה

כח אדם, חומרים, חלקים,  ,  אחריות  , איתו התקשר הספקמחזור    מפעל אל    הכלים המשומשים 
וכל דבר אחר  הוצאות משרד, כל הציוד הנלווה  תקנים,  חלפים, נסיעות, ביטוחים, רישיונות,  

   הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז. 
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כי   .ג לרבות הפרשי    לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהואכן מובהר 
למדד שיוארך    הצמדה  ככל  השנייה,  ההתקשרות  משנת  החל  הראשונה.  ההתקשרות  בשנת 

   ההסכם, תוצמד התמורה למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות ההסכם.

   .במועד התשלום על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין .ד

מבוצעת העבודה, למורכבותה,  למקום בו ההצעה הינם קבועים בלא קשר  יכי מחירעוד מובהר  .ה
לאופייה, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצוע עבודה/ היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשה/ בו היא  

   . מבוצעת וכיו"ב

 עידוד נשים בעסקים  .15

התיקון , )להלן: "2016-על מציע העונה על הדרישות של תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(, התשע"ו
"(, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור ותצהיר  לתקנות העיריות )מכרזים( 

"עס "עסק";  המונחים:  של  משמעותם  )על  אישה  בשליטת  הוא  העסק  אישה";  לפיו  בשליטת  ק 
סעיף   ראה  ו"תצהיר"  המכרזים, התשנ"ב2"אישור";  חובת  לחוק  פי התיקון לתקנות     (.1992-ב'  על 

העיריות )מכרזים(, במקרה בו מצאה הוועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן  

ובלבד שצורף   ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה כזוכה במכרז
 . "תצהיר" - לה בעת הגשתה, "אישור" ו

 עיון בהצעת הזוכה  .16

, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין  1993–בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג .א
בסך   תשלום  כנגד  מכרזים  ועדת  של  ובפרוטוקולים  הזוכות  עלויות    300בהצעות  לכיסוי   ,₪

ים שלא זכו במכרז, מציע רשאית, עפ"י שיקול דעתה, להציג בפני    אועדת המכרזים תה הטיפול.  
מקצועי והוא דרוש על מנת    כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או

 .המכרזים חובת לעמוד בתקנות 

מציע הטוען כי סעיפים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי והוא מתנגד לאפשר למשתתפים   .ב
שלא זכו במכרז לעיין בהם, אם יוכרז כזוכה, חייב לציין מראש אילו סעיפים ומסמכים בהצעתו  

 "(. מסחרי  סודחסויים בפני הצגה לשאר המציעים )להלן: "

מציע אשר יציין בחלקי הצעתו כי הם מהווים סוד מסחרי ואסורים לעיון, לא יהיה רשאי לבקש   .ג

לעיין בחלקים אלו של ההצעה הזוכה. על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המכרזים, עפ"י שיקול  
  דעתה הבלעדי, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר להערכתה המקצועית אינו 

 מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים. 

כי מציע שלא יציין סעיפים, חלקים, או מסמכים בהצעתו, שלדעתו חסויים מן הטעמים    ,יודגש .ד
האמורים לעיל, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו במלואה. מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח  

   .לעיין בה לתקנות דלעיל)ה( 21בפני כל משתתף אשר יבקש במסגרת תקנה 

 עדיפות בין מסמכים  .17

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות  

 בין תנאי המכרז להוראות החוזה/ הנספחים, תכרענה הוראות החוזה/ הנספחים, לפי העניין.   
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 רכוש העיריה  –מסמכי המכרז   .18

ות במכרז, תחולנה  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפ .א
 על המשתתף. 

הצעת   .ב למטרת  למציעים  נמסרים  והם  הבלעדי  וקניינה  העירייה  רכוש  הינם  המכרז  מסמכי 
הצעות לעירייה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק  

   .אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו

 הליכי המכרז  .19

בות זוכה, לא יבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי העירייה, בגין  מובהר בזה, כי מציע, לר .א
עיכוב   ה כל  ה  עבודותבביצוע  הפסקת  יגרמו,  תעבודוו/או  אם  יגרמו,  אשר  קבועה,  או  זמנית   ,

כלשהם. שלישיים  צדדים  או  מציע  ידי  על  יינקטו,  אם  שיינקטו,  משפט  מהליכי  עוד    כתוצאה 
מובהר כי במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעת המציע בתוקפה עד לתום  

 יום.    30הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

חוזה ו/או  ה כל מציע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת   .ב
דרישה או תביעה כלפי העירייה עקב    מנית או קבועה, והוא מוותר על כל טענה,עבודות זהפסקת 

 כך.

)ט( לתקנות העיריות  22, ולתקנה  1993  –תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  )ה(  21בהתאם לתקנה   .ג
תשמ"ח הזוכה.  מציעים    1987-)מכרזים(,  בהצעה  לעיין  לבקש   רשאים 

ד  מציע אשר סבור כי סעיפים מסוימים בהצעתו מהווים סוד מסחרי או סוד מקצועי והוא מתנג 
להתיר למציעים שלא זכו במכרז לעיין בהם, יציין מראש את חלקי הצעתו אשר לטענתו חסויים  

" מסחרי)להלן:  מסחרי". סוד  "סוד  להיחשב  יכול  אינו  ההצעה  מחיר  כי  יובהר,   .)" 
 מציע שלא יציין חלקים חסויים בהצעתו יוחזק כמי שנתן הסכמתו לחשיפת כל מסמכי הצעתו.  

עדת המכרזים רשאית להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך ומידע  על אף האמור לעיל, ו 
אשר לשיטתה אינם מהווים סוד מסחרי או מקצועי. ההחלטה הסופית בעניין העיון בהם מסורה  

 לשיקול דעת ועדת המכרזים בלבד.

 

 

 בכבוד רב,  

 יעלה מקליס, ראש העיר                       

 מונוסון-עיריית יהוד                     
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 מסמך ג'
 לכבוד

 ועדת המכרזים 
 עיריית יהוד מונסון

 17/2022מס' פומבי מכרז 

   מונסון  -כלי אצירה בעיר יהוד  לאספקת 

 הצעת המציע 

כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת    ,_ מצהיר___________אני הח"מ ______  .1
, כמפורט  יהוד מונסוןברחבי העיר  "( טוביןה" או "הכלים)להלן: "כלי אצירה  והצבת  לאספקתהצעתי 

   "(.העבודותבמסמכי המכרז )להלן: "

כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע .2 והבנתי את  כי קראתי  כל  יהנני מצהיר  תונות, 
וכל הגורמים האחרים המשפיעים על    ותתנאי העבוד ,  הדרישות  מפרטמסמכי המכרז וכי תנאי המכרז,  

לקבל על  מציע  אני  העבודות, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.  
לבצע את  זה  עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל

על ידי במסמך  לפי המחירים הנקובים    מהעירייה,על פי הזמנות שיתקבלו    ןהעבודות ו/או כל חלק מה
 זה להלן. 

 אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי:  .3

הידע,   .א בעל  ההיתריםהנני  הרישיונות,  הכשירות,  לביצוע    המומחיות,  הדרושים  והכישורים 
 . בהתאם לכל מסמכי המכרזגם מבחינת המימון וגם מבחינה מקצועית, המכרז, העבודות נשוא 

וכראייה הנני מצרף  הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז,   .א
 . דתי  בתנאי הסף, כמפורט במסמך ב'להצעתי את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמי 

ור מן המסמכים המפורטים לעיל ועדת המכרזים  ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או איש
 עלולה לפסול את הצעתי.

מבלי לגרוע מן האמור, ברשותי ו/או ביכולתי להשיג את כל כוח האדם המיומן והציוד המקצועי   .ב
הדרושים ע"פ הוראות המכרז ומסמכיו, ובהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהם. כוח האדם והציוד  

בר שיהיו  ו/או  שברשותי  כל  המקצועי  את  לחלוטין  תואמים  החוזה,  על  לחתימה  עובר  שותי 
מושא   העבודות  כל  את  באמצעותם  לבצע  ביכולתי  ויש  המכרז,  במסמכי  המצוינות  הדרישות 

 המכרז בשלמות ובדייקנות, לרבות מכונות, כלי עבודה וכוח אדם.  

סמך נוסף  ידוע לי, כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מ .ג
שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע העבודות,  
לרבות המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת  
להסיק   הוועדה  רשאית  כאמור,  כלשהוא  ניתוח  או  הסבר  מסמך,  למסור  אסרב  אם  דעתה. 

 ות עיניה ואף לפסול את ההצעה. מסקנות לפי רא
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הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז   .ד
בלוחות  עמידה  כי  לי  ידוע  העבודות.  לביצוע  שייקבע  הזמנים  בלוח  עמידה  לרבות  ומסמכיו, 

 הזמנים היא תנאי יסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.

הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והעירייה תתקשר איתי בהסכם, אבצע את העבודות נשוא   .ב
כלי האצירה וחלוקתם לכל חדרי האשפה ברחבי העיר, איסוף    אספקתלרבות  המכרז בשלמותם,  

בהתאם למסמכי המכרז, הוראות  הכל  מפעל מחזור  לאו מכירתם    והעברתם  משומשים ה  כליםה
בהצעה זו, וזאת לשביעות רצונם המלא של  שנקבתי  פי המחירים    לע הבטיחות והוראות כל דין,  

 המנהל והעירייה ועפ"י כל דין ו/או תקן ו/או הנחייה.   

כי   . ג מצהיר  בכל    הטוביןהנני  עומד  ידי  על  והמוצע  הנדרשים  הטכני  התקנים  המפרט  דרישות 
 רז.המצורף למסמכי המכ 

הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד עירייה או חבר מועצה וכראייה לכך חתמתי על התצהיר   .ד
 .  1כנספח ג'המצורף 

  ימי עבודה   60תוך    יםהנדרש  יםיעד את הטובין על פי הזמנות העבודה אל ה  קבלןל הנני מתחייב   .ה

יום   60הטובין עד לתום  אספקת את םעוד מתחייב אני לסיי ת העבודה לכל היותר. הזמנקבלת מ
 מיום תחילת העבודה אלא אם אושר אחרת במפורש ובכתב על ידי המנהל. 

ל .ו מתחייב  אותם    קבלןהנני  ויצרן  סוג  מין,  מאותו  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  הטובין  את 

 אי עמידה בתנאי זה תאפשר לעירייה לבטל את החוזה.ידוע לי כי  בהצעתי. קבלן התחייבתי ל

ו  מתחייב הנני   .ז נציג העירייה אשר  חותמת  בלצרף תעודת משלוח מפורטת ולהחתימה בשם  של 
הסחורה,   את  לחשבומקבל  ממפעל  ן.  ולצרפה  אסמכתאות  או  קבלה  אצרף  המשלוח  לתעודת 

העתק  ללא צרוף    ןאושר חשבו ילא  ידוע לי כי  המחזור בגין מסירה או מכירת הטובין המשומשים.  
ואסמכתאות ממפעל המחזור    עם שם מלא  ברור וקריא   ומה תעודת משלוח חתהזמנת העבודה  

   .כאמור

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או  ההסכםאת הנני מתחייב לא להסב ולא להעביר  .ח
, ידוע לי, כי לא אורשה להעסיק  קבלןלמען הסר    התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

העבודות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. מבלי לגרוע  קבלני משנה לצורך ביצוע  

מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז,  
 לרבות אחריותי כלפי העירייה, הכל כאמור במסמכי המכרז.

כי לא אהיה   .ט לי,  זכותידוע  זה  לקבלת סכום כלשהו מהעירי  י זכאי להמחות את  לפי הסכם  יה 
העירייה תהא רשאית לסרב    הסכמה לכך בכתב של גזבר העירייה.מראש    תי לאחר, אלא אם קיבל

לבקשתי בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי  
חת  שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבויות או קביעת בטחונות נוספים להבט 

 ביצועו של ההסכם.  

ידוע לי כי העירייה תהא רשאית לדרוש אישור העובדים אשר יועסקו לצורך ביצוע העבודות  כן   .י
נשוא מכרז זה, וכן תהא העירייה רשאית לדרוש החלפת עובד המציע המבצע את העבודות עבור  

 העירייה בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא. 
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יה ערבות להבטחת התחייבויותיי מכח ההסכם בנוסח המצ"ב  הנני מתחייב להפקיד בידי העיר .יא
 למסמכי המכרז ובסכומים, במועדים ובתנאים המפורטים בחוזה ובמסמכיו.  

דוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה במפורש  י .יב
   בחלק זה, מחייבת אותי.

הנם המחירים הנקובים    נשוא המכרזביצוע העבודות  על ידי עבור    יםהמוצע  יםמחיר הנני מצהיר, כי ה .4
, בין מיוחדות ובין  את כל ההוצאות  יםכולל   "( וכי מחירי הצעתי אלהמחירי הצעתי)להלן: "  במסמך זה

בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז והחוזה בשלמות ומהווה  הכרוכות    ,מכל מין וסוג שהוא   כלליות,
נשוא החוזהכיסוי מלא   כוח אדם, חלקי  ,  אחריות,  , הובלה, פינויאספקהלרבות    לכל התחייבויותיי 

חילוף, ציוד, אביזרים, חומרים, חומרי עזר, כלי עבודה, מכשירים, כלי רכב, נסיעות )לרבות ביטול זמן  
ע  ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוהוצאות משרד,  בגין נסיעות(, ביטוחים, רישוי והיתרים,  

  המחירים  ידוע לי כי . וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרזעבודה כלשהי מבין העבודות 
 על כל כמות שתוזמן ממני בכל מועד שתוזמן.  ויחול  דנן

מובהר לי בזאת, כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך בהם,   .5

הצעתי   למחירי  שנת  מעבר  במהלך  למדד  הצמדה  הפרשי  לי  ישולמו  לא  זה  ובכלל  מע"מ,  בתוספת 
ההתקשרות הראשונה. החל משנת ההתקשרות השנייה, ככל שיוארך ההסכם, תוצמד התמורה למדד  

 המחירים לצרכן, כמפורט בהסכם.

 כמו כן, יתווסף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם על ידי העירייה.  .6

כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע  כן מובהר לי   .7
העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה העירייה מהסכומים שיגיעו לי כל  

 סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי. 

הצעתיל .8 קיום  בנקאית    הבטחת  ערבות  של  חתומה  מצ"ב  )  00005,בסכום  אלף₪  שקלים    חמישים 
כשהמדד  (דשיםח לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  ע"י  המתפרסם  לצרכן  המחירים  למדד  צמודה   ,

 תנאי המכרז. עפ"י הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע במועד הראשון להגשת ההצעות למכרז, 

 כדלקמן: ידוע ומוסכם עלי  .9

ו  .א מתחייב  במידה  הריני  תתקבל,  מתנאי  הצעתי  כלשהו  מתנאי  לגרוע  ומבלי  היתר,  המכרז  בין 
 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:  7תוך  ומהוראות החוזה, לחתום

 דין. עפ"י   ה כשהוא חתוםיולהחזירו לעירי   חוזהלחתום על ה  (1

בנקאית  ההסכםחתימת    עד למעמד   לכםלהמציא   (2 להבטחת    אוטונומית   ערבות  חתומה 
יעיל רציף ותקין של   ביצועקיום התחייבויותיי נשוא החוזה  בכל תקופת החוזה ולהבטחת  

אשר תהא בתוקף למשך תקופת ביצוע עבודות מכוח ההסכם )בנוסח המצורף    העבודות
ה) המכרז2כמסמך  למסמכי  בסך(  חדשים(.   מאהבמלים:  )  ₪  100,000  (  שקלים  אלף 

למדד   צמודה  תהיה  המרכזית  הערבות  הלשכה  ע"י  שמתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים 
 לסטטיסטיקה, הכל כמפורט בחוזה. 

על פי    להמציא לכם אישור חתום מאת חברת ביטוח על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה  (3
 .מסמך ו'בנוסח  נוסח אישור קיום ביטוחים  
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לכם   (4 בטיחותלהמציא  ט'בנוסח    הצהרת  על    מסמך  הממונה  ידי  ועל  ידי  על  חתומה 
 הבטיחות בעירייה, כמפורט במסמך תנאי המכרז.  

כולן או  ,  העבודותלא אבצע את  אחזור בי מהצעתי ו/או אם  כי ידוע לי שאם    ,אני מצהיר בזאת .ב
זו,מקצתן מכרז  בחוברת  הכלולה  אחרת  כלשהי  התחייבות  כל  או  זכותי    ,  את  לביצוע  אאבד 

עיריה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו  וההעבודות נשוא הצעתי, 
 אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי, הכל כמפורט במסמכי המכרז.  קבלן ולהתקשר עם 

כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העיריה עקב   . ג
הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל    הצעתי למכרז.הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת  

זכות לפיצוי עקב התקשרות העירייה עם מציע אחר במקומי.   ו/או  ו/או תביעה  כן הנני  טענה 
מתחייב, כי במקרה בו תתקשר העירייה עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את  

ית להשתמש לצורך זה בכספי  ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, והעירייה רשא
 הערבות שחולטו כמפורט דלעיל. 

, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי גזברות  עוד ידוע לי כי .ד

והגופים   הממשלה  משרדי  של  וההשתתפות  התקציביים  האישורים  כל  בקבלת  וכן  העירייה 
 האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות, ככל שישנם.   

ה  .ה לביצוע  לעירייה תקציב מאושר  יהיה  לא  בו  כל האישורים  במקרה  יתקבלו  לא  ו/או  עבודות 
התקציביים ו/או ההרשאות לביצוע העבודות כמפורט לעיל, היא תהא רשאית לצמצם את היקף  

ימים, ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה    30העבודות ו/או לבטל את ההתקשרות בהתראה של  
 עקב כך.  

תנאי    –' למסמכי המכרז  כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך בהנני מצרף להצעתי את   .ו
  ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעילהמכרז והוראות למשתתפים.  

 ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי. 

עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/ מסמך נוסף   .ז
ניסיוני, מו מחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לביצוע העבודות,  שיידרש להוכחת כשירותי, 

לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת   חייב למסור  ואני אהיה  וכיו"ב  לרבות המלצות, 
להסיק   הוועדה  רשאית  כאמור,  כלשהוא  ניתוח  או  הסבר  מסמך,  למסור  אסרב  אם  דעתה. 

 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

עיריה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית ה  כימוסכם בזאת,   .ח
ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק    לבטל את  המכרז

ו/או   להגדיל  ו/או  בעצמה  חלקן  או  העבודות  את  לבצע  ו/או  יותר  מאוחר  למועד  העבודות  מן 
המכרז,   של  היקפו  את  דעתהבהתלהקטין  לשיקול  לפרסם    אם  זכאית  העירייה  כן  הבלעדי. 

ל ונוספ/ים  נפרד/ים  בוטלהמכרז/ים  שהזמנתן  עבודות  אותן  עם    ביצוע  להתקשר  ים  /קבלןאו 
נקודתיים   פרויקטים  וכן עבור  דומות להן  זה או עבודות  נשוא מכרז  לביצוע העבודות  אחרים 

 מכוח מכרז זה. שיכללו גם עבודות כדוגמת העבודות הכלולים בהסכם 

תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או   מצהיר בזאת מפורשות, כי לאהנני   .ט

בקשר עם ביטול המכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, שינוי היקף העבודות 
צוע ים אחר/ים לבי/קבלןהמועברים לביצועי בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, או התקשרות עם  
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עבודות דומות,  כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל  
ביצוע העבודות מכוח אי  פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק. כמו כן, לא תהא לי כל תביעה בגין  

 המכרז בהיקף מסוים.  

תהיה בתוקף ותחייב אותי  והיא  בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון,  הצעתי זו   .י
ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה    90במשך תקופה של  

 ימים נוספים.   90לתקופה של    , לרבות ערבות השתתפות,קפה של הצעתיוותדרוש העיריה יוארך ת 

ם כי במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעתי בתוקפה  ידוע לי ואני מסכי .יא
 יום.   30עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת  

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד   .יב
לראותו כאילו הובא על ידי  מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש  

 כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.

 הצעתי הינה כדלקמן: .2

  אחוז הפחתה אחידבניכוי    להלן(הנני מציע לבצע את העבודות נשוא המכרז במחירי המחירון )

 : להלן__( על כל המחירים __)ובמילים ______ אחוז  של __________בשיעור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + גלופה   רייה + כיתוב י לוגו העעם  21/17ס"מ גודל גופן  20הטבעה עגולה ברדיוס 

 צבע אפור לפי גוון שימסר על ידי העיריה  

כלי  נפח  מס"ד
 אצירה  ה

 סוג הכלי* 

 

מס' 
 יחידות 
 משוער

מחיר  
  י מקסימל

 לכלי בודד 

 170 700 פוליאתילן  240  .1

 270 4000 פוליאתילן  360  .2

 950 20 פח/אלומיניום/פוליאתילן 770  .3

 1000 280 אלומיניום/פח/פוליאתילן 1100  .4

  5,000   סה"כ 
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 מתוארות במסמך יא' למסמכי המכרז. לפחות עבור כל כלי *  המפרט הטכני הנדרש 

 הפחתה.  %0ניתן להציע אחוז הפחתה אחיד בלבד, לרבות  * 

 .הנקובים לעיל המכר שיעור ההפחתה המוצע יחול על כל מחירי*   

תפסל על הסף,        - וז הפחתה לא אחיד  הצעה אשר תכיל תוספת למחיר המקסימלי ו/או תחיל אח*   
 מבלי שתידון. 

אשר   ידי כנקוב לעיל יתווסף מע"מ,  -* למחירי העירייה המקסימליים בניכוי אחוז הפחתה המוצע על

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

 

 ו כי תנאי התשלום יהיו בהתאם למפורט בחוזה ההתקשרות. ידוע לנ .3

אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו כי העירייה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או   .4
להוריד ככמויות טובין, ולעדכן את רשימת הכתובות, מעת לעת. מובהר בזאת כי בכל מקרה של ביטול  

הפחתה  ו/ לנו  או  תהיינה  שינויים  לא  יחולו  לא  כי  וכן  אחרות,  או  כספיות  תביעות,  ו/או  טענות  כל 
 במחירים המוצעים על ידנו. כמו כן, לא נהייה זכאים לתשלום או לפיצוי כלשהו בגין הפחתה כאמור. 

רכישת טובין תוצרת הארץ, כמפורט בתקנה    מצהיר כי ידוע לי, כי ועדת המכרזים רשאית להעדיף  הנני .5
 .  1987- יריות )מכרזים(, התשמ"ח)א( לתקנות הע22

 (: יש לסמן במקום המתאיםלאור זאת הריני מצהיר כי הטובין המוצעים על ידי )
o    הינם תוצרת הארץ 
o    אינם תוצרת הארץ 
o ינם תוצרת הארץ, פירוט: חלק מהטובין ה

 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________

__________________________________________________________ ._____ 
 

  שם המציע  

אופן ההתאגדות של המציע )יחיד / חברה בע"מ /  

 עמותה וכד'(שותפות / 

 

  מספר עוסק מורשה

  מספר זיהוי החברה )מס' שותפות / ח.פ וכד'( 

  כתובת המציע 

  טלפון המציע

  פקס המציע

  שם איש קשר במציע 

  טלפון נייד איש הקשר 

  כתובת דואר אלקטרוני של איש הקשר 

פרטי מורשי החתימה של המציע לצורך הגשת  

 הצעה למכרז 

ת.ז:_______________  ___________ שם: 

ת.ז:_______________  __שם: _________ 

 ת.ז:_______________ __שם: _________ 
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  __________________________________________________  חתימות:
 

 מסמך ב'(. –)ראה פרוט דרישות לחתימות בתנאי המכרז 

 
 _____________________.  תאריך:

 
 ב( "כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיואישור חתימה: )

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

 ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

 ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( ה"ה __________ת.ז.  .2

 ה"ה __________ת.ז. ____________    

 

 

 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ו,ת ו___ ולחייב א___ ____ ______ וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 
 
 
 

  _______________    ________________ 
  חתימה      תאריך            
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 1מסמך ג'

 העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר הצהרה בדבר  

 תאריך:__________ 

 לכבוד 
 מונסון   -יהוד עיריית 
 א.ג.נ.,

 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  ההביא מונסון -יהוד . הנני מצהיר בזאת כי עיריית 1

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף 

שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים    , שותפו, או תאגיד"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או  
עם   לעסקה  או  להסכם  צד  יהיה  לא  בו,  אחראי  עובד  או  מנהל  מהם  שאחד  או  ברווחיו  או  בהונו 

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

עניינים12כלל   ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  ברשויות המקומיות    )א(  הציבור  נבחרי  של 
 קובע:  

חבר    -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"   
מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב"  

 ()ב((." 5)1-()ב( ו1)1בסעיף 

 העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:    )א( לפקודת 174סעיף 

- "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן
                     זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 צהיר כי:  . בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולה2

: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות  (יש למחוק המיותר)  יש לי/אין ליבין חברי מועצת העירייה  
 ואף לא סוכן או שותף. 

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  (  יש למחוק המיותר)  יש/אין
גשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או  עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של העירייה באמצעותו ה

 עובד אחראי בו. 

 . עירייהזוג, שותף או סוכן העובד ב  - בן( יש למחוק המיותר) יש לי/אין לי

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  
 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי 

סעיף   מהוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  מהוראות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  )ב()122אין  לפקודת  3א   )
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאי להתיר התקשרות לפי    2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב  

 . תמלאו תנאי הסעיףיריות ובלבד שהא)א( לפקודת הע122סעיף 

 : __________________ ציעחתימת המ : ___________________  ציעשם המ



 

  

 
 מסמך ד'

 הסכם 
 

            2022 בשנת _______לחודש      _______ביום   מונסון -יהוד  שנערך ונחתם ב 
 

   מונסון -יהוד ת י עיריבין:          
 באמצעות ראש העירייה וגזברה      
   . מונסון -יהוד , 6מרבד הקסמים  רח'מ    

 "( העירייה)להלן: "    
 מצד אחד;                                                                                                       

 
 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________ לבין:        

 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________     
 __ טל' ____________ פקס _________ מרח' ___________________    

 "( קבלןה)להלן:  "                 

 מצד שני;                                                                                                            
 
 
 

 ; מונסון -כלי אצירה בעיר יהוד  לאספקת  17/2022פומבי מכרז פרסמה העירייה ו הואיל:
 

 הגיש הצעתו למכרז הנ"ל;  קבלןהו  והואיל:
 

 ; קבלןהוועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעת    והואיל:
 

 ;בחוזה זה קבלןהראש העירייה להתקשר עם  ה עיון בהמלצת ועדת המכרזים החליט  לאחרו  והואיל:
 
 

 והוסכם בין הצדדים כדלקמן: הותנה אי לכך הוצהר,
 

 המבוא: .1

 המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .א

 :גדרותה .2

בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידן )אלא אם כוונה  
 אחרת משתמעת מגופו של עניין(: 

 שיבוא בשמו או מטעמו.לרבות כל מי     - "גזבר העירייה" .א

 . מונסון  -יהוד ת יעירי       -"  יההעיר" .ב

לרבות מי שימונה    זה חוזה  ך  לשמש מנהל לצור  העיריהמי שהוסמך על ידי         -" המנהל" .ג
  . על ידו או מטעמו



- 27 – 

 

27 

 

בחזית   – "הטובין" .ד הטבעה  עם  אצירה  במפרט  כלי  המפורטות  הדרישות  על  העונים 
יא'  הטכני  המכרז  מסמך  ומרכיביהם  למסמכי  חלקיהם  כל  )לעיל  .  על 

 ולהלן: "הטובין" "כלי אצירה", "כלים"( 

 -"העבודות" .ה

 

 

בעיר והצבת    אספקה האשפה  חדרי  בכל  האצירה  בתים    כלי  )לרבות: 
פינו  התקשרות עם מפעל מחזור,    פרטיים, מוסדות ציבור וחינוך ועסקים(,

ה  האצירה  אל    משומשיםכלי  המחזור והובלתם  אחריות  מפעל  מתן   ,
מסמך יא' למסמכי  במפרט הטכני  חוזה ומסמכי הכמפורט בלטובין, והכל  

שעל  המכרז אחרים  ושירותים  התחייבויות  פעולות,  וכן  לתת    קבלןה, 

המפו פי  על  התחלת  ולבצע  ובצווי  זה  בחוזה  מכללא,  ו/או  במפורש  רט, 
ל שהומצאו  כפי  מאוש  קבלןעבודה  שהן  תקציבית,  ובלבד  בהזמנה  רות 

 . לשביעות רצונה של העירייה

של     - "קבלןה" .ו נציגיו  ו  קבלןהלרבות  המוסמכים,  שפועל  ומורשיו  מי  כל  בשמו  כן 
 ומטעמו בביצוע העבודה. 

ששרותיהם   או אלהו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו    קבלןהעובדיו של     - "קבלןהעובדי " .ז
על   או  ידו  על  ירכשו  או  ידייושכרו  על  או  עובדיו  בביצוע    ידי  שליחיו 

על פי כל דין למעשיו   אחראי  קבלן ה העבודות או בקשר אליהם וכל מי ש
 או למחדליו.   

 מסמכי החוזה  .3

, חתומים על ידי הצדדים לרבות מסמכי הבהרות שפורסמו בהליך המכרז )ככל  כל מסמכי המכרז .א
 . מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה שפורסמו(,

כל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ברורה  ב .ב
כוחה  ובהיעדר הנחייה אחרת מאת המנהל,  ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה,  

 של זו שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה. 

 היקף החוזה   .4

העבודות על פי דרישות הסכם זה וכל דרישה המופיעה במסמכי    החוזה חלות על ביצועהוראות   .א
אישורים,   ביטוחים,  נסיעות,  חלפים,  חלקים,  חומרים,  אדם,  כח  רק(   לא  )אך  לרבות  המכרז, 

וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא  רישיונות, תקנים, הוצאות משרד, כל הציוד הנלווה  
   מחיר התמורה הנקוב בהסכם.החוזה במלואם, והכל ללא תוספת תשלום ל

לא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין הפסקת ההתקשרות ו/או הקטנת    קבלןה .ב
 היקף ההתקשרות והוא מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור.

את כל הטובין הכלולים במכרז או כמות    קבלןה מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת להזמין מן   .ג
מהם.   תזמיןמינימלית  לעת,  לה    יםהדרוש הטובין    את   העירייה  דעתה,  מעת  לשיקול  בהתאם 

להזמנות תקציביות מאושרות כדין שיימסרו  לצרכיה, תקציבה, בכפוף לאישור תקציבי ובהתאם  

לפי ראות  או מי מטעמה  ,  רשאית העירייה לבצע העבודות או חלקן באמצעות עובדיה  ןכ  כמו  .קבלןל
לא תהיה כלפי העירייה כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת    קבלן לעיניה.  

ו/או בגין היקף הזמנת העבודות ו/או מיעוט הזמנות או    חלקן של העבודות בלבד לביצוע על ידו
 .  העדרן
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 מהות העבודות .5

יתר  זה ו  במלואן בהתאם להוראות חוזה  כלי אצירה  לאספקת  מתחייב לבצע את העבודות  קבלןה .א
,  והסדר הציבורי  תוך שמירה על תנאי הבטיחות   בהתאם לצרכי העירייה ותקציבה  מסמכי המכרז

 קבלן השל    והכל על חשבונו ובאחריותו  ולשביעות רצונה המלא של העירייה  ברמה מקצועית גבוהה

 את המפורט להלן: עבודותה יכללו ,  וביתץר מסמכי המכרז האמור לעיל מבלי לגרוע מן  .ב

מוטבעים בחזית כמפורט במפרט    EN840עומדים בתקן האירופאיאצירה    ילכ  אספקת (1
 בצמוד למתן תעודת אחריות.  יא' מסמךב הטכני 

על מנת    שוכל שיידר  האצירה כגון: גלגלים, מכסים, ברקסים ורגליות כלי  רכיבי    רכבתה (2
 . בכלי האצירה אופטימלי לאפשר שימוש 

את הטובין ברחבי העיר על פי תוכנית עבודה והזמנת עבודה   קבלןיוביל, יציב וי  קבלן ה (3
בהתאמה    והצבת כלי האצירה תתבצע  לאספקתתוכנית העבודה  חתומה מאת המנהל.  

מ אשפה  פינוי  קרי,  האשפה  לפינוי  הקיימת  שלושבניינים  לתוכנית  קומות  פעמים   רבי 
 צמודי קרקע פעמיים בשבוע. מבנים  בשבוע ופינוי אשפה מ

מצור (4 המציעים  ו  כתב  למכרז(  1+2)'  יבמסמך  בף  לנוחיות  כתובות  רשימת  כמויות 
כלי אצירה  ים  משוער יובהר  להצבת  ידי  וההזמנות  היקף  כי  .  על  יקבעו  סדרי החלוקה 

ה בלבד    המנהל  צרכי  פי  כל    (1+2)  יב'  ך מבמס  באמוראין  .  עירייהעל  למצות את  בכדי 
 כתובות או כלי אצירה  העירייה שומרת על זכותה להוסיף או לגרוע . כתובות והכמויותה

 . מהסוגים השונים

כי   (5 ידי    קבלןה עם  ההתקשרות  יודגש  על  וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר 
הממשלה    גזברות העירייה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי

 והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות, ככל שישנם.  

כל  (6 יתקבלו  לא  ו/או  העבודות  לביצוע  מאושר  תקציב  לעירייה  יהיה  לא  בו  במקרה 
האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לביצוע העבודות כמפורט לעיל, היא תהא רשאית  

ימים, ולא תהיה    30בהתראה של    בטל את ההתקשרותלצמצם את היקף העבודות ו/או ל

 כל טענה ו/או תביעה עקב כך.   קבלןל

ימנה נציג מטעמו אשר ישמש כאיש קשר לצורך ביצוע ההסכם. איש הקשר יעמוד   קבלןה (7
למנהל וביצוע תיאומים   דיווח שוטףקבלת הנחיות מסירת  בקשר רצוף עם העירייה לצורך  

 ככל וידרשו. 

הזמנות    ספקל   קבלןעל ה (8 פי  על  אל הה את הטובין  ימי    60תוך    יםהנדרש  יםיעד עבודה 
הטובין יהא עד לתום    אספקת. המועד לסיום  לכל היותר  ת העבודההזמנקבלת  מ  עבודה

 מיום תחילת העבודה אלא אם אושר אחרת במפורש ובכתב על ידי המנהל. יום  60

תקשר, עם מפעל מחזור למסירת או מכירת הטובין המשומשים ויזדכה עבורם. הקבלן י (9

  בל ממפעל המחזור בגין כלי האצירה יקשהקבלן אינו נדרש להעביר את התמורה הכספית  
 אל העירייה.  ,המשומשים

יביא את הכלים אל מחסן העירייה לצורך    קבלןטרם הצבת הכלים במקומות המיועדים ה (10
מי   או  המנהל  ידי  על  משלוח  תעודת  על  חתימה  בצירוף  הכלים  קליטת  אישור  קבלת 
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תנאי  ה משלוח  ה תעודת  שהסמיך מטעמו.   ותהווה  לתשלום  אל החשבון  תצורף  חתומה 
יודגש כי אין באישור קליטת הכלים משום אישור לבדיקת טיב הכלים על ידי    .לתשלום

   יה.העירי 

  הטובין והובלת    משומשים ה   הטוביןפינוי  תעשה בד בבד עם    קבלןהעל ידי    הצבת הטובין  (11
 . מחזור  מפעל לא  משומשיםה

בשילוב   (12 תהא  הטובין  האשפה  המורשה    קבלןההחלפת  העירייה  לפינוי  )להלן: מטעם 
יוציא את הכלים ה  קבלן.  "(פינויה  קבלן" וימסור אותם אל משומשיםהפינוי  ירוקנם   ,
 משומשיםבמקום המיועד, ויוביל את הכלים ה  יציב את הכלים החדשים  קבלןה.  קבלןה

הקבלן יצרף לתעודת המשלוח    המחזור.  מפעל)אף אם נותרו בהם שאריות פסולת( אל  
 למפעל המחזור. צירה המשומשים אסמכתאות בדבר מסירת או מכירת כלי הא

או איש   קבלןהאו חסימות דרכים כלשהן, על    סגירת כבישים  תיודגש כי במידה ונדרש (13
ישראל או כל גורם לתאם את הסגירות והחסימות הנדרשות עם משטרת    הקשר מטעמו 

 . על פי דיןהנדרש 

יבצע את העבודות בצורה שקטה, יסודית, במהירות וביעילות, בהתאם להוראות    קבלןה (14
 . 1992-כל דין, לרבות תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, תשנ"ג

מטר לפחות.   5ישאיר את מקום ביצוע העבודות כשהוא נקי ומסודר ברדיוס של    קבלןה (15

האזור    קבלן ה את  ולטאטא  לגרף  והתפזמתחייב  ככל  האשפה  פסולתוחדרי  כך רה   ,
וזאת ללא כל תשלום נוסף מעבר למחיר המוצע    שהאזור ישאר נקי מכל שארית כאמור

 .  בהצעתו

יום   60במהלך תקופת הבדק, דהינו שנה אחת מיום סיום הצבת כל הטובין ולא יאוחר מ (16
  קבלן מעת קבלת הזמנת העבודה, במידה ויהיו טובין פגומים, סדוקים או שבורים נדרש ה 

  בסד הזמנים לעיל   כליםההחלפת  )שבעה( ימים.  להבטחת    7להחליפם על חשבונו ובתוך  
 : להחזיק מלאי טובין כדלקמן קבלןעל ה

 כלי אצירה אשר יאוחסנו במחסני העירייה.  20סך של  •

  חצרותיו במסך הטובין הכולל שיוזמן על ידי העירייה ואשר יאוחסנו    5%תוספת של   •

 .  קבלןשל ה
החל ממועד על ידו,    סופקטובין שהלכל    לפחות   שנים  5לתקופה של  ריות  חא   קבלןי  קבלן ה (17

הצבת הטובין לרבות אחריות בגין טיב, פגמים, חומרים פגומים, שבר או סדק, איכות  
 וכיוצא בזה.   UVהצירים, עמידה בתקן 

מוקנית לעירייה,   מוצהר בזאת במפורש כי הבעלות על הטובין, מוסכם וקבלןלמען הסר   (18
ו/או תביעה בגין    תהא כל טענה  קבלן והם יישארו קניינה הבלעדי של העירייה, מבלי של

 כך.

 התחייבות לביצוע  .6

ל .א בזאת  מוסרת  לתקציבהקבלןהעיריה  בכפוף  צרכיה,  פי  על  העירייה  ,  גזברות  ידי  על    המאושר 
עצמאי, הכל    קבלןמקבל בזאת על עצמו לבצע העבודות בקבלנות, כ  קבלןובהתאם לשיקול דעתה וה

בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המנהל, וימלא  
  לצורך זה אחר כל הוראותיו. 
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מכוח חוזה זה    קבלן תקשרות העירייה עם ההמובהר ומוסכם בזאת במפורש כי    קבלן למען הסר   .ב
וכן בקבלת כל האישורים    העל ידי גזברות העיריי   וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר

התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף  
 ., ככל שישנםבממון ביצוע העבודות

כי   .ג ההתקשרות,  יובהר  תקופת  תזמין  במהלך  לשיקול    לצרכיה,  בהתאם  קבלןמה  טוביןהעירייה 
ובהתאם   תקציבי  לאישור  בכפוף  תקציבה,  כדין    עבודהלהזמנות  דעתה,  וחתומות  מאושרות 

 . מפעם לפעם  קבלןשיימסרו ל

  להזמין ממנו את הטובין מסכים ומצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו שהעירייה רשאית שלא    קבלןה .ד

כלל, אם מחמת אחד הטעמים המנויים לעיל ואם מחמת סיבה אחרת כלשהי בהתאם לשיקול דעתה  
הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד אחר בגין העבודות שלא בוצעו  

מוותר בזאת במפורש על כל טענה ו/או תביעה בקשר    קבלן, הקבלןבאמצעותו כאמור. למען הסר  
שיוזמנו  את הטובין    קבלן י  קבלןה.  טובין אשר יירכשו ממנולרבות טענה בנוגע להיקף ה  עם האמור,

 ממנו, בקצב שיוזמנו ממנו, במחירי הצעתו. 

לפעם   .ה מפעם  המנהל  יוציא  ההתקשרות,  תקופת  תקציבית,  הזמנבמהלך  עבודה  כדין.  חתומה  ת 

סוג   יפורטו  האהכמות  הטוביןבהזמנה  מקום  הביצוע.  מועד  ו  הספק,  כנדרש  ה  ספקאהתחלת 
 . אלא אם יקבע אחרת בהזמנה יום 60תבוצע תוך   במסמכי המכרז 

  זמנים מהווה תנאי יסודי בחוזה והפרתה כרוכה בפיצוי מוסכם ה  ותמובהר ומודגש כי העמידה בלוח .ו

 כמפורט בחוזה. 

הקבלן מצהיר בזאת כי ביכולתו להעמיד את כל כוח האדם הדרוש לביצוע התחייבויותיו על פי   .ז
הרכב   וכלי  הציוד  כל  המכרז,  במסמכי  כמפורט  עבודה"  "צוותי  לרשותו  עומדים  וכי  זה  חוזה 

 הדרושים לביצוע יעיל ומהיר של התחייבויותיו על פי ההסכם. 

יבוצעו העבודות וכי לא תהיינה לו טענות בקשר    הםים השונים בהקבלן מצהיר כי בדק את האזור .ח
 לכך.

הקיימות   .ט בתשתיות  לנזקים  לגרום  מבלי  והפינוי  האיסוף  עבודות  את  יבצע  כבישים,    –הקבלן 
עמודים, מדרכות, חשמל, גינון וכו'. ככל שייגרמו נזקים לתשתיות אזי מתחייב הקבלן להודיע על  

ות מרגע ההודעה כך שהמצב יושב לקדמותו. ככל שלא  שע 48כך באופן מיידי למנהל, ולתקנם תוך 

  15%שעות, העירייה תתקן את הנזק ותחייב את הקבלן במלוא העלות בתוספת    48יעשה כן בתוך  
 מגובה העלות. 

 כל האמור לעיל יחול גם במקרה שהנזק התגלה ע"י המנהל ולא דווח ע"י הקבלן. 

נזקים  בצע את תיקון ה לנעלי הקבלן ובכנס  ייפר הקבלן התחייבותו זו, תהא העירייה רשאית לה 
 בעצמה.

עירייה תקוזז מהתמורה המגיעה לקבלן ו/או מערבות הביצוע שהפקיד בידיי  ה  בצע תעלות התיקון ש
 . העירייה

לבצע בעצמה    ,מנהלהבמקרים מיוחדים לפי חוות דעת    ,הזכותמורה  עירייה שעל אף האמור לעיל, ל

 . כמפורט לעיל ולהשית את החיוב על הקבלן את תיקון הנזק

מתחייב לדווח למנהל, לאלתר, על כל אירוע חריג ביחס למתקנים, לרבות, חבלות, פגעי טבע,    הקבלן  .י
 מעשה זדון וכיו"ב.  
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ולהוביל, על חשבונו והוצאותיו הוא, את כל הציוד, המתקנים, החומרים    לספקמתחייב    הקבלן  .יא
 והאמצעים האחרים הדרושים לביצוע היעיל של העבודות בקצב הדרוש. 

מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו למתחם או לסביבתו להימנע מהפרעות    הקבלן  .יב
צמצם את ההפרעות בעת ביצוע העבודות  ומטרדים לשוהים במתחם וסביבתו, ולהנחות את עובדיו ל

 למינימום הכרחי, ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי כל המצויים במתחם ובסביבתו. 

במהלך ביצוע    אספו, שנמשומשיםה  כלי האצירהאת כל  יעביר  יתקשר עם מפעל מיחזור ו   הקבלן . יג
 התמורה בגין הכלים המשומשים תישאר בידי הקבלן. . מפעל המחזוראל העבודות, 

לבצע את העבודות גם בעתות חירום ומלחמה מוכרזות ע"י פיקוד העורף    קבלןן מצהיר ומתחייב הכ .יד
תיחשב   זה  סעיף  בתנאי  עמידה  אי  שיידרש.  ככל  מוכרזות,  או שאינן  גורם מוסמך אחר(  כל  )או 

 כהפרה יסודית של ההסכם. 

מתחייב לבצע את העבודות תוך קיום כל תנאי הבטיחות והגהות הנדרשים על פי הוראות    קבלןה .טו
לעובדיו כל ציוד מגן וציוד בטיחות נדרש ולפקח על שימוש עובדיו    קבלןוכל רשות מוסמכת, ל   כל דין

 בציוד הבטיחות.

מתחייב לבצע את העבודות תוך קיום כל נהלי הבטיחות    קבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .טז
 למסמכי המכרז.  'ח כמסמך הבטיחות המצורף   ספחשל העירייה כמפורט בנ

  ולהחזיק בכל האישורים ו/או הרישיונות והתקנים הנדרשים לעמוד בכל התנאים  ייב  מתח    קבלןה .יז

כי בכל מקרה בו    קבלןכמו כן, מתחייב ה   עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.
האישורים / התעודות האמורים הינם בעלי תוקף מוגבל, אזי כי אלו יהיו תקפים במשך כל תקופת  

 ככל שתוארך, הכל לפי העניין.  –ההתקשרות עם העירייה, לרבות תקופת ההארכה 

, העיריה תהיה רשאית למסור את ביצוע  דלעיל  כאמורבמועד  בביצוע העבודות    קבלןאם לא יתחיל ה . יח
העבודה על  בהוצאות ביצוע כל    קבלןאחר או לבצעה בעצמה ולחייב את ה  קבלןאותה עבודה לידי  

,  קבלןגם אם מחירי העבודה יעלו על מחיר העבודה בהצעת ה  , לרבות הוצאות נלוות,אחר  קבלןהידי  
 .  וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין

,  קבלןלפי שיקול דעתה הבלעדי, למסור להעירייה תהא רשאית,  מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה,   .יט
ימי עבודה לפחות, בין   15, בהתראה של הטובין ומיקומםמעת לעת, הוראות בדבר שינויים בהיקף 

. בהוראות,  את העילה  קבלןלנמק לשיהיה עליה  וזאת מבלי  היתר, בשל צורכי העירייה ותקציבה,  
, היקפם, כולם או חלקם, את  הכליםלשנות, להגדיל או להפחית, את תהא רשאית העיריה מור, כא

מתחייב לפעול על פי הוראות    קבלןוה,  בהזמנת העבודהתדירות העבודות וכיו"ב, הכול כפי שיפורט  
באופן יחסי על    קבלןתעשה ההגדלה או ההפחתה בתשלום ל אלה. בכל מקרה של שינויים, כאמור,  

תהיינה כל טענות ו/או דרישות, כספיות או אחרות, בגין    קבלן , מבלי של בהצעתו  שנקב פי המחירים  
המחירים שבמסמך  ום או הגדלת  לא יהיה זכאי בגין כך לאיזה פיצוי או תשל והוא    שינויים, כאמורה

 ג'.

כי .כ יודגש  ע"פ  ,  עוד  רק  תקבע  זה  חוזה  לפי  להזמנות  התמורה  בהתאם  בפועל  שבוצעו  העבודות 
 .  העירייה עפ"י חוזה זה

כי אין הספקלמען הסר   .כא זה    קבלן, מובהר בזאת,  לפי סעיף  ביצועו של שינוי כלשהו  רשאי לעכב 
על פי השינוי   מחמת טענה שיש לו ביחס לשינוי שבוצע והוא מתחייב להמשיך במתן השירותים 

 שנמסר לו מבלי לגרוע מזכותו להעלות טענות כנגד השינוי ואופן ביצועו. 
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ש  קבלןה .כב וסוג  מין  מכל  התשלומים,  לכל  אחראי  יהיה  בזאת  ומתחייב  הקשורים  מצהיר  הוא, 
והכרוכים במילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה וביצוע כל הפעולות החלות עליו על פי חוזה זה, וכי  
מעבר   זה,  חוזה  עם  בקשר  שהוא,  וסיג  מין  מכל  הוצאה,  ו/או  תשלום  בכל  תישא  לא  העירייה 

 .לתשלומים המפורטים בהצעת המשתתף במכרז, במסמך הצהרת המשתתף והצעת מחירים

מתחייב ומצהיר    קבלןזה זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים, אם הייתה. ה חו .כג
כי אין לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, שעילתן בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים  
ו/או התחייבויות שנעשו, אם נעשו, קודם לחתימת חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד חתימתו, מסדיר  

  .באופן מלא וממצה את כל זכויות והתחייבויות הצדדים

 תפקידי וסמכויות המנהל  .7

  מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה, החומריםהעירייה רשאית למנות מנהל מטעמה, אשר   .א
, קיום רציפות ואופי הקשר עם  , רמת ביצועה, וכח האדם בקשר לביצועהבקשר לביצוע העבודה

 ההסכם. בהתאם להוראות  העירייה, והכל

יהיה   .ב להמנהל  כן  הודעה  למסור  של    קבלן רשאי  אישורה  אי  חלקהבדבר  או    שימושאו    עבודה 
המסוימים  בחומרים  יפסיק  כנ"ל,  הודעה  ניתנה  באותם    קבלן.  השימוש  או  העבודה,  אותה  את 

למלא    קבלן, אשר הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור. על ההחומרים עד לקבלת החלטתו של המנהל
 .  קבלןה אחר הוראות המנהל, לשתף עימו פעולה ולאפשר לו לבקר כל עבודה המבוצעת ע"י 

הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות לדעתו לצורך ביצוע    ,מוסמך המנהל ליתן מעת לעת  ,נוסףב .ג
מתחייב לפעול על פיהן במלואן. מוסכם כי בכל עניין, קביעת המנהל תהיה סופית    קבלן וההעבודה,  
 מתחייב לפעול על פיה.   קבלןוהומכרעת, 

 סמכויות נוספות של המנהל נקובות ביתר מסמכי המכרז. .ד

מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה    קבלןהפיקוח אשר בידי המנהל לא ישחרר את ה .ה
יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות והמגרעות    קבלןוההדרישות שבדין    זה ולמילוי כל

 שנעשו או נגרמו על ידו.

 הסבת החוזה העברת זכות  .8

ו/או התחייבות על    לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו קבלןה .א
 פרט אם קבל תחילה הסכמה לכך מאת העיריה בכתב ומראש.   במישרין או בעקיפין, לאחר,  פיו

ה לפי הסכם זה לאחר, אלא  ילא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירי  קבלן ה .ב
 אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר העיריה.  

בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית   קבלןהעירייה תהא רשאית לסרב לבקשות ה .ג
  קבלן ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות ה

 .  או קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם 

ובכתב    ומעלה ממניותיו אלא לאחר שקיבל אישור מראש  50%כי לא יעביר    קבלןבכלל זה מתחייב ה .ד
 של העירייה.

 קבלני משנה  .9

 .בעלי ניסיון מוכח המתאימים לביצוע העבודה  עצמו ו/או עובדים מטעמו   קבלן העבודה תבוצע ע"י ה .א
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  קבלן למסור ביצועה של עבודה מסוימת כלשהי ל  קבלן, רשאי המבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל .ב
לא  כפופה  העבודה  מסירת  כי  מפורש  בתנאי  המנהל ימשנה  של  ובכתב  מראש  מסירה    שורו  לכל 

 בנפרד. 

 . העסקת קבלני משנה מטעמותמורה עקב לא יקבל תוספת   קבלןה .ג

  קבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או ל  קבלןל .ד
 .כספים מאת העירייה

  קבלן ה  תשחרר אתולא    תפטורמשנה, לא    קבלןכאמור ל   קבלןכלשהי על ידי הודה  מסירתה של עב  .ה

הינו ויהיה אחראי לכל   קבלןוה ,  ההסכםו/או מהתחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו עפ"י   מאחריות
בעבודתו או בחומרים בהם  ו/או שגיאה ו/או השמטה  המשנה ולכל פגם    קבלן הפעולות שבוצעו ע"י  

, ודין עבודות  המשנה או שנגרמו מחמת התרשלותו קבלן ו/או מגרעה ו/או נזק שנגרם ע"י  השתמש
 , לכל דבר ועניין. קבלןי השבוצעו כאמור, כאילו בוצעו על יד 

 זהירות  בטיחות ו אמצעי .10

נקיטה בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים  קבלןה .א   מתחייב לפעול בזהירות המרבית ותוך 
 בטיחות באופן שלא יגרום לסיכון אדם או רכוש.  לשם ביצוע העבודות ב

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי   .ב
 , ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו.  הקבלןהצעת 

כל    קבלן ה .ג תהיה  ולא  הציבור,  בנוחות  לצורך  שלא  פגיעה  תהיה  לא  העבודות  שבביצוע  מתחייב 
הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל או ברכוש  

 ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל. 

מצהיר  הקבלן  ,  החוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות    -עבודות  צוע הנקיטת אמצעי בטיחות נאותים בבי .ד
זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של    חוזהומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  

חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון  כל דין, לרבות  עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם ל
"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  חוק ארגון הפיקוח)להלן "  1954  –הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

התש"ל   "  1970  – חדש(,  הבטיחות)להלן:  פיהם,  פק'  על  והתקנות  מפקח  "(  להנחיות  בהתאם 
העבודה,   במשרד  הראשי  לנספח  העבודה  בהתאם  ידו,  על  החתום  הבטיחות  לתצהיר  בהתאם 

מכרז, ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על  כללי, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ה   – בטיחות  
 בויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.  יבביצוע התחי   קבלןנתנו בטרם יתחיל היבטיחות בעבודה, כפי שי 

הוראות   .ה בשאר  לפגוע  מלבצע  הקבלן    החוזהמבלי  להימנע  ומתחייב  כלשהומצהיר    חלק 
בעיר  תחייבויותיו מכחמה יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות  זה בטרם  יה,  י חוזה 

ע"י   נקבעה  הוראה אשר  כזו, המהווה  וישנה  במידה  הבטיחות,  על  של הממונה  הוראה  כל  ביצע 
במסגרת המכרז, חתם בפניו    עבודותהממונה על הבטיחות כהוראה שיש לבצע לפני התחלת ביצוע ה

ההצהרה כדוגמת  בטיחות  הצהרת  לממונה    על  אותה  והגיש  דנן  המכרז  ממסמכי  כחלק  המצ"ב 
במידה והממונה על הבטיחות נתן הוראה אשר ביצועה מהווה תנאי לאישורו להתחלת  ולמנהל.  

ה יכול  העבודות  רק    קבלן ביצוע  ההסכם,  הוראות  לפגוע בשאר  מבלי  העבודות,  בביצוע  להתחיל 
 רצונו המלאה של הממונה.     לאחר שהשלים את הוראות הממונה על הבטיחות לשביעות 

 על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.   קבלןמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל אחריות המוטלת על ההא  .ו

 קבלןהעיריה רשאית לעשות פעולות במקום ה .11
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התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא    קבלןכל פעולה שה
אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו    קבלן רשאית העיריה לשים    –מילאה  

לפני כן הודעה בכתב על ידי המנהל, והדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה.  
   י אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דיןמובהר כ

 שלילת זכות עכבון  .12

בציוד כלשהו    /מקום/במבנה/ בדרךו/או ב  בטוביןזכות חזקה כלשהי    קבלןמוסכם בזה כי אין ולא תהיה ל
זכות עכבון כלשהי    קבלן תהיה ל  לצורך ביצוע העבודה עפ"י הוראות ותנאי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא

במקום/במבנה/ בדרך ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות  

 עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.  

 ויתור על סעדים מניעתיים    .13

, בכל הליך  ותרותים בקשר עם העבוד קבלן לא ינקוט נגד העיריה ונגד כל אחד מטעמו או הנותן לו שיה
צו עשה ו/או הליך הצהרתי שיש עמם פגיעה או הפרעה כלשהי בקידום ו/או בהמשך    משפטי של צו מניעה,

הליכים   במסגרת  בכלל,  אם  העיריה,  כלפי  זכאי  הקבלן  יהא  להם  היחידים  הסעדים  העבודות.  ביצוע 
 . משפטיים, יהיו סעדים כספיים בלבד

 קבלנים אחרים פעילות  .14

יה אישרה וכן לעובדיהם לבצע  י לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעיר  קבלןלפי הוראות המנהל, חייב ה 

לתאם פעולה אתם ולאפשר להם את    קבלןעבודות כל שהן במקום העבודה או בסמוך אליה. כן מתחייב ה
אי לדרוש תשלום סביר  השימוש במידת המצוי והאפשרי, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו, ויהא רש

כתמורה בעד השימוש האמור. במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד שימוש בשירותים ובמתקנים  
 . קבלןתהיה סופית ותחייב את ה  ההמנהל את שיעורו של התשלום וקביעת יקבע  , קבלןשל ה

 פגיעה בנוחות הציבור  .15

מתחייב, כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה לנוחות הציבור ולא תהיה כל    קבלן ה
הפרעה, שלא לצורך, בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במדרכה, בכביש, דרך, שביל וכיו"ב, או בזכות  

 השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.  

 ה על הסדר הציבורי רשמי .16

מתחייב לבצע    קבלןבוצעות בשטחים ציבוריים המשמשים את הציבור, משכך ה כי העבודות מ  קבלןידוע ל
ולשמור על בטחון הציבור.   וזהירה  נשוא  את עבודתו בצורה אדיבה  כי העבודות  ומודגש בזאת  מובהר 

הזמן הקבוע להשלמת   במסגרת  מקום העבודה,  וניקיון  גם את השבת המצב לקדמותו  כוללות  החוזה 
כך,   לצורך  גמ  לן קבההעבודה.  עם  ומיד  והפסולת,  החומרים  עודפי  מקום  יסלק,  את  ינקה  העבודה  ר 

וי יש בהם    משומשיםאת הכלים הממנו    פנההעבודה  העבודה    יוימסור את אתר  ,שיירי פסולתאף אם 
   .  המנהלכשהם נקיים ומתאימים למטרתם, לשביעות רצונו של  

 ושמירה על דינים אורח מקצועי .17

, באורח מקצועי נכון, לשביעות  ומסמכיו  כל העבודות תבוצענה בהתאם לחוזהמתחייב כי    קבלןה .א

תקנות חוקים,  קיימים  שלגביהן  עבודות  המנהל.  של  המלאה  הנחיותרצונו  כללים,  תקנים,  או    , 
מוסמכות רשויות  מטעם  העבודה(  הוראות  במשרד  הראשי  העבודה  מפקח  תבוצענה  )לרבות   ,

 .  , וכן בהתאם לכל דיןהוראות אלהל ו לתקנים, לכללים, להנחיות ,בהתאם לחוקים, לתקנות
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  , לתקנים להמציא אישור רשמי מאת הרשויות על התאמת העבודות לחוקים, לתקנות  קבלןל הע .ב
   .קבלןולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על ה

את    קבלן מצהיר, בחתימתו על חוזה זה, כי הוא זכאי ל  קבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .ג
הזכויות    הטובין בעלי  מטעם  הדרושים  האישורים  כל  את  בידו  יש  כי  ו/או  העבודות  את  ולבצע 

 ולבצע את העבודות.  הטוביןאת  קבלןהרלבנטיים ל

כי אין בהתקשרות עפ"י חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות פטנטים או    קבלןעוד מצהיר ה .ד
 כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות כאמור. 

הסר   .ה למסמכי    קבלןלמען  המצורף  הטכני  המפרט  הנחיות  החוזה,  הוראות  ביתר  לפגוע  ומבלי 
 המכרז, נחוצות כולן לביצוע העבודות ומהוות כולן חלק בלתי נפרד מהנחיות חוזה זה. 

במהלך ביצוע העבודות מכח הסכם זה, יהא עליו ליידע את  רכוש ציבורי  יגרום נזק ל  קבלן ככל שה .ו
ולתקנו שנגרם  הנזק  בדבר  הציבורי    המנהל  הרכוש  מצב  את  ולהחזיר  והוצאותיו  חשבונו  על 

לתאם    קבלןלמנהל, אלא אם המנהל הורה על מועד אחר. על היום מיום ההודעה    14, תוך  לקדמותו
 ו. לפי הנחיותי ולבצעו   אגף התשתיות בעירייה, עם  את ביצוע התיקון

ע"  דווח  ולא  המנהל  ע"י  התגלה  שהנזק  במקרה  גם  יחול  לעיל  האמור  הכל  הקבלןי  יפר    קבלן. 
עלות  נזקים בעצמה.  בצע את תיקון ה לו   קבלןהנעלי  ביכנס  התחייבותו זו, תהא העירייה רשאית לה 

ש לה  בצעתהתיקון  המגיעה  מהתמורה  תקוזז  בידיי    קבלןעירייה  שהפקיד  הביצוע  מערבות  ו/או 

 . העירייה

לבצע בעצמה    ,מנהלהבמקרים מיוחדים לפי חוות דעת    ,הזכותמורה  עירייה שעל אף האמור לעיל, ל
 כמפורט לעיל.  קבלןהאת תיקון הנזק ולהשית את החיוב על  

   תקופת האחריות   .18

)להלן ולעיל:    מהצבת כלי האצירה ועד לתם תקופת החוזההחל  התקופה  תהייה  תקופת האחריות   .א
 . "(תקופת האחריות"

חייב לתקנם    קבלןשיתגלו תוך תקופת אחריות הנ"ל יהיה הפגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם   .ב
בכתב בתוך המועד שנקבע לכך על ידו, ועל    המנהלו/או לחדשם ו/או להחליפם הכל לפי דרישת  

שעות עבודה וכל    ,)לרבות הוצאות בגין ציוד, נסיעות  ללא קבלת תמורה כלשהי  קבלן חשבונו של ה
 . מנהללאה של ההוצאות מכל מין וסוג( ולשביעות רצונו המ

אחר או בכל דרך    קבלןרשאית העירייה לבצע העבודות ע"י    ,אחר האמור לעיל  קבלןלא מילא ה .ג
, מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרים העומדים  בהוצאות הנגרמות עקב כך  קבלןאחרת ולחייב ה

 דין.  לרשות העירייה בהתאם לחוזה זה לרבות חילוט הערבות ו/או עפ"י כל

במפורש, כי הוראות חוזה זה לעניין ערבות הביצוע לרבות ההוראות בדבר חילוט הערבות,    מובהר .ד
 . העניין לפי  המחויבים בשינויים, האחריות  תקופת על גם במלואןחלות 

 )בדק( ולתקופת האחריות  ערבות לביצוע החוזה .19

ה בטרם חתימת  י לעירי  קבלןמילוי התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או מקצתן, מוסר ה  להבטחת  .א
בסכום   צמודה  בנקאית  ערבות  המכרזהחוזה,  במסמכי  בנוסח    ,"(ביצוע  ערבות"  :להלן)  הנקוב 

 ה.  ילהנחת דעתו של גזבר העירי   חתומה כדין,  למסמכי המכרז,  2מסמך ה'
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)ערבות    יובהר כי בכל תקופת ההתקשרות, תשמש ערבות הביצוע גם כערבות להבטחת האחריות  .ב
 לפי סעיף זה.  טיב(

על ה  ההוצאות .ג יחולו  גם כערבות    בלבד.  קבלןהכרוכות במתן הערבות  הערבות האמורה תשמש 
ה מטעויות    קבלןלהתחייבויות  הנובעים  והסכומים  ההפרשים  את  העירייה  לידי  להשיב 

 בחשבונותיו. 

ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי   קבלן לעיל אינו פוטר את הבות מובהר בזאת, כי מתן הער .ד
העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על  

כל נזקים והפסדים נוספים וכן כל סעדים    קבלןידי העירייה, לא יהווה מניעה מצידה לתבוע מה
 נוספים ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין. 

  קבלן ערבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין כל הפרה של הה סכום .ה
בתקופת הביצוע, והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבויות  במלואן וללא קשר לכך שנגרם לה  

  קבלן הגמור והמוחלט של העירייה מבלי שתהא ל  לקניינה  וייהפך,  נזק ו/או למידת הנזק שייגרם
הזכות לבוא כלפי העירייה או ראש העירייה או גזבר העירייה בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך, 

 ומבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של העירייה על פי ההסכם ו/או כל דין בגין הפרת ההסכם.

למד  הביצוע  ערבות .ו צמודה  המתפרתהיה  לצרכן  המחירים  המרכזית    סםד  הלשכה  ע"י 
, והמדד  על ההסכם  קבלןחתימת ה ד  ועהידוע במ  האחרון   המדד הבסיסי הינו המדד  לסטטיסטיקה.

 .  או חלקה חילוט הערבות במועד האחרון הידוען הערבות יהא המדד יהחדש לעני 

פנייה  ניתן יהיה לממשה מידית בלא צורך בהנמקה, לפי  בלתי מותנית ו אוטונומית,  תהא    הערבות .ז
ה ביצע  לא  קביעתם  שלפי  מקרה  בכל  העירייה  גזבר  או  העירייה  ראש  של  צדדית  את    קבלןחד 

העבודות ו/או חלקן או הפר או לא מילא אחר התחייבותו/התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או לא  
או   המפקח(  ו/או  המנהל  של  הבלעדי  דעתו  שיקול  )לפי  האחריות  לתקופת  בהתחייבויותיו  עמד 

ה  במקרה של בחשבונות  הנובעים מטעויות  בגין הפרשים  לעירייה  היה  קבלןסכומים המגיעים   .
יבוטל, ימציא ה והחוזה לא  ידי העירייה  ערבות חדשה בתנאים זהים    קבלןוהערבות תחולט על 

 לערבות שחולטה.  

מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם    קבלן תקופת ההסכם לתקופות נוספות, ידאג ה  הוארכה .ח
הערבות עד לתום תקופת הביצוע החלה בגין התקופה המוארכת, או לחילופין  את תוקף  להאריך  

הביצוע   תקופת  לתום  עד  תוקפה  אשר  זהה  בסכום  חדשה  אוטונומית  בנקאית  ערבות  יפקיד 
( למסמכי המכרז, מאת מוסד בנקאי שהעירייה אישרה  2המוארכת, בנוסח המפורט במסמך ה')

 מראש לעניין זה.  

סעיף   .ט ההארכה  זההוראות  תקופות  במשך  בתוקף  שהינה  הערבות  על  גם  בשינויים  תחולנה   ,
 .המחויבים לפי העניין

מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת החוזה,    קבלןמובהר בזאת כי ה  קבלןלמען הסר   .י
 .ת ההארכה, תהיה בידי העירייה ערבות תקפהלרבות  תקופ

 ת ציוד מתקנים וחומריםספקא .20

המבלי   .א החוזה,  הוראות  מיתר  ל  קבלןלגרוע  הציוד, המתקנים,    קבלןמתחייב  כל  על חשבונו את 
החומרים, הכלים, המכונות, האביזרים וכוח האדם המיומן הדרושים לביצועה היעיל של העבודה  

 בקצב הדרוש.  

 חומרים ומוצרים:  .ב
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ה  (1 ידי  על  שיסופקו  והמוצרים  החומרים  חד  קבלןכל  יהיו  העבודה  ביצוע  שים לצורך 
התקנים  ולדרישות  החוזה  להוראות  הבחינות  מכל  בתכונותיהם  ויתאימו  ושלמים 
הישראליים המעודכנים. בהעדר תקנים, יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות  

 שיאושרו על ידי המנהל.  

אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים   קבלןמוסכם במפורש, כי ה (2
תמש בהם לביצוע העבודה, אף אם החומרים או המוצרים עמדו בבדיקות  ובמוצרים שהש

 התקנים הישראליים ו/או אושרו על ידי המנהל.  

מובהר כי עובדי הקבלן יהיו מיומנים ויעברו את כל הדרכות הבטיחות הנדרשות, יהיו   (3
ובד מצוידים בנעלי עבודה, מכנסיים ארוכים, יצוידו בכל ציוד בטיחות אישי שנדרש, כל ע

ישא עמו מטאטא, מגריפה ואת רפתנים, על מדי העבודה שלהם יהיו מחזירי אור ויצויין  
עליהם באופן בולט הכיתוב "בשירות עיריית יהוד מונוסון", הכל על חשבון הקבלן וללא  

 תמורה נוספת. 

 שמירה על עצים וצמחיה    .21

ולא יפגע בעצים ובצמחיה קיימים. בכל מקרה של פגיעה ללא אישור בעצים או    קבלןלא יעקור ה .א

את מלוא   קבלןבצמחיה תהיה רשאית העירייה לשקם את הנזק ולנכות מן הסכומים המגיעים ל

הנזק, בתוספת פיצוי מוסכם של שווי ערך העץ/הצמחייה שנפגעו )כפי שיקבע פקיד יערות עירוני(  

ר בסעיף זה כדי לגרוע מזכות העומדת לרשות העירייה על פי חוזה זה  ₪. אין באמו  500בתוספת  

 ו/או על פי כל דין. 

 תקופת ההסכם  .22

ובלבד  החל מתאריך ___________ ועד ליום ___________,    (2)  לשנתיים  ואה   הסכםתוקפו של ה .א
יקיים את כל ההתחייבויות לפי הסכם זה לשביעות רצונה המלאה של העירייה )להלן:    קבלןשה

 "(. תקופת ההסכם"

כי   .ב החודשים הראשונים לאחר חתימת ההסכם יהיו    (6)  ששתעל אף האמור לעיל, מובהר בזאת 
ל להודיע  רשאית  תהא  והעירייה  ניסיון,  הפסקת    קבלןתקופת  על  זו  תקופה  במסגרת  שלב  בכל 

עמו,   מראש  14ההתקשרות  ה  יום  המנהל  דעת  שיקול  שלפי  בהתחייבויות    קבלןככל  עמד  לא 
ת לסיים את ההסכם עם  העירייה תהא רשאי . במקרה זה,בהסכם, לשביעות רצון המנהלהנקובות 

אשר הוכרז ככשיר שני ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לנהוג בכל    קבלןולהתקשר עם ה  הזוכה  קבלןה
 דרך אחרת העומדת לה על פי דין. 

דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם למשך   .ג שיקול  עפ"י  זכאית,  (  שלוש)  3העירייה תהא 
פעם   בכל  כל חלק מהן  או  כולן  נוספות,  " שנים  כל תקופת  תקופות ההארכה)להלן:  כך שסך   ,)"
לא תהא כל טענה ו/או תביעה בשל   קבלןלשנים.   5ההסכם, לרבות תקופות ההארכה, לא תעלה על  

 הארכת תקופת ההסכם או אי הארכתה.  

לעירייה במועד חתימתו    קבלן החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם כאמור לעיל, ימציא ה 
ליסות ביטוח וערבות בנקאית בתוקף, וכל מסמך אחר אשר תדרוש העירייה,  על הסכם ההארכה פו

 פי תנאי ההסכם. -הכל על 

ההו .ד בתקופ  הסכם ארך  יחולו  ההארכה כאמור,  תנאי    ת  לפי    הסכםכל  המחויבים,  בשינויים  זה 
 ן. יהעני 
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של    העיריה תהא רשאית לבטל ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי .ה
במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם מראש עד  .  מראש  ימים  30, וזאת בהתראה של  המנהל

 למועד הנקוב בהודעה. 

מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם ומסמכי המכרז, מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי ההתקשרות   .ו
ורמים  הג בחוזה זה, היקפה וכן תשלום התמורה מכוח ההסכם כפופים לקבלת אישור תקציבי ע"י

 המוסמכים בעירייה עפ"י דין ובכפוף לקבלת תקציבים מגופים חיצוניים. 

ידי הקבלןלמען הסר   .ז על  יבוצעו  זה  נשוא הסכם  במהלך תקופת ההסכם באופן    קבלן, העבודות 
שוטף ורציף אף במהלך קיומם של עיצומים, שביתות, השבתות וכל מניעה אחרת החלה על עובדי  

 מנהל אחרת.  עירייה אלא  אם ינחה ה

  נזיקין לגוף או לרכושאחריות ושיפוי  .23

אחראי לכל נזק או אובדן, מכל סוג שהוא, שייגרמו בקשר עם    קבלןבנוסף לאמור בכל דין יהיה ה .א
העבודות ובקשר עם התחייבויותיו על פי חוזה זה, לגוף ו/או לרכוש, של העירייה ו/או עובדיה ו/או  

ג' כלשהו בגין מעשה ו/או מחדל של ה  ו/או מי מטעמו ו/או לכל נזק ו/או    קבלןשלוחיה ו/או צד 
 דות והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. אובדן הנובע ו/או בקשר לעבו

לגוף או לרכוש שיגרם לעובדיו ו/או לכל אדם    קבלןה .ב ו/או נזק  יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן 
 הפועל מטעמו כתוצאה מביצוע התחייבויותיו על פי החוזה.

ו ו/או למלאי  מטעמיהיה אחראי לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד ו/או לרכוש, מכל סוג,    קבלןה .ג
ו/או   העירייה  את  פוטר  והוא  החוזה  ביצוע  עם  בקשר  בשימושו  הנמצא  שהוא  ותיאור  סוג  מכל 
עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותה, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק ו/או קלקול  לרכוש  

 ר. וציוד כאמו

ישפה את העירייה על כל סכום שתחויב לשלם או ששילמה בגין נזק או אובדן להם אחראי    קבלןה .ד
כאמור לעיל ו/או על פי כל דין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתישא בהן בקשר    קבלן ה

ו/או דרישה    קבלןלחיוב כאמור, בהתאם לדרישת העירייה. העירייה תמסור ל הודעה על תביעה 

 ור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.כאמ

זכאי להם מכוח חוזה זה ו/או מכל סיבה אחרת   קבלן העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר ה  .ה

וכן תהא רשאית לחלט את הערבות, סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין  
בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת    כאמור לעיל ו/או  קבלןמעשה או מחדל שהם באחריותו של ה
 כאמור לעיל.  קבלןמעשה או מחדל שהם באחריותו של ה

מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן, על פי הסכם זה ו/או ע"פ דין, יחולו על הקבלן הוראות הביטוח   .ו
ב ו"כהמסומן    "הביטוח  נספח"כמפורט    נספח "כהמסומן    "קיום הביטוחים  אישורוב"  "נספח 

 המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. " 1'ו

 ביטוח .24

וחובותיו,   .א מהתחייבותו  לגרוע  ומבלי  דין  כל  פי  ועל  לעיל  כאמור  הקבלן  של  אחריותו  להבטחת 
מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין  
יפחתו   שלא  ובלבד  דעתו,  שיקול  לפי  כאמור  אחריות  להבטחת  מתאימים  ביטוחים  כלפיו 

המהווה חלק בלתי   נספח י'המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים,  מהביטוחים והתנאים 
 "(.  טופס האישור על קיום ביטוחיםנפרד מהסכם זה )להלן: "
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הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי   .ב
ם לעיל. מסירת האישור  מבטחי הקבלן המורשים בישראל , על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרי

ידי מבטחי הקבלן לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את  - חתום על
ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת   העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם. הקבלן 

 עירייה. הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מה

ביטוחים   .ג קיום  על  האישורים  ו/או  הביטוח  פוליסות  והמצאת  תיקונם  ו/או  הביטוחים  עריכת 
לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי  

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

העצמיות   .ד ההשתתפויות  בדמי  ישא  וכן  הנ"ל  הביטוחים  דמי  תשלום  על  אחראי  לבדו  הקבלן 
 הקבועות בפוליסות הביטוח. 

ו/או   .ה לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן  יהיה אחראי  הקבלן לבדו 
יגרמו לה  ועובדיהם, אשר  פחתה  הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה 

מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הקבלן יהיה  
אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה  

 בפוליסות. 

בכלליו  .ו לפגוע  ומבלי  כלשונן  פוליסות הביטוח  הוראות  כל  ולקיים את  ת  הקבלן מתחייב לשמור 
האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת העירייה   

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה קבלן אחראי לנזקים   .ז
נה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם  באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טע 

 לו עקב זאת.

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר   .ח
 הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים. 

 

   קבלןניכוי כספים מה .25

מאת העיריה ו/או מהערבות ו/או בגין    קבלןהעיריה תהא רשאית לנכות מהכספים המגיעים, או שיגיעו ל
כלשהו   סעיף  או הפרת  קיום  אי  עקב  או תחויב לשלמם  תידרש  כל הסכומים אשר  ועניין, את  דבר  כל 

בהתאם להסכם זה ו/או    קבלןה מהימסעיפי ההסכם ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו לעירי
ו/או עובדיו ו/או מועסקיו    קבלןשעל העיריה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי  ה 

מכח הסכם או מקור שהוא.  האמור בסעיף זה    קבלןה מאת הי ו/או כל העשוי להגיע לעיריו/או מי מטעמו  
 ם ששולמו על ידיה בכל דרך אחרת.  אינו גורע מזכויותיה של העיריה לתבוע את החזרת הכספי

 זכויות פטנטים  .26

וכיו"ב    קבלן ה היטל  הוצאה,  נזק,  הליך,  דרישה,  תביעה,  כל  על  אותה  ויפצה  מהעירייה  נזק  כל  ימנע 
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך  

תקני העבודה, במערכות, באביזרים, בציוד או בחומרים שיסופקו על  כדי ביצוע עבודה מכח חוזה זה, במ
 לצורך ביצוע העבודה.    קבלןידי ה

 קיזוז .27

בהתאם להסכם זה ו/או    קבלן יה מאת הימוסכם בזה שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעיר 
ו כל סכום שעל העיריה  כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כל שהוא מסעיפי ההסכם ו/א
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ו/או מועסקיו ואו מי  ו/או עובדיו    קבלן לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי ה
כן מוסכם  .  קבלןניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל העיריה לשלם למטעמו 

השאר גם לכיסוי סכומים כאמור.    בהקשר להסכם זה, תשמש בין  קבלןכל ערבות שניתנה על ידי הכי  
  האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת 

 .  העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה

 ויחסי הצדדים  קבלןעובדי ה .28

ה  קבלןה .א ביצוע  לצורך  כי  עובדים    עבודותמתחייב  צוות  אחראייםמיומניםכשירים,  יעסיק   ,  
 על הצד הטוב ביותר ובתחלופה מינימאלית.   ותבמספר מספיק לביצוע העבוד  מקצועייםו

טחון  יל העובדים אשר יבצעו את העבודות נשוא המכרז יהיו מאושרים לעבודות על ידי מחלקת הבכ .ב
 בעירייה.  

ועובדיו יתייצבו לביצוע העבודות בלבוש והופעה מכובדים ויחזיקו בידם, כל העת, מסמכים    קבלןה .ג
   מזהים וכן העתק מכלל ההיתרים הנדרשים לביצוע העבודות. 

לא יועסקו על   מתחייב כי בביצוע העבודות יועסקו עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית, וכי  קבלןה .ד
 . 18כדין, לעבודה בישראל וכן עובדים שהינם מתחת לגיל שאינם עובדים המורשים, ידו עובדים 

את החלפתו של עובד    ,הבלעדי  ה, בכל עת, ולפי שיקול דעתקבלןלדרוש מה  העירייה תהיה רשאית .ה
  מתחייב למלא אחר דרישות   קבלןוה,  יוסיף עובדים לצוות עובדיו  קבלןו/או כי ה   קבלןמעובדיו של ה

 העירייה ללא שיהוי. 

יים את כל הוראות הבטיחות והתנאים הנדרשים לשמירה על בריאות עובדיו  מתחייב לק   קבלןה .ו
ורווחתם לפי הוראות כל דין ולקיים כלפיהם את הוראות כל דין ביחס לתשלום שכרם והתנאים  

 להם הם זכאים.

בין   .ז ה  העירייהבכל הקשור למערכת היחסים  כעובד  קבלןכ  קבלןיחשב ה  קבלןלבין  ולא    , עצמאי 
עובדי ה  קבלןוהעובדים המועסקים על ידי ה בו    קבלן הינם  יקבע אחרת לגבי  י בלבד. בכל מקרה 

ה  קבלן ה יפצה  מעובדיו  מי  בו    קבלןו/או  סכום  בכל  העירייה  כתוצאה מתביעה,    היאאת  תחויב 
 כאמור, וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד. 

את התחייבויותיו על פי חוזה   קבלן הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם ה .ח
בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של    קבלןזה הינם עובדיו של ה

ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על  י, והוא  קבלןה
 פי התנאים המפורטים במסמכי החוזה ועל פי כל דין. 

להעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות שירות התעסוקה,    מתחייב   קבלן ה .ט
:  דיסו  וחוק  1988  - "ח  התשמ,  בעבודה, חוק שוויון הזדמנויות  1987  -"ז  התשמ ,  מינימום  שכר   חוק

 .1992  -"ב התשנ, העיסוק חופש

כ  קבלןה .י המעביד,  ע"י  המשתלמים  הסוציאליים  התשלומים  כל  את  עובדיו,  כל  בעד  ל  ישלם 
התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי  
חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר  

 של העובדים במדינה באותו ענף.  
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את    קבלןה .יא קרא  כי  י'מצהיר  מחוק  מסמך  סעיפים  המכיל  התשי"ג ,  נוער,  והוא  1953-עבודת   ,
, כי הובהר לו, כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על  קבלןמתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה. כן מצהיר ה

 כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל דבר ועניין.  -ידו 

, ובחוק  1991  – , כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים, התשנ"א  קבלןעוד מצהיר ה .יב
וכי כראייה חתם על  1987  – תשמ"ז  שכר מינימום, ה , לצורך התקשרות עם העירייה בחוזה זה, 

 .( והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה1תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך ז)

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .29

עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי    קבלן מצהיר בזאת כי הינו    קבלן ה .א
 עביד בינו לבין העירייה.עובד מ

כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד    קבלןכמו כן מצהיר בזאת ה .ב
 . ו/או מי מטעמו ומעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו

הביטוח הלאומי וכל מס  ,  מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה  קבלן ה .ג
,  עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל  קבלן, ואין הידרש לשלםי או תשלום אחר ש

   .מן העירייה כל תשלום ו/או זכויות  שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו

ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי עובד    קבלןייה תתבע לשלם סכום כל שהוא מן הבמידה והעיר .ד
והעירייה רשאית לנכות    לשפותה, מיד עם דרישה, בגין כל סכום כאמור  קבלןומעביד, מתחייב ה

 . קבלןב בו כאמור מן התמורה המגיעה לשתחויכל סכום 

 .כאמור במסמכי המכרז קבלן ה כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של מובהר בזאת .ה

 התמורה  .30

באופן ובמועד כמפורט  ודוחות  והגשת חשבונות  בפועל לשביעות רצון העירייה    ביצוע העבודות כנגד   .א
על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם העירייה לקבלן    בחוזה זה וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו 

 תמורה בהתאם להצעתו במסמך ג' למסמכי המכרז ובכפוף להזמנה תקציבית.  

מכל    , בין מיוחדות ובין כלליות,את כל ההוצאות  תכוללו,  ומוחלטתקבועה  ,  התמורה הינה סופית .ב
העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל    בביצועהכרוכות    ,מין וסוג שהוא

התקנה, כוח אדם, אביזרים, חומרים  פינוי,  , הובלה, פריקה,  אספקה  לרבות   קבלן התחייבויות ה
והיתרים,  רישוי  ביטוחים,  נסיעות,  רכב,  כלי  מכשירים,  חילוף,  חלקי  עבודה,  כלי  עזר,  וחומרי 

 וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז. הוצאות משרד, כל הציוד הנלווה 

לרבות הפרשי הצמדה    הואלא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שכן מובהר, כי   .ג
תוצמד למדד בשנת ההתקשרות הראשונה. החל משנת ההתקשרות השנייה, ככל שיוארך ההסכם, 

מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע במועד חתימת ההסכם  התמורה למדד המחירים לצרכן.  
 והמדד החדש יהא המדד האחרון הידוע במועד ביצוע החישוב.  

לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין במועד התשלום, אשר ישולם על ידי  על אף האמור לעיל, יתווסף   .ד
 העירייה. 

קשר  כי  מובהר   .ה בלא  קבועה  הינה  בו  התמורה  לאופייה,  למקום  למורכבותה,  העבודה,  מבוצעת 
למידת הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצוע עבודה/  

   .ולמועד בו נדרשה/ בו היא מבוצעתהיעדר פיקוח 
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מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד   .ו
ה  על  יחולו  זה,  חוזה  עפ"י  העבודות  ביצוע  מהסכומים    קבלןעל  תנכה  העירייה  ידו.  על  וישולמו 

מיסים, היטלים ותשלומי חובה,  כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת    קבלןהמגיעים ל
 .קבלןוהעברתם לזכאי תהווה תשלום ל

את כל הסכומים, הקנסות    קבלןעוד מוסכם, כי העירייה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע ל .ז
 וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.

ללא הסכמה    קבלןאו תוספות בעבודה שנעשו על ידי ה  לא תשולם כל תמורה נוספת בגין שינויים  .ח
 בכתב ומראש מהמנהל.

מובהר,   .ט וכן כן  כדין  מאושרות  הזמנות  פי  על  בפועל  העבודה  בביצוע  מותנה  והיקפה  תשלום התמורה  כי 

 בקבלת אישור המנהל לעבודות אלו.   

 הגשת חשבונות ותנאי תשלום .31

לחודש בחודש שלאחר    10-לחודש ועד ל  1- יגיש לעירייה חשבונית מס "מקור" לתשלום מ  קבלןה .א
)להלן:   כדין  מאושרות  תקציביות  הזמנות  ו/או  להסכם  בכפוף  להצעתו  בהתאם  עבודות,  ביצוע 

ההמצאהו"  " חשבונית" לחשבונית  ("מועד  את  צורף  ת.  המפרט  חשבון  חתומה,  משלוח  תעודת 
כמו    . ות שבוצעו לרבות כמויות, מועדי הביצוע, מיקומי ביצוע העבודותפרטי העבוד הטובין שסופקו  

.  משומשיםכן יצרף הספק חשבונית או אסמכתאות ממפעל המחזור אליו פינה את כלי האצירה ה

 יובהר כי ללא מסמכים אלו לא תוכל העירייה לאשר את התשלום המבוקש. 

ה .ב ידי  על  המוגשים  והחשבון  החשבונית  את  יבדוק  או    קבלןהמנהל  בחלקם  בחתימתו,  ויאשרם 
נכונות   בדיקת  לאחר  בהתאם  ושלמות  במלואם,  בהם,  המופיעים  העבודה  הפרטים  להזמנות 

 לשיקול דעתו הבלעדי.  ו

יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה לעירייה בהתאם להוראת סעיף    45החשבונית תשולם תוך   .ג

 "(. מועד התשלוםא' )להלן: "

מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או   .ד
למדויקים ולהורות  המנהל שלא לאשרם  רשאי  או בחלקם,  במלואם  ו/או    קבלן,  תיקונים  לבצע 

פירוט   לפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך  זאת כאילו    הליקויים השלמות  ויראו  אשר נמצאו בחשבון 

הומצא לעירייה ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא תיספר במניין  החשבון לא  
 הימים עד למועד התשלום.  

ימי    23-מ  לא יאוחרלצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל,    קבלןאם החשבונית תוחזר ל (1
ייחשב   קבלןעסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק א', מועד קבלת החשבונית המתוקנת מה

יום מתום החודש   45תוך    קבלןדכן. החשבונית המתוקנת תשולם ל כמועד ההמצאה המעו
 שבמהלכו הומצאה לעירייה. 

לעיל,    קבלןאם החשבונית תוחזר ל (2 ימי    23  לאחר חלוף לצורך ביצוע ההשלמות כאמור 
ל תשולם  החשבונית  א',  ס"ק  לפי  ההמצאה  ממועד  מ   קבלןעסקים  יאוחר  ימי    10-לא 

ועד    קבלן עסקים מתום "מועד התשלום". ואולם התקופה שממועד החזרת החשבונית ל

לתשלום   קבלןהש הימים  במניין  תבוא  לא  המתוקנת,  החשבונית  את  לעירייה  המציא 
 החשבונית כאמור. 

 כל התשלומים יבוצעו ע"י העירייה אך ורק כנגד קבלת חשבונית מס.יודגש  .ה
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 העדר בלעדיות  .32

לשירותי  מ .א להיזקק  כלשהי  בדרך  העירייה  את  לחייב  בכדי  זה  בהסכם  אין  כי  בזאת  נותן  ובהר 
 באופן בלעדי.  השירות

אחרים    נותני שירותדומים בעצמה או על ידי  שירותים    לבצע כך לדוגמא, העירייה תהא רשאית   .ב
מטעמה, הכל על פי צרכיה ותקציבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל דרך שתראה לנכון, לרבות  

או פרויקטים    יםדומ   שירותיםאו  מתן השירותים  באמצעות פרסום מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים ל
י  לא יהא זכא   נותן השירות בהסכם זה.    יםהכלול   השירותים כדוגמת    שירותיםנקודתיים שיכללו גם  

 לכל פיצוי ו/או תמורה במקרה זה. 

 ארכה לסיום העבודה  .33

ו/או    כי יש מקום להארכת המועד לסיום עבודה מסוימת  , עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,סבור המנהל .א
, או  )כדוגמת שביתה, מצב חירום וכו'(  וספות, או מחמת כח עליון המחמת שינויים או    לביטולה

ן הארכה יתן המנהל הארכה בכתב לסיום העבודה  תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המנהל, מת
 לתקופה לפי שיקול דעתו הבלעדי.   

מובהר ומודגש בזאת במפורש כי אין בהארכת מועד כאמור כדי להודות באחריות העירייה למעשה/   .ב
ה  בנוסף  וכי  מועד,  הארכת  ניתנה  בגינם  כלשהו  תמורה/פיצוי    קבלןמחדל  לקבל  זכאי  יהיה  לא 

 כלשהם בגין הארכת מועד כאמור. 

שהוכרזו    שביתות או השבתות  ,חגים, הפסקות עבודה  לא תינתן כל ארכה על סמך ימים גשומים, .ג
, סגר בשטחים, אינתיפאדה  , קבלני משנה שלו או עובדיהם או ארגוניהם המקצועייםקבלןעל ידי ה

   .ועתות חרום או מלחמה

 שינויים והוספות והערכת שווים  .34

לא יעשה שינויים או הוספות בעבודה, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך בכתב מאת    קבלןה .א
(. שינויים והוספות כאמור לא יהוו עילה לאיחורים וסטיות ביחס ללוח  "ההוראה"המנהל )להלן:  

 זמנים, אלא אם ניתנה ארכה בכתב לכך.  

החלקים והחומרים שיסופקו לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה יהיו  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   .ב

יכול להשיג את החלקים הדרושים    קבלןמקוריים מבחינת יצרן, דגם ומידות. בכל מקרה בו אין ה 
לאישור המנהל חלקים שווי    קבלןבמסגרת מועדי הביצוע הנדרשים או מכל סיבה שהיא, יגיש ה

הל אינו מחויב לאשר את השימוש בחלקים או בחומרים שהציע  ערך המוצעים על ידו. יובהר כי המנ
תוספת תמורה בגין עבודות ההתאמה שיידרשו במקרה זה, אם    קבלןובכל מקרה לא יקבל ה  קבלןה

 יידרשו. 

    -:ערכו של כל שינוי או הוספה יקבע על ידי המנהל בכפיפות לתנאים הבאים .ג

ייקבע ערכם של   – אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה שבהוראה   (1
פי   על  לפי מחירי היחידה  וההוספות  )קרי, מחיר העירייה המקסימלי  השינויים  החוזה 

 (.  קבלןבניכוי שיעור ההפחתה שהציע ה

יקבע  במחיר המקסימלי  אם לדעתו של המנהל כלולים בהוראה פריטים שאינם מופיעים   (2
על פי מחירון המאגר המשולב לעבודות בניה אחזקה   נהלרכם של פריטים אלה על ידי המע

או לפי    "( המחירון המשולבתפעול ושירותים בחסות משרד האוצר החשב הכללי )להלן: "



- 44 – 

 

44 

 

מחירון "דקל" או לפי מחירון אחר, לפי בחירת העירייה בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, 
 .  10%בהפחתה של 

מנהל כלולים בהוראה פריטים שאין עבורם מחיר בחוזה ובנוסף אינם אם לדעתו של ה (3
ניתוח תמחירי של אותו פריט    קבלןמופיעים במחירון המשולב או במחירון דקל, יבצע ה

המבוסס על מחיריהם של פריטים קרובים/ דומים במהותם לפריט הנדון, אשר יהיה כפוף  
לסדר בהתאם  דעתו,  שיקול  עפ"י  המנהל  של  )כל    לאישורו  להלן  המפורט  העדיפויות 

 הוראה או מסמך קודם ברשימה, עדיפים על הוראה או מסמך הבאים אחריו(: 

ניתוח תמחירי בהתאם למחיריהם של פריטים קרובים/ דומים במהותם הכלולים   (א

 בחוזה ובמסמכיו. 

ניתוח תמחירי בהתאם למחיריהם של פריטים קרובים/ דומים במהותם הכלולים   (ב
 . המשולבבמחירון 

ניתוח תמחירי בהתאם למחיריהם של פריטים קרובים/ דומים במהותם לגביהם   ( ג
ובתוספת   העבודה  בביצוע  שהושקעו  העבודה  שעות  בתוספת  יצרן,  מחירון  קיים 

  קבלןמערך החומרים והעבודה בלבד עבור הוצאות כלליות, תקורות ורווח    12%
 ראשי.

בחן את המחירים שבמחירון המשולב, במחירון    קבלןעל החוזה תהיה ראיה לכך שה   קבלןהחתימת   .ד

וכן למנגנון קביעת המחיר    מסכים להםכי הוא  ו"דקל" ובמחירונים המפורסמים על ידי היצרנים,  
ולא תתקבל כל תביעה    המפורט בסעיף זה, לרבות אישורו הבלעדי של המנהל בהתאם לשיקול דעתו,

 .המחיר מחירונים אלו ו/או מנגנון קביעת  ו/או טענה לגבי 

מסכים ומתחייב בזאת כי קביעת ערכם של השינויים וההוספות תימצא    קבלן, הקבלןלמען הסר   .ה
לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכל עניין    קבלןבשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ול

   הנובע משינויים ותוספות אלו. 

ביומן העבודה שינוהל    המנהלרשמו על ידי  נוהוספות כמפורט דלעיל אשר    שינוייםרק  כן מוסכם, כי   .ו

ובנוסף אישור תקציבי מראש מאת   בכתב ומראשהמנהל  אישור  את  ואשר יקבלו    קבלןעל ידי ה
 עליהן תינתן התמורה כאמור.     והוספות  שינוייםיחשבו כ  הגזברות,

ב את ביצועם של השינויים או התוספות מחמת אי קביעת ערכם ועליו לבצעם  כאינו רשאי לע  קבלןה .ז
 מיד עם קבלת ההוראה מאת המנהל.  

 פיצויים מוסכמים .35

, הינם נזק שהצדדים  במפרט הטכניהצדדים מצהירים כי סכומי הפיצויים המוסכמים הנקובים   .א
 רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על החוזה. 

, בכל זמן שהוא וכן תהא  קבלןהעיריה רשאית לנכות את סכום הפיצויים הנ"ל מכל סכום שיגיע ל .ב
 בכל דרך אחרת.   קבלןרשאית העיריה לגבותו מה

ואין בו כדי לגרוע מכל זכות    מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה  קבלןתשלום הפיצויים לא ישחרר את ה .ג

 . ו/או סעד אחר העומדים לרשות העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין

 הפרת הסכם .36

    להלן: פעולותל או לחלק מהלכהעירייה   זכאיתהוראה מהוראות הסכם זה  קבלןהפר ה
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ל חילוט   .א שניתנה  ה  עירייה הערבות  התחייבויות  ולמילוי  לביצוע  זה    קבלןכבטחון  חוזה  בגין  ע"פ 
 . , לפי הענייןתקופת החוזה ו/או ההארכה ו/או תקופת האחריות

בעצמ .ב שה   םלעשות  העבודות  את  אחרים  באמצעות  זה  קבלןאו  הסכם  ע"פ  בביצועם  תוך  חייב   ,
ולחייב    מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת,  קבלןשימוש ללא הגבלה בפעולות ועבודות שנעשו ע"י ה

 הוצאות הכרוכות בכך.             כל ה ב קבלןאת ה

חוק החוזים    כל דין ובכלל זה   אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ  .ג
ובכלל זה זכות העיריה לתבוע את כל הנזק הממשי    1970  –תשל"א    – )תרופות בשל הפרת חוזה(  

   שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה.

 ביטול ההסכם .37

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה   .א
במקרה של הפרה יסודית    עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןזה ויזכו את העיריה בכל הזכויות המוקנות לה   

ב זה  החוזה  ובכלל  את  לבטל  בכתב,  בהודעה  רשאית,  העיריה  תהא  דלהלן  מהמקרים  אחד  כל 
בהוצאות    קבלןבעצמה, או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולחייב ה  ותהעבוד ביצוע  ולהשלים את  
מובהר בזאת כי נקיטת  נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה.   .הכרוכות בכך

כל זכות לקבלת תמורה כלשהי מאת    קבלןיל אין בה כדי להקנות ל צעד מן הצעדים המפורטים דלע
 העירייה: 

פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים   קבלןכשה (1
או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון  

גדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נ 
ארכה או פשרה למען הסדר אתם   תנושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל

 . 1983 –בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

משנה בביצוע העבודה    קבלןכולו או מקצתו, לאחר או מעסיק    ,מסב את החוזה  קבלןכשה (2
 ללא הסכמת העיריה בכתב ומראש. 

 . , להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע החוזה קבלןכשה (3

מתחיל בביצוע עבודה מסוימת, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועה או    קבלןכשאין ה  (4

ל לפי  ברציפות  מבצעה  אינו  הזמניםשהוא  הדרוש וח  בקצב  העבודות  מבצע  שאינו  או   ,
במו בביצוע  להשלמתן  להמשיך  או  להתחיל  מהמנהל  בכתב  להוראה  מציית  ואינו  עד 

  קבלן , או כאשר הברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים  אינו מבצעההעבודה, או  
את  תיקנו  ולא  בהסכם  האמורות  מההתחייבויות  יותר  או  אחת  הפרו  מטעמו  מי  ו/או 

נקב בהתראה, או כאשר ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שנ
ו/או מי מטעמו כי העבודות המבוצעות על ידו, כולן או מקצתן, אינן    קבלן המנהל התרה ב 

 לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור. 

 מתרשל בזדון בביצוע  החוזה.    קבלןכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שה  (5

, נתן או  קבלןאו אדם אחר בשמו של ה  קבלןחות להנחת דעתה, שהכשיש בידי העיריה הוכ (6

לחוזה או כל דבר   רהציע לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקש
 הכרוך בביצוע החוזה.  

ציוד    קבלןה (7 ו/או  ו/או אינו    שאינם באיכות ראויהמשתמש בחומרים  בביצוע העבודות 
 . משתמש בציוד ו/או בחומרים הדרושים
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אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן    קבלןה (8
 שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  

ה  (9 נגד  פליליים  הליכים  ננקטו  או  פלילית  חקירה  נפתחה  מבעלי    קבלן אם  מי  נגד  ו/או 
 מניותיו ו/או מנהליו.  

הסכם זה אינה נכונה, או  תנה בקשר עם חתימת ישנ קבלןהתברר כי הצהרה כלשהי של ה (10
לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות    קבלןשה

 .  קבלןעם ה

ה הצהרה ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת ימסר לעירי   קבלןהתברר כי ה (11
 תפקידו.  

יסודיות:     קבלןכשה .ב כהוראות  הנחשבים  הבאים  החוזה  מסעיפי  סעיף  הפר 
5,6,8,9,10,14,15,16,19,20,23,24,28,30 

עד מועד    קבלןעיף קטן א' לעיל אין בה משום ביטול התחייבויות הנקיטה בצעדים המפורטים בס .ג
 ביטולו כאמור.  

לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על ידי העירייה, אלא אם   .38
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד    קבלןוההעירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב,  

 לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה. 

ע"פ    ,ההסכם בהוראה בכתב של המנהל בכל עת  את רשאית לבטלמבלי לפגוע באמור לעיל, העיריה תהא  .39
במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם  ימים.  30, וזאת בהתראה של של המנהל שיקול דעתו הבלעדי

ה שירותי  הופסקו  בהודעה.  הנקוב  למועד  עד  כאמור    קבלןמראש  העירייה  ידי  על  ההסכם  ביטול  בשל 
התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי ההסכם, בגין העבודות שביצע    זכאי לקבלת  קבלןבסעיף זה, יהיה ה

בפועל לשביעות רצונה של העירייה על פי הזמנתה ועד למועד הפסקת ההסכם עפ"י הודעת העירייה, בניכוי  
כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם להסכם זה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת  

כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או    קבלןניכויים, לא תהיינה להתמורה הנ"ל, לאחר ה

 הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת העבודה וביטול ההסכם.   

השתמשה העיריה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם וביטלה   .40

ו/או    קבלןלא יהיו ל,  ו מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתואת ההסכם, כולו א כל טענות 
תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. הוצאות השלמת  

מסכום    5%שא בנוסף להוצאות האמורות גם בתוספת בשיעור  יוהוא י   קבלןהעבודות יהיו על חשבון ה 
אות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות. ספרי העיריה והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל  ההוצ

ל  ששולמו  לתשלומים  הוצאתן.     קבלןהנוגע  ומועד  ההשלמה  הוצאות  לשיעור  אין  ומועדם,  כי  מובהר 
ו/או    בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות העירייה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או השתתפות

העומדות   לזכויות  בהתאם  ההתקשרות,  מהפסקת  כתוצאה  לה  נגרמו  אשר  נזקים  בגין  נוסף  סעד  כל 
   לרשותה עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

 מירת זכויות  ש .41

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העיריה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי חוזה  
דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך  זה ו/או על פי כל  

 , ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה העיריה על זכותה בכתב ובמפורש.  קבלןאחרת ביחסיה עם ה

 תרופות  .42
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של  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה  
 הפרת החוזה.  

 סודיות .43

מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שהגיעה    קבלןה
אליו בקשר ו/או תוך כדי ביצוע העבודות, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור בעירייה ו/או בעובדיה  

ו תקוים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל  לוודא כי הוראה ז  קבלןו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב ה
 מטעמו. 

 שינוי .44

 . ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא ,כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב .א

הוראה של המנהל ו/או בא כוחו שתוצאתה הגדלת התמורה, לא יהיה לה תוקף אלא אם כן ניתנה   .ב
 בכתב ונחתמה כדין בידי גזבר העירייה.  

 כללי  .45

מוסכם בזה, כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד לחוזה לא  
  ו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה. יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעש 

 הודעות  .46

 :    ןת הצדדים ה וכתוב

   מונסון -יהוד  – בנין המשרדים רובע הסיטי , 10רח' הגדוד העברי  – מונסון -יהוד עירית  

 __________________________________  -  קבלןה

שעות מיום    72כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען  
 ו כדבר דואר רשום.  משלוח

 

 

 ולראיה באו על החתום :
 

 

 קבלןה  העירייה 
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 (  1) המסמך 

       

 ולהבטחת הצעת המציע ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 
 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                    

 

 לכבוד 

  מונסון  -יהוד ית יעיר

 

 נ., ג.א.

 

                     
 הנדון : ערבות בנקאית מס'________________ 

  

          
"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום  המבקשעל פי בקשת ____________ )ולהלן "

( שתדרשו מאת המבקש  "סכום הערבות")להלן:    (שקלים חדשים  אלף   מאה₪ )במילים:    100,000של  כולל  
 .  מונסון - ת כלי אצירה בעיר יהוד ספקלא  17/2022מס' פומבי בקשר למכרז 

 
שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  למדד המחירים לצרכן כפי  סכום הערבות יהיה צמוד  

 "(.  המדד" –)להלן  כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 הגשת הצעות למכרז.  הראשון שנקבע ל הידוע במועד האחרון מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד 

 בות זו.  לקבלת דרישתכם על פי ער המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש העיר ו/או גזבר העיריה אנו נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות  
זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם  

 רוש את התשלום תחילה מאת המבקש. ומבלי שתהיו חייבים לד

 .31.12.2022ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 על ידי ראש העיר ו/או גזבר העירייה ו/או מי מטעמם.  באופן חד צדדיערבות זו ניתנת להארכה 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 
 

 בכבוד רב,                                                                      

 
  בנק

 ______________ 

סניף  

 _____________ 
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 (  2)המסמך 

 
 ולתקופת האחריות  להבטחת התחייבויות הזוכהערבות בנקאית  

 
 תאריך ___/__/__                                                                    

 לכבוד 
 עיריית יהוד -  מונסון 

 
 נ., ג.א.

                      
 ערבות בנקאית מס'הנדון:  

 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום    ("המבקש "  :על פי בקשת ____________ )להלן
חוזה  עם  שתדרשו בקשר    "(סכום הערבות"  :להלן( )חדשיםשקלים    אלף  מאה₪ )במילים:    100,000  כולל של

 .  מונסון -כלי אצירה בעיר יהוד  לאספקת  17/2022מס'   מכרזמכח 

שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  למדד המחירים לצרכן כפי  סכום הערבות יהיה צמוד  
 "(.  המדד"  :)להלן כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה

 .  על החוזה  זוכהחתימת ההידוע במועד האחרון המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד 

 לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.   המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם

לפי דרישתכם הראשונה, אנו נשלם לכם חלף החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות בתוספת  
ובלי שתהיו חייבים לד דרישתכם  רוש את התשלום  הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 

 תחילה מאת המבקש.  

 

     .__________   שנת ________ לחודש ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________

 חר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  ולא

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                     
 

 ____________  בנק                                                                                                

 סניף____________                

  
  



- 50 – 

 

50 

 

 מסמך ו'
  ביטוח נספח ו' - ביטוח 

דין,    מבלי .1 כל  פי  על  או  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  לערוך    עללגרוע מאחריות  הקבלן 
קיימת   הקבלןעוד אחריות    וכל ההסכם  תקופת    כל, למשך  ן הקבלןולקיים, על חשבו

(, את  ההסכם  תקופת  תום  לאחר  נוספות  שנים   3  למשך  חבות המוצר)ולעניין ביטוח  
המצורף  המפורטים  הביטוחים   הביטוח  עריכת  ו'  זה  להסכםבאישור   ,   1כנספח 

, עריכת הביטוח"  אישור"ו  הקבלן"  ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  
 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי

  יהיה   ניתן ,   הקבלן  ידי  על  עובדים  מועסקים  ולא  ככל  כי  מוסכם  -חבות מעבידים .א
ידי    אישור  מתוך"  מעבידים  חבות"  ביטוח  סעיף  למחוק על  החתום  הביטוח 

 . המבטחים
 על ,  הקבלן  ידי  על  נערכת   לא  והפוליסה  ככל  כי  מוסכם  -מוצר    חבות  ביטוח .ב

 . שלישי  צד  כלפי  אחריות  בביטוח,    גוף  נזקי  לעניין  מוצר   חבות  חריג   לבטל  הקבלן
  ביטוחי  בכל  יבוטל"  רבתי  רשלנות"  חריג  כי  לוודא  הקבלן  על  -הפוליסות  נוסחי .ג

 (. הדין פי  על המבטחים מזכויות  לגרוע כדי באמור אין) הקבלן
להמציא לידי העירייה, לפני תחילת    הקבלן  עלצורך בכל דרישה מצד העירייה,    ללא  .2

או לכל תשלום על חשבון התמורה, את התקשרות  וכתנאי מוקדם למתן השירותים  
בידי חתום  כשהוא  הביטוח,  עריכת  כן,  מבטחה  אישור  כמו  תקופת   מיד.  בתום 

בגין חידוש    ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי העירייה  ל   להמציאהקבלן  על  הביטוח,  
נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה   ביטוחתוקף ביטוחי הקבלן לתקופת  

 לעיל.   1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  בתוקף
כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל    בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לעירייה,

הקבלן   על  הביטוח,  עריכת  לאישור  בסיפא  כאמור  לרעה,  שינוי  בו  לחול  עומד  או 
מועד   לפני  חדש,  ביטוח  עריכת  אישור  ולהמציא  מחדש  הביטוח  אותו  את  לערוך 

 הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
הקבלן הינם בבחינת דרישה    כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  מובהר .3

הקבלן  ,מזערית  על  כדי  המוטלת  בה  שאין  של  ,  התחייבות  מכל  לפי  הקבלן  לגרוע 
דין,  ההסכם   כל  פי  על  פי ו/או  על  לשחרר את הקבלן ממלוא החבות  כדי  בה  ואין 

דין, פי  על  ו/או  זה  כלפי  לא תהיה    ולקבלן  הסכם  מי מטעם    העירייהכל טענה  או 
 האחריות כאמור. לגבולות בכל הקשור  ,העירייה

שיומצא על    ,הביטוחעריכת  לבדוק את אישור    לעירייה תהא הזכות, אך לא החובה, .4
לעיל,  הקבלן  ידי   הקבלןכאמור  שינוי  ועל  כל  הרחבה,  תיקון  ,לבצע  או  התאמה   ,

 . הסכם זה הקבלן על פי להתחייבויותאת ביטוחי הקבלן על מנת להתאים  ו שיידרש
כי   .5 ומוסכם  כמפורט העירייה  זכויות  מוצהר  השינויים  ולדרישת  הבדיקה  לעריכת 

כל אחריות או  מי מטעם העירייה כל חובה  על  או  העירייה  אינן מטילות על    ,לעיל
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי  ביטוחי הקבלןשהיא לגבי  

וזאת    או על פי כל דין,זה    הסכםעל פי  קבלן  ה המוטלת על    ,לגרוע מכל חובה שהיא
אישור עריכת   בדק  נובין אם לאו, בין אם  שינויים כמפורט לעיל    עריכת  דרשהנבין אם  

 .ובין אם לאוהביטוח 
אבדן או נזק    לכלמאחריות  ואת הבאים מטעם העירייה  פוטר את העירייה    הקבלן .6

לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי העירייה 
(, ולא תהיה לקבלן כל  ה" וצמ   רכב  כלי  לרבות)ו/או המשמש לצורך מתן השירותים  

כלפי    ,טענה תביעה  או  לעיל  הדרישה  כאמורנזכרים  נזק  ו/או  אבדן  ובלבד  בגין   ,
 ן.שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדו

: מטעמו   הבאים  באמצעות  או  בעצמו, על הקבלן לערוך את הביטוחים הבאים,  בנוסף .7
ביטוח   רכב,  בכלי  השימוש  עקב  גופנית  פגיעה  בגין  דין  פי  על  כנדרש  חובה  ביטוח 

₪ בגין נזק    400,000אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  
במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני  ביטוח  ו  הרכב  לכלי"מקיף"    ביטוחאחד,  

 הנדסי.
לעיל,   האמור  אף  ביטוח הזכות  לקבלןעל  )למעט  הרכוש  ביטוחי  את  לערוך  , שלא 

אחריות צד שלישי( המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט  
 . םבמלוא האמורים  יםהביטוח כולעיל יחול, כאילו נער  6 סעיףב

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות שייערך על ידי הקבלן,  כל ביטוח רכוש  ב .8
העירייה   כלפי  העירייה;התחלוף  מטעם  הבאים  התחלוף   ויתורוה  וכלפי  זכות  על 

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
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זה    מבלי .9 הסכם  מהוראות  הוראה  מכל  בו    לענייןלגרוע  ובמקרה  ההסכם,  הסבת 
הקבלן לדאוג  על  משנה מטעם הקבלן,    קבלניעל ידי    נתנויי  םאו חלק מה  השירותים

בידי   ביטוח    קבלניכי  פוליסות   ההתקשרות   והיקף  לאופי  בהתאם  נאותותהמשנה 
 . עמם

שירותים  ביחס ל אחריות כלפי העירייהמוטלת ההקבלן על כי  ,מובהר בזאת
 . משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלנילרבות במלואם, 

ההסכם. .10 של  הפרה  מהווה  והפרתו  ההסכם  מעיקרי  הינו  הביטוח  אף   נספח  על 
האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא 

ימים ממועד בקשת העירייה מאת הקבלן בכתב, להמצאת אישור עריכת    10אם חלפו  
 .הביטוח כאמור
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 עריכת הביטוחאישור  -1ו' נספח

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

שם: עיריית יהוד מונוסון  
ו/או גופים עירוניים ו/או  
חברות האם ו/או חברות  

 בנות ו/או חברות קשורות  

  שם 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☒

 אספקת כלי אצירה אחר:  ☒
 

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

  6מרבד הקסמים  מען
 יהוד מונסון

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

וביטול  כיסויים נוספים בתוקף
 חריגים 

 
 סכום 
 

מ
ט
ב 
 ע

 X לנספח  בהתאם כיסוי קוד  לציין יש

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪       רכוש
 ראשוניות  – 328

 
 2,000,000     צד ג'

 
 אחריות צולבת – 302 ₪ 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309
 לתביעות מל"לכיסוי  – 315
 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח  - 321
 ראשוניות  – 328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד שלישי   – 329

 
חבות 

 מעבידים
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪  20,000,000    

היה וייחשב מעבידו של   –מבוטח נוסף   – 319
 מי מעובדי המבוטח  

 ראשוניות  – 328
 

חבות 
 המוצר

 אחריות צולבת   – 302 ₪  500,000    
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309
 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח  - 321
 ראשוניות  – 328
 חודשים(  12תקופת גילוי ) – 332

 
 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח השירותים פירוט 

004   
046 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 מסמך ז' 

 

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 לכבוד 
 מונסון   -יהוד עיריית 

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי  
   לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

הנני נותן תצהיר זה בשם המציע _______________ )יש למלא את שם המציע(, המבקש להתקשר עם המזמין  
 .מונסון -ת כלי אצירה בעיר יהוד ספקלא_____ / 22במכרז פומבי מס' כחלק מהצעה ( "המציע")להלן: 

_______________ )יש למלא בהתאם( במציע, וכי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם    -אני מצהיר כי אני מכהן כ
 המציע ולחייבו וכי אין מניעה על פי כל דין לחתימתי על תצהיר זה. 

 (. "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .1

 : במשבצת המתאימה( X)סמן   הנני מצהיר כי .2

 דהיינו    ,כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק  ווכל בעל זיקה אלי  עד היום המציע
או עבירה  ו/   1991-לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"אעבירה  

 . 1987-שכר מינימום, התשמ"ז  חוקלפי 

  על חוק שכר מינמום ו/או חוק  כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות    ואו כל בעל זיקה אלי   המציע
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. אחת וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה  עובדים זרים,

כיבנוסף,   .3 מצהיר  )  הנני  מאלה  אחד  מתקיים  למכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  במשבצת   Xסמן  במועד 
 (: המתאימה

  'חוק שוויון )להלן: "  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9הוראות סעיף    -  חלופה א
 "( אינן חלות על המציע.זכויות

  'ציע והוא מקיים אותן.  לחוק שוויון זכויות חלות על המ  9הוראות סעיף   - חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(:  –)למצהיר שסימן את חלופה ב'       

      ( 1חלופה) –  עובדים.  100-המציע מעסיק פחות מ 

      ( 2חלופה)   –    עובדים או יותר והוא מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי    100המציע מעסיק
  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת של   משרד  העבודה  והרווחה והשירותים החברתיים  לשם

ר לפנות למנהל  ליישומן, לחילופין, המציע התחייב בעב בקשר קבלת הנחיות לשם  –הצורך    ובמקרה  ,זכויות
לחוק   9 סעיף לפי חובותיו יישום   הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת

)במקרה שהמצהיר התחייב    פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו    זכויות, שוויון
 בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(. 

  הרווחה   העבודה,  משרד  של  למנהל הכללי  לעיל  3  סעיף  לפי  שמסר  מהתצהיר  להעביר העתק  מתחייב  המציע .4
גופים ציבוריים,  ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות    ממועד   ימים  30  בתוך,  והשירותים החברתיים

 . 1976  -תשל"ו

                ________________     _________________            

 חתימת המצהיר                         תאריך        

 אישור
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  
ת.ז.   באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'   _________________________
מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע  

אמת   להצהיר  עליו/עליה  כי  שהזהרתיו/יה  ולאחר  ומטעמה[,  בשמה  זה  תצהיר  לעשות  וכי  והמוסמך/כת 
דלעיל   תצהירו/ה  נכונות  את  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה 

 וחתם/מה עליו בפני. 
           ________________     _________________            

 חתימת המצהיר                            תאריך        

 'חמסמך 
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 נספח בטיחות כללי 
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 מסמך ט'
 הצהרת בטיחות 

 
אני הח"מ, ________________ מס' ת.ז. ______________ מצהיר  ומאשר בזאת בחתימת ידי   .1

ידי   על  בו,  לעיין  שנתבקשתי  ו/או  לי  שנמסר  אחר  חומר  וכל  כללי"  בטיחות  "נספח  את  שקראתי 
אותם   הבנתי  בעירייה,  הבטיחות  על  הממונה  תדריך  את  שמעתי  בעירייה,  הבטיחות  על  הממונה 

 תחייב למלאם בשלמותם וכרוחם.  במלואם, ואני מ 

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את כל   .2
 הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

האחריות   .3 וכל  עלי  מוטלת  עובדי  של  ובריאותם  שלמותם  לבטיחותם,  האחריות  שכל  מצהיר  אני 
עלי. הנני משחרר את העירייה מכל אחריות כלפי עובדי וכלפי    לשלמותו ותקינותו של הציוד מוטלת

הציוד או כלפי צד ג'. כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות.  
אני מצהיר כי כל עובדיי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בבטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם  

 זה. 

ת התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים  הנני מתחייב לבצע א .4
לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם, אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם  
לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע  

 נאותים.   העבודות בתנאי בטיחות

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת העירייה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות   .5
גהות   בטיחות,  לנושאי  משמעותי  דגש  ומתן  לכך,  ראויה  לב  שימת  תוך  לפעול  בזאת  מתחייב  ואני 

ן דהוא,  ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מא
 לרבות מי מטעם העירייה.  

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם להוראות   .6
  1970-ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[ התש"ל  1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 והתקנות על פיהם.  

 __________ חתימה: __________________ שם מקבל התדריך: _________________ 

 תאורו )אדם, חברה, שותפות, אחר(: ________________________________________ )נא לפרט( 

 ת.ז. / ח.פ.: __________________________ 

 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות

החתום מעלה, עבר אצלי תדריך    קבלן, הממונה על הבטיחות בעירייה, מאשר כי ה_____________אני, מר  
 בטיחות בנושאים הבאים :

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

  ____________________  תאריך:   מה: __________________ חתי
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 'ימסמך 
        

 1953 -נוער, תשי"גההוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת  
 

 (, תשנ"ח[  2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33

   -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;   4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 ודה של נער בו עלולה לסכנו; , כי עב 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)

(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם,  3)

 ;  6בהתאם להוראות סעיף  

 אין להעבידו בה בגילו;   7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף  4)

( לחוק  2)א() 61ה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  מאסר שנ  - , דינו  14(   בניגוד להוראות סעיף  5)

 חוק העונשין(.  -)להלן  1977- העונשין, התשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[ 33

   -המעביד נער באחד מאלה 

 א, שענינן בדיקות רפואיות;  11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף    12או    11(   בניגוד להוראות סעיפים  1)

, שענינן שעות  25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  24-ו  20,  21,  22(   בניגוד להוראות סעיפים  2)

 עבודה ומנוחה;  

, לרבות הוראות בענין קביעת  4א, או  2,  2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים  3)

 בעבודה או עבודה בלילה.   מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות

 ( לחוק העונשין. 2)א() 61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף   -דינו  



 

  

                                                                                                  מסמך יא'
 מפרט טכני  

 
 

 לכלי האצירה:   ימינימללהלן מפרט טכני  .1
 

 1100 770 360 240 נפח 

  -פוליאתילן  סוג
פינות הפח  

מעוגלות  
למניעת 

היווצרות/התא
ספות פסולת 

 בפינות

  -פוליאתילן 
פינות הפח  

מעוגלות למניעת 
  היווצרות/
התאספות  

 פסולת בפינות

  -פוליאתילן 
פינות הפח  

מעוגלות למניעת 
  היווצרות/
התאספות  

 פסולת בפינות

  -פוליאתילן 
פינות הפח  

מעוגלות למניעת 
  היווצרות/
התאספות  

 פסולת בפינות

קיים כולל ידית  מכסה
סגירה  -פתיחה

הרמטית של 
הפח למניעת  

בריחת ריחות  
 וכניסת מזיקים 

קיים כולל ידית 
סגירה   -פתיחה 

הרמטית של 
הפח למניעת  

בריחת ריחות  
 וכניסת מזיקים 

כולל ידית קיים 
פתיחה וכולל  

רגלית לפתיחת  
סגירה  -המכסה 

הרמטית של 
הפח למניעת  

בריחת ריחות  
 וכניסת מזיקים 

קיים כולל ידית 
פתיחה וכולל  

רגלית לפתיחת  
סגירה  -המכסה 

הרמטית של 
הפח למניעת  

בריחת ריחות  
 וכניסת מזיקים 

שני גלגלים   גלגלים 
 ממ  200בקוטר 

שני גלגלים  
 ממ  200בקוטר 

ארבע גלגלים  
ממ   200בקוטר 

כולל שני  
 ברקסים לפחות

ארבע גלגלים  
ממ   200בקוטר 

כולל שני  
 ברקסים לפחות

ידיות אחיזה  ידית 
 בגובה ההרמה 

ידיות אחיזה 
 בגובה ההרמה 

ידיות אחיזה 
 בגובה ההרמה 

ידיות אחיזה 
 בגובה ההרמה 

מידות  
 במ"מ

 730 עומק
 575 רוחב

 1,060הבגו

 850 עומק
 620 רוחב
 1,093 גובה

 794 עומק
 1372 רוחב
 1,300 גובה

 1080 עומק
 1370 רוחב
 1,385 גובה

משקל 
 עצמי

 ק"ג  60עד  ק"ג  44עד  ק,ג  16עד  ק"ג  16עד 

כושר 
 העמסה 

 95לכל הפחות 
 ק"ג 

  145לכל הפחות 
 ק"ג 

  305לכל הפחות 
 ק"ג 

  440לכל הפחות 
 ק"ג 

שיטת  
 העמסה 

הפח מיועד  
ומותאם  

לאיסוף על ידי 
משאית דחס עם  

 מזלג ייעודי 

הפח מיועד  
ומותאם לאיסוף  

על ידי משאית 
דחס עם מזלג 

 ייעודי 

הפח מיועד  
ומותאם לאיסוף  

על ידי משאית 
דחס עם מזלג 

 ייעודי 

הפח מיועד  
ומותאם לאיסוף  

על ידי משאית 
דחס עם מזלג 

 ייעודי 
 EN840 תקו

 אירופאי
EN840  אירופאי EN840  אירופאי EN840  אירופאי 

 

פינות   -ומכסה פוליאתילן  םאלומיניופח העשוי  שויידר ליטר יכול  1,100/770בכלי אצירה בנפח  •
 . הפח מעוגלות למניעת היווצרות/ התאספות פסולת בפינות

 .וכיתוב "עיריית יהוד מונסון" העירייה לוגו עםבצבע אפור כל כלי האצירה יהיו  •
 

 

 אישורי ביצוע   .2
הצבת    האצירהבסיום  המנהל    ימלא   קבלןה,  כלי  ו/או  המפקח  והחתמת  העבודה  ביצוע  אישור  טופס 

 בשלושה עותקים: 
 

 לחשבון שיוגש לתשלום.   קבלןהיצורף  על ידי     -אישור  מקור     -

 .   קבלןכל עיכוב במסירת האישורים, יביא לעיכוב בתשלומי העירייה ל   
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 קח במועד חתימתו על האישור.   יימסר למפ -   1עותק מס'       -

 .   קבלןהיישאר בפנקס של   -   2עותק מס'   -

 

 להסכם  34ס'   -  פיצויים מוסכמים מראש .3
 

ישלם    קבלן הבגין אי ביצוע העבודה הנדרשת, או ביצוע לקוי שלא בהתאם לדרישות ההסכם ונספחיו   .א
 , כמפורט להלן: פיצויים מוסכמים מראש לכל מקרהלהסכם(  34סעיף )מכח  לעירייה 

 

 מס'
 סד' 

 הנושא / הליקוי            
 פיצוי מוסכם ליחידה, לכל מקרה

 סכום 
 ש"ח 

 מס' 
 סד'

 הנושא / הליקוי                 
 פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה    

 סכום 
 ש"ח

 כלי האצירה ,  אספקתאי השלמת  1
 בהתאם למועד שנקבע 

 בהזמנה לכל יום 

 משנה ללא   קבלןמסירת עבודה ל  5 600
 אישור 

 

1,000 

 ביצוע העבודות ללא קיום  הוראות  2
 בטיחות, לכל מקרה 

 אי ביצוע תיקון נזק לתשתיות  6 600
 לכל מקרה. )בנוסף לעלות   במועד,

 העירייה או מי   התיקון על ידי
 ( קבלןהמטעמה על חשבון 

2,000 

 העסקת עובד בניגוד להוראות 3
 המנהל לכל יום 

 הפרה של הוראה ו/או התחייבות   7 600
 ההסכם שאיננה מוגדרת נשוא 

 סכום לכל מקרה – בטבלה זו 

 עד
3,000 

 

   אי החלפת כלי אצירה פגום  4
 לכל כלי לכל  –האחריות  במסגרת

 יום  

100  
 

  

 

לפי חוזה זה, את סכום הפיצויים המוסכמים    קבלןהעירייה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיע ל .ב
לעירייה ו/או לכל צד    קבלן ה לעיל, ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מ  .א4מראש  המפורטים בס"ק  

ג', עפ"י החוזה או עפ"י דין.  זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה על פי החוזה או  
 עפ"י דין. 

הסכומים הנ"ל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע במועד   .ג
 על ההסכם עם העירייה. קבלןהחתימת    
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 ה והצבת כלי אצירה  ספקא

 והצבת כלי אצירה  אספקהאישור ביצוע 

 

 _________________ :  ____________________      שם נהג:    קבלןשם ה

 :  _______________   שם נציג העירייה: ________________ קבלןשם נציג ה

 תאריך  דגם כלי אצירה    מס'

 הצבה

 כתובת כמות

 והצבה אספקה

חתימת נציג 
 קבלןה

חתימת 
נציג 

 העירייה

 מכל פלסטיק   .1
 ליטר   240נפח  

     

 מכל פלסטיק  .2
 ליטר 360נפח  

     

3.  
 מכל פלסטיק 

 ליטר 770נפח  
     

4.  
פח/ מכל 

 אלומניום
 ליטר  770נפח  

     

 מכל פלסטיק   .5
 ליטר  1100נפח  

     

6.  
פח / מכל 

 אלומניום
 ליטר 1,100נפח 

     

 

 :הערות נציג העירייה           

 .  המכלים סופקו והוצבו כנדרש.      1          

   :נדרש לבצע קבלןה.   שלא כנדרש.  המכלים סופקו והוצבו  2          

                  __________________________________________________________ 

              ____________________________________________________________   

 תאריך:  ______________ 

 :  ___________ קבלןחתימת נציג העירייה:  ___________    חתימת נציג ה 

 המנהל:  _______________ חתימת 
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 1מסמך יב'
 

 כמויות   כתב

 
 

 
 :להלן נפחים וכמות יחידות מתוכננת .4
 

 . יחידות   750ליטר כ  240כלי אצירה בנפח  •

 . יחידות   4,000ליטר כ  360ה בנפח כלי אציר  •

   .יחידות 50ליטר כ  770כלי אצירה בנפח  •

 . יחידות  280ליטר כ  1,100רה בנפח כלי אצי •

 

   .כלי אצירה 5,000 -כ משוער סה"כ
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 2מסמך יב'
 

 כתובות להצבת כלי אצירה רשימת 
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 'גמסמך י
1  

 5.א.3סעיף  - אישור עמידה בתנאי הסף 

 

 לכבוד

 עיריית יהוד -  מונסון

 

 הנדון: אישור בדבר עמידה בתנאי הסף בסעיף  3.א.5

 

 כדלקמן :  בשם המציע מצהיר _______________  ת.ז.   ________________)שם מלא(  , נניה .1

 : 5.א.3להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף 

 הנני הח"מ   

 יצרן  □

 מורשה  ספק □

 יבואן  □

 ____     _________             ח.פ.שמספרה      _________________   )שם החברה במלואו(  בחברה

 .   _________  -מכהן בחברה כ

חוזים, חשבונות סופיים וכל דבר אחר  אישורים, לצרף אסמכתאות להוכחת האמור לעיל )ניתן לצרף  יש  .2
 המוכיח את הנדרש כאמור(.  

 

 

 

 אישור
 

____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום  
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז.  
]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________   מס'_________ 

מה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי  במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטע
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל  

 וחתם/מה עליו בפני. 
 
 

          ___________________ 
 וחותמת עו"ד   חתימה
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 2'גמסמך י

 7.א.3סעיף  - אישור עמידה בתנאי הסף 
 7.א.3 שבסעיף סף תנאי  הוכחת לצורך

, על פי חוזה התקשרות שנתי עם  2022  עד  2020מתוך השנים  אחת    שנה  של לפחות בעל ניסיון מוכח  מציע  ה

 כלי אצירה.  5,000  של לפחות אספקהשלוש רשויות מקומיות לפחות, ל

)ניתן לצרף חוזים, המלצות,   יש לפרט את הניסיון בהיקף הנדרש ולצרף אסמכתאות להוכחת האמור לעיל 
 חשבונות סופיים וכל דבר אחר המוכיח את הניסיון הנדרש כאמור(.  

 

  כלי האצירה שסופקוסוג  מ"ס
 פרטי העבודה שבוצעהו

מספר 
היחידות  
 שסופקו 

תאריך  
 אספקה

שם 
 רשותה

 המזמינה 

שם איש  
קשר אצל  

 המזמין

טלפון איש 
 קשר

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 
הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים. ככל שאדרש על ידי ועדת המכרזים או על ידי  

 . אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל קבלן א  –העירייה 

     _____________       _______________                   ____________________ 
 חתימת המציע               שם המציע    תאריך   

 
 אישור

 
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב  
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז.  

]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשו מה: המשמש בתפקיד________________  מס'_________ 
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי  
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל  

 וחתם/מה עליו בפני. 
 

 עו"ד ___________________          



- 67 – 

 

67 

 

 חתימה 
 

 מסמך יד'
         

 הסכמה/אי-הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז  

( ציע)נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המ  

  ו , לרבות הצעתו על כל חלקיהליךהמציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי ה
 :  )יש למלא בחלופה המתאימה( ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדתו הינה, בין לפני הליךובכל שלב שהוא ל 

  . מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו ההליך מסכים לחשיפת כל מסמכי   .1

 או:

ה  .2 ממסמכי  חלק  לחשיפת  יסוד    הליך מסכים  ועל  הפרוט  לפי  המסמכים,  יתרת  לחשיפת  מסכים  ואינו 
  הטעמים הבאים:  

  מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:   
 ________________________________________________________________________

__________________________________________ ______________________________
______________ __________________________________________________________

 ________ ________________________________________________________________
__________________________________________________ ______________________

______________________________________________________ __________________
 ______________________________________________________________________ 

  הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:   
 ________________________________________________________________________

__________________________________________ ______________________________
___________________________ _____________________________________________

________________________________________________________________ ________
 ________________________________________________________________________

__________________________________ ______________________________________
 ________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________ 

 

 לא תידון.  -בה נימוקי המציע לאי החשיפה  יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו

 כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר. 

 

_ ________________ 
  חותמת וחתימת המציע  

 

 

   הבהרה

לו  יוא את המסמכים אך ההחלטה אם לחשוף   ציע ולנימוקיו,לעמדת המ  התן דעתת העירייה ש  ,מובהר בזאת
, אלא אם צו של ערכאה  , בלעדיתעירייהמסורה בידי ה  ,מסמכים לחשוף מתוך מסמכי ההליך של המציע
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 . משפטית יחייב אחרת

 

 'טומסמך 
   - מסמכים הנדרשים מהמציע

                     לנוחות המציעים - להלן רשימת המסמכים הנדרשים, יש לסמן ב- ✓
 כל מסמך שצורף 

 תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות המע"מ.   □

)מקור/העתק    מתוך המערכת המקוונת של רשות המיסים  אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה  □
 . מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(

  – גופים ציבוריים, התשל"ו    חוק עסקאותתצהיר חתום ומאומת על ידי עו"ד בדבר העדר עבירות על פי   □
 .1כמסמך ז', בנוסח המצורף למסמכי המכרז 1976

 . 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו   לפי חוק עסקאות על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  אישור □

 . בצירוף אסמכתאות 5.א.3בתנאי סף   עמידתובדבר  ,1'גמסמך י הצהרת המציע, ע"ג  □

   6.א.3העתק רישיון עסקים להוכחת תנאי סף  □

הנ □ גבי    הקודםסיון  יפירוט  יג'על  הסף    2מסמך  תנאי  להוכחת ,  7.א.3להוכחת  אסמכתאות  בצירוף   ,  
 התקשרות המפורטת שם. 

 8.א.3להוכחת תנאי סף  840ENתו תקן  התאמת המוצרים להעתק  □

לרבות פירוט המידות, הוראות תפעול, הוראות  הטובין המוצעים,  כל דגם מ מפרטים טכניים של  קטלוג ו □
 . 9.א. 3הוכחת תנאי סף  צורך הנ"ל, לאחזקה והוראות בטיחות של כל אחד מהפריטים 

 . 1'ג מסמךבנוסח   הכספית ההצעה מסמך □

 .2מסמך ג'הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר, בנוסח  □

 במדויק. 1מסמך הערבות בנקאית מקורית בנוסח  □

 .ו'אישור קיום ביטוחים בנוסח מסמך  □

 מלא וחתום ע"י המציע. 'טמסמך הצהרת בטיחות בנוסח  □

 מלא וחתום יל ידי המציע.  מסמך יד' □

 חוזה התקשרות חתום ע"י המציע.  □

 מלא וחתום יל ידי המציע. מסמך יד'בנוסח  הצהרה בדבר חשיפה/אי חשיפה של מסמכי המכרז, □

 ככל שהופצו.   –כל מסמכי ההבהרות / סיכום שאלות ותשובות חתומים ע"י המציע  □

 . כנדרש ידי המציע   עלחתומים  וההסכם כשהם כל מסמכי המכרז □

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.   □
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 אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את המסמכים הבאים: □

 העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד מאת רשם החברות.  •

ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד וכי הצעת  על כך כי    התאגידמעו"ד או רו"ח    אישור •

בשם  התאגיד   לחתום  ע"י האנשים המוסמכים  את    התאגידחתומה  על    התאגיד ולחייב  בחתימתם 
המכרז למסמכי    מסמכי  בהתאם  הינם  המכרז  נשוא  העבודות  ביצוע  וכן  במכרז  ההשתתפות  וכי 

 . ההתאגדות

 שמות מנהלי התאגיד. •

 לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. שמות האנשים המוסמכים   •

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.  •

את העתק תעודת  אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף   □
כי ההשתתפות במכרז וביצוע העבודות נשוא המכרז הינם  אישור עו"ד/ רו"ח השותפות  רישום השותפות,  

 בהתאם למטרות השותפות ואישור בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.  

 

 המציע רשאי, אך לא חייב, לצרף להצעתו מסמכים כדלקמן:

אישור   □ להצעתו  יצרף  זו,  עובדה  בשל  לו העדפה  תינתן  כי  ומעוניין  אישה"  בשליטת  "עסק  מציע שהוא 
ב לחוק  2משמעות כל המונחים, לרבות "אישור" ו"תצהיר" היא כמשמעותם בסעיף    –ותצהיר. בפסקה  זו  

 .1992-חובת המכרזים, התשנ"ב
 

ובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(,   מציע אשר הינו בעל טובין תוצרת הארץ כמשמעותם בתקנות ח □
אך לא חייב, לצרף להצעתו אישור מאת    רשאי, ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו,  1995-התשנ"ה 

 . 1995-רו"ח, בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ"ה

 

המציעים לב  )ס'  –  לתשומת  הסף  תנאי  לבין  זה  מסמך  בין  סתירה  שתמצא  רשימת    3ככל  או  ב'(  למסמך 
האמור במסמך ב' יגבר על האמור במסמך זה ומחובת המציעים לפנות    –למסמך ב'(    7המסמכים שיש לצרף )ס'

    . לעירייה במקרה של סתירה כאמור

 


