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 חתימת המציע: __________________ 

 מסמך א'

 יהוד מונסוןעיריית  
 

 24/2022פומבי מכרז 
 סון העיר יהוד מונ  בשטחישיפוץ ותחזוקה )עבודות קטנות(   לביצוע עבודות 

 הזמנה להציע הצעות 

 

שיפוץ ותחזוקה )עבודות קטנות(   לביצוע עבודות    ( מזמינה בזאת הצעות"העירייה"מונוסון )להלן:  -עיריית יהוד
 .הכל כמפורט במסמכי המכרז,  יהוד מונוסון העיר בשטחי

 

-, יהוד6המכרז ניתן לרכוש באמצעות אתר האינטרנט של עיריית יהוד מונוסון מרח' מרבד הקסמים    מסמכיאת  

 בכל מקרה.  שלא יוחזרו ₪    1,000של ונוסון בעבור סך מ

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

 

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     28.7.2022 את המעטפה יש להפקיד במסירה אישית עד ליום   של  המכרזים  בתיבת 
 , קומה ראשונה בבניין העירייה. 113דר הממוקמת בח

 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.

במייל   זרחי  רחלי  לגב'  לפנות  ניתן  בטלפון:  michrazyahud@ye-mo.org.ilלשאלות  קבלה  לברר  ניתן   ,03-
5391249 . 

 

 

__________________ 
  

יעלה מקליס, ראש העיר      

ןמונוסו -עיריית יהוד       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yehud-monosson.muni.il/
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 חתימת המציע: __________________ 

 מסמך ב'

 עיריית יהוד מונסון
 

 24/2022פומבי מכרז 
 סון והעיר יהוד מונ  בשטחישיפוץ ותחזוקה )עבודות קטנות(   לביצוע עבודות 

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 

 נשוא המכרז  .1

שיפוץ ותחזוקה    לביצוע עבודות  ( מזמינה בזאת הצעות  "יהיהעיר)להלן: "  יהוד מונסון ת  יעירי  .1.1

הנדרשות בשטחים ציבוריים  מרבית העבודות    ,בשטחי העיר יהוד מונסון  )עבודות קטנות(    
ציבור במבני  ומיעוטם  וצרכי  זאת    ב,וכיו"  פתוחים  לתקציב  כמפורט  העירייה,  בהתאם  הכל 

 . במסמכי המכרז

 .  המחירוןתיאור העבודות הנדרשות עפ"י מכרז זה מפורט במסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני ו .1.2

מהאמור   .1.3 לגרוע  המכרזמבלי  מסמכי  המכרז  הנדרשותעבודות  ה ,  ביתר  היתר   מכח  בין    כוללות 

  וכיו"ב אינסטלציה    תאורה,  מסגרות,  חשמל,  ,ניום, נגרותאלומיצבע, בטון,    שיפוצים לרבות  עבודות
צרכי העירייה באופן ובמועד שיידרש בכפוף  פי    לעמעת לעת    . העבודות יוזמנו"(העבודות)להלן: "

 . בעירייה אגפי  מאת  "הזמנת עבודהל"

העיר   .1.4 )כ  יבוצעו  העבודות הנדרשות ברחבי  )כובשטחים פתוחים  (  90%  - ברובם  (  10%  -מיעוטם 
מובהר כי נתונים אלו מובאים לצורך ידיעת    .)ראה פרוט במפרט המצורף למכרז זה(  במבני ציבור

המציעים בלבד ואין בהם משום התחייבות של העירייה להזמנת העבודות מסוג או בהיקף זה או  
 אחר.

בכל מקרה, לעירייה שיקול דעת מוחלט באשר להערכת היקף    העירייה תבחר בזוכה אחד למכרז. .1.5
, מיקום העבודות, היקפן, מהותן, מורכבותן, רווחיותן וכיו"ב.  הזוכההעבודות אשר תועברנה לידי  

כמו כן העירייה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת, את היקף העבודות לפי שיקול דעתה הבלעדי.  
  בודות המפורטות במכרז זה, ולזוכהרשאית לפרסם מכרז/ים דומה/ים לביצוע ע  רייה תהאהעי

שמורה הזכות לפרסם    , לעירייהבמכרז זה לא תהא כל טענה עקב כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל
 מכרזים לפרויקטים נקודתיים ולביצוע עבודות על פי צרכיה. 

  בהתאם לשיקול דעתה  לה  עבודות הדרושותה  את  העירייה תזמיןועל כן    מכרז מסגרתהמכרז הינו   .1.6
  להזמנות תקציביות מאושרות כדין , לצרכיה, תקציבה, בכפוף לאישור תקציבי ובהתאם  המוחלט

רשאית העירייה    ןכ  כמו  והיא אינה מתחייבת להעביר לביצועו של הזוכה עבודות בהיקף כלשהו.
לא תהיה כלפי    ה ראות עיניה. לזוכ  לפיאו מי מטעמה  לבצע העבודות או חלקן באמצעות עובדיה,  

העירייה כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקן של העבודות בלבד  
 ו/או בגין היקף הזמנת העבודות ו/או מיעוט הזמנות או העדרן.  לביצוע  

לוחות זמנים לביצוע  עבור כל הזמנת עבודה להגיש לאישור המנהל, מפרט עבודות,  מתחייב    ה הזוכ .1.7
ע" הנדרשים  וכן  ואישורים  דין,  ובאופן    את  לבצעפ  במועד  העירייה  לדרישות  העבודות בהתאם 

הצעת במסגרת  התחייב  להם  ובמחירים  עבודות  .  והנדרש  בגין  רק  יבוצע  התשלום  מקרה  בכל 

 ובהתאם לתנאי התשלום במכרז.  ובוצעו בפועלשהוזמנו 

אחד  כשהכולל שני עובדי אחזקה כללים "  צוות תורןשירות " עמיד לרשות העירייהיהקבלן הזוכה   .1.8
  הצוות   .לנציגי העיריה ולמוקד העירונימראש  כראש הצוות ומספר הטלפון שלו יועבר   מהם ישמש

. הצוות  ברחבי העיר  בודות דחופות עביצוע  בו ידרשו      למקרה של קריאת פתעהתורן יהיה זמין  
כל  בהשנה ומשליחת ההודעה, במשך כל ימות    דקות(  60) שעה  עד    מתחייב להגיע למקום הקריאה
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 חתימת המציע: __________________ 

כלי עבודה  יגיע באמצעות רכב עבודה של הקבלן עם    . הצוותלרבות ימי שבת וחג  שעות היממה 

ברל, ציוד  מחסומי    4פנסי תאורה,    2גנרטור,    1מגרפות,    2ק"ג,    5פטישי  לרבות:  וציוד בטיחות  
העירייה תספק לעובדים    .העבודות בצורה מיטבית  לשם ביצוע  , וכל הנדרשבטיחות לעובדים ולרכב

   את החומרים הנדרשים לביצוע העבודות.

הנקוב   .1.9 הזמן  תוך  העבודות  בביצוע  להתחיל  יידרש  הזוכה  עבודההקבלן  את      בהזמנת  ולסיים 
  יבוצעו     . יובהר כי העבודותמפרט העבודהבו  בהזמנת עבודההעבודות במסגרת לוח הזמנים שיקבע  

. ימי חג, ערב חג וכן חול המועד פסח,  בהזמנת עבודהובימי עבודה כפי שיקבע  בשעות הפעילות  
סוכות לא ייחשב כיום עבודה ולא יתאפשר ביצוע עבודות בימים אלו, אלא אם תידרש עבודה  ו

   דחופה אשר אינה סובלת דיחוי ובסיכום עם המנהל.

 ד הנדרש לרבות כלי עבודה  עוד מתחייב הזוכה לספק לכל עובד מטעמו את הציו .1.10

והכל בהתאם  בכל רגע נתון,    שמורה הזכות לשנות את תכנית העבודהולמנהל העבודה  לעירייה   .1.11
 לשיקול דעתה וצרכיה. 

מכוח    העירייה .1.12 מסוים  מינימלי/מקסימלי  בהיקף  פרטניות  הזמנות/פניות  לבצע  מתחייבת  אינה 
יצוין כי העבודות שיידרשו    כוחו כלל.מכרז זה ותהא רשאית שלא לבצע הזמנות/פניות פרטניות מ

מפעם לפעם במסגרת מכרז זה, הינן עבודות בהיקפים כספיים משתנים ולעיתים בהיקפים כספיים  
 קטנים.  

מובהר כי לזוכה במכרז לא תינתן כל בלעדיות על אספקת השירות והעירייה תהא רשאית לפעול   .1.13
בעת הזמנת השירות דין  לכל  ובכפוף  דעתה  שיקול  פי  שירותים  על  או  זה  במכרז  ים המפורטים 

דומים להם ואף לבצע שירותים אלה בעצמה. כן העירייה תהא רשאית לפרסם מכרז/ים נפרד/ים  

 נוספים לביצוע השירות נשוא המכרז.  

החוזה .1.14 של  הינו    תוקפו  זה  מכרז  מלשנהמכוח  החל  חתימתו,  לעיל,  יום  מהאמור  לגרוע  מבלי   .
צדדית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקפו של החוזה  לעירייה שמורה אופציה חד  

( שנים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם, כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה  4)  ארבעב
 ( שנים. 5) חמשעל 

במהלך תקופת    אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות העירייה לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת .1.15
  במקרה   יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט בחוזה.  30דעה מראש בת  ההתקשרות, בהו

  המתייחסים  התשלומים  את  רק  לזוכה   עירייה ה   תשלם,  שהיא  סיבה  מכל ,  ההתקשרות  ביטול  של
  תהיה  לא  והעירייה,  ההתקשרות  ביטול  על  ההודעה  תאריך  עד  בפועל  סיפק  כבר  שהזוכה  לשירותים

 . ההתקשרות ביטול  עבור  אחר תשלום  או  תמורה, פיצוי בכל חייבת

 מסמכי המכרז  .2

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

 ;הזמנה להציע הצעות    -  מסמך א'

 )מסמך זה(;תנאי המכרז והוראות למשתתפים    - מסמך ב'

   ;ת המציעהצע  - מסמך ג'

 ; חוזה     - מסמך ד'

 במכרז ולהבטחת הצעת המציע; השתתפותהערבות הבנקאית ל  ( נוסח1) -  מסמך ה'          

 ;וקיום התחייבויות הזוכה בתקופת הבדק  נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע החוזה  (2) 

 אישור קיום ביטוחים; ו נספח ביטוח - 'ומסמך 
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 חתימת המציע: __________________ 

      ;1976  -עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולפי חוק  בדבר העדר עבירות תצהיר ( 1) -  זמסמך 

- ( אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2)
1976 ; 

   ( נספח בטיחות כללי;1) -'חמסמך 

 ;כללית  ( הצהרת בטיחות2)   

      עירייה ו/או חבר מועצת העיר;הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד     - מסמך ט'

 מכרז;הסכמה לחשיפת מסמכי ה- הסכמה/אי ( 1)      -' ימסמך 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז; (2) 

 ;1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג     - מסמך יא'

 בתנאי הסף;  הלהוכחת עמידופירוט ניסיונו המציע ת הצהר   - מסמך יב'

 ; טופס פרטים לצורך ניקוד איכות ההצעה    -מסמך יג' 

 מפרט העבודות;   - 'מסמך יד

 רשימת מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו.    -' מסמך טו

 תנאי סף  –  השתתפות במכרז .3

 תנאים המפורטים להלן: ה בכל  במצטבר העומד רשאי להשתתף במכרז מציע  .3.1

ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם   עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל .3.1.1
 קיד השומה. פ

בהתאם   ,1976  –גופים ציבוריים, התשל"ו    בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות .3.1.2
 למסמכי המכרז.  (2ז') –( 1)כמסמך ז' פים המצורוהאישור לתצהיר  

בנוסח  מציע   .3.1.3 להשתתפות,  בנקאית  ערבות  ה)שצירף  המכרז(  1מסמך  בסכום למסמכי   ,
 .  ובתוקף המפורטים בטבלה במסמך א'

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. .3.1.4

רשום   .3.1.5 הקבלניםב  הקבלנים  בפנקסקבלן  רשום  לחוק  הנדסה    התאם    בנאיותלעבודות 
 ושסיווגו אחד מאלה:  ,  והתקנות שהותקנו מכוחו  1969 –"ט תשכה

 אולפחות   1- בניה סוג ג 100ענף  (1

 לפחות.  1- שיפוצים סוג א 131 ענף (2

האחרונות המסתיימות במועד הגשת ההצעות  של לפחות שלוש השנים  בעל ניסיון מוכח   .3.1.6
שטחים ציבורים שיפוצים ב  בניה ו/או  בביצוע עבודות(,  2019,   2020,  2021)בשנים    למכרז

 .(מע"מ כולל  לא)₪  200,000  בהיקף כספי של לפחות מבני ציבוראו ב ברשויות מקומיות

" הינם מבנים שנבנו עבור גוף ציבורי המשמשים מבני ציבורלצורך עמידה בתנאי סף זה "
מוזיאונים,   לשירות הציבור, ובין היתר: בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום, תנועות נוער,

, בתי  היכל תרבות, ספריות, מתנ"סים, טיפות חלבאולמות ספורט,  בתי כנסת, מקוואות,  
 ; מרפאותחולים ו
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 חתימת המציע: __________________ 

ציבורי" מאלה:"  גוף  אחד  רשויות    הינו  אחרים,  מדינה  ומוסדות  הממשלה  משרדי 

 .פי דין-תפקידים ציבוריים על  וגופים אחרים הממלאים , תאגידים עירוניים מקומיות

כקבלן ראשי והן  על ידי המציע  להציג הן עבודות שבוצעו  לצורך עמידה בתנאי זה, ניתן  
 עבודות שבוצעו על ידי המציע כקבלן משנה עבור קבלן ראשי אחר. 

לפחות   .3.1.7 כולל מע"מ(, במהלך    בממוצעלשנה  ₪    00,0005מציע בעל מחזור כספי של  )לא 
 רתם לעיל. ביצוע עבודות תחזוקה ב כהגד ב שלוש השנים האחרונות

גם בהתקיים אחד משני      3.1.6  ףסעיבשתנאי הסף  ייחשב כבעל הניסיון הנדרש במשתתף במכרז   .3.2
 אלו: 

ומעלה מהבעלות בו הינו בעל    50%  - המשתתף הינו תאגיד, כאשר בעל מניות המחזיק ב .3.2.1

 הניסיון הנדרש. 

ב .3.2.2 המחזיק  מניות  בעל  או  מנהל  היה  אשר  יחיד  הינו  מהבעלות  ומעלה    50%  - המשתתף 
 בתאגיד אשר הינו בעל הניסיון הנדרש. 

הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת, הנדרשת לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים לעיל, וכל   .3.3
במכרז, הנדרשים  הבנקאית,   המסמכים  הערבות  את    לרבות  שהגישה  ישות  אותה  שם  על  יהיו 

ן ביותר מהצעה אחת במענה  ההצעה למכרז. המציע אינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפי 
 , בין באמצעותו, באמצעות בעל השליטה בו, או באמצעות חברת בת של המציע.הז מכרזל

יובהר, כי הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל ע"י   .3.4

 .ועדת המכרזים

שיקול דעתה הבלעדי, לחקור  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי   .3.5
ולדרוש מהמציע להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיותו,  
יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע השירות נשוא המכרז וכיו"ב' )לרבות המלצות(. המציע יהיה  

המציע יסרב למסור    חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו
ואף   עיניה  ראות  לפי  מסקנות  להסיק  הוועדה  רשאית  כאמור,  כלשהוא  ניתוח  או  הסבר  מסמך 

 לפסול את ההצעה. 

 הצהרות המציע  .4

וא .4.1 כהצהרה  כמוהם  במכרז  והשתתפותו  המציע  הצעת  ומסמכי  יהגשת  המכרז  פרטי  שכל  שור 
ונהירים למציע וכי המציע   כל הנתונים,  בחן את  נדרש,  קיבל את מלוא המידע ה המכרז ידועים 

, מבין ויודע את  והחוזה  )מסמך יא'(   המפרט הטכני   ,עבודותמהות ה  –הפרטים והעובדות ובכלל זה  
 והסכים להם בהתאם להצעתו.    לביצוע העבודותכל התנאים הנדרשים 

אשר יועסקו    עובדיםו/או למי מטעמו, לרבות הכמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע   .4.2
כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים  ,  בביצוע העבודותבפועל   את 

ה  ביצועל המכרז,    עבודותמכלול  הואנשוא  מטעמו   כי  התנאים    יםעומד   והמועסקים  בכל 
  -   נשוא המכרז  לבצע את העבודותוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא  המקדמיים האמורים דלעיל,  

    ו.ותוך עמידה בתנאי ורט במסמכי המכרזהכל כמפ 

המכרז, על נספחיו, לרבות החוזה  י  הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנא .4.3

 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.  ,מסמך יא'המפרט הטכני בו

כלשהם   .4.4 לפרטים  או  כלשהו  לפרט  בקשר  ידיעה  חוסר  ו/או  הבנה  אי  ו/או  טעות  בדבר  טענה  כל 
, לא תתקבל לאחר  במסמכי המכרזעל נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע    חוזהמכרז ו/או המפרטי ה

 הגשת הצעת המציע. 
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 חתימת המציע: __________________ 

 גויות יאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  .5.1

מתנאי  העיריה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע   .5.2
 המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע. 

 הבהרות  .6

. מובהר בזאת  בצעשעל המציע ל  עבודותה אר את האופי, הטיב והיקף  מסמכי המכרז מטרתם לת .6.1
גם בהתאם להנחיות מי שימונה    עבודות את ה   בצעכי מלבד המתואר במסמכים אלו יחויב הזוכה ל

 "( ו/או מי מטעמו. המנהלעל ידי העירייה כאחראי מטעמה למכרז זה )להלן : "

סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות או פנייה אחרת תובא ע"י המציע   .6.2
  )להלן: mo.org.il-michrazyahud@yeבאמצעות דואר אלקטרוני ל לתשומת לב המנהל בכתב,  

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

לכתובת הנ"ל אצל הגברת רחלי זרחי,   את קבלת הדואר האלקטרוני שנשלח    יש לוודא טלפונית   .6.3
 . 03-5391254בטלפון : 

   הפניות תשלחנהבפנייתו יציין הפונה את שמו המלא, טלפון ליצירת קשר עמו, מספר ושם המכרז.   .6.4
 במבנה של טבלה, כמפורט להלן: בלבד  Wordבפורמט של קובץ 

עמוד   מס"ד  מספר 

 בחוברת המכרז 

במסמכי  הסעיף  מס'  

 המכרז

שאלה / הסתייגות/ בקשה  

 להבהרה 

1.    
 

המציע   .6.5 המציעים  מסר  לכל  בכתב  תשובות  הממונה  ימסור  לעיל,  כאמור  בכתב  הודעה  לממונה 
במכרז,  ותהא סופית. איחור בקבלת התשובה מצד המנהל ו/או מי מטעמו או אי קבלתה לא יזכו  
את המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו  

 דבר. יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל

ליתן   .6.6 למכרז,  ההצעות  הגשת  למועד  קודם  עת,  בכל  הממונה,  מוסמך  לעיל,  באמור  לפגוע  מבלי 

מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן על ידו לכל מי  
 שרכש את מסמכי המכרז.  

להגשת   .6.7 האחרון  למועד  קודם  גם  עת,  בכל  רשאית  העירייה  כן,  שינויים  כמו  להכניס  ההצעות, 
 ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות מציעים. 

מסמכי  תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז )להלן: " .6.8
"(. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים,  הבהרות

כי ההבהרות, ובכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין עצמם, יגבר  יגבר האמור במסמ
 האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר. 

או   .6.9 אלקטרוני  בדואר  המציעים  כל  של  לידיעתם  בכתב  יובאו  כאמור,  והתיקונים  השינויים 
 בפקסימיליה, לפי הפרטים שיימסרו על ידי המציעים ויפורסמו באתר העירייה. 

או הבהרות ו/או תשובות אשר ינתנו על ידי המנהל בכתב וישלחו לכלל המציעים  /רק הסברים ו  .6.10
 יחייבו במסגרת המכרז.   

כל מציע נדרש לצרף להצעתו את התשובות ו/או ההבהרות שימסרו על ידי המנהל, כאמור לעיל   .6.11
אמור  היו אלה תשובות לשאלות שנשאלו על ידו( ותשובות, הבהרות ותיקונים שיינתנו כ  )אף אם לא

 בסעיף זה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

mailto:michrazyahud@ye-mo.org.il
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 חתימת המציע: __________________ 

כלשהם   .6.12 לפרטים  או  כלשהו  לפרט  בקשר  ידיעה  חוסר  ו/או  הבנה  אי  ו/או  טעות  בדבר  טענה  כל 

מפרטי המכרז ו/או החוזה על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר  
, ובעצם הגשת  מבניהםלפי המוקדם    הגשת הצעת המציע ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות,

הצעתו מסכים המציע לכל התנאים והאמור במכרז ובחוזה, על נספחיו ולהתקשרותו עם העירייה  
 במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה.  

 מסמכים  .7

 : כלהלן כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז( .7.1
 

מע"מ  תעודת .א שלטונות  מאת  מורשה  מפקו  עוסק  או  מוסמך  חשבון  מרואה  יד  אישור 
 )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.ק השומה כי הינו מנהל ספרים כחו

השומה .ב פקיד  מטעם  במקור  מס  ניכוי  על  ע"י    אישור  מאומת  למקור  מאושר  )העתק 
 . עו"ד/רו"ח(

ו .ג ציבואישור  גופים  עסקאות  חוק  לפי  התשל"ו  תצהיר  המצורף 1976  –ריים,  בנוסח   , 
 . (2') ז –( 1')כים ז מסמכלמסמכי המכרז 

, כמפורט  במדויק  (1)מסמך הורך השתתפות במכרז, בנוסח  מקורית לצ רבות בנקאית  ע .ד
   .שלהלן 8בסעיף 

 העתק קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז )מאתר העירייה בלבד(.  .ה

  סוג בניה  100  ענף  בסיווגרשם הקבלנים על היות המציע רשום אצל רשם הקבלנים    ישורא .ו
   .לפחות 1- שיפוצים סוג א 131ענף  או לפחות 1-ג

מסמך , על גבי  לעיל  3.1  ףבסעישבתנאי הסף    המציע להוכחת עמידתון  פירוט ניסיוהצהרה ו  .ז
 . עו"דידי המציע ומאומת ע"י  -על  וחתום  מלא למסמכי המכרז, ב"י

לצרף אישור מטעם הגוף    כקבלן משנה, חובההוצג ניסיון אשר נצבר על ידי המציע  ככל ש
 .לא לקבלן הראשי(למציע )ו, המתייחס באופן פרטני הציבורי עבורו בוצעה העבודה

מסמך לעיל, על גבי    11.3  באמות המידה בסעיף  פירוט המציע להוכחת עמידתוהצהרה ו  .ח
 . ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד- למסמכי המכרז, מלא וחתום על גי"

 למסמכי המכרז.  2מסמך ח'הצהרת בטיחות בנוסח  .ט

 למסמכי המכרז.  מסמך ט'יר, בנוסח  הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת הע .י

, בנוסח  תאום מכרזבדבר אי  ותצהיר   הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז- הסכמה/איתצהיר   .יא
 למסמכי המכרז.  (2)מסמך י'-( 1)מסמך י'

 חוזה התקשרות )מסמך ד'(, חתום על ידי המציע. .יב

בראשי תיבות    -( העתקים )מקור וצילום( חתומים כנדרש ובנוסף2כל מסמכי המכרז בשני ) . יג
 וחותמת המציע בתחתית כל עמוד.  

חתומים   .יד שפורסמו,  ככל  למכרז,  ההבהרות  מסמכי  תיכל  המציע  בראשי  וחותמת  בות 
 בתחתית כל עמוד.  

בנוסף  אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף   .טו
 את המסמכים הבאים: 
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 חתימת המציע: __________________ 

של התאגיד  פלט עדכני למועד הגשת ההצעה  ו   העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד (1

 . מספרי הרשם הרלוונטי, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע

,  במסגרת סמכויות התאגיד  עבודותה  ביצועעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי  אישור מ (2
וכי הצעת התאגיד    כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי המכרז,

התאגיד   את  ולחייב  התאגיד  בשם  לחתום  המוסמכים  האנשים  ע"י  חתומה 
וכן   במכרז  ההשתתפות  וכי  המכרז  מסמכי  על  נשוא    עבודותה  ביצועבחתימתם 

 המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות. 

 שמות מנהלי התאגיד. (3

 יד. שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאג  (4

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.  (5

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור  .טז
של  כדין  החלטה  וקבלת  השותפות  בשם  החתימה  זכויות  בדבר  השותפות  רו"ח  עו"ד/ 

 השותפות בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז. 

המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם עלולה להיפסל ע"י  הצעה שלא יצורפו אליה כל   .7.2
 ועדת המכרזים. 

 
מובהר במפורש, כי בכל מקרה בו האישורים/המסמכים המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל,   .7.3

 נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה, לפי העניין. 
 

שמורה .7.4 המכרזים  פרטים    לוועדת  מהמציע  ולדרוש  לחקור  הבלעדי,  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות, 
ניסיונו,   כשירותו,  להוכחת  שיידרש  נוסף  מסמך  ו/או  מידע  כל  ולהציג  הצעתו  בדבר  והבהרות 

נשוא המכרז וכיו"ב )לרבות המלצות(.    לביצוע העבודותמומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו  
מלוא המידע/ המסמכים, הפרטים וההבהרות להנחת דעתה.  המציע יהיה חייב למסור לוועדה את  

במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק  
 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 והבטחת הצעת המציע  ערבות לצורך השתתפות  .8

מסמך  בנוסח    ובתוקף הנקוביםש"ח    10,000של    המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום .8.1
כל חריגה מהנוסח המצורף למסמכי המכרז עלולה להוביל לפסילת    .במדויקלמסמכי המכרז    (1ה)

 ."(ערבות השתתפות)לעיל ולהלן: " ההצעה

 

 .סכום הערבות יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .8.2

 . על הערבות להיות חתומה .8.3

צדדית של  -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד  .8.4
 ראש העיריה או הגזבר ו/או מי מטעמם.  

 

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של העירייה עד שיבחר   .8.5
 סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם.  

 

להם  מ .8.6 תוחזר  במכרז,  זכו  שלא  מי  השתתפות  ערבות  ציעים  עם  החוזה  שיחתם  לאחר  שמסרו, 
 שתקבע העירייה כזוכה. 

 

סרב המציע  י  .ועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעהסכום הערבות ישמש פיצויים קב .8.7
הערבות את  לחלט  רשאית  העירייה  תהא  החוזה,  על  מוקדם.    השתתפות  לחתום  תנאי  כל  ללא 

מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של העירייה ו/או כדי לפגוע  
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 חתימת המציע: __________________ 

בגין מהמציע,  פיצויים  לתבוע  העיריה  קיום    בזכות  אי  עקב  ידו,  על  שיגרמו  הממשיים  הנזקים 
 ההצעה, בהתאם לזכויותיה עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין. 

 

העירייה   .8.8 לעיל,  מהאמור  לגרוע  אחד  מבלי  בכל  ההשתתפות  ערבות  את  לחלט  רשאית  תהא 
 הבאים: מהמקרים 

 

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; .8.8.1

 מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; אם המציע .8.8.2

ינקוב בהצעתו הכספית בהצעת מחיר העולה )תוספת( על מחיר/י המקסימום אם המציע   .8.8.3
 של העירייה;

אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  .8.8.4
 במכרז;

החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא   .8.8.5
 הנקוב לכך במכרז. 

 
נהג המציע לפי אחד הסעיפים כאמור לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי   .8.9

מוקדם. מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של העירייה ו/או כדי  
ידו, עקב אי    לפגוע בזכות העירייה לתבוע על  פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו 

 קיום ההצעה, בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין. 

 

  בערבות  לעיל,  8.1עיף  הנזכרת בס   שתתפות הה  ערבות  את   הזוכה   יחליף  החוזה  על  החתימה  בעת .8.10
קבועה   (2)ה  מסמך  בנוסח  החוזה,  תנאי  לפי  המכרז   נשוא  עבודותה  ביצוע  להבטחת  בנקאית 

א'בס  המכרז   למסמכי  בטבלה במסמך  הנקוב  האחרונה בתקופת    . כום  העבודה  ביצוע  סיום  עם 
הביצוע ובמקומה יפקיד הקבלן הזוכה    ולאחר קבלת אישור העירייה, תוחזר ערבות   ההתקשרות

העירייה  של  בנקאית    ערבות   בידיי  העבודות  12לתקופה  מסיום  (  3)ה   מסמך  בנוסח   חודשים 
 . המכרז  למסמכי

 

עקב הפרת   .8.11 הזוכה  כנגד  העירייה  לרשות  שיעמדו  או סעד  זכות  בכל  לפגוע  כדי  לעיל  אין באמור 
 ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 הגשת ההצעות אופן .9

ההצעה תוגש לאחר שהמציע קרא בעיון את כל קובץ מסמכי המכרז והבין את תוכנם, וקרא בעיון   .9.1
 ככל שנשאלו שאלות הבהרה והופצו תשובות להן.   - ות הרשותאת תשוב

 הצעת המציע תוגש בשתי מעטפות נפרדות ותכלול את כל המסמכים הבאים:  .9.2

יצוין  -  א'מעטפה   .9.2.1 ל"   עליה  ושיפוצים  מכרז  קטנות  תחזוקה  עבודות  יהוד ביצוע  בעיר 
יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל האסמכתאות הנדרשות  מעטפה זו  ל  " א'מעטפה    –מונסון  

ההצעה    -מסמך ג'  למעט  בתנאי הסף ולצורך ניקוד איכות ההצעה,    עמידהלצורך הוכחת  
על המעטפה ייכתב מספר ושם המכרז, שם המציע והמילים "מעטפה א'" )להלן:  הכספית.  

 "(.מעטפה א'"

"  –  ב'מעטפה   .9.2.2 יצוין  זו תוגש  ב'מעטפה    –הצעה כספית  עליה   הצעת המציע" במעטפה 
המוצע    האחיד  אחוז ההפחתה  אתלמסמכי הפנייה, בה ינקוב המציע    כמסמך ג'המצורפת  

" )להלן:  מורחב  שיפוצים  דקל  למחירון  ידו  דקלעל  ממחירון  יפחת  לא  ואשר   )"17%  

 אשר   –מסמך ג'  בורק  יש לציין את הצעת המחיר אך    –לתשומת לב המציעים  .  הפחתה
נפרדת עליה ייכתב מספר ושם המכרז, שם המציע והמילים:  יוכנס לבדו לתוך מעטפה 

 . "הצעה כספית"

ב' יחד לתוך   .9.2.3 א' ומעטפה  יכניס את מעטפה  זיהוי של ג'מעטפה  המציע  , ללא כל סימני 
   המציע, עליה ייכתב מספר ושם המכרז בלבד.
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 חתימת המציע: __________________ 

 במסמך ג' בלבד. אין למלא את התמורה המבוקשת במסמך ד' )החוזה( אלא  .9.3

המציע   .9.4 על  למכרז.  המצורפים  הטפסים  גבי  על  ורק  אך  תוגש  כל  ההצעה  את  להצעתו  לצרף 
בסעיף   וכן    לעיל,  7המסמכים המפורטים  ג'  מסמך  גבי  על  ולחתום  לעיל  כמפורט  למלא הצעתו 

ד,  בכתב יד ברור וקריא, בעט בלבלחתום על גבי החוזה )מסמך ד'(,  וכל מקום נוסף בו הדבר נדרש,  
ובחותמתו בתחתית    סמן בראשי תיבות של חתימתובנוסף, על המציע ל  ללא מחיקות ו/או תיקונים.

. הערה  ולהגיש הכל בשני עותקים )מקור וצילום(, כרוכים או משודכים  –  כל דף של מסמכי המכרז
 שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה.

יש    ,ללא כל סימני זיהוי של המציע,  כנדרשחתומים  ,  ם הנדרשיםסמכיהמאת ההצעה בצרוף כל   .9.5
המעטפה,  להגיש גבי  על  המכרז  ושם  מספר  ציון  תוך  סגורה,  מעטפה  להנחיות    בתוך  בהתאם 

   המפורטות במסמך א' למסמכי המכרז.

הצעה   .9.6 למשך  כל  וצרופותיה  נספחיה  מרכיביה,  פרטיה,  כל  על  בתוקפה  תעמוד  יום    90שתוגש 
ך את תוקף הצעתו  עות. העיריה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להארימהמועד הקבוע להגשת ההצ 

ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י    לתקופה נוספת כפי שתורה העירייה,
וינקטו הליכים משפטיים    והמציע חייב יהיה לעשות כן.     המציע להבטחת קיום הצעתו, במידה 
 יום.   30בתוקפה עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת בעניין המכרז, תעמוד ההצעה 

 אופן החתימה על ההצעה .10

את  .10.1 ויצרף  שלו  הזהות  מספר  כתובתו,  ציון  תוך  המציע  יחתום  יחיד,  ידי  על  תוגש  ההצעה  אם 
 . שלו הותז עודת הוצילום ת חתימתו

המנהלים    יחתמו על ההצעהתאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(,  אם ההצעה תוגש ע"י   .10.2
ובצרוף   שלו  הרישום  ומספר  התאגיד  כתובת  המלא,  שמם  ציון  תוך  התאגיד  בשם  המוסמכים 

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

, יחתמו על ההצעה כל  )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור(  אם ההצעה תוגש על ידי שותפות .10.3
וכתובתם,   זהותם  מספרי  המלא,  שמם  ציון  תוך  השותפות,  בשם  לחתום  המוסמכים  השותפים 
רישום   ותעודת  השותפות  בשם  החתימה  זכות  על  הוכחה  תצורף  כן  השותפות.  חותמת  ובצרוף 

 השותפות.

 יה יהחלטות העיר .11

ותדרג את ההצעות הכשרות, שעמדו  ועדת המכרזים תבדוק, את עמידת המציעים בתנאי הסף.   11.1
 בתנאי הסף,  כמפורט להלן. 

  (נק'  70)המחיר המוצע  ושל    (נק'  03)  איכות ההצעהההצעות יתבצע על פי ניקוד משוקלל של    דירוג 11.2
 כמפורט להלן; 

, במסגרתו תעניק ועדת המכרזים או ועדת משנה  רכיב האיכותתדורגנה ההצעות לפי    ראשון,  בשלב 11.3
נק' מקסימאליות מסך הציון המשוקלל הסופי, בהתאם לקריטריונים    30מטעמה לכל מציע, עד  

 הבאים: 

 

הניקוד  אמת המידה  מ"ס

המירבי  
לאמת  
 המידה 

 אופן הניקוד

ביצוע   . 1 אודות  המלצות 
אחזקה   עבודות 

במסגרת אמת מידה זו ועדת המכרזים או ועדת   נקודות  10
מתוך   אחד  לממליץ  תפנה  מטעמה,  משנה 
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 חתימת המציע: __________________ 

גופים   עבור  ושיפוצים 

שנים  ציבוריים   בשלוש 
 האחרונות. 

  

ותערוך   הספק,  שיצרף  הממליצים  רשימת 

משוב טלפוני על מנת להתרשם משביעות רצון  
בדבר עמידה בזמנים  )  הממליץ משירותי המציע

 הרשות תנקד את ההמלצה.  – (יחסי אנוש

 נקודות באמת מידה זו.    10תן לצבור עד ני

באמצעות פרטי  הוכחה  לפרט  המציע  על   :
ממליצים לקוחות  שלושה  של    התקשרות 

 יג'. מסמך , ע"ג עבורם ערך סקרים

עובדים   .2 מעסיק  הקבלן 
בעלי הסמכות ואישורים  
כגון:  שונים  מתחומים 

טכנאי מיזג אויר, מורשה  
הסביבה,    ע"י הגנת  אגף 

 . וכו'  רתך מוסמך

ע"ג   נקודות  10 יפרט  אודות ההסמכות    יג'  מסמךהמציע 
מחזיק מעובדיו  מי  או  הוא  בהם    והאישורים 

ורישיונותויצרף   תעודות  העסקת  .  העתקי  כל 

ב תזכה את המציע  עד     2עובד מוסמך  נקודות 
 .נקודות 10 של מקסימוםל

עבודות   .3 בביצוע  ותק 
 אחזקה ושיפוצים.

 

ביותר נקודות 5 הותק הרב  בעל  עבודות  בביצוע    המציע 
בניה ו/או שיפוצים במבנה ציבור בהיקף כספי  

יפחת   במקסימום  ₪,  200,000שלא    5   יזכה 

   ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי.נקודות 
גבי  על המציעים לפרט בדבר ניסיון כאמור על  

בליווי    יג'מסמך   המכרז,  למסמכי 
 האסמכתאות הנדרשות שם. 

המציעים   נקודות 5 ראיון אישי  .4 את  תראיין  המכרזים  ועדת 
הרלוונטיים )בעצמה או באמצעות ועדת משנה  
שתוקם על ידה(. במסגרת הריאיון תיבחן ועדת  

את   פי    עיםהמצמ  התרשמותההמשנה  על 
כללית שירותיותהתרשמות  ביטוי  ו  ,  יכולת 

 בשפה העברית. 
 המציעים ייבחנו לאותם קריטריונים. 

המציעים    את  תדרג  המכרזים  בהתאם  ועדת 
במקסימום לזכות  ניתן    5  להתרשמותה. 

 .נקודות
בתאגיד   שמדובר  ככל  כי  לראיון   -יובהר 

מטעמו אשר צפוי לספק את    הרפרנט יתייצב  
 השירותים בפועל.

לצורך  כן יובהר כי המציע רשאי להציג לצורך ניקוד מדדי האיכות ניסיון קודם אשר הוצג על ידו
 הוכחת עמידתו בתנאי הסף למכרז.

 ניקוד איכות ההצעה". סכום הניקוד יקרא להלן: "

השני 11.4 המחיר  בשלב  הצעת  תיבדק  קביעת    -,  רכיב  לאחר  של  המשוקלל  כל  הניקוד  של  האיכות 
  נקודות  70רכיב המחיר יקבל עד    בדקנה הצעות המחיר. יות   ב'מעטפות  נה  ח ההצעות הכשרות, תפת

 סה"כ.

בניכוי שיעור הפחתה    מורחב  שיתומחרו על פי מחירון דקל שיפוציםעבודות  עבור  רכיב המחיר   11.5
  –נקודות בשיטת החישוב היחסי. כלומר    70ד  יקבל ע  ,17%אחיד שהציע המציע ואשר לא יפחת מ

נקודות( והצעות המציעים    70הזולה ביותר יזכה למלוא הניקוד )  המציע שהציע את הצעת המחיר
 , בהתאם לנוסחה הבאה:האחרים תנוקדנה באופן יחסי אליו
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 חתימת המציע: __________________ 

 

 

 

 ניקוד מחיר ההצעה". כום הניקוד יקרא להלן: "ס

איכות   של    ניקוד ה)ניקוד מחיר ההצעה( + )   :יחושב כדלקמןהציון הסופי המשוקלל לכל הצעה   11.6
 ההצעה(.

ועדת המכרזים תבחר זוכה אחד, אשר ככלל יהיה המציע שהצעתו זכתה לציון הסופי המשוקלל   11.7
 הגבוה ביותר. 

לקבל את ההצעה שתדורג במקום  מהלגרוע    מבלי 11.8 אינה מתחייבת  וועדת המכרזים  לעיל,  אמור 
 הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי. ההצעה  /  הראשון

זכות   תשומר  עירייהה 11.9 דעת  העל  שיקול  לפי  אל    הלפנות  ההצעות  של  וההערכה  במהלך הבדיקה 
  ההמציעים )כולם או חלקם( על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירות שעשוי

ו חסר  מידע  להשלים  ו/או  לראיון  לזמנם  וכן  ההצעות,  בבדיקת  ו/או  /להתעורר  המלצות  או 
 אישורים לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי הסף של המכרז.

,  הראשון, כי קיימות הצעות כשרות זהות המדורגות במקום  שיימצא, לאחר דירוג ההצעותבמקרה   11.10
ייקבע כ"זוכה שני"  ,  להלן  15ואף אחת מההצעות אינה מטעם עסק בשליטת אישה, כמפורט בסעיף  

 .הגבוה ביותר  מבני ציבורשיפוצים בביצוע עבודות  רישיונות להסמכות ו המגוון האת  מציע שיציג  ה

של המציע    ו ובכישורי  ובניסיונהכלכלי,    ובחוסנ ו,  בין השאר, ביכולת   עיריה תהא רשאית להתחשבה 11.11
, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג  של המציע  לבצע את העבודות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו

נאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי העיריה תהיה רשאית  ו/או למלא ע"פ ת 
נשוא מכרז זה גם על סמך  ולעמוד בהתחייבויותיו  לבחון את כושרו של המציע לבצע את העבודות  

   ., ככל שהיה כזההקודם עמו הניסיונ 

לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ומגורמים שונים לגבי המציעים    ת העירייההא רשאי תכן   11.12
ו/או לניסיונם ו/או ביחס ליכולתם    עבודותו/או הצעותיהם, כולם או חלקם, לרבות ביחס לטיב ה

 .  הנשוא מכרז וחוזה זה במיומנות ובאיכות גבוה  לביצוע העבודות

חסות מפורטת לתנאי וסעיפי המכרז,  לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התיי  תרשאי  העירייה 11.13

 מונעת הערכת ההצעה כראוי.   עירייהבאופן שלדעת ה 

את הזכות לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו חוות דעת שלילית על    הלעצמ  תשומר  עירייהה 11.14
וטיב   עבודתו  ל  ביצוען טיב  ידו,  ה  עירייה על  אשר  אחר  לגוף  דעתו.    כתסומ  עירייה או  חוות  על 

תן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף  במקרים אלה תינ
 . עירייההבלעדי של ה   הלשיקול דעת

את הזכות לפסול מציע אשר הוא, או מי מבעליו, הורשעו בפלילים בשבע    הלעצמ  תשומר   העירייה 11.15
המדינה, ו/או  ( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון  7)

, כנגד גופו של אדם ו/או נגד רכושו של אדם ו/או בעבירות הנוגעות  1977- על פי חוק העונשין, תשל"ז
נשוא מכרז זה אשר לא התיישנו, ו/או    עבודותמסוג ה  בביצוע העבודותלתחום עיסוקו של המציע  

הזכות לפסול מציע  ת לעצמה העירייה את  אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. כן שומר 

הנוגעים   משפטיים  הליכים  ו/או  משפטיות  תביעות  מבעליו,  מי  כנגד  ו/או  כנגדו  עומדות  אשר 
 לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.  

היתר,   בין  המכרזים,  ועדת  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם  תיעשה  הנ"ל  הפסילה  החלטת 
על אמי של ההרשעות/הליכים  לבצע את  בהתחשב בהשלכות  יכולתו  ו/או  המציע  ומהימנות  נות 

 נשוא המכרז כנדרש. עבודותה

 ההצעה הזולה ביותר                 
70 X      _____________________ 

 ההצעה הנבדקת                    
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העירייה רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר כזה ו/או   11.16

אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין  
בין חברות ב ו/או  חברות אחיות, קשרים  כי ההצעה תכסיסנית  ו/או אם קיים חשש  וכיו"ב  נות 

ההצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם  
 הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.  

הצעה גירעונית ו/או הצעה    למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הינה 11.17
כלפי עובדיו לפי תנאי מכרז זה ובהתאם להוראות    זוכה לה חשש לאי מילוי התחייבויות האשר מע

 דיני עבודה.

העירייה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי קבלת הצעתו והמציע לא יהא זכאי   11.18
או   פרטים  למסור  מתחייבת  איננה  העירייה  כן,  כמו  מהעירייה.  כלשהם  שיפוי  או  פיצוי  לקבל 
נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי או למסור פרטים על ההצעה שנתקבלה, אלא ככל שמחייבים  

 אותה דיני המכרזים. 

על ידי העירייה וכן בקבלת כל    בקיומו של תקציב מאושר   םמותניוהיקפה    זוכהההתקשרות עם  ה 11.19
שאמורים   אחרים  גופים  מאת  או  הממשלה  משרדי  מאת  וההשתתפות  התקציביים  האישורים 

העבודות  לממן ביצוע  במימון  להשתתף  שישנםאו  ככל  בו  ,  במקרה  לעירי.  יהיה  תקציב  ילא  ה 
לביצוע  ו/או ההרשאות  לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים  כולל  מאושר  

ו/או לא יבוצע חלקן של העבודות אשר    ההזוכ העבודות ע"י  כלל  העבודות כמפורט לעיל, לא יבוצעו  
 .  כל טענה ו/או תביעה עקב כך  לזוכהולא תהיה למציעים ו/או  ה תקציביתזמנ בגינו הלא  נתקבלה  

העירייה שומרת על זכותה לקבוע את אופן תמחור העבודה או הפרויקט במסגרת מחירון דקל על   11.20
יודגש    אשר תועבר לזוכה מראש ובכתב.    הזמנת עבודהפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להמצאת  

 .  אופן התמחור על ידי העירייהכל טענה ו/או תביעה עקב  לזוכהלא תהיה למציעים ו/או כי 

בלבד ו/או לבצע בעצמה    או להחליט על ביצוע חלק מן העבודותו/העיריה רשאית לבטל את המכרז   11.21
בהתאם   את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר,

העירייה שומרת    או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות העיריה.ו/של העיריה  הבלעדי    לשיקול דעתה
 כותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל. על ז

,  מכל סיבה שהיאאו נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו ב 11.22
כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור,  ו/או לזוכה לא תהא למציע 

.  בתמורה שתשולם לולא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי  הזוכה  ו/או  המציע  ו
בהחזר המחיר  ו/או הזוכה  בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול העיריה לזכות את המציע  

 ששולם על ידו לעיריה עבור רכישת מסמכי המכרז. 

 עפ"י המכרז  החובת הזוכ .12

עפ"י  יה כשהוא חתום  יולהחזירו לעיר )מסמך ד'(    זעל החוזה המצורף למכר  דרש לחתוםיי  זוכהה .12.1
 ה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. י ימים מתאריך הודעת העירי 7דין, תוך 

הבאים .12.2 המסמכים  את  העירייה  לידי  להמציא  הזוכה  על  יהא  החוזה,  חתימת  למעמד  וזאת    עד 
 :תנאי המכרזכתנאי לחתימה על החוזה, בנוסף על כל תנאי אחר האמור ב

בנקאית  .12.2.1 התחייבויות   חתומה  ערבות  ביצוע  החוזה  הזוכה  להבטחת  ובתקופת    בתקופת 

המצורף   ,במדויק  ( 2) מסמך הבנוסח  (  ת אלפים ₪  עשר₪ )במילים:       10,000בסך  ,  הבדק
המכרז החוזה,  למסמכי  לדרישות  סיום  בהתאם  ממועד  אחת  שנה  תום  עד  שתוקפה   ,

באמור  .ההתקשרות ערבויות    אין  להמציא  הזוכה  התחייבויות  מיתר  לגרוע  כדי  לעיל 
 כמפורט בהסכם.  
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 חתימת המציע: __________________ 

ביטוחים .12.2.2 עריכת  קיום  עריכת   -   אישור  על  מטעמו  ביטוח  חברת  מאת  חתום  אישור 

 . (למסמכי המכרז  'מסמך והביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור על קיום ביטוחים )
קיום   על  בנוסח האישור  תוספת  או  תיקון  מחיקה,  שינוי,  בכל  לראות  העירייה רשאית 
ביטוחים משום הסתייגות המציע מנוסח אישור על קיום הביטוחים, הנדרש על פי הוראות  

 המכרז, ואי לכך אי עמידה בדרישות להמצאת אישור הביטוח כמפורט לעיל.  

הממונה על הבטיחות בעירייה, עפ"י נוסח  על ידי הזוכה ו  חתומה  כללית  הצהרת בטיחות .12.2.3
 למסמכי המכרז.   (2כמסמך ח)המסמך המצ"ב  

ולא עשה כן כאמור לעיל ו/או שסרב להפקיד הערבות לביצוע כאמור    חוזהזוכה שנדרש לחתום על ה  .12.3
וכן    תחולט הערבות השתתפות  ,לעיל  12.2ף  בסעי מסמכים כנדרש  יתר הלעיל ו/או שלא המציא  

סכום    .וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר שיעמוד לזכות העירייה  ,רשאית לבטל זכייתותהא  העירייה  
הערבות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע  

על פי הודעת ראש העירייה או גזבר העירייה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות  בהגשת הצעתו למכרז,  
 דין או עפ"י החוזה. העירייה על פי כל 

כמו כן, תהא העירייה רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה להתקשר בהסכם עם מציע אחר   .12.4
עקב   לפיצוי  זכות  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  תהיה  לא  לזוכה  הבלעדי.  דעתה  שיקול  לפי  וזאת 

 התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו.

אחר   מציע  עם  העירייה  ההצעה    -התקשרה  בין  ההפרש  את  לעירייה  לשלם  חייב  הזוכה  יהיה 
והעירייה רשאית לצורך זה להשתמש גם בכספי הערבות  ,  שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו הוא

 שחולטו כמפורט לעיל.   

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

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

 במקום הזוכה.  

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה ו/או המציע עקב  
 ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. הפרת 

12.5.  " העירייה שירות  יידרש הקבלן הזוכה להעמיד לרשות  תורן במהלך תקופת ההתקשרות,  "  צוות 
מראש  כראש הצוות ומספר הטלפון שלו יועבר    מהם ישמשאחד  כש  הכולל שני עובדי אחזקה כללים

בו ידרשו ביצוע      קריאת פתעלמקרה של  הצוות התורן יהיה זמין    .לנציגי העיריה ולמוקד העירוני
משליחת    דקות(  60שעה )ברחבי העיר. הצוות מתחייב להגיע למקום הקריאה עד    עבודות דחופות 

מה לרבות ימי שבת וחג. הצוות יגיע באמצעות רכב  ההודעה, במשך כל ימות השנה ובכל שעות הימ
פנסי    2גנרטור,    1מגרפות,    2ק"ג,    5פטישי  וציוד בטיחות לרבות:  כלי עבודה  עבודה של הקבלן עם  

, וכל הנדרש לשם ביצוע העבודות בצורה  מחסומי ברל, ציוד בטיחות לעובדים ולרכב  4תאורה,  
 נדרשים לביצוע העבודות.  העירייה תספק לעובדים את החומרים ה  מיטבית.

יקרא  במידה והצוות יופעל ו  יעמוד בכוננות הצוות התורן ללא תשלום.  במסגרת הסכם ההתקשרות .12.6
מחירון  בהתאם לרכב  והעבודה  הבגין צוות  תמורה    העירייה  משימות ברחבי העיר תשלם    לביצוע

 . בהפחתת שיעור ההנחה אותה הציע הקבלן הזוכה דקל שיפוצים מורחב

קונסטרוקטור  או,  מהנדס  )לרבות    או עובד מקצועי בעל הסמכה  ,בעבודות שביצוען מצריך ליווי .12.7

או,טכנאי  או,   אויר  מוסמך  מיזוג  וכדומה  או,  רתך  מוסמך  "  (  חשמלאי  מקצועי )להלן:  עובד 
)כשכיר  (,"מוסמך להעסיק  הקבלן  מתחייב  כ"פרילנסר"(    ,  ניסיון  מוסמך    מקצועי  עובדאו  בעל 

לפי הוראת  ו  על פי דרישת העירייה  השנים האחרונות בתחום השיפוצים,  שלושמוכח של לפחות  
 בהזמנת העבודה.  המנהל 
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 חתימת המציע: __________________ 

, יאושרו מראש על ידי המנהל, לפי שיקול דעתו  בהזמנת העבודה  , ככל שיידרשכל עובד מקצועי .12.8

יהי כי המנהל  מובהר  והזוכה  הבלעדי.  נימוק  חובת  ללא  אלו,  מגורמים  מי  רשאי שלא לאשר  ה 
 לשביעות רצונו.   עובד מקצועימתחייב להציג לאישורו  

אישור העובדים אשר יועסקו    הזוכהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהא רשאית לדרוש מ .12.9
  בצעהמ  הזוכהנשוא מכרז זה, וכן תהא העירייה רשאית לדרוש החלפת עובד    ביצוע העבודותלצורך  

 עבור העירייה בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא.   העבודותאת 

  אישור משטרה ממועד הודעת הזכייה במכרז,    יום  30תוך  בנוסף, יהא על כל זוכה להציג לעירייה,   .12.10
מועסקים מטעמו במסגרת העבודות נשוא מכרז  העובדיו הקבועים לרבות קבלני משנה,  על כך שכל  

במוסדות   מין  עברייני  העסקת  למניעת  ב"חוק  כהגדרתן  מין  בעבירות  הרשעה  נעדרי  הינם  זה, 
תשס"א תקופת  ".  2001- מסויימים,  במהלך  כאמור  משטרה  אישור  להציג  מתחייב  הזוכה 

לא יאשר לכל עובד    הזוכה במכרז ההתקשרות ביחס לכל עובד/קבלן משנה נוסף מטעמו. מובהר כי  

או מי מטעמו להכנס למוסד ציבור, אלא לאחר שנמסר לעירייה בגין עובד זה אישור בדבר העדר  
המצאת האישור האמור תהווה תנאי לתשלום החשבונות, כמפורט  עבירות בהתאם לחוק האמור.  

 בחוזה. 

לבצע את העבודות    הזוכה .12.11 עבודה לאחר קבלת    רק יידרש  עבודות  הגשת  ו  חתומה  הזמנת  מפרט 
תועברנה אליו מעת לעת, לפי  . הזמנת העבודה  לרבות לוחות זמנים שהגיש הקבלן לאישור המנהל

חתומה   הזמנת עבודהעבודות שיבוצעו ללא קבלת   צרכי העירייה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  .לא יזכו את הזוכה בתשלום – ומפרט עבודות מאושר וחתום כדין

רייה אינה מתחייבת  שייחתם עם הזוכה הינו הסכם מסגרת ולפיכך העימובהר בזאת כי ההסכם    .12.12
עוד מובהר, כי העירייה תהא רשאית לבצע עבודות   עבודות בהיקף כספי כלשהו.להעביר לביצועו 

פרוידומ ו/או  המכרז  נשוא  לעבודות  באמצעותות  סוג  מכל  ספציפיים  או   קטים  העירייה    עובדי 
 חדשים ו/או נוספים לביצוען.  קבלנים אחרים ו/או לפרסם מכרזים 

לצורך ביצוע העבודות, יידרש הזוכה לשמור בכל עת על קשר מידי ורצוף עם הגורם המוסמך מטעם   .12.13
ניידים/קבועים )טלפון סלולרי   העירייה, במהלך תקופת ההתקשרות, תוך שימוש באמצעי קשר 

 חכם, דוא"ל, טלפון וכיו"ב( אותם יחזיק על חשבונו.  

לבצע את העבודות,   .12.14 יידרש  ולשביעות  הזוכה  העירייה  הגורם המוסמך מטעם  להנחיות  בהתאם 
והגשת מפרט עבודות מאושר ע"י    וחתומה  מאושרת  הזמנת עבודהל  כפוףברצונו ורצון העירייה,  

העירייה מטעם  למחירי    ,המנהל  המציע  )  הצעתוובהתאמה  פי  ,  ('גמסמך  הצעת    כל   הוראות על 
לרבות במצב חירום ו/או מלחמה ולהחזיק לשם כך את ט במסמכי המכרז,  הכל כמפור  דין/תקן

 לצורך ביצוע העבודות.  האמצעים הנדרשיםכל ו  , הציודכוח האדם, המלאי

הזוכה מתחייב להחזיק במשך תקופת ההתקשרות, מלאי מספיק של כלים וציוד הדרושים לביצוע   .12.15
ומיומן   מקצועי  אדם  לכוח  לדאוג  וכן  ההתקשרות,  תקופת  בכל  האישורים,  העבודות  כל  בעלי 

 הרשיונות וההיתרים הנדרשים ע"פ כל דין, לצורך ביצוע העבודות. 

, הגם שלא אוזכרו  מכח המכרז  להתקשרות  נוגעוההוראות ב יתרת התנאים  הזוכה מתחייב לעמוד ב  .12.16
      וכפי שיפורטו בהזמנה העבודה  מאת המנהל.  בחלק זה,

 התמורה  .13

, יקבל הזוכה תמורה בהתאם למחירי הצעתו  אשר בוצעו בפועל ואושרו ע"י העירייהבגין העבודות   .13.1
ב  )קרי, בניכוי  הצעות במכרז    במועד האחרון להגשת מחירון דקל שיפוצים מורחב  מחיר הפריט 

ובכפוף    'ג  מסמךעל גבי    (,  17%מ  יפחת   לא  ואשר   בהצעתו   המציע  ידי   על  שהוצע   אחיד  הפחתה   שיעור 
 "(.  ההצעה  מחירי"/"התמורה)להלן: "לתנאי החוזה 



 

    17 

 חתימת המציע: __________________ 

, תרכוש העירייה מנוי עבור הקבלן. העירייה תחייב את הקבלן  דקל  מנוי לתוכנתככל ואין לקבלן   .13.2

 בעת תשלום החשבון הראשון בכל שנה.   10%בתוספת  בעלות המנוי 

כוללים את כל  ובזאת, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות,    מובהר .13.3
בביצוע העבודות על פי תנאי  הכרוכות    ,מכל מין וסוג שהוא   , בין מיוחדות ובין כלליות,ההוצאות

המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד,  
כלי עבודה, ביטוחים, ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע   כלי רכב, חומרים, הובלות, 

 וכיו"ב.    תיאום עם קבלנים אחריםגידור האתר, עבודה כלשהי מבין העבודות לרבות 

למחירי  .13.4 יתווספו  לא  כי  מובהר,  וסוג שהוא  ההצעה  כן  מין  נוספים מכל  הפרשי    לרבות  סכומים 
לאורך כל תקופת    ,  על מחירון דקלשתינתן ע"י הקבלן הזוכה תחול  נחה  ה ה  ולמדד כלשה   הצמדה
 מחירון דקל העדכני ביום הוצאת הזמנת העבודה. לבהתייחס לרבות תקופות האופציה החוזה )

 אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי העירייה.  על .13.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר   .13.6
יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י מכרז זה, יחולו על הזוכה וישולמו על ידו. לצורך כך, תנכה  

ה מהסכומים שיגיעו לזוכה כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי  העיריי
 תהווה תשלום לזוכה.  

מבוצעת העבודה, למורכבותה,  למקום בו  ההצעה הינם קבועים בלא קשר    י כי מחירעוד מובהר,   .13.7
פיקוח נדרש לצורך ה, למידת הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה, לקיומו של  ילאופי

 . ביצוע עבודה/ היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשה / מבוצעת העבודה וכיו"ב

רשאית להזמין    וכי העירייה   ההסכם שייחתם עם כל זוכה הנו הסכם מסגרת בזאת, כי    מובהר כן   .13.8
עבודות מכוח המכרז בהיקפי עבודה משתנים, הכל בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה ולתקציבה.  

העירייה לבצע את העבודות או חלקן באמצעות עובדיה ו/או קבלנים אחרים, לפי    כמו כן, רשאית
לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה  , מבלי שיהיה בכך כדי לשנות את מחיר התמורה וראות עיניה

הזוכה מתחייב    .ו/או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלק מהעבודות בלבד לביצוע על ידו
העבודות בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן הנדרש להם התחייב במסגרת    מצדו לבצע את

 הצעתו.   

שתמסר    מאושרת כדין  הזמנת עבודהלפי מכרז זה יבוצע רק לאחר קבלת    עבודותביצוע ה  מובהר כי .13.9
 אושר לתשלום.  לא ת  –בוצע על פי הזמנה כזו עבודה שלא תכל לו מעת לעת. 

בהתאם למנגנון    דקל,  מחירון שאינם כלולים בפריט ו/או סעיף ו/או עבודה  לבצע  הזוכה מתחייב   .13.10

   ומסמכיו לעניין תשלום התמורה. (  מסמך ד'  40  )סעיףהקבוע בחוזה 

 " שלישי"כשיר  ו "שניכשיר " .14

לאחר   .14.1 בדירוג  הבאות  הינן  שהצעותיהם  שניים,  או  אחד  במציע  לבחור  רשאית  תהא  העירייה 
. ככל שסירב הכשיר השני ו/או הכשיר  לפי הסדר  כ"כשיר שני" וכ"כשיר שלישי"  ותהזוכ  ותההצע

במקומות   דורגו  שהצעותיהם  במציעים  לבחור  רשאית  תהא  העירייה  ככשיר,  לשמש  השלישי, 
 וכך הלאה.  ו שלאחרי

  אם עד תום  ו/או ה"כשיר השלישי" לפי הענין,  ה"כשיר השני"העירייה תהיה רשאית להתקשר עם   .14.2

  ,חוזה אועימו או שלא ייחתם  ו מהצעת  הזוכה במכרז יחזור בו, סיון, כהגדרתה במכרזתקופת הני 
 מכל סיבה שהיא. עימו  שיבוטל החוזה שנחתם 

ת( עד תום  של הכשיר השני ו/או הכשיר השלישי תעמוד בתוקף )לרבות ערבות ההשתתפו  והצעת .14.3
הכשיר השני ו/או הכשיר    ךיארי  ,העירייה. במידת הצורך, אם יתבקש על ידי  כאמורתקופת הניסיון  

 לתקופה נוספת.   תו השלישי את תוקף הצע
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 חתימת המציע: __________________ 

כזוכה במכרז במשותף,  כן רשאית העירייה להכריז גם על ה"כשיר השני" ו/או ה"כשיר השלישי"   .14.4

הזוכ  עם  כי  יםהמקורי   יםיחד  תיווכח  בו  במקרה  מ,  לעמוד    ים המקורי  ים הזוכמי  מסוגל  אינו 
 מכח המכרז.  ותהנדרש בהיקפי ביצוע העבודות 

לכשיר השני ו/או השלישי לא תהיה כל עילת תביעה כלפי העירייה אם לא תתקשר עמו במהלך   .14.5
כאמור   השלישי    14.2בסעיף  תקופה  ו/או  השני  הכשיר  עם  התקשרות  הארכותיה.  לרבות  לעיל, 

א המכרז  לבטל  אלא  אליו,  לפנות  שלא  רשאית  תהא  והיא  בלבד  העירייה  דעת  לשיקול  ו  נתונה 
 . , והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדילפרסם מכרז חדש/נוסף

יובהר ויודגש כי במקרה של התקשרות עם כשיר שני ו/או שלישי, רשאית העירייה לפי שיקול דעתה   .14.6
או   כי הכשיר השני  כל התחייבות  ואין  זה,  לכשיר  שיימסרו  היקף העבודות  לקבוע את  הבלעדי 

העבודות שנמסר לזוכה אשר הסתיימה ההתקשרות איתו או לא  השלישי יקבלו לביצוע את היקף  
 השתכללה. 

 עידוד נשים בעסקים  .15

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

הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר"  
על פי התיקון לתקנות העיריות )מכרזים(, במקרה בו   (.1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2ראה סעיף  

של עסק בשליטת אישה,  מצאה הוועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא  
 "תצהיר".  - תמליץ הועדה על ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, "אישור" ו

 עדיפות בין מסמכים  .16

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות,  
תכרע ונספחי המכרז,  מסמכי  בין  שונה  לפירוש  החוזה/  אפשרות  הוראות  העניין  מסמכי החוזהנה  לפי   ,

 ובהתאם לשיקול דעת העירייה.   

 יה ירכוש העיר –מסמכי המכרז   .17

מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות  
אלא למטרת  למכרז ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם  

 הגשת הצעתו. 
 

 הליכי המכרז  .18
מובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא יבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי העירייה, בגין כל   .18.1

, זמנית או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה  עבודותההפסקת  ו/או    עבודותבביצוע העיכוב  
 או צדדים שלישיים כלשהם. מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע 

 

עוד מובהר כי במידה ויינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעת המציע בתוקפה עד   .18.2
 יום.   30לתום הליכים משפטיים אלה בתוספת 

 

זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת   .18.3 ו/או  הכל מציע, לרבות  חוזה 
ההפסקת   טענה,מנית  ז  ,עבודותביצוע  כל  על  מוותר  והוא  קבועה,  כלפי    או  תביעה  או  דרישה 

 העירייה עקב כך. 

 

)ט( לתקנות העיריות  22, ולתקנה  1993  –)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  21בהתאם לתקנה   .18.4
מציעים רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה. מציע אשר סבור כי סעיפים    1987-"ח)מכרזים(, תשמ

מהווים   בהצעתו  זכו  מסוימים  שלא  למציעים  להתיר  מתנגד  והוא  מקצועי  סוד  או  מסחרי  סוד 
" )להלן:  לטענתו חסויים  יציין מראש את חלקי הצעתו אשר  לעיין בהם,  "(.  סוד מסחריבמכרז 
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 חתימת המציע: __________________ 

יובהר, כי מחיר ההצעה אינו יכול להיחשב "סוד מסחרי". מציע שלא יציין חלקים חסויים בהצעתו  
רשאית להציג    העירייה מסמכי הצעתו. על אף האמור לעיל,  יוחזק כמי שנתן הסכמתו לחשיפת כל  

בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך ומידע אשר לשיטתה אינם מהווים סוד מסחרי או מקצועי.  
 בלבד.  העירייהההחלטה הסופית בעניין העיון בהם מסורה לשיקול דעת  

 

המציע, ו/או בעל עניין במציע, ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד   .18.5
ולעירייה שמורה הזכות לפסול    פעלו לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהומהם לא י

. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  הצעות אשר יימצא כי נערך תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתן
 תיאום הצעות כולל: 

 

למעט אדם או גוף    - כריתה מפורשת של חוזה או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו   .18.5.1
בעניין עלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים,   -נו בעל עניין במציע  שהי

 אסטרטגיות, הכל בנוגע להצעה וכיו"ב. 

קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם או   .18.5.2
משרה או שלוח  לגוף כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא 

 או עובד של מציע אחר. 

 

 __________________________ 
 יעלה מקליס 

 ראש העיריה  
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 חתימת המציע:___________________ 

   24/2022מכרז 
 ברחבי העיר יהוד מונסון שיפוץ ותחזוקה )עבודות קטנות(   עבודות לביצוע 

 
 לכבוד 

 ועדת המכרזים 
 יהוד מונסון עירית  

 ת המציע ע הצ
 

1. ______ הח"מ  המכרז ___________אני  מסמכי  כל  את  בעיון  קראתי  כי  מצהיר  בזאת  ,  _  מגיש  והנני 
ושיפוצים    לביצוע  הצעתי   מונסוןעבודות תחזוקה קטנות  יהוד  כהגדרתן במסמכי המכרז  ,  ברחבי העיר 
"(. ביצוע  העבודות)להלן: "  מעת לעת   ה תמסר לזוכ  מאושרת אשר   הזמנת עבודה ונספחיו ובכפוף להחוזה  

 העבודות ו/או כל חלק מהן נתון לשיקול דעתה המוחלט של העירייה וכפוף לתקציבה המאושר.  

תונות, כל מסמכי  יכי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע הנני מצהיר .2
וכל הגורמים    השטח המיועד לביצוע העבודות ותנאיו,   ,עבודות, תנאיהןפרטי ההמכרז וכי תנאי המכרז,  

, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.  העבודותהאחרים המשפיעים על  
לקבל  מציע  אני    ,לביצוע העבודותויודע את כל הפרטים הנוגעים    כרזמכיר את תנאי המאני  בדקתי ושלאחר  

את  לבצע    ובכלל זה  על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות,
  , המצורף למסמכי המכרז  מחירוןב  יםהנקוב   יםבהתאם להצעתי, לפי המחיר  הןכל חלק מ  ו/או   העבודות

 . בסיפא מסמך זהעל ידי  המוצע ההפחתה אחוזבניכוי 

 : מתחייב בזאת כיומסכים  ,אני  מצהיר .3

ואפשרויות המימון  הכישורים  , הרישיונות, ההכשרות, כח אדם, ציוד,  סיוןיהנהמומחיות,  נני בעל הידע,  ה .3.1

ובדייקנות,    מסירתן לעירייהו   לביצוע העבודות הדרושים   ולביצוע התחייבויותיי מכח המכרז בשלמות 
  .הן מבחינת המימון והן מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז, מכל בחינה שהיא

הדרוש  המקצועי  והציוד  המיומן  י להשיג את כל כוח האדם  יו בכוחות ברשותי אמבלי לגרוע מן האמור,   .3.2
אני מעסיק עובדים וכוח אדם מקצועי  ו  בצורה מקצועית ויעילה על מנת לבצע את העבודות נשוא המכרז 

 . ומסמכיו התאם לדרישות המכרזומיומן,  ב

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי המכרז   .3.3

למסמך    7, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים בסעיף  3והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף  
המכרזים    ועדת  כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל  , ידוע ליב' למסמכי המכרז.  
 . עלולה לפסול הצעתי

נוסף   .3.4 מידע/מסמך/אישור  כל  להציג  ולדרוש ממני  לחקור  הזכות  לוועדת המכרזים שמורה  כי,  לי  ידוע 
התאמתי   המימון,  אפשרויות  מומחיותי,  ניסיוני,  כשירותי,  להוכחת  העבודותשיידרש  לרבות  לביצוע   ,

ידע/המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב  המלצות וכיו"ב, ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המ
פי ראות עיניה ואף  למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות ל

 . הצעהלפסול את ה 

בהזמנת  קבע  ים את העבודות בתוך לוח הזמנים שיאני מסוגל לבצע ולסיהגשת הצעתי כמוה כהצהרה כי   .3.5
לעת,  העבודה מעת  לי  כי  שיימסרו  לי,  ידוע  ל.  יסודי  ההתחייבות  תנאי  מהווה  הזמנים  בלוח  עמידה 

 כל איחור אהיה צפוי לתשלום פיצוי מוסכם לעירייה.  ועיקרי בהתקשרות נשוא המכרז וכי בגין

תתקשר איתי בהסכם, אבצע את העבודות נשוא המכרז   הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והעירייה .3.6

לכל מסמכי המכרז, הוראות הבטיחות    ומפרט עבודות מאושר  ציביתלהזמנה התקבשלמותן, בהתאם  
ו/או הוראה ו/או הנחייה, לפי המחירים הנקובים בהצעתי, לשביעות רצונם  ו/או תקן  והוראות כל דין  

   "(המנהל )להלן: " ושל מי שימונה על ידי העירייה כאחראי מטעמה למכרז זההמלא של העירייה 

וחים הנדרשים בנוגע לביצוע העבודות, כפי שאדרש ע"י העירייה ו/או המנהל  הנני מתחייב למסור את הדיו  .3.7
הו ביצוע  לצורך  עת  בכל  זמין  תקופת    עבודות אהיה  במהלך  המנהל,  עם  ורצוף  מידי  קשר  על  ואשמור 
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 חתימת המציע: __________________ 

הכל על    ,טלפון וכו'(תוך שימוש בכל אמצעי הקשר הדרושים )טלפון סלולרי, דוא"ל,    עבודותהביצוע של ה

 חשבוני.  

(  10%  -בשטחים פתוחים ומיעוטם )כ  יבוצעוהנדרשות ברחבי העיר    (90%  -ידוע לי כי מרבית העבודות )כ .3.8
 במבני ציבור. 

שורים הנדרשים ע"פ דין  להגיש לאישור המנהל, מפרט עבודות, לוחות זמנים לביצוע ואימתחייב  נני  ה .3.9
העבודות בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן הנדרש ובמחירים    את  לבצעעבור כל הזמנת עבודה. וכן  

ובוצעו בכל מקרה התשלום יבוצע רק בגין עבודות שהוזמנו  ידוע לי כי  .  יבמסגרת הצעת  תילהם התחייב
 ובהתאם לתנאי התשלום במכרז.  בפועל

מהם  אחד כש" הכולל שני עובדי אחזקה כללים צוות תורןרשות העירייה שירות "עמיד ללה הנני מתחייב  .3.10
הצוות התורן יהיה    .לנציגי העיריה ולמוקד העירוני מראש  הטלפון שלו יועבר   כראש הצוות ומספר  ישמש

גיע  י הצוות  הנני מתחייב כי  ברחבי העיר.    עבודות דחופותבו ידרשו ביצוע      למקרה של קריאת פתע זמין  
משליחת ההודעה, במשך כל ימות השנה ובכל שעות היממה לרבות    דקות(  60שעה ) למקום הקריאה עד  

  5פטישי  וציוד בטיחות לרבות: כלי עבודה  עם  ו  שברשותי ימי שבת וחג. הצוות יגיע באמצעות רכב עבודה  
, וכל הנדרש לשם  רכבמחסומי ברל, ציוד בטיחות לעובדים ול  4פנסי תאורה,   2גנרטור,    1מגרפות,    2ק"ג,  

מיטבית. בצורה  העבודות  כי    ביצוע  לי  לביצוע  ידוע  הנדרשים  החומרים  את  לעובדים  תספק  העירייה 
 העבודות.  

מוסמך בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש  עובד מקצועי  עסיק )כשכיר או כ"פרילנסר"(  להכן הנני מתחייב,   .3.11
)לרבות מהנדס אזרחי או, קונסטרוקטור או טכנאי מיזוג אויר או,  השנים האחרונות בתחום השיפוצים  

 בהזמנת העבודה. לפי הוראות המנהל וככל שאדרש על ידי העירייה רתך מוסמך או, חשמלאי מוסמך( 

מטעמי, בהתאם    העובד המקצועי המוסמךלאשר או שלא לאשר את  ידוע לי כי העירייה תהא רשאית   .3.12
אשר   נוספים לדרוש אישור עובדיםכן ידוע לי כי העירייה תהא רשאית  נימוק. לשיקול דעתה וללא חובת

עבור    עבודות המבצע את ה  זוכה לדרוש החלפת עובד הנשוא מכרז זה, וכן    עבודותיועסקו לצורך ביצוע ה 
   העירייה בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה המלא.

העירייה על הזכייה במכרז וכתנאי    ימים מהודעת  30תוך  ככל שאזכה במכרז, אזי  ידוע לי כי בכמו כן,   .3.13
יהא  לתשלום שכל    עליי,  כך  על  משטרה  אישור  לעירייה  משנה,  עובדיי  להציג  קבלני  לרבות  הקבועים 

חוק  דרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן בנשוא מכרז זה, הינם נעהעבודות  במסגרת    מטעמיהמועסקים  
הנני מתחייב להציג אישור משטרה    .2001-מסויימים, תשס"אקה של עברייני מין במוסדות למניעת העס

ספק,   הסר  למען  מטעמי.  נוסף  משנה  עובד/קבלן  לכל  ביחס  ההתקשרות  תקופת  במהלך  הנני   כאמור 
להכנס למוסד ציבור, אלא לאחר שנמסר    אאשר לכל עובד או מי מטעמימכרז לא  מתחייב כי ככל שאזכה ב

המצאת אישור זה    ידוע לי כי  העדר עבירות בהתאם לחוק האמור.לעירייה בגין עובד זה אישור בדבר  
 תהווה תנאי לתשלום החשבונות. 

)לרבות מבצע צבאי או מלחמה( אעמיד כוח אדם מתאים וכן מלאי    בשעת חירוםהנני מתחייב כי    עוד .3.14
 וציוד זמינים לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. 

ער .3.15 העירייה  בידי  להפקיד  מתחייב  הנני  במועדים  בנוסף,  ובסכומים,  התחייבויותיי,  להבטחת  בויות 
 ובתנאים המפורטים בחוזה ובמסמכיו. 

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או  ההסכםאת  עוד הנני מתחייב לא להסב ולא להעביר   .3.16
ביצוע  ידוע לי כי לא אורשה להעסיק קבלני משנה לצורך    התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין. 

. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת  העבודות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב 

קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז, לרבות אחריותי כלפי העירייה, הכל כאמור  
 במסמכי המכרז. 

הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד עירייה או חבר מועצה וכראיה לכך חתמתי על התצהיר המצורף   .3.17
 למסמכי המכרז. 'טכמסמך 
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כי   .3.18 לי  להתקשרות/כל  ידוע  ב  התחייבותתנאי  לרבות  המופיעה  זה  מכרז  ד  בחוזהמסמכי  (,  ')מסמך 

  מחייבת אותי וכן כל גורם מטעמי , גם אם לא הוזכרה במפורש בחלק זה,  למסמכי המכרז  ובמסמך ב'
   .נשוא המכרז בכל עת בביצוע העבודותאשר יועסק 

למחיר  הינה בהתאם    ביצוע העבודותלמען הסר ספק, ידוע לי במפורש כי התמורה אשר אהיה זכאי לקבל בגין   .4
להגשת הצ במועד האחרון  מורחב  שיפוצים  דקל  במחירון  שיעור הפחתה אחיד  הפריט  בניכוי  במכרז  עות 

    .17%לא יפחת מואשר להלן שהוצע על ידי 

בעלות המנוי בתוספת    י תותחייב א ו   מנוי  עבורי  מנוי לתוכנת דקל, תרכוש העירייה  יככל ואין ל ידוע לי כי   .5
 בעת תשלום החשבון הראשון בכל שנה.  10%

  ים כולל ו,  כמפורט בהצעתי  ם נשוא המכרז ה  ביצוע העבודות על ידי עבור   יםהמוצע  יםכי המחיר   הנני מצהיר, .6
וסוג שהוא, הכרוכות   ובין כלליות, מכל מין  בין מיוחדות  כל ההוצאות,  פי תנאי    בביצוע העבודותאת  על 

ומהוו בשלמות  החוזה   ים המכרז  נשוא  התחייבויותיי  לכל  מלא  כוכ   כיסוי  הדרוש  ן,  אחר  דבר  לביצוע  ל 
 . למעט מע"מ אשר ישולם ע"פ דין, מכרזחוזה וההתחייבויותיי נשוא ה 

בכלל    בכך. בגין ביצוע העבודות נשוא המכרז, על כל הכרוך  ,  בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספתלי  מובהר  .7
תחול על מחירון דקל,  לאורך כל תקופת  ל ידי  ההנחה שתינתן ע   .  זה, לא ישולמו לי הפרשי הצמדה למדד

כן מובהר לי   החוזה )לרבות תקופות האופציה בהתייחס למחירון דקל העדכני ביום הוצאת הזמנת העבודה.
כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה  

לי כל סכום שעליה לנכות לפי  זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה העירייה מהסכומים שיגיעו  
 כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי. 

  עבודהבוצע רק לאחר קבלת הזמנה  לפי מכרז זה י  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר לי כי ביצוע כל עבודה .8

 אושר לתשלום. ת לא  –בוצע על פי הזמנה כזו שלא ת עבודהידי העירייה וכי  -מאושרת כדין על 

,  מחירוןשאינם כלולים בלבצע פריט ו/או סעיף ו/או עבודה    מתחייבכי במסגרת ההצעה הריני    ,אני מצהיר .9
   לעניין תשלום התמורה.   מסמך ד'(  46  )סעיף בהתאם למנגנון הקבוע בחוזה 

היקף או לצורך  בגין מהות הסעיף ו/או הפריט ו/או העבודה ללא קשר ל  הנקבעהתמורה  כי    י,ידוע ומוסכם על .10
בו הם נדרשים, למורכבותם, לאופיים, למידת הדחיפות בביצועם, למשך הזמן הנתון לביצועם, לקיומו של  

 . נדרש לצורך ביצועם/ היעדר פיקוח, למועד בו נדרשו/ בו הם מבוצעים וכיו"בפיקוח 

בטבלה    יםהנקוב  ובתוקףבסכום    במכרז,  השתתפותבנקאית חתומה לבות  ער  מצ"ב להבטחת קיום הצעתי   .11
 . במדויקלמסמכי המכרז,  (1מסמך ה) בנוסח במסמך א', 

 במסמך ב'   12בסעיף  , הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות  והצעתי תתקבל  אם אזכה במכרז .12
 .  זכייתי במכרזתאריך הודעתכם בדבר ימים מ 7, וזאת תוך למסמכי המכרז

אבצע את הפעולות המנויות    ו/או אם לאהמחיר שנקבתי    אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעת .13
לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אאבד את זכותי    פיםבסעי

ה את  הבנקא  עבודות לבצע  הערבות  את  לחלט  רשאית  תהא  )ערבות  והעירייה  להצעתי  המצורפת  ית 
, הכל כמפורט  נשוא הצעתי  העבודות לביצוע    והעיריה תהא רשאית להתקשר עם מציע אחרההשתתפות(  

לא יהא כדי לפגוע    , אזיהתקשרות עם אחרתתממש  ש  שבחילוט הערבות וככל  במסמכי המכרז. כן ידוע לי
בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העיריה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי  
למכרז. הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות העירייה עם מציע  

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

, והעירייה רשאית להשתמש לצורך  המחיר מטעמי  ן ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתלה את ההפרש בי
 . זה בכספי הערבות שחולטו כמפורט לעיל

 ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:  .14
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 חתימת המציע: __________________ 

מאושר על ידי    במידה ואזכה במכרז דנן, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב .14.1

גזברות העירייה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים  
במימון   להשתתף  או  לממן  אמורים  אשר  יהיה  עבודותההאחרים  לא  בו  במקרה  שישנם.  ככל   ,

מאושר   תקציב  ה לעירייה  ו/או    עבודותלהזמנת  התקציביים  האישורים  כל  יתקבלו  לא  ו/או 
או לא יבוצע חלקן של העבודות  /על ידי העירייה    עבודותהזמנת כאמור לעיל, לא תתבצע    ההרשאות

 ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.   ה תקציבית זמנ אשר לא נתקבלה בגינו ה

המכרז ו/או  היא רשאית לבטל את  העיריה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה ו .14.2
למועד מאוחר    ןאו חלק   עבודות הזמנת ה  בלבד ו/או על דחיית  עבודותמן החלק    הזמנתלהחליט על  

, בהתאם לשיקול  ותאחר  עבודות או    ביצוע העבודות ליותר ו/או לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספ/ים  
 דעתה הבלעדי.  

  בהתאם לשיקול דעתה   לה   עבודות הדרושותה  את  העירייה תזמיןועל כן    מכרז מסגרתהמכרז הינו  כי   .14.3

  להזמנות תקציביות מאושרות כדין , לצרכיה, תקציבה, בכפוף לאישור תקציבי ובהתאם  המוחלט
רשאית העירייה    ןכ   כמו  עבודות בהיקף כלשהו.   הזוכהשל    ווהיא אינה מתחייבת להעביר לביצוע

תהיה כלפי    לא  ה לפי ראות עיניה. לזוכאו מי מטעמה  לבצע העבודות או חלקן באמצעות עובדיה,  
העירייה כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקן של העבודות בלבד  

 העדרן. ו/או בגין היקף הזמנת העבודות ו/או מיעוט הזמנות או  ידי מי מהם  לביצוע על  

ובקשר   .14.4 עיתוי הזמנת העבודות ממני  יהיה שיקול דעת בלעדי בקשר עם  לקביעת סדר  כי לעירייה 
 ביצוע העבודות. 

של המכרז או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו, כולו או חלקו, או פוצלה   הוקטן היקפובמקרה בו  כי   .14.5
ייחתם עמי החוזה על בסיס הצעתי,  מכל סיבה שהיא,  הזכייה מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו,  

 . להצעתי זווהנני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם 

ו/או  כל    יתהיה ל  זאת מפורשות, כי לאהנני מצהיר ב .14.6 ו/או דרישה  ו/או תביעה  טענה  בכל הנוגע 
העבודות   היקף  שינוי  ביצועו,  דחיית  היקפו,  הגדלת  היקפו,  הקטנת  המכרז,  ביטול  עם  בקשר 

בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור    יהמועברות לביצוע
כל תביעה   ינזק. כמו כן, לא תהא ל  ייגרם לאם  אף  בגין כך  כל פיצוי  לקבלת    דלעיל, לא אהיה זכאי

  העבודות מכוח המכרז בהיקף מסויים.אי בגין ביצוע 

נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות   המציע אינוהריני מצהיר כי   .15
בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים  תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד  

 אזהרת "עסק חי" ולא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

כי .16 מצהיר  עיכוב  אלא    הנני  כל  בגין  העירייה,  כלפי  בדרישות  או  בטענות  בתביעות,  בביצוע  בוא 
כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם  , זמנית או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו,  העבודות/הפסקת העבודות

 . יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם

ו/או    תימצהיר בזה כי לקח הנני   .17 עיכובים בחתימת החוזה  הפסקת שירות זמנית או  בחשבון אפשרות של 
 . מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי העירייה עקב כך אניקבועה, ו

 תיאום עם מציעים אחרים במכרז.  הצעתי מוגשת ללא כל קשר ו/או .18

של   .19 תקופה  במשך  אותי  ותחייב  בתוקף  תהיה  זו  כפי    90הצעתי  ההצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  ימים 
המכרז.   בתנאי  נוספת.  שהוגדר  לתקופה  הצעתי,  של  תוקפה  יוארך  העיריה  ותדרוש  ואני  במידה  לי  ידוע 

כי   תמסכים  המכרז,  בעניין  משפטיים  הליכים  וינקטו  הליכים  במידה  לתום  עד  בתוקפה  הצעתי  עמוד 
 יום.   30משפטיים אלה ובתוספת 

אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד,   .20
ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד  

 אחד מהם לחוד. ועל ידי כל 
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והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי   .21 או לתיקון,  ניתנת לביטול, לשינוי  ובלתי  זו היא בלתי חוזרת  הצעה 

 . כאמור דלעיל

המציע .  או היקף עבודה כלשהו מכוח המכרז  העירייה איננה מתחייבת להיקף עבודה מינימליידוע לי כי   .22
לרבות    ,להיקף העבודות שנמסרו לביצועולא יבואו בטענה ו/או דרישה כלפי העירייה בכל הנוגע    הזוכה/

 בעניין "כדאיות העסקה". 

 :כדלקמןהצעתי הכספית הינה  .23

 
בה המכרז  נשוא  העבודות  את  לבצע  מציע  לנני  דקל    מחירוןי  מחירהתאם 

הפחתה   מורחב  שיפוצים שיעור  %_______  אחיד  בניכוי  )במילים:    בסך 
 .  ____________ אחוזים(

 
 .  17%ההפחתה לא יפחת מ  שיעור •

 . (דקל מחירון)אשר יחול על כל הפריטים המפורטים ב בלבדאחיד ניתן להציע אחוז הפחתה   •

תפסל על הסף, המקסימליים ו/או תחיל שיעורי הפחתה לא אחידים    יםהצעה אשר תחיל תוספת למחיר •
 תיפסל.  17% -שיעור הפחתה הנמוך מ  וכן הצעה שתציעמבלי שתידון. 

עלהמקסימליים    יםלמחיר  • המוצעת  ההפחתה  ידי  - בניכוי  על  ישולם  אשר  מע"מ,  יתווסף  לעיל  כנקוב  ידי 

 . העיריה

 

 פרטי המציע 

 

  שם המציע 

ההתאגדות של המציע )יחיד / חברה בע"מ / שותפות אופן  
 עמותה וכד'(  /

 

  מספר עוסק מורשה 

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

  כתובת המציע 

  טלפון המציע 

  פקס המציע 

  שם איש קשר במציע 

  טלפון נייד איש הקשר 

  כתובת דואר אלקטרוני של איש הקשר 

החתימה של המציע לצורך הגשת הצעה  פרטי מורשי 

 למכרז

 ___________ ת.ז: ________________ שם: ____ 

 ___________ ת.ז: ________________ שם: ____ 

 ____________ ת.ז: ________________ שם: ___
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 חתימת המציע: __________________ 

 _______. __________ תאריך: _______________________________________  חתימות:

 
   דרישות לחתימות במסמך ב'(.)ראה פרוט 

 
 
 
 

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

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

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

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

 ה"ה __________ת.ז. ____________ 
 

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

  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך                      
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 חתימת המציע:___________________ 

 מסמך ד'
 

 הסכם מסגרת 
 

 ביום _________לחודש _______בשנת __________   יהוד מונסוןשנערך ונחתם ב
 

   סוןויהוד מונ יתעיריבין:          
  הגזבר באמצעות ראש העיר ו   
   . יהוד מונסון, 6מרבד הקסמים   רח'מ   
 "( העירייה)להלן: "   

 מצד אחד;                                                                                                        
 ____________________________, ת.ז./ ח.פ. _____________________________ לבין:        

 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________________ ת.ז. ______________________     
 מרח' _____________________ פלא'/טל' __________________ פקס ______________     

 "( קבלןה )להלן:  "               
 מצד שני;                                                                                                             

 
מכרז   הואיל  פרסמה  קטנות(    עבודות    לביצוע    24/2022והעירייה  )עבודות  ותחזוקה  יהוד בעיר  שיפוץ 

 ; "(המכרז)להלן: " על פי התנאים המפורטים בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז, מונסון

 הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; , אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז, על נספחיהם, קבלןהו  והואיל:

 ;קבלןה וועדת המכרזים בישיבתה המליצה על קבלת הצעת   והואיל:

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

 

 מן:אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלק
 המבוא .1

להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם גופו,    3בסעיף    המפורטים  לחוזה  הנספחיםו  המבוא להסכם זה .1.1
 יש לקראם כאחד עם ההסכם ובחזקת תנאי מתנאיו. 

כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הוראות הסכם זה. וכן,   .1.2
 "ההסכם", הכוונה היא לחוזה/להסכם ולנספחיו. בכל מקום שנאמר "החוזה" או 

מצהיר בזאת כי הוא עיין ובדק לפני הגשת הצעתו בכל המסמכים והנתונים המהווים את החוזה    קבלן ה .1.3
לכל   מלאה  תמורה  ומהווה  ידו  על  היטב  נבדקה  הצעתו  וכי  הצדדים  בין  להתקשרות  והנוגעים 

 התחייבויותיו על פי המכרז.  

  עבודותעמו בביצוע ה, כהגדרתו בחוזה זה, לרבות כל מי שמועסק מט קבלןה הוראות ההסכם חלות על   .1.4
 .   חוזהלפי ה 

  לבצע את העבודות מתחייב    קבלןהמובהר בזאת כי המנהל הינו נציג העירייה לעניין ביצוע הסכם זה.   .1.5
במשך כל תקופת ההסכם באופן שייקבע על ידי המנהל, בהתאם להנחיותיו, בתיאום עמו, ולשביעות  

 רצונו המלאה ו/או מי מטעמו. 

 הגדרות .2

)אלא אם כוונה אחרת    םמסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידבחוזה זה ובכל ה

 משתמעת מגופו של עניין(:

   .יהוד מונסוןית י עיר     -" העירייה" 2.1

 לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו.    -" גזבר העירייה" 2.2
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 חתימת המציע: __________________ 

ולשיפוץ   –" העבודה/ות" 2.3 לתחזוקה  יהוד  עבודות  העיר  למפורט  מונסוןבשטחי  בהתאם   ,

בחוזה זה ונספחיו, ככל שתמסרנה לקבלן בכפוף לקבלת הזמנה תקציבית  
ומבלי   העירייה  דעת  שיקול  לפי  והכל  העירייה,  ע"י  וחתומה  מאושרת 

 להתחייב על היקף העבודות. 

 לצורך חוזה זה. ידי מי מהם  מי שהוסמך על  אחזקה בעירייה ו/או    אגףמנהל   -  " המנהל" 2.4

 לפקח על ביצוע  מזמן לזמן  מי שמונה על ידי העירייה ו/או על ידי המנהל   - " המפקח" 2.5
 עבודות הקבלן או כל חלק מהן עבור העירייה.   

זה,   -  "הקבלן" 2.6 חוזה  גבי  על  והחתום  צוינו  שפרטיו  של  הקבלן  נציגיו    הקבלןלרבות 
 . העבודותבמתן וביצוע  פועל בשמו ומטעמו  כן כל מי שהמוסמכים, ו  ומורשיו

 -   "הקבלן"עובדי   2.7
  

ששירותיהם  ה לעובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או א
ידו   על  ירכשו  עובדיו  ו/ יושכרו או  ידי  על  ידי שליחיו  ו/או  על  במסירת  או 

וכל מי שהקבלן אחראי על פי    ן או בקשר אליה  וביצוע העבודות נשוא החוזה 
 כל דין למעשיו או למחדליו.

עובד מקצועי " 2.8
 "מוסמך

 

 

 – " הזמנת עבודה " 2.9

מוסמך בעל ניסיון מוכח של לפחות שלוש השנים האחרונות  עובד מקצועי  
או טכנאי מיזוג אויר    לרבות  מהנדס או קונסטרוקטור,בתחום השיפוצים  

על פי  אשר יועסק על ידי הקבלן  ו'  או רתך מוסמך או חשמלאי מוסמך וכ
   בהזמנת העבודה. לפי הוראת המנהלו דרישת העירייה 

מי    / העירייה  ע"י  העבודות,  לקבלן מבצע  עבודה שתימסר  פקודת/הזמנת 

    מטעמה.

ע"י המנהל -  ""קריאת פתע 2.10 לקבלן  צוות    המחייבת התייצבות  ו/או המוקד העירוני  הודעה 
כלשהי, כשהוא   עבודה דחופהההודעה לצורך ביצוע ת ממסיר השע עד  תורן

 .מצויד בכח האדם וכלי העבודה הדרושים

 מסמכי החוזה  .3

שנמסרו לרוכשי מסמכי המכרז בקשר עם המכרז, לרבות כל תוספת  המסמכים    וכל,  כל מסמכי המכרז .3.1
חר  לרוכשי מסמכי המכרז בכל שלבי המכרז ואף לא  עירייה או תמסור ה   הו/או תיקון בכתב שמסר 

ה מהחוזה  ,במכרזזוכה  הכרזת  נפרד  בלתי  חלק  מסמכי/נספחי    מהווים  ולחוד,  יחד  להלן  ויקראו 
 החוזה. 

כי   .3.2 בזאת  מובהר  לעיל,  האמור  לגרוע מכלליות  הוראותיהמכרז  מבלי  כל  בומסמכיו    ו על  ,  ווהכלול 
נזכרות בחוזה זה    ודבר ועניין, וזאת בין אם הוראותי , עובדיו ו/או מי מטעמו לכל  קבלןהמחייב את  

 ובין אם לאו.  

כל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה ברורה  ב .3.3
לחוזה,   הנספחים  מהמסמכים  אחר  במסמך  ו/או    ומפורשת  המנהל  מאת  אחרת  הנחייה  ובהיעדר 

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

יובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן להודיע למנהל על סתירות/אי התאמות שהתגלו   .3.4
גילויים לאחר  מיד  העבודות,  ביצוע  העבודות  במהלך  ביצוע  טרם  והנחיות  הבהרות  קבלת  .  לצורך 

בהר כי המנהל  מו הקבלן יפעל בעניין סתירות/אי התאמות, בהתאם להנחיות שיקבל מהמנהל בכתב.
יכריע בעניין סתירות / אי התאמות כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי והחלטתו תהיה סופית ותחייב  
בהתאם   היתר  בין  להכריע  רשאי  יהיה  המנהל  העבודות  ביצוע  לעניין  כי  מובהר  עוד  הקבלן.  את 

 להוראות המפרט הכללי )הספר הכחול(, אשר אינו מצורף למסמכי המכרז. 

 היקף החוזה  .4

הה .4.1 ביצוע  על  חלות  החוזה  אדם,  קבלןהע"י    עבודותוראות  כוח  לרבות,  חשבונו    החומרים,   ועל 
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 חתימת המציע: __________________ 

הכלים,   הציוד,  המתקנים,  האביזרים,  הרכב,המכונות,  ביטוחיםנסיעות  האישורים,  כלי  הכנה  ,   ,

 ופיקוח וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

( במבני  10%  -( בשטחים פתוחים ומיעוטם )כ90%  -יבוצעו  ברובם )כהעבודות הנדרשות ברחבי העיר   .4.2
ציבור. מובהר כי נתונים אלו מובאים לצורך ידיעת המציעים בלבד ואין בהם משום התחייבות של  

 העירייה להזמנת העבודות מסוג או בהיקף זה או אחר. 

פי   .4.3 על  יתבצעו  עבודה העבודות  הזמנהרק  ו  הזמנת  קבלת  ות  /מאושרת   יות/תקציבית   ות/ לאחר 
מעת לעת ועל פי לוחות    ו/או נציג העירייה  אשר יימסרו  לקבלן על ידי המנהל  וחתומה/ות ע"י העירייה,

 . הזמנים שייקבעו בהם

מוחלט   .4.4 דעת  שיקול  לביצוע  לעירייה  ימסרו  אשר  העבודות  להיקף  העבודות,    ,הקבלןבאשר  מיקום 
כל טענה בדבר סוג/טיב/היקף    הקבלןולא תישמע מצד  היקפן, מהותן, מורכבותן, רווחיותן וכיו"ב  

 לביצוע. לו   העבודות שיימסרו

העירייה  לפי שיקול דעתה הבלעדי.  העירייה שומרת על זכותה לשנות, בכל עת, את היקף העבודות   .4.5
לביצוע עבודות המפורטות במכרז זה, ולזוכה במכרז זה לא  תהא רשאית לפרסם מכרז/ים דומה/ים  

תהא כל טענה עקב כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לעירייה שמורה הזכות לפרסם מכרזים לפרויקטים  
 נקודתיים ולביצוע עבודות על פי צרכיה. 

  דעתה בהתאם לשיקול    לה  עבודות הדרושותה   את  מסגרת ועל כן העירייה תזמין  הסכםהינו    הסכם זה .4.6
ובהתאם  המוחלט תקציבי  לאישור  בכפוף  תקציבה,  לצרכיה,  כדין  ,  מאושרות  תקציביות  להזמנות 

   עבודות בהיקף כלשהו.  יבת להעביר לביצועם של מי מהקבלניםוהיא אינה מתחי

לפי ראות עיניה.  או מי מטעמה  העבודות או חלקן באמצעות עובדיה,  את  רשאית העירייה לבצע    ןכ  כמו .4.7
ה כלפי העירייה כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקן  לא תהי  קבלןל

 ו/או בגין היקף הזמנת העבודות ו/או מיעוט הזמנות או העדרן.    ידושל העבודות בלבד לביצוע על 

העבודות בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן הנדרש ובמחירים להם    את  מתחייב לבצע   ה הזוכ .4.8
ובהתאם    ובוצעו בפועל. בכל מקרה התשלום יבוצע רק בגין עבודות שהוזמנו  םמסגרת הצעתב  והתחייב

 לתנאי התשלום במכרז. 

ולסיים את העבודות  בהזמנת עבודה   הקבלן הזוכה יידרש להתחיל בביצוע העבודות תוך הזמן הנקוב   .4.9
המועד פסח, וסוכות לא ייחשב  . ימי חג, ערב חג וכן חול בהזמנת עבודה במסגרת לוח הזמנים שיקבע 

כיום עבודה ולא יתאפשר ביצוע עבודות בימים אלו, אלא אם תידרש עבודה דחופה אשר אינה סובלת  
 דיחוי ובסיכום עם המנהל. 

העירייה אינה מתחייבת לבצע הזמנות/פניות פרטניות בהיקף מינימלי/מקסימלי מסוים מכוח מכרז   .4.10
יצוין כי העבודות שיידרשו מפעם  זה ותהא רשאית שלא לבצע הזמנות/פניו ת פרטניות מכוחו כלל. 

 לפעם במסגרת מכרז זה, הינן עבודות בהיקפים כספיים משתנים.  

 תקופת החוזה .5
יקיים את כל ההתחייבויות    שהקבלן ובלבד   חתימתו ע"י שני הצדדים   ממועד  ,לשנהתוקפו של החוזה   .5.1

 "(.תקופת החוזה)להלן: " והמנהל של העירייה המלא  םלשביעות רצונ,  ולפי חוזה זה ומסמכי

על .5.2 זה,  חוזה  של  תוקפו  להאריך  צדדית  חד  אופציה  לעירייה  בזה  המוחלט  -ניתנת  דעתה  שיקול  פי 
של   לתקופה  "4)  ארבעוהבלעדי,  )להלן:  פעם  בכל  מהן  חלק  כל  או  כולן  נוספות,  שנים  תקופת  ( 

"( ובלבד שתקופת ההתקשרות כולה )לרבות תקופת החוזה ותקופת ההארכה( לא תעלה על  ההארכה
 ( שנים.  5) חמש

החליטה העירייה להאריך את תקופת החוזה כאמור, תודיע על כך לקבלן בכתב ומראש ולא יאוחר   .5.3
 ימים לפני תום תקופת החוזה.  30-מ
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 חתימת המציע: __________________ 

 זה, בשינויים המחויבים, לפי העניין.  הוארך החוזה כאמור, יחולו בתקופת ההארכה כל תנאי חוזה .5.4

דלעיל, התמורה אשר תשולם לקבלן בתקופת ההארכה תהיה זהה לתמורה    5.4סעיף  על אף האמור ב .5.5
למעט הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה, החל מהשנה השנייה להסכם )ככל  הנקובה בהסכם זה,  

ילת כל שנה במהלך תקופת/ות  שיוארך ההסכם(. הפרשי ההצמדה למדד יחושבו באופן חד פעמי בתח 
לבין   של החוזה המקורי  תוקפו  במועד תחילת  שיעור המדד  שבין  להפרש  בלבד, בהתאם  ההארכה 

 שיעור המדד במועד תחילת שנת העבודה השנייה, השלישית, הרביעית או החמישית, לפי העניין.  

ההאר  תקופת  תחילת  במועד  המדד  כאשר  גם  יעשה  למדד  העדכון  כי  בזאת  נמוך  מובהר  יהיה  כה 
 מהמדד במועד תחילת החוזה המקורי. 

החליטה העירייה להאריך את תקופת החוזה כאמור לעיל, ימציא הקבלן לעירייה במועד חתימתו על   .5.6
החוזה ההארכה פוליסות ביטוח וערבות בנקאית בתוקף, וכל מסמך אחר אשר תדרוש העירייה, הכל  

 פי תנאי החוזה. -על

פי שיקול דעתה המוחלט מבלי  - ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיום עלהעירייה רשאית להביא את   .5.7
  30לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, בכל עת, וזאת בהתראה של  

 יום מראש לקבלן. במקרה כזה יראו את החוזה כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. 

החוזה   .5.8 הוראות  מיתר  לגרוע  כי ההתקשרות  מבלי  במפורש  בזאת  ומוסכם  מובהר  ומסמכי המכרז, 

בחוזה זה, היקפה וכן תשלום התמורה מכוח החוזה כפופים לקבלת אישור ע"י הגורמים המוסמכים  
 בעירייה עפ"י דין.  

 התחייבות לביצוע  .6

ובהתאם    המאושר על ידי גזברות העירייה  העיריה מוסרת בזאת לקבלן, על פי צרכיה, בכפוף לתקציבה .6.1
בקבלנות, כקבלן עצמאי,  לתחזוקה ושיפוץ    לשיקול דעתה והקבלן מקבל בזאת על עצמו לבצע עבודות 

, וימלא  נהלהכל בהתאם להוראות החוזה ולמסמכי המכרז האחרים, להנחת דעתו המוחלטת של המ
   לצורך זה אחר כל הוראותיו. 

  . ו מעת לעת על פי הצורך על ידי אגפי העירייהכי העבודות נשוא המכרז יוזמנ הקבלן מצהיר כי ידוע לו   .6.2
בהזמנת  הוראות לביצוע  להתחיל בביצוע העבודות אך ורק לאחר קבלת  הקבלן  על  מובהר ומודגש כי  

 .בלבד המנהל, כהגדרתו בסעיף ההגדרות לעילטעם מ עבודה  

ולסיים בהתאם להצעתו, את העבודותהקבלן   .6.3 בהתאם  שידרש לבצע מכח חוזה זה,    מתחייב לבצע 
תוכניות שתועברנה אליו במהלך ההתקשרות, וכן בהתאם להנחיות  פרטניות ו   פניות ול למסמכי החוזה  

 המנהל והמפקח ולשביעות רצונם המלאה.     

וכן  תקשרות העירייה עם הקבלן מכוח חוזה זה  הלמען הסר ספק מוסכם ומובהר בזאת במפורש, כי   .6.4
עבור  על ידי גזברות העירייה    והזמנה תקציבית מאושרת  מותנים בקיומו של תקציב מאושרהיקפה  

וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים    ועבודהכל עבודה  
   ., ככל שישנםודותמון ביצוע העביהאחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במ

, בהתאם לצרכיה,  את היקף העבודותעוד מובהר כי העירייה תהא רשאית להפחית או להגדיל את   .6.5
 למדיניות העירייה, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  

העבודה,    יפורטו סוג   פניה. ב, בליווי הזמנה תקציבית חתומה כדיןהזמנת עבודהתבוצע על פי    כל עבודה .6.6

ה התחלת  ומועד  הביצוע.  הכמות  ותקופת  תמסורביצוע  עבודהלקבלן    העירייה  פעם    הזמנת  בכל 
 .  החוזהימת מכח דרש הקבלן לבצע עבודה מסוישי

לאישור המנהל מפרט עבודות, לוחות זמנים לביצוע ואת האישורים הנדרשים  הקבלן מתחייב להגיש  .6.7
העבודות בהתאם לדרישות העירייה במועד ובאופן    את  ויבצע.  נוכח האמור בהזמנת עבודה  ע"פ דין

בכל מקרה התשלום יבוצע רק בגין עבודות שהוזמנו  .  והנדרש ובמחירים להם התחייב במסגרת הצעת
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 ובהתאם לתנאי התשלום במכרז.  ובוצעו בפועל

"לההקבלן  עוד מתחייב   .6.8 שירות  העירייה  לרשות  תורןעמיד  כללים  צוות  אחזקה  עובדי  שני  הכולל   "
  .לנציגי העיריה ולמוקד העירונימראש  כראש הצוות ומספר הטלפון שלו יועבר    מהם ישמשחד  אכש

גיע  י. הצוות  ברחבי העיר  עבודות דחופות בו ידרשו ביצוע      קריאות פתע למקרה של  יהיה זמין    צוות זה 
משליחת ההודעה, במשך כל ימות השנה ובכל שעות היממה לרבות    דקות(  60שעה )למקום הקריאה עד  

פטישי  וציוד בטיחות לרבות:  כלי עבודה  ימי שבת וחג. הצוות יגיע באמצעות רכב עבודה של הקבלן עם  
, וכל הנדרש  מחסומי ברל, ציוד בטיחות לעובדים ולרכב  4פנסי תאורה,    2גנרטור,   1מגרפות,    2ק"ג,    5

העבודות   ביצוע  מיטבית.לשם  לביצוע    בצורה  הנדרשים  החומרים  את  לעובדים  תספק  העירייה 
 העבודות.  

דחופות עם קבלת "קריאת פתע", כהגדרתה    מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייב הקבלן לבצע עבודות .6.9
 . נציגי העירייה ו/או המוקד העירוניבהתאם להוראות בחוזה זה, 

הזמנת  כי העירייה רשאית להגביל בתקציב כל    , יודגש,ביתר הוראות ההסכםאמור  המבלי לגרוע מ .6.10
שתוציא לקבלן כך שיהיה זה באחריותו המלאה של הקבלן להפסיק את ביצוע העבודה לאחר    עבודה 

    ניצול תקרת התקציב בה הוגבל הצו. 

  ה בקצב הדרוש להשלמת  הויתקדם בביצוע   בכתב  פניהבתאריך שיקבע ב   ההקבלן יתחיל בביצוע העבוד  .6.11
  ( יתחיל הקבלן בביצוע העבודה"קריאות פתע"באשר לעבודות דחופות ).  בפניה תוך התקופה שנקבעה  

 ( ימות   60עד שעה  ו  דקות( משליחת ההודעה, במשך כל  נציגי  ת  יהנחי ע"פ    כל שעות היממה בהשנה 
 . מוקד העירוני ו/או ההעיריה 

הזמנים, מהווה תנאי יסודי מהותי להתקשרות עמו והוא  הקבלן מצהיר, כי ידוע לו כי העמידה בלוח   .6.12

גם בשעות בלתי    , ככל שיידרשמתחייב בזאת לעמוד בלוח זמנים זה, ולצורך כך לבצע ולהשלים עבודות
זה לחוזה  בכפוף  הכל  בהצעתו,  הכלולה  לתמורה  מעבר  נוספת  תמורה  כל  וללא  וחריגות    מקובלות 

   .אשר תהא מעת לעת עבודהולהזמנה 

, העיריה תהיה רשאית למסור את ביצוע אותה  דלעיל  אם לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות כאמור .6.13
עבודה לידי קבלן אחר או לבצעה בעצמה ולחייב את הקבלן בהוצאות ביצוע כל העבודה על ידי אותו  

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

, ומבלי  המנהל בהוראת " ו/או הזמנת עבודהב "יסיים הקבלן את ביצוע העבודה במועד הנקוב אם לא  .6.14
רייה  לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים הנתונים לעירייה על פי הסכם זה ו/או על פי דין, תהא העי

 להלן.   43פיצוי מוסכם כמפורט בסעיף רשאית להשית על הקבלן 

יש בידיו את כל הרישיונות,    וכי   זה   חוזהנשוא    בביצוע העבודותמצהיר בזאת כי הינו עוסק    קבלן ה .6.15
ולפעול בהתאם להוראות כל דין, תקן,  ,  ביצוע העבודותההיתרים, האישורים וכיו"ב הנדרשים לצורך  

וליתר מסמכי הנחיות,   זה  וכן בהתאם להוראות הסכם  וכיו"ב החלים    ו, הוראות, כללים, תקנונים 
 בהתאם לכל דין. בהתאם לנהלים והנחיות העירייה 

  בזאת כי יש לו הניסיון, המומחיות, הידע, הכישורים, כוח האדם המקצועי, היכולת   קבלןהעוד מצהיר   .6.16
במיומנות  תוך שימוש  , וכיו"ב,  ותנדרשה  תעבודו את ה  בצעוהציוד הדרושים ל  המקצועית והכספית

וברמה מקצועית גבוהה ומתחייב לפעול בהתאם בביצוע הוראות הסכם זה וכן להדריך את עובדיו,  
 בפועל, לפעול בהתאם.  עבודותה  ביצועוכל מי שיועסק ב

הקבלן מתחייב כי העבודות תעשינה ביעילות ובמהירות, תוך הקפדה על מניעת רעש או מטרד לדיירי   .6.17
 הבתים ו/או לנוהגים בכבישים וכי עובדיו ינהגו באדיבות עם תושבי העיר.  

הקיימות   .6.18 בתשתיות  לנזקים  לגרום  מבלי  העבודות  את  יבצע  מדרכות,    –הקבלן  עמודים,  כבישים, 
להודיע על כך באופן מיידי למנהל,  כל שייגרמו נזקים לתשתיות אזי מתחייב הקבלן  וכו'. כ  , גינוןחשמל

שעות,    48ככל שלא יעשה כן בתוך    .מרגע ההודעה כך שהמצב יושב לקדמותו  שעות  48לתקנם תוך  ו
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 מגובה העלות. 15%העירייה תתקן את הנזק ותחייב את הקבלן במלוא העלות בתוספת  

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

לה  רשאית  העירייה  תהא  זו,  התחייבותו  הקבלן  וביכנס  יפר  הקבלן  הלנעלי  תיקון  את  נזקים  בצע 
 בעצמה.

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

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

עוד מצהיר הקבלן כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשר   .6.19

 בהסכם זה ולבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה. 

קשר  הקבלן מתחיי .6.20 על  ורצוף  ב לשמור  עבודות שתידרשנה,  מיידי  לביצוע  זמין  ולהיות  עם המנהל, 
. לצורך  בעתות חרום ומלחמה בין אם מוכרזות ובין אם לאו, לרבות  ובכל עת  ות ביממהשע  24במשך  

,  קווי  כגון: טלפון  , אותם יחזיק על חשבונו,יד באמצעי קשר קבועים ו/או ניידיםכך עליו להיות מצו
 . במשך כל שעות היממה  , "חכם" טלפון ניידמכשיר 

לפי הוראת המנהל, מתחייב הקבלן להעסיק )כשכיר    ,עובד מקצועי מוסמך  בעבודות שביצוען מצריך   .6.21
ידוע לקבלן והוא מסכים, כי לא תאושר התחלת העבודה לפני  .  את העובד המוסמךאו כ"פרילנסר"(  

 על ידי העירייה.   העובד המקצועי המוסמךאישור 

. הקבלן ימציא למפקח, מדי יום  הבעירייהקבלן ינהל יומן עבודה, בשני העתקים על גבי טופס הנהוג   .6.22
הלך ביצוע העבודה.  ביומו, העתק ממנו, כשהוא חתום על ידו. הרישום ביומן ישקף המצב העובדתי במ

, מידי יום ביומו על ידי המפקח והקבלן. הרישום ביומן לא ישמש עילה לדרישת תשלום  םייחתהיומן 
 .  על פי החוזה או אישור לקבלת העבודה

למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד, המתקנים,    .6.23
לביצו הדרושים  וכיו"ב  מיטבי  ע העבודותכוח האדם  לביצוע    .באופן  החומרים  העירייה תספק את 

 העבודות. 

 ככל שיידרש, מתחייב הקבלן להציג למפקח אסמכתא לשכירות כלי עבודה.   .6.24

את   .6.25 באמצעותו  לבצע  שלא  רשאית  שהעירייה  לו  ידוע  כי  במפורש  בזאת  ומצהיר  מסכים  הקבלן 

הבלעדי, מבלי שהוא יהא זכאי לכל תמורה ו/או  העבודות, במלואן או בחלקן, בהתאם לשיקול דעתה  
במפורש    פיצוי ו/או סעד אחר בגין העבודות שלא בוצעו כאמור. למען הסר ספק, הקבלן מוותר בזאת

  .על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור, לרבות טענה בנוגע להיקף העבודות אשר נמסרו לביצועו
בכל  שקדנות וברמה גבוהה לשביעות רצון העירייה,  בנאמנות, בלבצע העבודות  עוד מתחייב הקבלן  

ובמחירי הצעתו.  יהיקף ש  התמורה לפי חוזה זה  למען הסר ספק,  ידרש, בהתאם להוראות העיריה 
 .  העבודות שבוצעו בפועל בהתאם להזמנות העירייה עפ"י חוזה זהתקבע רק ע"פ 

בקשר  ירייה יהיה שיקול דעת בלעדי  נוסף על האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי ידוע לו והוא מסכים כי לע .6.26
 עם עיתוי הזמנת העבודות וסדר ביצוען.  

 חירום   שעת .7

לו שהעירייה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומים"  מ  קבלן ה .7.1 צהיר כי ידוע 
והוא מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד  

יותר   עלאו  חירום  מצב  על  הכרזה  הבאים:  שעת  - מחוקים  בתקנות  כאמור  לכך  המוסמך  השר  ידי 
תשל"ד מיוחדות(  )סמכויות  בסעיף  1973-חירום  כמשמעותו  בעורף  מיוחד  מצב  הכרזה  לחוק  9;  ג 
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תשי"א האזרחית,  בסעיף  1951-ההתגוננות  כהגדרתו  המוני  אסון  כאירוע  אירוע  על  הכרזה  א  90; 

לחוק    38סעיף    ; הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות1971-דש(, תשל"אלפקודת המשטרה )נוסח ח
תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום,    יסוד הממשלה; אזי

 נשוא חוזה זה.  עבודותו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, על ביצוע ה 1967-תשכ"ז

ים קיומיים בשעת  פעל שירות מ   יהוד מונסון  תיכי ידוע לו שלאור היות עירי  קבלן מובהר ומוצהר ע"י ה .7.2
 . ביצוע העבודותבחירום הוא מתחייב להעניק לעירייה עדיפות 

מתחייב כי בשעת חירום יעמיד כוח אדם מתאים וכן מלאי וציוד זמינים לצורך ביצוע העבודות    קבלן ה .7.3
 נשוא המכרז. 

כאמור בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של  )ככל שיידרש( חירום בשעת  קבלןה  ע"י עבודות ביצוע האי  .7.4
 . חוזהה

    המפקח/תפקידיו וסמכויותיו של המנהל .8

ובמקרה זה יהיה הקבלן כפוף להנחיות המפקח בנוסף להוראות    המנהל רשאי למנות מפקח מטעמו .8.1
 .  המנהל

  , מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה, החומרים בקשר לביצוע העבודה  ו/או המפקח   המנהל  .8.2

לבדוק ולאשר את  ,  רמת ביצועה, וכח האדם בהקשר לביצועה, קיום רציפות ואופי הקשר עם העיריה
למסור הודעה לקבלן    המנהל/המפקחוהכל בהתאם להוראות החוזה. כן יהיה רשאי    ,יומני העבודה

 .  בדבר שימוש בחומרים מסוימיםודה או חלקה, או בדבר אי אישורם של עב 

ניתנה הודעה כנ"ל יפסיק הקבלן את אותה העבודה או השימוש באותם החומרים עד לקבלת החלטתו   .8.3
 רעור.  , אשר הינה סופית ואינה ניתנת לעשל המנהל

ו/או הוראות עבודה   .8.4 ליתן מעת לעת הנחיות  המתחייבות לדעתו  בנוסף, מוסמך המנהל או המפקח 
לצורך ביצוע העבודה, והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן. מוסכם כי בכל עניין, קביעת המנהל  
יודגש כי העירייה אינה מחויבת   או המפקח תהיה סופית ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול על פיה. 

 תן המנהל או מי מטעמו.יכול לבצע או  –למנות מפקח וכי כל מקום שבחוזה זה ניתנו סמכויות למפקח  

לבקר כל עבודה    הםפעולה ולאפשר ל  ם, לשתף עימוהמפקח  על הקבלן למלא אחר הוראות המנהל  .8.5
 המבוצעת ע"י הקבלן.  

נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות, רשאי המנהל או המפקח לדרוש מהקבלן לתקן על חשבונו   .8.6

יקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה  הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לת
 והכול מבלי לגרוע בזכויותיה של העירייה עפ"י החוזה או עפ"י כל דין וכל תרופה או סעד אחר. 

המפקח   .8.7 ע"י  פעם  מדי  שיינתנו  להוראות  ובהתאם  שיקבע  העבודה  לוח  ע"פ  לעבוד  מתחייב  הקבלן 
 במקרה הצורך. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית העירייה, באמצעות המפקח, לנכות מהתמורה לקבלן, בגין כל יום   .8.8
בו לא בוצעו העבודות ו/או בגין כל יום שבו חל איחור בהתחלת ביצוע העבודות ו/או עיכוב בסיום  

ו/א המנהל  הנחיות  ע"פ  ו/או  זה  החוזה  הוראות  ע"פ  לכך  שנקבע  למועד  )ביחס  העבודות  ו  ביצוע 
   בסעיף הפיצויים המוסכמים להלן.המפקח(, את הסכומים הנקובים 

בגין כל ליקוי ו/או איחור בהתחלת העבודות ו/או עיכוב בסיום עבודה כלשהי ו/או אי ביצוע העבודות   .8.9

אשר חזר על עצמו פעמיים )בין ברציפות ובין לסירוגין( רשאית העירייה לבטל חוזה זה ללא הצורך  
 במתן הודעה מראש. 

אין לראות בזכות הפיקוח על מהלך העבודה בבצוע החוזה שמסורה לעירייה ו/או למנהל ו/או למפקח   .8.10
כנ"ל ו/או בהוראה מהוראות חוזה זה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יבצע הוראות חוזה זה במלואן.  
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או  הפיקוח שיבוצע כאמור ע"י המנהל ו/או המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריות כלשהי ע"פ דין  

ע"פ חוזה זה וכן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי חוזה זה ולמילוי  
טיב   העבודות,  ביצוע  רמת  זה  ובכלל  העבודות  טיב  בדבר  מאחריות  ולרבות  שבדין,  הדרישות  כל 
דבר,   לכל  עצמאי  כקבלן  ממעמדו  לגרוע  ו/או  נספחיו  על  החוזה  לתנאי  בהתאם  וכיו"ב  החומרים 

 ידיו.  והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על 

 הסבת החוזה העברת זכות  .9

לקבלת   .9.1 אישי  חוזה  הינו  זה  חוזה  כי  בזאת  ומוסכם  העובדים    קבלןה  עבודותמובהר  באמצעות 
 . , בהתאם לזכייתו במכרזבפועל עבודותבביצוע ה  קבלןההמועסקים על ידי  

לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על    קבלןה .9.2

 פיו לאחר, במישרין או בעקיפין, פרט אם קיבל תחילה הסכמת העירייה לכך בכתב ומראש.

העביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר ללא    קבלןההתברר לעירייה, כי   .9.3
לא תהא כל    קבלןלוזה ו חתהא העירייה רשאית לבטל את ה   -מת העירייה בכתב ומראש  קבלת הסכ

 טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא נגד העירייה בשל כך. 

לעיל, תהא העירייה רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה הבלעדי את המועד בו   9.3בסעיף בקרות האמור  .9.4
ו  החוזה  הנחיות    קבלן היבוטל  לפי  לפעול  בזאת  כל מתחייב  את  ולהעביר  הדרוש    העירייה  המידע 
מראש על    קבלןה שיחליף אותו באופן מסודר ומידי. בחתימה על החוזה, מוותר    קבלןלעירייה ו/או ל

 כל טענה שהיא כנגד העירייה בהקשר זה.  

, ללא אישור מראש  ממניותיו לאחר במשך תקופת החוזהומעלה    50%לא יהא רשאי להעביר    קבלןה .9.5

מהעירייה. יובהר, כי העברת מניות כאמור ללא קבלת אישור העירייה תהווה הפרה יסודית  ובכתב  
 של חוזה זה. 

יה לפי הסכם זה לאחר, אלא  י לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעיר  הקבלן  .9.6
 אם קבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר העיריה.  

 קבלני משנה  .10

  עבודותה עצמו ו/או עובדים מטעמו והוא לא יהיה רשאי למסור את ביצוע    קבלןהע"י    ובוצעי  עבודותה .10.1

 תחילה את אישורו מראש ובכתב של המנהל.    קבלןהמשנה, אלא אם קיבל  לקבלן

לקבלן    או חלקן  ביצוע העבודותרשאי למסור את  אינו    קבלן , היתר הוראות החוזהמבלי לפגוע באמור ב  .10.2
 בכתב של המנהל.  מראש ואישורו את תחילה   בלי שקיבלמשנה, 

לפעול על פי כל הכללים עליהם   קבלן ויחויבמשנה ייצג את ה הקבלן  מבלי לגרוע מן האמור בס"ק א',  .10.3
 העסקת קבלני משנה מטעמו. תמורה עקב  לא יקבל תוספת   הקבלן. קבלןחתום ה

 . רייהכספים מאת העי לקבלןלקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון אף אם יגיעו לו או  .10.4

לכלשהי  התחייבות  סירת  מ .10.5 ולא תשחרר את  של הקבלן  תפטור  לא    מאחריותו  הקבלןקבלן משנה, 
וה  ומחובה פי החוזה  על  לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות    קבלןכלשהי מחובותיו  נשאר אחראי 

המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י קבלן משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י  
 ו/או נגרמו על ידו.   הקבלן

 העדר בלעדיות  .11

העירייה רשאית להחליט על הזמנת חלק מהעבודות והיא רשאית להזמין את העבודות או עבודות   .11.1
דומות מקבלנים אחרים או לבצען בעצמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל דרך שתראה לנכון, לרבות  

הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה במקרה  באמצעות פרסום מכרז/ים נפרד/ים ונוספ/ים.  
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 זה.

להיזקק   .11.2 כלשהי  בדרך  העירייה  את  לחייב  בכדי  זה  בהסכם  אין  כי  בזאת  מובהר  ספק  הסר  למען 
 הקבלן באופן בלעדי. לשירותי

 תכניות במקום העבודה   .12

או המפקח    נהל מ תכניות והעתקים מכל מסמך, המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה. ה
 וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.  

   השגחה מטעם הקבלן .13

לעיריבמשך   .13.1 מסירתה  ועד  העבודה  ביצוע  להיות  י תקופת  הקבלן  חייב  והתיאומים  ה  הפגישות  בכל 

במקום העבודה  מתן המלאה.  הקשורים לעבודות, לערוך את החשבונות, וללוות את העבודות עד להשל
ל או  העבודה,  ביצוע  על  ברציפות  את  ולהשגיח  כןעבודה  המנהל  הסמיך  או  לעשות  ההוראות  כל   .

ש המי הביאורים  ידי  על  העבודה  למנהל  הביאורים    נהלינתנו  או  ההוראות  כדין  דינם  המפקח,  או 
הקבלן או מנהל העבודה יהא חייב להיות מצויד במכשיר קשר קבוע וטלפון "חכם"  שניתנו לקבלן.  

 בשעות העבודה הרגילות ולאחריהן.

   זהירותבטיחות ו אמצעי .14

אופן  הקבלן מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם ביצוע העבודות בבטיחות ב .14.1
 שלא יגרום לסיכון אדם או רכוש. 

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחירי הצעת   .14.2
 , ולא תינתן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו.  הקבלן

מצהיר  הקבלן  ,  החוזהמבלי לפגוע בשאר הוראות    -  עבודותנקיטת אמצעי בטיחות נאותים בביצוע ה  .14.3
זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של    חוזה ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא  

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

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

ה,  המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ובהתאם לתדרוך והנחיות הממונה על בטיחות בעבוד 
 בויותיו נשוא חוזה זה ומעת לעת.  יבביצוע התחי  קבלןנתנו בטרם יתחיל ה יכפי שי 

תחייבויותיו  מה  חלק כלשהו מצהיר ומתחייב להימנע מלבצע  הקבלן    החוזה מבלי לפגוע בשאר הוראות   .14.4
יה, ביצע כל הוראה של  י חוזה זה בטרם יעבור תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעיר  מכח

על   הבטיחות  הממונה  על  הממונה  ע"י  נקבעה  אשר  הוראה  המהווה  כזו,  וישנה  במידה  הבטיחות, 
ביצוע ה  לפני התחלת  בפניו על הצהרת בטיחות    עבודותכהוראה שיש לבצע  במסגרת המכרז, חתם 

 כדוגמת ההצהרה המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז דנן והגיש אותה לממונה ולמנהל.  

 זכות גישה   .15

תהא זכות כניסה למקום העבודה, ולכל מקום אחר    נהלורשה לכך על ידי המלמנהל, למפקח ולכל אדם שה
שבו נעשית עבודה, או מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע העבודה והקבלן חייב לאפשר  

 זכות גישה זו. 

 קבלןההעיריה רשאית לעשות פעולות במקום    .16
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,  עליו לפי החוזה והוא לא מילאה  התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת  קבלןהכל פעולה ש

אחר תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו לפני כן הודעה    קבלןרשאית העיריה לשים  
בהודעה.   שנקבע  תוך הזמן  התחייבויותיו  למלא את  והדורשת ממנו  ידי המנהל,  על  כ בכתב  אין  מובהר,  י 

 באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של העירייה בהתאם לחוזה זה ובהתאם לכל דין. 

 שלילת זכות עכבון   .17

מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי במקום/במבנה/ בדרך לצורך ביצוע העבודה עפ"י  
לשהי במקום/במבנה/ בדרך ו/או  הוראות ותנאי חוזה זה. כן מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עכבון כ

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. 

 ושמירה על דינים אורח מקצועי .18

, באורח מקצועי  ולהוראות המפרט הטכני  בהתאם לחוזהעל פי הנחיות המנהל,  כל העבודות תבוצענה   .18.1
או    , כללים, הנחיות. עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנותעירייההמלא של ה  ה נכון, לשביעות רצונ

, תבוצענה בהתאם  לרבות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה(  הוראות מטעם רשויות מוסמכות
 .  אם לכל דין, וכן בהתוהוראות אלה  , כללים, הנחיותלחוקים, לתקנות

לתקנות   .18.2 לחוקים,  העבודות  התאמת  על  הרשויות  מאת  רשמי  אישור  להמציא  הקבלן  של  מחובתו 

כן,    ולהוראות האמורות לעיל וכל ההוצאות הקשורות או הנובעות מכך יחולו על הקבלן. ככל  כמו 
לעבודה  שיידרש,   המוסמכות  הרשויות  מכל  הנדרשים  האישורים  כל  את  לקבל  הקבלן  באחריות 

רבת קווי הנדסה ו/או תשתיות כלשהן הקיימים במבנה או בסביבתו, ולתאם את ביצוע העבודות  בק
ולביצוע   האישורים  לקבלת  ידאג  הקבלן  צורך(.  בכך  שיש  )ככל  כאמור  המוסמכות  הרשויות  עם 

 התיאומים הנ"ל וכל שיידרש, על חשבונו. 

והתוכניות אשר תימסרנה    עבודההזמנת  הוראות  למען הסר ספק ומבלי לפגוע ביתר הוראות החוזה,   .18.3
לידי הקבלן מעת לעת במהלך ההתקשרות, נחוצות כולן לביצוע העבודות ומהוות כולן חלק בלתי נפרד  

 מהנחיות חוזה זה.  

אחראי לכך כי כל פעולה לפי חוזה זה שהוצאתה לפועל על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או מועסקיו    הקבלן  .18.4
קבלת היתר לפי כל דין, תבוצע על ידו באמצעות רישוי ו/או אישור    מחייבים רישוי ו/או אישור ו/או 

 ו/או היתר בהתאם לדין.  

בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום  .18.5
 כבעל רישיון כאמור.  

חוקים והתקנות לעניין  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בצורה שקטה ככל האפשר תוך הקפדה על ה  .18.6
מהקמת שאון ורעש שיהיה בו כדי להפריע לעובדים במבנה. ראש העיריה    עלהימנמניעת רעש ומתחייב  

ו/או המנהל יהיו רשאים להפסיק את ביצוע העבודות אם הקבלן לא ימלא אחר הוראות סעיף זה,  
 ולחייבו בכל הנזקים שייגרמו עקב כך. 

"י חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות פטנטים או כל זכות  הקבלן מצהיר כי אין בהתקשרות עפ  .18.7
 אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה על הפרת זכויות כאמור. 

לבצע את .18.8 זכאי  הוא  כי  זה,  חוזה  על  בחתימתו  מצהיר,  לעיל, הקבלן  לגרוע מכלליות האמור    מבלי 
 עבודות. הי לבצע את עבודות וכי יש בידו את כל האישורים הדרושים בכדה

 וברכוש ציבורי פגיעה בנוחות הציבור .19
וה .19.1 הקשור  וכל  העבודות  ביצוע  כדי  תוך  כי  מתחייב,  בנוח הקבלן  פגיעה  כל  תהיה  לא  בהן,  ות  כרוך 

הציבור ולא תהא הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בדרך כלשהי, לרבות בזכות  
כביש, דרך, שביל וכיו"ב ו/או בזכות השימוש  מדרכה,  כל אדם בהשימוש של הציבור ו/או במעבר של  

 וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו.  
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הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או קלקול שיגרם תוך כדי ביצוע העבודות וכל הקשור והכרוך בהן ולרבות   .19.2

העברת  נזק לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, הטלפון וצינורות ל
דלק או מובילים אחרים וכיו"ב, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי  
מראש לביצוע העבודה.  הקבלן יתקן על חשבונו כל נזק כאמור באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו  

 של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בהם.  

זאת כי במקרה של פגיעה או גרימת נזק לגורם כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות וכל  מוסכם ב  ,כמו כן .19.3
יהא על    – הן ע"פ פס"ד או בדרך אחרת    –הקשור והכרוך בהן ושבגינו תחויב העירייה בתשלום כלשהו  

והוצאות   עו"ד  שכ"ט  לרבות  בתשלומו,  תחויב  שהעירייה  סכום  כל  בגין  העירייה  לשפות  הקבלן 
 משפטיות.  

: מבלי לגרוע מן אמור לעיל, מוסכם בזאת כי ככל שהקבלן יגרום נזק לרכוש  פגיעה ברכוש הציבורי .19.4
ציבורי במהלך ביצוע העבודות מכח חוזה זה, יהא עליו ליידע את המנהל בדבר הנזק שנגרם ולתקנו  

תוך   לקדמותו,  הציבורי  להחזיר את מצב הרכוש  וכן  והוצאותיו,  מיום ההוד  14על חשבונו  עה  יום 
אגף   עם  התיקון  ביצוע  את  לתאם  הקבלן  על  אחר.  מועד  על  הורה  המנהל  אם  אלא  למנהל, 

 התשתיות/הנטיעות בעירייה, לפי העניין, ולבצעו לפי הנחיותיהם.  

הקבלן   .19.5 יפר  הקבלן.  ע"י  דווח  ולא  המנהל  ע"י  התגלה  שהנזק  במקרה  גם  יחול  לעיל  האמור  כל 
בנעלי הקבלן ולבצע את תיקון הנזקים בעצמה. עלות    התחייבותו זו, תהא העירייה רשאית להיכנס

בידיי   שהפקיד  הביצוע  מערבות  ו/או  לקבלן  המגיעה  מהתמורה  תקוזז  העירייה  שתבצע  התיקון 
העירייה. על אף האמור לעיל, לעירייה שמורה הזכות, במקרים מיוחדים לפי חוות דעת המנהל, לבצע  

 בלן כמפורט לעיל.  בעצמה את תיקון הנזק ולהשית את החיוב על הק

 פעילות קבלנים אחרים  .20

ה אישרה וכן לעובדיהם לבצע עבודות  י, חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעירי המנהללפי הוראות 
במידת הצורך. בכל מקרה של  . כן מתחייב הקבלן לתאם פעולה אתם וכלשהן במקום העבודה או בסמוך אלי

 יפנה הקבלן למנהל.  – מחלוקת 

 נקיון מקום העבודה .21
מובהר ומודגש בזאת כי העבודות נשוא החוזה כוללות גם את השבת המצב לקדמותו וניקיון מקום   .21.1

כך,     מות הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקוהעבודה, במסגרת הזמן הקבוע להשלמת העבודה. לצורך 
ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו  את עודפי החומרים והפסולת, ומיד עם גמר העבודה    ,העבודה

והעבודה   וימסור את האתר  אל כל המתקנים הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת מכל סוג שהוא 
   מפקח.  מנהל/כשהם נקיים ומתאימים למטרתם, לשביעות רצונו של ה 

ברת  יה, מיד עם גמר ביצוע של עבודה ספציפית מכח החוזה, תעודה על העיהקבלן ימציא לעירבנוסף,   .21.2
לעירי  ימציא  וכן  ומוסדר  מוכר  פסולת  לאתר  לאתר  יפסולת  תשלום  ביצוע  על  המעידות  קבלות  ה 

 ביחס לכל כמות הפסולת אשר הועברה לאתר.   הפסולת

 הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה.  .21.3

  אספקת ציוד מתקנים וחומרים .22
הכלים,    ,המתקנים  ,ונו את כל הציודהקבלן מתחייב לספק על חשב מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה,   .22.1

וכן לבצע    הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרושהמכונות, האביזרים וכוח האדם המיומן  
 כל בדיקה בנוגע לתקינות האמצעים על חשבונו.  

וחומרים   .22.2 ציוד  של   מספיק  מלאי  להחזיק  הקבלן  מתחייב  מלחמה,  ו/או  חירום  במצב  כי  יובהר 
 הדרושים לצורך עבודתו. 

    תקנים הרלבנטיים.בכל האמצעים יהיו מאיכות מעולה, בטוחים לשימוש עפ"י כל דין, לרבות  .22.3
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הקבלן   .22.4 יספק  הקבלן,  ע"י  וכיוצ"ב  אביזר  מכונה,  ציוד,  כל  של  העבודות  לאתר  הבאתו  בטרם 

הציוד/מכונה/אבי לגבי  שיידרש  טכני  מידע  וכל  קטלוגים  דרישתם  לפי  וכיוצ"ב,למנהל/למפקח    זר 
 לרבות הוראות הפעלה ואחזקה. 

  סדר ביצוע העבודות .23

ו/או שלב    ותהעיריה תהיה רשאית משיקולים תפעוליים, תקציביים ו/או אחרים, לשנות את סדר ביצוע העבוד
והכל מבלי שהדבר ייחשב    –)ובכלל זה להקדים או לדחות את מועד ביצועו של שלב זה או אחר(    ן משלביה

יהיה בשינוי סדר    נהללי שהקבלן יהא זכאי לתשלום או לפיצוי כלשהו, ובלבד שאם לדעת המכשינויים ומב
, תאשר העיריה מתן  ותביצוע העבודה כאמור כדי לגרום להארכת פרק הזמן הכולל הדרוש להשלמת העבוד

כדי    מובהר בזאת, כי מתן ארכה לקבלן, כשלעצמה, אין בו.  לפי שיקול דעתה הבלעדי  ארכה מתאימה לקבלן
ייגרמו לקבלן כתוצאה מן   לנזקים כלשהם, מכל מין וסוג שהוא, אשר  להעיד על כל אחריות מצד העירייה 

הארכה האמורה, ובנוסף אין בו כדי להקנות לקבלן כל זכות לקבלת תמורה נוספת ו/או פיצוי כספי אחר בנוסף  
תה עבודה. הקבלן מתחייב להאריך  על התמורה המקורית אשר נקבעה עפ"י הוראות הסכם זה לצורך ביצוע  או 

 בהתאם את הערבויות הרלבנטיות במקרה של מתן ארכה לביצוע.  

   העתקת/כריתת עצים וצמחיה .24

לא יעקור הקבלן ולא יפגע בעצים ובצמחיה קיימים או שניטעו באתר העבודה אלה אם קיבל אישור   .24.1
והפיתוח(. בכל מקרה של פגיעה ללא  בכתב ומראש מגורם המוסמך לכך בעירייה )מנהל אגף הנטיעות  

המגיעים   הסכומים  מן  ולנכות  הנזק  את  לשקם  העירייה  רשאית  תהיה  בצמחיה  או  בעצים  אישור 
לקבלן את מלוא הנזק, בתוספת פיצוי מוסכם של שווי ערך העץ/הצמחייה שנפגעו )כפי שיקבע פקיד  

זכות העומדת לרשות העירייה עפ"י  ₪. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מ  500יערות עירוני( בתוספת  
 חוזה זה ו/או עפ"י כל דין. 

  א לפקודת15עלות העתקת עצים, חובות לעניין נטיעה חלופית ו/או היטל כספי, כמשמעותם בסעיף   .24.2
 , בגין כריתה ו/או עקירת עצים, אשר ייקבעו בהיתר הכריתה/עקירה, יחולו על הקבלן.  היערות

 מכוסים העבודה שנועדו להיות יבדיקת חלק  .25
הקבלן מתחייב למנוע את כיסוייו או הסתרתו של חלק כל שהוא מהעבודה שנועד להיות מכוסה או   .25.1

 .   המפקח מוסתר, ללא הסכמתו של

שעות    48למפקח  הושלם חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך   .25.2

האמור, לפני כיסויו או הסתרתו ולקבוע  לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק למפקח מראש, כדי לאפשר  
   את ההוראות בטרם יכוסה החלק האמור.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לצלם ולתעד עבודות בהן מתבצעת החלפה או התקנה של   .25.3
 ולהעבירן למפקח בטרם יכוסה החלק האמור. צנרת סמויה

מראש    למפקח, או לא הודיע הקבלן  המפקחכיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודה בניגוד להוראותיו של   .25.4
על כיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן, על חשבונו והוצאותיו, לשם ביקורת, את החלק שכוסה, על פי דרישת  

 . המפקח  ובתוך הזמן שנקבע על ידיו ויכסו מחדש מיד לאחר אישור אותו חלק על ידיהמפקח  

     פגמים וחקירות סיבותיהם .26
יצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו  נתגלה פגם בעבודה, בזמן ב .26.1

ו/או עפ"י כל    לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. היה הפגם כזה שאין הקבלן אחראי לו לפי החוזה
ו/או    יחולו הוצאות החקירה והתיקון על העירייה. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה  -  דין

הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם    יחולו  -   עפ"י כל דין 
הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לעירייה    נהלוכל הכרוך בו. אם לדעת המ 

 . נהלידי המ -שגובהם ייקבע על

תוך   .26.2 בעבודה  פגם  הבדק  3נתגלה  גמר תקופת  ניתן    הרלבנטית  שנים אחר  לא  לגילוי בתקופת  אשר 
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החוזה לתנאי  בהתאם  שלא  העבודות  מביצוע  והנובע  דין  הבדק,  כל  להוראות  בהתאם  יהיה   ו/או   ,

הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב  
 . דיהמנהל לפי שיקול דעתו הבלעידי -תשלום פיצויים לעירייה, שגובהם ייקבע על

מוסכם ומובהר במפורש בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה לפי חוזה זה ועפ"י   .26.3
 כל דין. 

 קרקעיים-מתקנים סמויים ו/או תת .27
הקבלן ידווח למפקח ו/או לרשות המוסמכת באופן מיידי על כל פגיעה במתקנים ובמבנים הקיימים   .27.1

 קרקעיים.  -מויים ו/או תתבתחום אתר העבודות או בסמוך לו, לרבות ס

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או קלקול שגרם, במעשה או במחדל, תוך כדי ובמסגרת ביצוע הסכם   .27.2
 זה.

קרקעיים ייעשה על פי הוראות המפרטים ותחת פיקוח הרשויות  -הטיפול במתקנים סמויים ו/או תת .27.3
 המוסמכות.  

 כל ההוראות הכרוכות בביצוע הוראות אלה יחולו על הקבלן ועליו בלבד.  .27.4

 עבודות בחשכה .28

שרת  ה עם תאורה מרחבית )בנוסף לתאורת הציוד( באחידות סבירה, בעוצמה המאפנעבודות בחשכה תבוצע 
ביצוע באיכות הנדרשת ואשר תבטיח מניעה מוחלטת של סינוור. אזורים קריטיים באתר העבודה )כגון מדרון  
תלול, שקעים, בורות וכדומה( מחייבים הארה מיוחדת. הקבלן ימלא אחר כל הוראות המפקח בדבר הארת  

שהעבודות תבוצענה במבנים    , בשים לב לכך אתר העבודות לצורך הגנה על העבודות, על המתקנים ועל הציבור
 . פעילים

 מניעת רעש  .29

על הוראות ותקנות למניעת מפגעים   .29.1 לבצע את העבודה בצורה שקטה תוך הקפדה  הקבלן מתחייב 
תשכ"ו   לתושבים    1966  –)רעש(  להפריע  כדי  בו  שיהיה  ורעש  שאון  מהקמת  להימנע  ומתחייב 

  ולמנוחתם. חל איסור מוחלט על שימוש עם מפוחים.

  34.1סעיף  יהיו רשאים להפסיק את העבודה, אם הקבלן לא ימלא אחרי הוראות  המפקח  ו  המנהל ו/א .29.2

 ולחייב את הקבלן בכל הנזקים.    לעיל

 ותארכה לסיום העבוד .30

או    ימתמסו   המועד לסיום עבודהדחות את  כי יש מקום ל   נהל, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי,סבור המ  .30.1
מחמת כח עליון, או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת  מחמת שינויים או תוספות, או  ם  שלב מסוי

 בכתב ארכה לסיום העבודה לתקופה מתאימה על פי שיקול דעתו.  נהלתן המיי  –, מתן ארכה נהלהמ

מובהר ומודגש בזאת במפורש כי אין בדחיית מועד כאמור כדי להודות באחריות העירייה למעשה/   .30.2
וסף הקבלן לא יהיה זכאי לקבל תמורה כלשהי בגין  מחדל כלשהו בגינם ניתנה דחיית המועד, וכי בנ

 דחיית מועד כאמור. 

נתן כל ארכה על סמך ימים גשומים, חגים, הפסקות עבודה, שביתות או השבתות שהוכרזו על  י לא ת .30.3
שלו משנה  קבלני  הקבלן,  יצרניםידי  ספקים,  עובדיהם  ו/  ,  המקצועייםו/או  ארגוניהם  סגר  או   ,

אין באמור בסעיף זה    .ום או מלחמה )בין אם מוכרזות ובין אם לאו(בשטחים, אינתיפאדה שעת חיר
כדי לגרוע מחובות הקבלן בנוגע להעסקת עובדים ו/או קבלני משנה ו/או יצרנים ו/או ספקים כנדרש  

    לצורך ביצוע העבודות.

     תקופת האחריות )בדק( .31
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הינה  .31.1 האחריות  תקופת  החוזה,  שמנינה    לצורך  אחת,  שנה  של  למשך  בכתב  אישורה  במועד  יתחיל 

צוינה תקופת אחריות    העיריה בדבר סיומן של העבודות שבוצעו לידי העירייה, אלא אם  ומסירתן 
 .  בהזמנת עבודהאחרת 

פגמים, ליקויים וקלקולים כלשהם שיתגלו תוך תקופת אחריות הנ"ל יהיה הקבלן חייב לתקנם ו/או   .31.2
בכתב בתוך המועד שנקבע לכך על ידו, ועל חשבונו של    נהל לחדשם ו/או להחליפם הכל לפי דרישת המ 

שעות עבודה וכל הוצאות מכל    ,)לרבות הוצאות בגין ציוד, נסיעות  ללא קבלת תמורה כלשהי  הקבלן
 .  נהלמין וסוג( ולשביעות רצונו המלאה של המ

אחרת    רשאית העירייה לבצע העבודות ע"י קבלן אחר או בכל דרך  ,לא מילא הקבלן אחר האמור לעיל .31.3
, מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרים העומדים לרשות  ולחייב הקבלן בהוצאות הנגרמות עקב כך

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

הקבלן יוודא, כי לכל אורך תקופת האחריות הוראות חוזה זה לעניין ערבות הביצוע, לרבות ההוראות   .31.4
 לפי העניין.   יבים פת האחריות )בדק(, בשינויים המחו ערבות, חלות במלואן גם על תקובדבר חילוט ה 

 )בדק(  אחריותולתקופת ה ערבות לביצוע החוזה .32

ולהבטחת   .32.1 העבודות  החוזהביצוע  פי  על  התחייבויותיו  ההתקשרות  מילוי  ולהבטחת    בתקופת 
הבדק בתקופת  מוסר  התחייבויותיו  מקצתן,  או  כולן  למעמד    ,הי לעירי  קבלן ה,  החוזה,  עד  חתימת 

למסמכי   (2)מסמך הבנוסח  ,עשרת אלפים ₪ ₪ )במילים:    10,000בסכום של  ערבות בנקאית צמודה 
  .(" הערבות" להלן:) יה ילהנחת דעתו של גזבר העיר המכרז, 

חודשים לאחר    12ועד לתום תקופת הבדק )כלומר  תוקפה של הערבות יהיה למשך כל תקופת ההסכם   .32.2

והיא תוארך על ידי הקבלן כך שתחול במהלך כל תקופת הארכת ההסכם ובצרוף  תום תקופת ההסכם(  
 חודשים, אם וככל שההסכם יוארך על ידי העירייה.   12

ספק   .32.3 הסר  ההסכלמען  תקופת  כל  במשך  כי  שתהיינה(,  יובהר  ככל  ההסכם,  הארכות  כל  )לרבות  ם 
 כערבות להבטחת האחריות.  גם תשמש הערבות  

במתן   .32.4 הכרוכות  על    דלעיל  הערבותההוצאות  כערבות    .קבלןהיחולו  גם  תשמש  האמורה  הערבות 
 להתחייבות הספק להשיב לידי העיריה את ההפרשים והסכומים הנובעים מטעויות בחשבונותיו.  

ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי    קבלןהכדלעיל אינו פוטר את    הערבותן  מובהר בזאת כי מת .32.5
העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי  

יהוו מניעה מצדה לתבוע מ נוספים    קבלןההעירייה, לא  כל סעדים  וכן  נוספים  נזקים והפסדים  כל 

 ואחרים עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י דין.  

  בגין כל הפרה של הקבלן  רבות שנגבה על ידי העירייה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראשסכום הע .32.6
והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק  

זכות כלשהי לבוא כלפי    קבלןמבלי שתהא לשל העירייה  ינה הגמור והמוחלט  י לקנשייגרם, ויהפוך  
ות ומענות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של העיריה על פי החוזה  העיריה בטענ

   .חוזהו/או על פי כל דין בגין הפרת ה

ידי הלשכה המרכזית    למדד  הצמוד   התהידלעיל    תהערבו .32.7 על  כפי שהוא מפורסם  המחירים לצרכן, 
 .  החוזה החתימה על הידוע במועד  האחרון . המדד הבסיסי הינו המדדלסטטיסטיקה

וניתן יהא לממשיבלתי מותנ אוטונומית,    הדלעיל תהי  תהערבו .32.8 , לפי  מידית בלא צורך בהנמקה  הת 

את    קבלןהפנייה חד צדדית של ראש העירייה או גזבר העירייה בכל מקרה שלפי קביעתם לא ביצע  
בהתחייבויותיו  , לרבות  או הפר או לא מילא אחר התחייבויותיו עפ"י חוזה זה  עבודה ו/או חלקהה

ערבות חדשה    קבלןה. היה והערבות תחולט על ידי העירייה והחוזה לא יבוטל, ימציא  בתקופת הבדק
 בתנאים זהים לערבות שחולטה תוך שלושה ימי עבודה. 
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מיד עם קבלת ההודעה על הארכת החוזה    קבלןההחליטה העירייה להאריך את תקופת החוזה, ידאג   .32.9

ערבות  או לחלופין יפקיד    חודשים  12בתוספת    תום התקופה המוארכתלהאריך את תוקף הערבות עד ל
אשר תוקפה עד לתום התקופה כאמור, בנוסח המפורט במסמך    כום זההבס  חדשה  בנקאית אוטונומית

 ( למסמכי המכרז, מאת מוסד בנקאי שהעירייה אישרה מראש לעניין זה. 2ה)

כי   .32.10 ולווד  קבלןהלמען הסר ספק מובהר בזאת,  א, כי בכל עת במהלך תקופת החוזה  מתחייב לדאוג 
 .(2מסמך ה)  , תהיה בידי העירייה ערבות תקפה בנוסחותקופת האחריות

 לגוף או לרכוש  זיקיןנ .33

ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה  לכל    אחריות מלאה ומוחלטת  יהיה אחראי  הקבלן .33.1
,  הובקשר אלי   ביצוע העבודהתוך כדי  כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו  או אובדן, שייגרמו  ו/נזק  ו/או  

ו/או לקבלן ו/או לעובדיהם    עירייהל כלשהו לרבות    גוף  /לגופו או לרכושו של אדםבמישרין או בעקיפין,  

אחראי כלפי כל צד    הקבלן , ובכלל זה יהיה  ו/או לאדם אחר כלשהו ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם  
  את העירייהולשפות  שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות 

נגדה בקשר    יוגשותביעה שדרישה ו/או  כל    בגין,  והוצאותיו  על חשבונו  ו/או הניזוק)ים(, לפי המקרה,
הנלכך דמי  ובכל  העירייה,  ,  את  ומראש  לחלוטין  משחרר  הקבלן  לו)ה()הם(.  שיגיע  הפיצוי  ו/או  זק 

עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות  
ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף  

 אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא. זה, לכל 

מתחייב לשלם כל דמי נזיקין או פיצויים המגיעים ע"פ דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא    הקבלן .33.2
  ה ו/או בקשר אית   ביצוע העבודה , כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרם תוך כדי  הקבלןבשירותו של  

ין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י חוזה זה.  ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, במישר

התחייבותו   קיום  מאי  כתוצאה  לשלם  שתחויב  תשלום  כל  בגין  העירייה  את  וישפה  יפצה  הקבלן 
 .   כאמור

לה עקב שגיאה מקצועית של    מונזק שיגר פגיעה או  בגין כל  העירייה  יהיה אחראי וישפה את  הקבלן   .33.3
 מילוי חובתו המקצועית. ו/או מחדל ו/או הזנחה ב  הקבלן

תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום  הקבלן  חריותו של  א .33.4
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן יחליף, על חשבונו, כל טובין ו/או חלק ממנו    .חוזהתקופת ה 

פין או במישרין, וזאת אף לאחר  אשר נפגם ו/או התבלה, כתוצאה מליקוי שבוצע על ידי הקבלן, בעקי
 סיום ההתקשרות בין הצדדים.

לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל גורם  רט  למען הסר ספק, אחריותו של הקבלן כמפו .33.5
 בויותיו מכח חוזה זה, לרבות עובדים, קבלני משנה וכיו"ב. יהפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחי 

על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל  העירייה  בשלמות את    מתחייב בזה לפצות ולשפות  הקבלן .33.6
עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה, בגין  

שייגרמו לה  לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות המשפטיות    שיגרםכל תאונה, חבלה או נזק  
עו"ד. תתב  ושכ"ט  שנגרם  העירייה  ע  אם  נזק,  על  מטעמה  שבא  מי  ו/או  שלוחיה  ו/או  עובדיה  ו/או 

לסלק את התביעה כנגדה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה   הקבלןכתוצאה מהאמור לעיל, יהא על 
כל סכום שיגיע כאמור לעיל לעירייה מאת    .לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט כאמור  על ידי בית משפט

 הקבלן יישא ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו ע"י העיריה מהקבלן עד תאריך התשלום בפועל. 

הקבלן  תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  העירייה   .33.7

אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון    בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות
 . העירייה

יה ו/או שעל  ימבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לעיר .33.8
העיריה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מועסקיו, כולל  
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 רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לקבלן. הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה העיריה 

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן הנובעת ממהות העבודות, כמפורט במסמכי המכרז. .33.9

 ביטוח .34

נספח  ב   כמפורטהוראות הביטוח    הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, יחולו עלהקבלן  מבלי לגרוע מאחריות  
 . מחוזה זה, ומהווה חלק בלתי נפרד למסמכי המכרז ו' ספח/מסמךנכ  מסומןהעל נספחיו הביטוח 

  זכויות פטנטים .35

יה ויפצה אותה על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו  י הקבלן ימנע כל נזק מהעיר
כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע  

י  במכונות או בחומרים שיסופקו על ידבמערכות, באביזרים, בציוד,  עבודה מכח חוזה זה, במתקני העבודה,  

 הקבלן לצורך ביצוע העבודה. 

       עובדיםהעסקת  .36

מובהר כי הקבלן מתחייב שלא להעסיק  מחלקת הביטחון של העיריה.    הקבלן יעסיק פועלים באישור .36.1
עובדים זרים כהגדרתם להלן, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי הקבלן  

קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן. מודגש כי הפרת סעיף  ובין באמצעות קבלן כוח אדם,  
 זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 

": עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה,  עובדים זריםלעניין זה, "
ל  שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם ח

שונות(   והוראות  כלכליים  )הסדרים  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  לחוק  ו'  פרק 
 .1994- )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה

 ": תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: מומחה חוץ"

הוזמן ע"י תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו   (1
 שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.תושב ישראל בתחום 

 שוהה בישראל כדין.  (2

 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.  (3

בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר אינה נופלת מפעמיים השכר  (4

 הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

חוק  שרות התעסוקה,  כל דין, לרבות הוראות  בהתאם להוראות  עובדיו    יב הקבלן להעסיקכן מתחי  .36.2
 יון הזדמנויות וחוק חופש העיסוק. וו חוק ששכר מינימום, 

ביצוע העבודהכשירים  הקבלן מתחייב להעסיק עובדים .36.3 ,  , מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם 
כל עבודה,   כל האיבהתאם לאופייה ומהותה של  דין לצורך  בעלי  וההיתרים הנדרשים עפ"י  שורים 

 . עבודות )ככל שנדרשים(ביצוע ה 

ביצוע   .36.4 לצורך  יועסקו  אשר  העובדים  אישור  מהקבלן  לדרוש  רשאית  תהא  נשוא  ההעירייה  עבודות 
עבודות עבור העירייה  הההסכם, וכן תהא העירייה רשאית לדרוש החלפת עובד הקבלן המבצע את  

 עתה המלא.  בעובד אחר, בהתאם לשיקול ד

מנהל העבודה או כל גורם אחר המועסק בביצוע  , יחליף הקבלן את  נהללפי דרישה בכתב מאת המ .36.5
התנהג אותו אדם שלא כשורה ו/או הוא אינו  ,  נהל ולפי שיקול דעתו הבלעדי, אם לדעת המ העבודות

האישו את  לעובד  אין  ו/או  ברשלנות  תפקידיו  את  מבצע  הוא  ו/או  תפקידו  את  למלא  רים  מוכשר 
  .הנדרשים ו/או הוא אינו מתאים לתפקיד מכל סיבה אחרת
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 חתימת המציע: __________________ 

בנוסף מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר, לצורך ביצוע העבודות, בעל תפקיד חלופי, באופן אשר יימנעו   .36.6

כל עיכוב/ דחייה בקצב ביצוע העבודות. בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי המנהל על פי שיקול  
   דעתו הבלעדי.

ש"ח    200יחייב את הקבלן בפיצויים מוסכמים מראש בסך    לעיל,  636.-  536.סעיפים  הוראות  אי מילוי   .36.7
בניגוד להוראות    ו ימשיך הקבלן בהעסקתגורם כלשהו המועסק בביצוע העבודות אשר  של  עבודה    ליום

 . , מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות לעירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דיןסעיף זה

בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים.  הקבלן    כל דיןאחר הוראות    , בכל עת  ,חייב למלאהקבלן   .36.8
התשלומים   כל  המעביד,  ע"י  המשתלמים  הסוציאליים  התשלומים  כל  את  עובדיו,  כל  בעד  ישלם 
וביטוח   חוק  פי  על  המעביד  חייב  בהם  אחרים  תשלומים  וכן  עובדיו  משכר  בניכויים  חייב  שמעביד 

ם המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים  סוציאלי בשיעורי
 במדינה באותו ענף.  

הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח, ושנועדה לשמור על   .36.9
זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סי ובכלל  ובטיחות העובדים  נוחיות  דורי  רווחת, 

נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה. מקום העבודה לא ישמש כמקום דיור, אף לא דיור  
 ה.  י זמני, לאף אדם מתחילת ביצוע העבודה עד ליום מסירת העבודה לעירי

, והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה.  1953-מצהיר כי קרא את חוק עבודת נוער, התשי"ג  קבלן ה .36.10
, כי הובהר לו, כי הפרת סעיף מסעיפים אלו על ידו כמוה כהפרת החוזה מצדו לכל  קבלןהמצהיר כן 

 א' לחוק המובאים להלן: 33-ו  33דבר ועניין וכי הוא עיין בסעיפים 

 (, 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)

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

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

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 

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

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

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

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

  -המעביד נער באחד מאלה 

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

 רפואיות; 

, שענינן שעות 25או 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)

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

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

,  1976-כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   קבלן העוד מצהיר   .36.11
לצורך התקשרות עם העירייה בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז  

 . והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה (1)כמסמך ז'

 אי קיום יחסי עובד מעביד     .37

-מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד   הקבלן  .37.1
עביד בינו לבין העירייה. מוצהר ומוסכם, כי אין ולא יהיו בין העירייה לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן  מ

ביד ו/או  מע  –יחסי עובד    "(המועסקים ו/או כל הבא מטעמו של הקבלן לרבות קבלני משנה )להלן: "
לקבלן עצמאי   המועסקים,   /יחשב הקבלן עבודותשלוח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור לביצוע ה-שולח
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 חתימת המציע: __________________ 

 . לכל דבר ועניין

בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים    הקבלןמבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, יישא   .37.2
, ובכלל זה בשכר העובדים מטעמו וכך  כמעבידם של עובדי הקבלן  קבלןדומים, לרבות כל חיוביו של ה

ופועליו   לעובדיו  ונוהג  דין  כל  פי  על  המגיעים  סוציאליות  ותנאים/הטבות  לתשלומים  הנוגע  בכל 
כאמור. הקבלן מצהיר, כי ישלם את שכר העובדים במועד    והעירייה לא תשא בכל תשלום או הטבה

 הקבוע בחוק ויעניק להם כל זכות ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין. 

או על ידי אדם או גורם    הקבלןאם על אף האמור לעיל תידרש או תתבע העירייה על ידי מי מעובדי   .37.3
ישפה הקבלן את העירייה בגין    –, לשלם סכום כלשהו שעילתו יחסי עובד ומעביד  הקבלןכלשהו מטעם  

כל סכום כאמור לרבות הוצאות משפט אם יהיו כאלה עם דרישתה הראשונה של העירייה. להבטחת  
, ככל שיגיע, או  קבלןתשלום זה תהיה רשאית העירייה לעכב תחת ידה כל תשלום אשר יגיע ממנה ל

 לחלטו מהערבות. 

 יטוח של הקבלן כאמור במסמכי המכרז.מובהר בזאת כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הב .37.4

 התמורה  .38

  בחוזה זהוהגשת חשבונות באופן ובמועד כמפורט  בפועל לשביעות רצון העירייה    ביצוע העבודותכנגד   .38.1
וכן כנגד מילוי מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה על נספחיו, תשלם העירייה לקבלן תמורה קבועה  

במועד  ,  מחירון דקל שיפוצים מורחבהפריט ב  קרי, מחירבהתאם להצעתו במסמך ג' למסמכי המכרז )
ואשר לא    הקבלן בהצעתו  הוצע על ידיש  אחיד  הפחתה  שיעורבניכוי  האחרון להגשת הצעות במכרז,  

 "(. התמורהלהלן: ")חתומה ומאושרת כדין   הזמנת עבודהבכפוף ל(  17%יפחת מ 

הזמנה תקציבית מאושרת כדין  ו  הזמנת עבודהמודגש, כי עבודה שתבוצע מבלי שנתקבלה בידי הקבלן  
 לא תזכה את הקבלן בתמורה כלשהי מאת העירייה.   -

לקבלן   .38.2 ואין  לתוכנתככל  העירייה תחייב את הקבלן  דקל  מנוי  עבור הקבלן.  מנוי  העירייה  , תרכוש 
 ן הראשון בכל שנה. בעת תשלום החשבו   10%בעלות המנוי בתוספת  

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא,  וכוללת את כל ההוצאות  הינה סופית וקבועה    התמורה .38.3
  קבלןה  על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות   בביצוע העבודות הכרוכות  

כוח אדם,   אביזרים, מכשירים, הובלות,    ציוד,נשוא החוזה לרבות,  עזר,  חומרים, חומרי  כלי רכב, 
כלי עבודה, ביטוחים, רישוי והיתרים, אישורים, אחריות, ההתאמות  ביטול זמן בגין נסיעות,  נסיעות,  

ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות גידור האתר המתחייבות לצורך התחלת  ל דבר אחר  כו  , לרבות 
 . ההסכםתחייבויות נשוא הביצוע ה לו לצורך ביצוע העבודותהדרוש 

 יתווסף מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי העירייה. לתמורה   .38.4

ה, למידת  ימבוצעת העבודה, למורכבותה, לאופי למקום בו  התמורה קבועה בלא קשר  כי  עוד מובהר,   .38.5
עבודה/ היעדר  פיקוח נדרש לצורך ביצוע  הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה, לקיומו של  

למען הסר ספק מודגש בזאת במפורש, כי הקבלן    .פיקוח ולמועד בו נדרשה/ בו היא מבוצעת וכיו"ב
)קרי,    לא יהא זכאי לקבלת תוספת כלשהי מעבר לתמורה הקבועה בחוזה בגין ביצוע קריאות פתע

שיעור ההפחתה    תשלום בגין צוות עבודה בליווי רכב עבודה ע"פ מחירון דקל שיפוצים מורחב בניכוי
 . שהציע הקבלן הזוכה(

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כלשהי בגין הפרשי הצמדה למדד, מכל מין וסוג  כי    , מובהר ומוצהר .38.6

)לרבות    ,שהוא ההנחה שתינתן ע"י הקבלן הזוכה תחול על מחירון דקל,  לאורך כל תקופת החוזה 
כן מובהר במפורש כי  את הזמנת העבודה.תקופות האופציה בהתייחס למחירון דקל העדכני ביום הוצ

כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י  
כל סכום שעליה    קבלןוישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים המגיעים ל  קבלןהחוזה זה, יחולו על  

 .קבלן תשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום ללנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ו
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 חתימת המציע: __________________ 

את כל הסכומים, הקנסות    קבלןעוד מוסכם, כי העירייה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע ל .38.7

 וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.

 תשלום התמורה  הגשת חשבונות ואופן  .39

מ  קבלןה .39.1 לתשלום  לעירייה חשבונית מס "מקור"  ל  1- יגיש  ועד  בחודש שלאחר    10-לחודש  לחודש, 
כדין ו,  העבודותביצוע   מאושרות  תקציביות  הזמנות  ו/או  לחוזה  בכפוף  להצעתו  )להלן:    בהתאם 

 ."(מועד ההמצאה" ו"חשבונית"

יצוע העבודה.  , במהלך חודש באשר יכלול את כל העבודה שנעשתה  לחשבונית יצורף חשבון מפורט .39.2
לאישורים )לרבות  שבוצעו למעשה ונתקבלו כמתאימות לתוכניות, למפרטים    לעבודותהחשבון יתאים  

ולהוראות ונמדדו במקום  אישורי מהנדס, בטיחות, הנגשה, חשמלאי או כל גורם אחר הנדרש כדין(    
 העבודה. 

ו .39.3 החשבונית  את  יבדוק  ידי  החשבון  המנהל  על  או    קבלןההמוגשים  בחלקם  בחתימתו,  ויאשרם 
ולשיקול  הזמנת עבודה   לבמלואם, לאחר בדיקת נכונות ושלמות הפרטים המופיעים בהם, בהתאם  

 דעתו הבלעדי.  

  39.1סעיף  יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה לעירייה בהתאם להוראת    45החשבונית תשולם תוך   .39.4
 . "(מועד התשלום)להלן: "

ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או    חשבון ים המופיעים במובהר בזאת, כי במקרה בו הפרט  .39.5
ל ולהורות  לאשרם  שלא  המנהל  רשאי  בחלקם,  או  במלואם  ו/או    קבלן מדויקים,  תיקונים  לבצע 

בחשבונית ויראו  חשבון ו/או  דעתו הבלעדי, תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בהשלמות לפי שיקול  

זאת כאילו החשבונית לא הומצאה לעירייה ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא  
 תיספר במניין הימים עד למועד התשלום.  

ל  .א תוחזר  החשבונית  מ  קבלןאם  יאוחר  לא  לעיל,  כאמור  ההשלמות  ביצוע  ימי    23-לצורך 
  קבלן ה לעיל, מועד קבלת החשבונית המתוקנת מ  39.1סעיף  עסקים ממועד ההמצאה לפי  

יום מתום    45תוך    קבלןייחשב כמועד ההמצאה המעודכן. החשבונית המתוקנת תשולם ל
 החודש שבמהלכו הומצאה לעירייה.  

ל .ב תוחזר  החשבונית  חלוף  לצור  קבלןאם  לאחר  לעיל,  כאמור  ההשלמות  ביצוע  ימי    23ך 
ימי    10-לא יאוחר מ  קבלן לעיל, החשבונית תשולם ל   39.1סעיף  עסקים ממועד ההמצאה לפי  

ל  החשבונית  החזרת  שממועד  התקופה  ואולם  התשלום".  "מועד  מתום  ועד    קבלןעסקים 
הימים   קבלן הש במניין  תבוא  לא  המתוקנת,  החשבונית  את  לעירייה  לתשלום    המציא 

 החשבונית כאמור. 

זה,  הסכם  כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על העבודות נשוא   .39.6
יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המנהל ינכה מהסכומים שיגיעו לקבלן כל סכום שעליו לנכות לפי כל  

ימציא הקבלן למנהל לפני תשלומו של כל  דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם  
תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור הניכוי כאמור, והעברתם של הסכומים  

 לזכאי יהווה תשלום לקבלן. 

וכן לעכב חלקים מהתשלום לפי זכויותיה    קבלןכי העירייה רשאית לבצע קיזוזים מהתשלום ל  יובהר  .39.7
 בחוזה זה ועפ"י כל דין. 

שוד  ע .39.8 כך  על  אישור משטרה  המנהל  לידי  הוא שהקבלן העביר  תנאי לתשלום  כי  ויובהר  כל  הקבלן 
למניעת    הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק  העבודותביצוע  המועסקים מטעמו במסגרת  

 ".  2001-, תשס"אהעסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים

 שווים   שינויים והוספות והערכת .40
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 חתימת המציע: __________________ 

ימת ובכל חלק ממנה לרבות שינויים  עשית שינויים והוספות בעבודה מסו רשאי להורות על    נהל המ .40.1

באופי בצורתה,  וכיו"ב  י והוספות  בממדיה  בסגנונה,  אין  ו ה,  הוראותיו.  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 
מאשר    נהלת סיבה מוצדקת לאיחורים וסטיות ביחס ללוח זמנים, אלא אם המובשינויים או בתוספ

 כה בכתב, על פי שיקול דעתו.  את האר

  נהלהקבלן לא יעשה שינויים או הוספות בעבודה, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך מאת המ  .40.2
 "(.  ההוראה"  :)להלן והזמנה תקציבית חתומה על ידי העירייה  בכתב

    :בכפיפות לתנאים הבאים נהל כוחה של הוראה, יקבע על ידי המ מערכו של כל שינוי או הוספה   .40.3

ייקבע ערכם   –פריטים זהים לאלה שבהוראה    מחירוןב/אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה .א
דקל    מחירוןשל השינויים וההוספות לפי מחירי היחידה על פי החוזה )קרי, המחיר המופיע ב

 בניכוי שיעור ההפחתה שהציע הקבלן(.  שיפוצים מורחב 

יקבע ערכם של    מחירון עים באם לדעתו של המנהל כלולים בהוראה פריטים שאינם מופי  .ב
מחירון   פי  על  המנהל  ידי  על  אלה  ו  דקל" פריטים  ""  תשתיותלבניה  דקל )להלן:   מחירון 

בהצעתו  ,"(תשתיות הקבלן  שהציע  ההנחה  שיעור  במסמך    בהפחתת  "הצעת  ג'  כמופיע 
ובכלל זאת ללא תוספת    ללא תוספות ומקדמים כלשהםיובהר כי המחירים יהיו  הקבלן".  

 לא תחול הצמדה על המחירונים. כן מובהר כי  קבלן ראשי, תוספת אזור וכיו"ב.

שאינם .ג פריטים  בהוראה  כלולים  המנהל  של  לדעתו  במחירון    אם  שיפוצים    דקלמופיעים 
, יבצע הקבלן ניתוח תמחירי של אותו פריט המבוסס על  מורחב או במחירון דקל תשתיות

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

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

במהותם  ניתו  .1.ג.40.3 דומים  קרובים/  פריטים  של  למחיריהם  בהתאם  תמחירי  ח 
ובהפחתת אחוז ההפחתה שהציע הקבלן בהצעתו,    הכלולים בחוזה ובמסמכיו

 .ע"ג מסמך ג' למסמכי המכרז

במהותם   .2.ג.40.3 דומים  קרובים/  פריטים  של  למחיריהם  בהתאם  תמחירי  ניתוח 
בהפחתת שעור ההנחה    שיפוצים מורחב או דקל תשתיות  דקלהכלולים במחירון  

 .שהציע הקבלן בהצעתו ע"ג מסמך ג' למסמכי המכרז

במהותם   .3.ג.40.3 דומים  קרובים/  פריטים  של  למחיריהם  בהתאם  תמחירי  ניתוח 
פחתת אחוז ההפחתה שהציע הקבלן בהצעתו ע"ג  ובה  לגביהם קיים מחירון יצרן

 .מסמך ג' למסמכי המכרז

 מודגש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספות כגון תוספת אזור, תוספת קבלן ראשי וכיו"ב.  .ד

,  בשיפוצים מורח  בחן את המחירים שבמחירון דקל  שהקבלןעל החוזה תהיה ראיה לכך    הקבלןחתימת   .40.4
ובמחירונים המפורסמים על ידי היצרנים, וכי הוא מסכים להם וכן למנגנון    דקל תשתיותבמחירון  ו

ולא   דעתו,  לשיקול  של המנהל בהתאם  לרבות אישורו הבלעדי  זה,  בסעיף  המפורט  קביעת המחיר 
 תתקבל כל תביעה ו/או טענה לגבי מחירונים אלו ו/או מנגנון קביעת המחיר.  

בזאת, .40.5 ומתחייב  הסר ספק, הקבלן מסכים  תימצא    למען  וההוספות  השינויים  של  ערכם  קביעת  כי 
בשיקול דעתו הבלעדי של המנהל ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכל עניין  

   הנובע משינויים ותוספות אלו. 

כל שינוי או תוספת שיש בהם תוספת תמורה, אלא לאחר    יובהר .40.6 כי נאסר על הקבלן לבצע  ויודגש 
עבודה כאמור ללא    הקבלן חתומה ע"י העירייה בליווי אישור תקציבי כדין. יבצע    בודההזמנת עשקיבל  

לא תשולם לו כל תמורה בגינם, ולא תהיה לו כל תביעה נגד העירייה    –שהיו בידיו האישורים הנדרשים  
    בכל עילה.
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 חתימת המציע: __________________ 

ו לבצעם  ב את ביצועם של השינויים או התוספות מחמת אי קביעת ערכם ועלי כהקבלן אינו רשאי לע .40.7

     . נהלמיד עם קבלת ההוראה מאת המ

   קבלןהמניכוי כספים  .41

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

לעיר יגיעו  שיפוי אשר  ו/או  פיצוי  ו/או  כל סכום  ו/או  שעל    קבלןהמיה  יההסכם  ו/או  זה  להסכם  בהתאם 
ו/או  ו/או עובדיו ו/או מועסקיו    קבלןההעיריה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי  

אמור בסעיף זה אינו  מכח הסכם או מקור שהוא. ה  קבלןהה מאת  יו/או כל העשוי להגיע לעירי מי מטעמו  
 גורע מזכויותיה של העיריה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת. 

 קיזוז .42

בהתאם להסכם זה ו/או    קבלןהה מאת  ישכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעירי   ,מוסכם בזה
ו/או כל סכום שעל העיריה לשאת  כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם  

ניתן  ו/או מועסקיו ואו מי מטעמו  ו/או עובדיו    קבלןהבהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי  
כל ערבות  כן מוסכם, כי  .  קבלןליהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל העיריה לשלם  

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

ו/או עפ"י הסכם זה דין  כוונתה לבצע קיזוז כאמור  14  קבלן. העירייה תודיע לעפ"י  על  וככל    ,יום מראש 
ודרישה  יהיה מנוע מלהעלות כל טענה    קבלןהיה את הקיזוז וילא יסדיר את החוב הנדרש תבצע העיר   ןקבלהש

 בעניין. 

 פיצויים מוסכמים .43

סכום  יחידה  פירוט הליקויים 
 בש"ח 

הקבלן לא סיים את העבודה במועד שנקבע 
 בצו התחלת עבודה ו/או בהוראות המנהל

  יום עבודה 

 250 מקרה תיקוןאי דיווח על מפגע הדורש 

 150 מקרה אי הגשת תוכנית עבודה/יומני עבודה יומיים/ 

זריקת שקיות אשפה או שאריות גזם או שברי  
 בניין או כל פסולת אחרת  

 500 מקרה

 1,000 מקרה פגיעה בתשתית ציבורית ללא תיקון

ביצוע עבודה ללא קבלת אישור חפירה מכל 
 הרשויות הנדרשות בהתאם לדרישה 

לרשות שלא 
הוצג אישור  

 מטעמה

500 

 1,000 למקרה אי תיקון ליקוי בטיחותי 

 500 למקרה אי סימון אזור עבודה בהתאם לנדרש בחוק

 500 למקרה אי התייצבות מנהל עבודה
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 חתימת המציע: __________________ 

העירייה תהא רשאית    ביצוע הליקויים המפורטים מטה בגין   .43.1

 להלן: כדלקנוס את הקבלן בסכומים הנקובים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו/או  במועד שנקבע ב"צו התחלת העבודה"  ו/או התחייבות כלשהי  סיים הקבלן ביצוע עבודהאם לא י .43.2
כפיצויים מוסכמים וקבועים    )חמש מאות( ש"ח  500סכום של  , ישלם הקבלן לעירייה  בהוראת המנהל

של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה לבין מועד סיום    האיחור בעד כל יום בגין,  מראש
 העבודה למעשה.  

עם כל  ,  "קריאת הפתע"מרגע    הבמקום שקיבל הוראה להתייצב בו בתוך שעתייצב הקבלן  אם לא י .43.3
   2,500של  להשית על הקבלן סכום    רשאית העיריה  הציוד וכוח האדם הנדרשים לביצוע אותה עבודה,

   כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין האיחור.  ש"ח

ו/או  במועד שנקבע ב"צו התחלת העבודה"  ו/או התחייבות כלשהי  סיים הקבלן ביצוע עבודהאם לא י .43.4
כפיצויים מוסכמים וקבועים    )חמש מאות( ש"ח  500סכום של  ייה  , ישלם הקבלן לעיר בהוראת המנהל

של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודה לבין מועד סיום    האיחור בעד כל יום בגין,  מראש
 העבודה למעשה.  

איחור .43.5 חשבון  בהגש  בגין  בסעיף    10-)לאחר הת  כמפורט  לביצוע העבודות,  לעיל(,    45לחודש העוקב 
 בעד כל יום של איחור.  ₪  250ישלם הקבלן לעירייה סך של 

נזק   .43.6 הינם  זה,  בסעיף  לרבות  בחוזה,  הנקובים  המוסכמים  הפיצויים  סכומי  כי  מצהירים  הצדדים 
 וזה. שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת החתימה על הח 

התייצבות צוות עבודה ללא הסמכות  
 ורישיונות כנדרש

 750 למקרה
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 חתימת המציע: __________________ 

לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  דהעיריה תהא ראשית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיפים   .43.7

יה  יזמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. אין באמור לגרוע מכל זכות שיש לעיר
 יבויותיו של הקבלן.  י כל דין בגין הפרת התחהסכם זה ו/או עפ"י על פי 

לנכות את סכום הפיצויים הנ"ל מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא וכן תהא    העיריה רשאית .43.8
 רשאית העיריה לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.  

ואין בו כדי לגרוע מכל זכות    תשלום הפיצויים לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה .43.9
 . לכל דיןו/או סעד אחר העומדים לרשות העירייה עפ"י חוזה זה ובהתאם 

 (    MADE-ASכניות עדות )גשת תה .43.10

ויידר .א כניות  ן תעל הקבלן להכי  ותעבוד ה לאחר השלמת ביצוע של  ,  בהזמנת עבודההקבלן    שככל 

יק של כל המתקנים, המערכות והעבודות  אור מדו יפרט הטכני, אשר תכלולנה ת עדות כמפורט במ 
להפעלת הדרוש  מידע  כל  לרבות  למעשה  הלכה  שבוצעו  ולאיתורם  ם  כפי  השוטפת  ותחזוקתם 

ממועד סיום הביצוע על פי החוזה, ויהיו    אחד  ה תוך חודשייק. התוכניות והקבצים יוגשו לעירי המדו
 תנאי לסיום עבודת הקבלן.   

כי הוכנו תכניות עדות ולהגיש את התוכניות לבדיקת    ,מפקח בכתבמנהל או לעל הקבלן להודיע ל .ב
הת  )דיסקט(  מגנטית  במדיה  למערכת  המתכננים  ומתאימה  עירית    S .I.Gואמת  מונסון של    יהוד 

  לשכבה הרלבנטית של העבודות שביצע הקבלן,   G.I.S, ככל שקיימת מערכת  כמפורט במפרט הטכני
בצרוף שלושה העתקים של תכניות ושרטוטים חתומים ע"י מודד מוסמך )תוך ציון שמו ומס' רשיון(  

לדרישות מקבלנים להגשת תכניות עדות. כמו כן,  אשר ביצע מדידות כמפורט במפרט הטכני בנוגע  
על הקבלן למסור למתכננים את התוצאות והתעודות המעידים כי הבדיקות השונות בוצעו בהתאם  

 לדרישות המפרטים הטכניים ושאר תנאי ההסכם. 

 כי לכאורה אמנם הושלמו העבודות ימסרו על כך הודעה בכתב למפקח.   ,באם סבורים המתכננים .ג

, המתכננים  נהליום ממועד קבלת ההודעה אצל המפקח יבדקו את העבודה המפקח, המ  15תוך   .ד
המהנדס לאגף התחזוקה ו/או מנהלי המחלקות הרלבנטיות באגף התחזוקה בהתאם לקביעת מנהל  

 "(  בשטח, כפי שבוצעה ובהתאם למפרט הטכני.  הבודקים האגף )להלן: "

לעיל, כי העבודה    49.5.4בסעיף  באם סבורים הבודקים לאחר בדיקת העבודה הספציפית כמפורט   .ה
מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונם יאשרו זאת ע"י חתימתם על גבי עותקי השרטוטים  

 לעיל(.   49.5.2בסעיף )המפורטים 

ושרים והחתומים  הקבלן יעביר באמצעות המפקח את הדיסקט ועותקי התוכניות השרטוטים המא .ו
"(, היחידה לעיל לבדיקת היחידה לניהול מערכות באגף התחזוקה )להלן: "  49.5.5  כמפורט בסעיף

אשר תיתן אישור בכתב של מנהל  היחידה ו/או מי מטעמה ו/או הערות לתוכניות העדות בהתאם  
לידיה  הטכני תוך שבועיים ממועד בו קיבלה  לשיקול דעתה ועמידת התוכניות בדרישות המפרט  

התוכניות. לפני מתן אישור היחידה תוכל העיריה, בין היתר לשלוח מודד מטעמה לבדיקת איכות  
 המדידות, כמפורט במפרט הטכני.  

 חוזה הפרת ה .44

רשאי  קבלןההפר   .44.1 זה  הסכם  מהוראות  ו/אוהוראה  העירייה  מהפעולות    נהלהמ  ם  אחת  כל  לעשות 
 הבאות:   

בגין  ע"פ חוזה זה  קבלן הלביצוע ולמילוי התחייבויות  כבטחון    עירייהלממש את הערבות שניתנה ל  .א
 , לפי העניין.  אחריותתקופת החוזה ו/או ה

, תוך שימוש  ע"פ הסכם זה   ןחייב בביצוע   קבלןהש  עבודותאו באמצעות אחרים את ה  םלעשות בעצמ .ב
ו  ע"י    עבודותללא הגבלה בפעולות  נוספת,  קבלן ה שנעשו  זכאי לתמורה  שיהיה  ולחייב את    מבלי 
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 חתימת המציע: __________________ 

 הוצאות הכרוכות בכך.             כל הב קבלןה

חוק החוזים   כל דין ובכלל זה אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ .44.2
שנגרם  ובכלל זה זכות העיריה לתבוע את כל הנזק הממשי    1970  –תשל"א    –)תרופות בשל הפרת חוזה(  

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

ספציפיות   .44.3 בהוראות  ובפרט  החוזה,  הוראות  משאר  לגרוע  כדי  סעיפיו  תתי  על  זה  בסעיף  אין 
העיריי לאפשרות  לבצע  ההמתייחסות  עיניה,  ראות  לפי  למסור    העבודות,  ו/או  בעצמה  חלקם  ו/או 

 . קבלןהלאדם אחר, על חשבון  ביצועם

 ההסכם ביטול  .45

כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה    ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים .45.1

במקרה של הפרה יסודית    עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןזה ויזכו את העיריה בכל הזכויות המוקנות לה  
החוזה, לתפוס  ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העיריה רשאית, בהודעה בכתב, לבטל את  

את מקום העבודה, ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה, או בכל דרך אחרת,  
הציוד,   החומרים,  בכל  כך  לשם  ולהשתמש  בכך,  הכרוכות  בהוצאות  הקבלן  ולחייב  לנכון  שתמצא 

חלקם    המתקנים שבמקום העבודה וכן למכור את החומרים ואת הציוד והמתקנים האמורים כולם או 
ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע או העלול להגיע לעיריה מהקבלן לפי חוזה זה או אחר,  

מובהר  או הדרוש להשלמת העבודות. נמסרה הודעה כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה.  
מורה  בזאת, כי נקיטת צעד מן הצעדים המפורטים דלעיל אין בה כדי להקנות לקבלן כל זכות לקבלת ת

 כלשהי מאת העירייה:

כשנפתח נגדו הליך הוצאה פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או    קבלן הכש .א

כשניתן נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, לפועל או  
נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו  

וק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו  פיר
חדש(  )נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  אתם  הסדר  למען  פשרה  או  ארכה  קבל  למען 

 . 1983 –תשמ"ג 

ה  קבלןהכש .ב את  מעסיק    חוזה מסב  או  לאחר  מקצתו,  או  בביצוע  משנה    קבלןכולו 
 יריה בכתב ומראש. ללא הסכמת הע התחייבויותיו מכח החוזה

 . חוזה, להנחת דעתו של המנהלמסתלק מביצוע ה  קבלןהכש .ג

חלקן  אינו  קבלןהכש .ד או  העבודות  את  מהלך  מבצע  את  מפסיק  כשהוא  או  ביצוען  , 

ואינו מציית   נהלשנקבע ואושר ע"י המ  מניםזח הלפי לו  מבצעןאינו  או שהוא    ומסירתן
להמשיך   או  להתחיל  מהמנהל  בכתב  לוח   בביצוען להוראה  לפי  ו/או  הדרוש  בקצב 

ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות    קבלןה, או כאשר הזמנים
בחוזה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב 

על ידו,   ות המבוצע  עבודותו/או מי מטעמו כי ה   קבלןבבהתראה, או כאשר המנהל התרה  
כולן או מקצתן, אינו לשביעות רצונו והוא לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים 

 .  עבודהנאותים לשיפור ה 

 .  חוזהמתרשל בזדון בביצוע ה  קבלןה שכשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו  .ה

או אדם אחר בשמו, נתן או הציע    קבלן הש כשיש בידי העיריה הוכחות להנחת דעתה,   .ו

לחוזה או כל דבר הכרוך   רנק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשלאדם כלשהו שוחד, מע 
 בביצוע החוזה.  

 הוסכם בחוזה בין הצדדים.  מבצע/מוסר את העבודות עליהן אינו  קבלןה .ז

אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן    קבלן ה .ח
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 חתימת המציע: __________________ 

 שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  

נגד   .ט פליליים  הליכים  ננקטו  או  פלילית  חקירה  נפתחה  מבעלי    קבלןהאם  מי  נגד  ו/או 
 מניותיו ו/או מנהליו.  

אינה נכונה, או  זה חוזהתנה בקשר עם חתימת ישנ  קבלןההתברר כי הצהרה כלשהי של  .י
לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על התקשרות   קבלןהש

 .  קבלןהעם 

כי   .יא לעירי  קבלןה התברר  נתוניםימסר  ו/או  הצהרה  מדויקים   ה  שאינם  דוחות  ו/או 
 במסגרת תפקידו.  

, 11,  10,  8,  6הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות:    קבלןהכש .יב

15 ,20  ,39 ,41 . 

  עד מועד ביטול   קבלןהלעיל אין בה משום ביטול התחייבויות  52.1סעיף  נקיטה בצעדים המפורטים ב  .45.2
 כאמור.   החוזה 

לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה עפ"י חוזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על ידי העירייה, אלא   .45.3
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה    קבלןהאם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, ו

 כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו. 

  בהוראה בכתב של המנהל בכל עת ע"פ  חוזהמבלי לפגוע באמור לעיל, העיריה תהא רשאית לבטל ה  .45.4
וזאת בהתראה של  של המנהל  שיקול דעתו הבלעדי יראו את החוזה כאילו  ימים.    30,  במקרה כזה 

בשל ביטול החוזה על ידי העירייה    קבלןה  עבודות מראש עד למועד הנקוב בהודעה. הופסקו  נחתם  

עבודה  זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו, בהתאם לתנאי החוזה, בגין ה   קבלןהכאמור בסעיף זה, יהיה  
הודעת   עפ"י  הפסקת החוזה  למועד  ועד  פי הזמנתה  על  העירייה  של  רצונה  לשביעות  בפועל  שביצע 

, בניכוי כל הכספים אותם היא זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה זה ו/או בהתאם  העירייה
כל טענות ו/או דרישות ו/או    קבלןלכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה ל

  עבודות תביעות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין, כתוצאה מהפסקת ה
 ביטול החוזה.   ו

בחוזה   .45.5 לה  שהוקנו  מהזכויות  כלשהי  בזכות  או  מהסמכויות,  כלשהי  בסמכות  העיריה  השתמשה 
כל טענות    קבלן ללא יהיו  ,  וביטלה את החוזה, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו

ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. הוצאות  
הוצאות האמורות גם  והוא ישא בנוסף ל  קבלןהיהיו על חשבון    ע"י העירייה  ביצוע העבודות השלמת  

בשיעור ספ  5%  בתוספת  ואחרות.  כלליות  משרד  להוצאות  כתמורה  ההוצאות  העיריה  מסכום  רי 
ל ששולמו  הנוגע לתשלומים  בכל  לכאורה  ראיה  ישמשו  הוצאות    קבלןוהחשבונות  לשיעור  ומועדם, 

מובהר, כי אין בתשלום ההוצאות הנזכרות דלעיל כדי לפגוע בזכות העירייה  ההשלמה ומועד הוצאתן.  
לה  נגרמו  אשר  נזקים  בגין  נוסף  סעד  כל  ו/או  השתתפות  ו/או  שיפוי  ו/או  פיצוי  כתוצאה    לתבוע 
       מהפסקת ההתקשרות, בהתאם לזכויות העומדות לרשותה עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין.

 מירת זכויות  ש .46

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

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

 סודיות .47

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

 בפועלים מטעמה. כן מתחייב הקבלן לוודא כי הוראה זו תקוים גם על ידי עובדיו ו/או כל הפועל מטעמו. 
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 חתימת המציע: __________________ 

 תרופות  .48

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה של  
בקשר לחוזה זה,    קבלןה על אף האמור, לא ישמעו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מצד  הפרת החוזה.  

 בחלוף שלוש שנים ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים. 

 כללי  .49

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

 הודעות  .50

 כתובת הצדדים הם :   

 6מרבד הקסמים  רח'   – יהוד מונסוןעירית  

 __________________________________  -  קבלןה

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

 
 
 

 
 ולראיה באו על החתום : 

 
 

 הקבלןחתימת                       ייה העיר             
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 _____________________ חתימת המציע: 

 (  1)המסמך 

 
 ולהבטחת הצעת המציע ערבות בנקאית להשתתפות במכרז 

 
 תאריך : __/ ___/ ___                                                                    

 לכבוד 
  יהוד מונסוןת יעירי

 , יהוד 6מרבד הקסמים 

 

 נ., ג.א.

 מס'________________ הנדון : ערבות בנקאית 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום  המבקשעל פי בקשת ____________ )ולהלן "
 ( שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז"סכום הערבות")להלן:    (ת אלפים ₪  עשר₪ )במילים:    10,000_של  כולל  

 . יהוד מונסוןבעיר שיפוץ ותחזוקה )עבודות קטנות(   עבודות  לביצוע   24/2022 מס'  פומבי

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

 
 .  החתימה על החוזהלעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד   מדד הבסיס

 

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

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

 תחילה מאת המבקש.  
 

 .  31.12.2022 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 

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

 
 

 בכבוד רב,                                               

 ____ __בנק_____   

 סניף _____________          

 

 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה*
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 _____________________ חתימת המציע: 

 ( 2)מסמך ה

 
ולהבטחת   לקיום החוזה להבטחת התחייבויות הזוכה במכרז  ערבות בנקאית

 התחייבויות הזוכה בתקופת האחריות 

 

 תאריך ___/__/__                                                                                    

 לכבוד  

   יהוד מונסוןעירית  

 6מרבד הקסמים  

 יהוד 
 נ.,ג.א.

 ערבות בנקאית מס'הנדון:  

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד    ("המבקש____________ )להלן "_________ על פי בקשת  

  מכרזמכוח    שתדרשו בקשר לחוזה  "(סכום הערבות"להלן  )ת אלפים ₪  עשרבמילים:  ) ₪    10,000של  לסכום כולל  

מבקש מילוי התחייבויות הלהבטחת    , יהוד מונסוןבעיר  שיפוץ ותחזוקה )עבודות קטנות(    עבודות    לביצוע    24/2022

 .    ובתקופת האחריות )בדק( החוזהבתקופת  

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

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

 .  החוזהעל   המבקשחתימת  הידוע במועד האחרון המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד 

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

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

 המבקש. 

 __________      ________שנת ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש

 ה תהיה בטלה ומבוטלת.  ולאחר תאריך ז

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,                                                                                     

 _________________  בנק                                                                                                 

 סניף________________ 

 

 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה*
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 _____________________ חתימת המציע: 

 ו'מסמך 

 ביטוח  –נספח ו' 

הקבלן לערוך ולקיים, על  עללגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
ולעניין ביטוח ( ההסכם וכל עוד אחריות הקבלן קיימת תקופת  כל, למשך ן הקבלןחשבו

את הביטוחים   שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(,  3אחריות מקצועית, למשך 
והמהווה חלק בלתי נפרד  ,1כנספח ו'  זה להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים 

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

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

 לבטל הקבלן על, הקבלן ידי  על נערכת לא והפוליסה ככל כי מוסכם -חבות מוצר  ביטוח .ב
 .  שלישי צד כלפי אחריות בביטוח,  גוף נזקי לעניין חבות מוצר חריג

  הקבלן ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא הקבלן על -הפוליסות נוסחי .ג
 (.  הדין פי על המבטחים מזכויות לגרוע כדי באמור אין)

מתן להמציא לידי העירייה, לפני תחילת  הקבלן עלצורך בכל דרישה מצד העירייה,  ללא .2
על חשבון התמורה, את אישור עריכת או לכל תשלום התקשרות וכתנאי מוקדם להשירותים 

 להמציאהקבלן על בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, מבטחה הביטוח, כשהוא חתום בידי 
 ביטוחבגין חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת  ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי העירייה ל

 1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף   נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף
 לעיל. 

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע לעירייה, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד 
לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח 

 להמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. מחדש ו
 ,כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזערית מובהר .3

ו/או על פי כל לפי ההסכם הקבלן לגרוע מכל התחייבות של  , שאין בה כדי המוטלת על הקבלן
לא  קבלן ול ר את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,ואין בה כדי לשחרדין, 

 האחריות כאמור. לגבולותבכל הקשור  ,או מי מטעם העירייה העירייהכל טענה כלפי תהיה 
שיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  לעירייה תהא הזכות, אך לא החובה, .4

על מנת  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,וילבצע כל שינ ועל הקבלןכאמור לעיל, הקבלן 
 .הקבלן על פי הסכם זה להתחייבויותאת ביטוחי הקבלן להתאים 

אינן  ,לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעילהעירייה זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
ביטוחי כל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם העירייה כל חובה על או העירייה מטילות על 

 ,, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיאהקבלן
שינויים   עריכת דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי הקבלן המוטלת על 

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם כמפורט לעיל 
לרכוש או אבדן או נזק  לכלמאחריות ואת הבאים מטעם העירייה פוטר את העירייה  לןהקב .6

ציוד כלשהו, המובא על ידי הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי העירייה ו/או המשמש לצורך 
דרישה או תביעה כלפי   ,כל טענה  קבלןולא תהיה ל (,ה"וצמ רכב כלי לרבות)מתן השירותים 

, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם ו/או נזק כאמור בגין אבדןנזכרים לעיל ה
 לנזק בזדון. 

: ביטוח , בעצמו או באמצעות הבאים מטעמואת הביטוחים הבאים לערוך  הקבלןבנוסף, על  .7
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש   חובה כנדרש על

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

ביטוח אחריות צד )למעט  שלא לערוך את ביטוחי הרכוש  הזכות,  קבלן  לעל אף האמור לעיל,  
 , יחול לעיל    6סעיף  הפטור המפורט בהמפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך  (  שלישי

 ם. במלואהאמורים  יםהביטוחכו כאילו נער
ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף שייערך על ידי הקבלן, כל ביטוח רכוש ב .8

על זכות התחלוף כאמור לא יחול  ויתורוה וכלפי הבאים מטעם העירייה;כלפי העירייה 
 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

או השירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  ימבל .9
המשנה  קבלניהקבלן לדאוג כי בידי על משנה מטעם הקבלן,  ני קבלעל ידי  ינתנוי םחלק מה

  נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמםפוליסות ביטוח 
לרבות שירותים במלואם, ביחס ל העירייהאחריות כלפי מוטלת ההקבלן על כי  ,מובהר בזאת

 .משנה  שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני
על אף האמור לעיל,   נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10

ימים   10אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 
 . עירייה מאת הקבלן בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמורממועד בקשת ה
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 חתימת המציע: _________________ 

 

 אישור עריכת הביטוח - 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 

  שם 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

תחזוקה קטנות  עבודות  אחר:  ☒
ושיפוצים בשטחי העיר יהוד  

 מונוסון 
 

 

 משכיר ☐

 שוכר☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 שירותים עירייה  ☒

 עירייה מוצרים ☐

 ______אחר:  ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
500213574 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
יהוד   6מרבד הקסמים 

 מונוסון

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 ביטוחסכום 

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

 
 אחריות צולבת – 302 ₪  4,000,000     צד ג'

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309
 כיסוי לתביעות מל"ל – 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
 

אחריות 
 מקצועית

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור – 309 ₪  500,0000    
 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח  - 321
 מרמה ואי יושר עובדים    – 325
 ראשוניות  – 328
 אבדן מסמכים   – 301
 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  – 303
 פגיעה בפרטיות  – 326
 עיכוב/ שיהוי   – 327
 חודשים(  6תקופת גילוי ) – 332

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

 עבודות תחזוקה ושיפוץ  062
 שיפוצים  074

 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:

 

 

 חי הקבלן
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 חתימת המציע: _________________ 
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 _____________________ חתימת המציע: 

 ( 1)מסמך ז'

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

 לכבוד 
 יהוד מונסון עיריית 

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

הנני נותן תצהיר זה בשם המציע _______________ )יש למלא את שם המציע(, המבקש להתקשר עם המזמין 
יהוד בעיר    עבודות תחזוקה קטנות ושיפוצים    לביצוע    __ /22( כחלק מהצעה במכרז פומבי מס'  "המציע")להלן:  
 . מונסון

_______________ )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

   עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק, דהיינו
ו/או    1991-ה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"אלפי חוק עובדים זרים )איסור העסקעבירה  

 . 1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקעבירה לפי  

   במועד וכי  בחוק  כהגדרתן  עבירות  משתי  ביותר  הורשעו  בחוק,  כהגדרתו  אליו  זיקה  בעל  כל  או  המציע 
 האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

מצה .3 הנני  )בנוסף,  מאלה  אחד  מתקיים  למכרז  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  כי  במשבצת    Xסמן  יר 
 (: המתאימה

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

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    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
 סעיף לפי חובותיו  יישום  בחינת של   משרד  העבודה  והרווחה והשירותים החברתיים  לשם

שוויון 9 הנחיות לשם  –הצורך    ובמקרה  ,זכויות  לחוק  לחילופין,   בקשר קבלת  ליישומן, 
ב התחייב  והשירותים  המציע  והרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  עבר 

זכויות, הוא פנה כאמור ואם  לחוק שוויון 9 סעיף  לפי  חובותיו יישום   החברתיים לשם בחינת 
 מכרז )במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע    פעל ליישומןקיבל הנחיות ליישום חובותיו  

 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.  הז

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

                                                                                                 . 1976 -ציבוריים, תשל"ו 
 

   _________________    _________________            
 חתימת המצהיר           תאריך        

 אישור
ברח במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  וב אני 

ת.ז.   באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'   _________________________
מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע 

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

   
                   ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                               
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 חתימת המציע: _________________ 

 ( 2ז')מסמך 

 1976- אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים   .1
 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי: */ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו 

 _______________   __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם    שם             

פי פקודת מס הכנסה וחוק  -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א
 . 1975-מס ערך מוסף, תשל"ו

מוטל עליהן מס לפי חוק מס  נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות ש .ב
 ערך מוסף. 

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני   .2
ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או  

 נכונות הסכומים ששולמו על פיהם. 

 מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**.  תוקף האישור .3

 
 

 ________________                     _____________         _______________          ___________ 

 חתימה         מס' רשיון     תואר         שם         

 
 

 תאריך: ____________________ 
 

 * מחק את המיותר.
 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31רשום את המועד, ולא יאוחר מיום ** 
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 חתימת המציע: _________________ 

  

 ( 1מסמך ח)

 נספח בטיחות כללי 
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 חתימת המציע: _________________ 
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 חתימת המציע: _________________ 
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 חתימת המציע: _________________ 
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 חתימת המציע: _________________ 

 ( 2מסמך ח)
 כללית -  הצהרת בטיחות

ידי   .1 בחתימת  בזאת  ומאשר  מצהיר    ______________ ת.ז.  מס'   ________________ הח"מ,  אני 
וכל חומר אחר שנמסר לי ו/או שנתבקשתי לעיין בו, הבנתי אותו   שקראתי את "נספח בטיחות כללי" 

 במלואו, ואני מתחייב למלאו בשלמותו וכרוחו.  

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

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

כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. אני מצהיר כי כל    צד ג'.

 עובדיי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בבטוח הנדרש לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה. 

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים לביצוע   .4
לבצע,   שעליהם  העבודה  מהות  על  נאותה  הדרכה  קיבלו  אשר  וההסכם,  המכרז  נשוא  ההתחייבויות 

בודות  הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם יידרשו לנקוט ע"מ להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע הע
 בתנאי בטיחות נאותים.  

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

ו ו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם  ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופ
 העירייה.  

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

 והתקנות על פיהם.  

 

   ____________________ -תאריך:   ___________ חתימה: _______
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 חתימת המציע: _________________ 

 'מסמך ט

 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר 

 תאריך:__________ 

 לכבוד 
 יהוד מונסון עיריית 
 א.ג.נ.,

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

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

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

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

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  12כלל  
 קובע:  

חבר   -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"  
או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב"  מועצה  
 ()ב((." 5)1-()ב( ו1)1בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:   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."    
                  

 . בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2
 

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

 
( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק  יש למחוק המיותר)  אין/ישאצל המציע  

 בו.  שאחד מהם מנהל או עובד אחראיאו   מציעהעולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של ה 

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

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

 
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 
 א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהתמלאו תנאי הסעיף. 122סעיף 

 

 חתימת המציע: __________________  שם המציע: ___________________  
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 חתימת המציע: _________________ 

   
 ( 1)'ימסמך 

 

 הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז -הסכמה/אי
 )נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המציע( 

 
המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי ההליך, לרבות הצעתו על כל חלקיו  

 ובכל שלב שהוא להליך, בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדתו הינה )יש למלא בחלופה המתאימה(:  

  מסכים לחשיפת כל מסמכי ההליך מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו.  .1

 או:

יסוד   .2 ועל  לפי הפרוט  ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים,  מסכים לחשיפת חלק ממסמכי ההליך 
  הטעמים הבאים:  

  מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:  
 ___________________________________________________________________________

______________________________________________________ _____________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

__________ _________________________________________________________________
________________________________________________________________________ ___ 

  הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:  
______________________________________________________________ _____________

 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

__________________ _________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ ________ ____________ 

 

 לא תידון.  -יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה 
 כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר. 

 
 

 _________________ 
  חותמת וחתימת המציע  

 
 

   הבהרה
 

שהעירייה תתן דעתה לעמדת המציע ולנימוקיו, אך ההחלטה אם לחשוף את המסמכים ואילו  מובהר בזאת,  

מסמכים לחשוף מתוך מסמכי ההליך של המציע, מסורה בידי העירייה, בלעדית, אלא אם צו של ערכאה  
 משפטית יחייב אחרת. 
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 חתימת המציע: _________________ 

 ( 2)'מסמך י

 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז 
 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה  
כחלק מהצעה במכרז    "(,ציע המ____________________________________ )להלן: " בקשר עם הצעת  

 בזאת כדלקמן: מצהיר , יהוד מונסוןב בעיר עבודות תחזוקה קטנות ושיפוצים  לביצוע  __ /22פומבי מס' 

 
 ומנהליו.  ציע אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המ .1
 למכרז.   מציעלהצעה המוגשת מטעם ה  מציעאני נושא המשרה אשר אחראי ב .2
באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר    ציעלמכרז הוחלטו על ידי המ  ציע המחירים המופיעים בהצעת המ .3

 פוטנציאלי אחר.  ציעאחר או עם מ ציעאו קשר עם מ
למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו   ציעהמחירים בהצעת המ .4

 את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז. 
 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. ילא הייתי מעורב בנ .5
 למכרז.   ציעאחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המ  ציעסיון לגרום למילא הייתי מעורב בנ .6
 סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. ילא הייתי מעורב בנ .7
למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או    ציעהצעת המ .8

 טנציאלי אחר במכרז.מתחרה פו
)יש לסמן בעיגול את        לא נכון     /    נכון       –לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז    ציעהמ .9

 התשובה(. 

 אם לא נכון, נא פרט:  

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 
ים העסקיים, לרבות עבירות של  לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבל   ציעהמ .10

 .  )יש לסמן בעיגול את התשובה(     לא נכון  /     נכון    –תיאומי מכרזים 

            אם לא נכון, נא פרט: 
 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 
 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 

 

 שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו             חתימת המצהיר    תאריך           

 

 אישור

 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני ___________  
מורשה החתימה מטעם  המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו  

המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים  
 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני. 

  

   _________________     _________________            

  חתימת עו"ד                     חותמת עו"ד                               
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 חתימת המציע: _________________ 

 יא'מסמך 

 

 1953-הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג
 

 (, תשנ"ח[  2ה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)סקהע

   -נער באחד מאלה   סיקהמע

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

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

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

 ;  6בהתאם להוראות סעיף  

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

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

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

 

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

   -נער באחד מאלה   סיקהמע

בדיקות    שענינוא,  11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף    12או    11(   בניגוד להוראות סעיפים  1)

 רפואיות;  

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

 דה ומנוחה;  עבו

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

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

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

 

 פירוט להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ו הצהרה

 הריני ________________ ת.ז. ________________ מצהיר בשם המציע _____________, כדלקמן:

מעביד אם המציע אינו יחיד  - על המציע להיות המציע עצמו, אם המציע הוא יחיד, או עובד של המציע ביחסי עובד
 )להלן: "רפרנט"(.

     שם הרפרנט המוצע למתן השירות:  -ככל שהמציע אינו יחיד

   )מסמך ב'(  3.1.5להוכחת עמידתו בתנאי סף בסעיף  .1

והתקנות    1969  –קבלן רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רשום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט  ה
 שהותקנו מכוחו, ושסיווגו אחד מאלה:  

 חות או לפ  1- בניה סוג ג 100ענף  (1

 לפחות.  1- שיפוצים סוג א 131ענף  (2

 את המסמכים הבאים: יש לצרף

שיפוצים    131לפחות או ענף    1- בניה סוג ג  100ענף    בפנקס הקבלנים בסיווגאסמכתא כי למציע רישום תקף   ▪
 לפחות.  1-סוג א

 

   )מסמך ב'(  3.1.6בתנאי סף בסעיף  להוכחת עמידה .2

של לפחות שלוש השנים האחרונות המסתיימות במועד הגשת  בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות בניה ו/או שיפוצים  
)בשנים   למכרז  ציבורים  2019,  2020,  2021ההצעות  בשטחים  שיפוצים  ו/או  בניה  עבודות  בביצוע  ברשויות  (, 

   מע"מ(.₪ )לא כולל  200,000או במבני ציבור בהיקף כספי של לפחות  מקומיות 

" הינם מבנים שנבנו עבור גוף ציבורי המשמשים לשירות הציבור, ובין  מבני ציבורלצורך עמידה בתנאי סף זה "
היתר: בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום, תנועות נוער, מוזיאונים, בתי כנסת, מקוואות, אולמות ספורט, היכל  

 ות;תרבות, ספריות, מתנ"סים, טיפות חלב, בתי חולים ומרפא

" הינו אחד מאלה: משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים  גוף ציבורי"

 פי דין. - וגופים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על

לצורך עמידה בתנאי זה, ניתן להציג הן עבודות שבוצעו על ידי המציע כקבלן ראשי והן עבודות שבוצעו על ידי  
   לן משנה עבור קבלן ראשי אחר.המציע כקב 

 
;   ות, המסתיימות במועד הגשת ההצעותהשנים האחרונ   3- בביצוע עבודות שיפוצים ב לפחות ב  להלן פירוט  ניסיוני

 )במידת הצורך ניתן לצרף את הפירוט בדף נפרד(: 
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)חשבוניות/ המלצות/ הסכמי התקשרות/    להוכחת כל התקשרות המפורטת בטבלה  אסמכתאותיש לצרף  **  
 .אישור מזמין וכו'(

 .  כתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"לאספק אסמ –ככל שאדרש על ידי העירייה 

   )מסמך ב'(  .73.1בתנאי סף בסעיף  להוכחת עמידה .3

 שלוש השנים האחרונות)לא כולל מע"מ(, במהלך    בממוצעלשנה  ₪    00,0005מציע בעל מחזור כספי של לפחות  
 כהגדרתם לעיל.  מבני ציבור( בביצוע עבודות תחזוקה ב 2019, 2020, 2021)דהינו בשנים  

רו"חיש   אישור  בשווי    לצרף  לפחות  בממוצע  שנה  בכל  הכספי  המחזור  שנים  ₪  500,000כי  השלוש  במהלך   ,

   האחרונות.
 
 

 הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים. 
 
 
     __________________        _______________________ 

 חתימת המציע                           שם המציע         
 

 אישור
 

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

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

            ני. וחתם/מה עליו בפ 
 

          ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                                                   

 

מ"
 ס

גוף ה
   מזמיןה

שם הפרויקט 
 ויעודו 

)שטח פתוח /  
 מבני ציבור( 

עיקרי פירוט 
 העבודות שבוצעו 

מועד התחלה  
ומועד סיום  
 של הפרויקט

היקף  
כספי של  
 הפרויקט

איש קשר בגוף  
 המזמין + טלפון

1.     
 

   

2.     
 

   

3.     
 

   

4.     
 

   

5.     
 

   

6.     
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 מסמך יג'
 טופס פרטים לצורך ניקוד איכות ההצעה 

 

 להלן טופס פירוט נתונים לצורך הוכחת עמידתו של המציע במדדי האיכות: 

 הריני ________________ ת.ז. ________________ מצהיר בשם המציע _____________, כדלקמן:

 

 : .111.3לקבלת ניקוד לאמת המידה במסמך ב' סעיף  .א

 ק רשימת ממליצי הספ

, ע"ג  להם נתן שירותי שיפוצים ו/או בניהממליצים    לקוחות  3  לפחות  של  אנשי קשרפרט פרטי  יהמציע   
 הטבלה להלן:

 3לקוח  2לקוח  1לקוח  

 שם הלקוח 
 

 
  

 איש קשר

)שם, תפקיד, 

 טלפון, אימייל( 

   

 

 : 11.3.2לקבלת ניקוד לאמת המידה במסמך ב' סעיף  .ב

:  הבאיםתחומים  המ אודות ההסמכות והאישורים בהם הוא או מי מעובדיו מחזיק    הטבלה מטההמציע יפרט ע"ג  
מורשה ע"י אגף הגנת הסביבה, רתך מוסמך  חשמלאי,  טכנאי מיזג אויר,  קבלן מוסמך, מהנדס, קונסטרוקטור,  

   וכו'.

טלפון של מס' שם ו סוג הסמכה/ רישיון  מ"ס
בעל ההסמכה  

 הרישיון/

מכהן  כיהנתי/
  בתפקיד

מועד קבלת  
ההסמכה/ 

 הרישיון

1.     
 

 

2.     
 

 

3.     
 

 

4.     
 

 

5.     
 

 

6.      

 וכו'(. רישיון /תעודות צילום) המפורטת בטבלה ההסמכהלהוכחת  אסמכתאותיש לצרף 
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 : .311.3לקבלת ניקוד לאמת המידה במסמך ב' סעיף  .ג

 ותק בביצוע עבודות אחזקה ושיפוצים.

  200,000בהיקף כספי שלא יפחתבביצוע עבודות בניה ו/או שיפוצים במבנה ציבור    המציע בעל הותק הרב ביותר
₪ . 

השנים האחרונות, המסתיימות במועד    3- מעבר ל  מבני ציבורלהלן פירוט  ניסיון המציע בביצוע עבודות שיפוצים ב
 הגשת ההצעות;   

 )ניתן לפרט את הניסיון בטבלה נפרדת ולצרפה להצעה( 

גוף ה

 מזמיןה

הפרויקט שם 

 ויעודו 

פירוט עיקרי 

 העבודות שבוצעו 

מועד התחלה  

ומועד סיום של 
 הפרויקט

היקף  

ככספי של  
 הפרויקט

איש קשר  

בגוף המזמין 
 + טלפון

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 מזמין העבודה עבור כל פרויקט שפורט לעיל.לצרף חשבון סופי מאושר מטעם ** יש 

 
  –  עירייההפרטים שמסרתי הינם נכונים ומדויקים. ככל שאדרש ע"י ועדת המכרזים או ע"י ההריני מצהיר כי  

     אספק אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל.
 
 

      _____________           ____________________ 
 חתימת המציע שם                  תאריך   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

72 

 ____________ חתימת המציע:

 
 

 יד'מסמך 
 העבודותמפרט 

 
 

 בשטחים הציבוריים הפתוחים ובמבנים בבעלות העירייה.  בעבודות תחזוקה קטנותהקבלן יועסק במסגרת ההסכם 
 

המשוערת, מבלי שהדבר יחייב את העירייה, אלא הכל בהתאם לשיקול דעתה לתקציב שיועמד לרשות העירייה   להערכתנו
שאים ושיעורם )השיעור ניתן לפי אומדן וכולו שינויים בהתאם , העבודות שידרשו לפי נווהוראות המנהל מטעם העייריה

 לצרכים( : 
 

 5% רוקירומתקני מיזוג אוויר  .1

 5%מסגרות ופינוי אסבסט  .2

 5%%-10%אלומיניום  .3

 5%עבודות איטום  .4

 5%עבודות גגנות  .5

 5%- 10%עבודות בצנרת מים ואינסטלציה  .6

 10%-5%עבודות נוספות  .7

אבנים משתלבות, תיקוני אספלט, צביעת כבישים ומדרכות, טיפול  עבודות פיתוח קטנות )תיקון  .8

 מהעבודה( %50  -בגדרות ומעקות וכו'.)כ  

 
 

בכל עבודה הקבלן יגיש מפרט העבודה, המפרט יאושר על ידי המנהל , הקבלן יכלול במפרט  - מפרט העבודה  .1

והמפרט יהיו בהתאמה למחירון .  תיאור עקרוני של העבודה, לוחות זמנים לביצוע, הוראות ודגשים. התמורה

 ככלל, העבודות יתבצעו במתקנים עירוניים, שטחים ציבוריים, מבני חינוך, מבנה רווחה ושאר מוסדות העירייה

"   צוות תורןבמהלך תקופת ההתקשרות, יידרש הקבלן הזוכה להעמיד לרשות העירייה שירות " - צוות תורן  .2

מחסומי ברל,  4פנסי תאורה,  2גנרטור,  1מגרפות,  2ק"ג, 5פטישי  2דה )הכולל שני עובדי אחזקה כללים, כלי עבו

  60ציוד בטיחות לעובדים ולרכב(  ורכב עבודה הצוות יהיה זמין להגעה לעיר לביצוע עבודות דחופות בתוך שעה )

וני מראש  דקות(, בצוות יוגדר אחד העובדים כראש הצוות ומספר הטלפון שלו יועבר לנציגי העיריה ולמוקד העיר

הצוות התורן יעמוד בתורנות ללא  –ימים בשבוע  7שעות  24יום בשנה   365, הצוות התורן יהיה זמין לעבודה 

, במידה והצוות יופעל וייצא למשימות ברחבי העיר העירייה תשלם בגין  תשלום במסגרת הסכם ההתקשרות

 צוות עבודה + רכב כפי המופיע במחירון

 
יעת המציעים כי ביצוע העבודות יידרש גם מעבר לשעות הפעילות הרגילות, בשעות מובא ליד - שעות הפעילות .3

ובתנאים לא שגרתיים, לרבות בשעות הערב והלילה, ימי חורף בעת גשמים ורוחות ובימי הקיץ  וזאת כדי למנוע  
כן במקרים  הפרעה לפעילות השוטפת והתקינה במקום העבודה. להסרת מפגעים מסוכנים או פגעי מזג אוויר כמו 

חריגים, ייתכן שביצוע העבודות יידרש בשבתות ובחגים. יודגש כי העבודות יבוצעו גם בשעות חירום ככל 
 שיידרש. למען הסר ספק יובהר כי לא תשולם כל תוספת תמורה בגין מתן השירותים כאמור בסעיף זה.

, בימי שבת   18:00ועד לשעה   07:00שעות העבודה הרגילות בעירייה הינם החל מהשעה  - שעות עבודה רגילות .4
וחג עד שעה לפני כניסת השבת/חג ושעה לאחר יציאת השבת/חג. ידוע לי כי ייתכן שביצוע העבודות יידרש מעבר  

 לשעות הפעילות, בשעות ובתנאים 

יודגש, כי החל ממועד חתימת החוזה ובמשך כל תקופת ההתקשרות מתחייב הקבלן לבצע את העבודות הנדרשות  .5
רטות בצווי התחלת עבודה גם בשעות חירום. למען הסר ספק יובהר, כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין ומפו

 מתן השירותים כאמור, וכי התמורה המשולמת לקבלן לא תחרוג בשום אופן ממחירי הצעתו.   
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ד על אופן כמו כן, הקבלן מתחייב להיות נוכח במקום העבודה או להעסיק מנהל עבודה מטעמו, שישגיח ויקפי .6
 . במסגרת ההסכם וללא תוספת תשלוםביצוע העבודות הנדרשות מעת לעת 

 
 סדר ביצוע העבודות 

 
 העירייה תעביר לידי הקבלן מעת לעת צווי התחלת עבודה, לביצוע העבודות הכלולות בהסכם זה. .7

העבודה ו/או שלב  העיריה תהיה רשאית משיקולים תפעוליים, תקציביים ו/או אחרים, לשנות את סדר ביצוע  .8
והכל מבלי שהדבר ייחשב  –משלביה )ובכלל זה להקדים או לדחות את מועד ביצועו של שלב זה או אחר( 

כשינויים ומבלי שהקבלן יהא זכאי לתשלום או לפיצוי כלשהו, ובלבד שאם לדעת המנהל יהיה בשינוי סדר ביצוע 
השלמת העבודה, תאשר העיריה מתן ארכה  העבודה כאמור כדי לגרום להארכת פרק הזמן הכולל הדרוש ל

 מתאימה לקבלן לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

מובהר בזאת כי מתן ארכה לקבלן, כשלעצמו, אין בו כדי להעיד על כל אחריות מצד העירייה לנזקים כלשהם,   .9
כל זכות   מכל מין וסוג שהוא, אשר ייגרמו לקבלן כתוצאה מן הארכה האמורה, ובנוסף אין בו כדי להקנות לקבלן

לקבלת תמורה נוספת ו/או פיצוי כספי אחר בנוסף על התמורה המקורית אשר נקבעה עפ"י הוראות הסכם זה  
לצורך ביצוע  אותה עבודה. הקבלן מתחייב להאריך בהתאם את הערבות הרלוונטית במקרה של מתן ארכה  

 לביצוע. 

פרעה  בנוחיות הציבור ולא תהיה כל הפרעה  הקבלן מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או ה .10
שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במדרכה, בכביש, דרך, שביל וכיו"ב, או בזכות השימוש והחזקה 

ברכוש ציבורי כלשהו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או 
המוסד שבו מתבצעת העבודה, ובמיוחד לקיום לימודים סדירים בבתי ספר,  הפרעה לפעילותו הסדירה של 

 ומתחייב לעבוד גם בשעות שמעבר לשעות הלימודים והכל ללא תשלום תוספת כלשהי לתמורה. 

ככל שהקבלן יגרום נזק לרכוש ציבורי ו/או תשתיות ) כבישים, מדרכות, גינות, מערכות השקיה ועוד( במהלך  .11
ח הסכם זה, יהא עליו ליידע את המנהל בדבר הנזק שנגרם ולתקנו על חשבונו והוצאותיו ביצוע העבודות מכ

יום מיום ההודעה למנהל, אלא אם המנהל הורה על מועד  7ולהחזיר את מצב הרכוש הציבורי לקדמותו תוך 
ותיהם. כל  אחר. על הקבלן לתאם את ביצוע התיקון עם האגף הרלוונטי בעירייה לפי העניין ולבצעו לפי הנחי

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

 יפר הקבלן התחייבותו זו, תהא העירייה רשאית להיכנס בנעלי הקבלן ולבצע את תיקון הנזקים בעצמה.  .12

יה עלות התיקון שתבצע העירייה תקוזז מהתמורה המגיעה לקבלן ו/או מערבות הביצוע שהפקיד בידי העירי .13
 .20%בתוספת תקורה של 

על אף האמור לעיל, לעירייה שמורה הזכות במקרים מיוחדים לפי חוות דעת המנהל לבצע בעצמה את תיקון   .14
 הנזק ולהשית את החיוב על הקבלן כמפורט לעיל.  

 הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום העבודה, את עודפי החומרים והפסולת, ומיד עם גמר כל עבודה או יום עבודה .15
ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים, שיירי חומרים, פסולת, מבנים מכל סוג שהוא, 

וימסור את האתר והעבודה כשהם נקיים ומתאימים למטרתם לשביעות רצונו של המפקח. יובהר, כי הפסולת 
 תועבר לאתר פסולת מוכר ומוסדר.

נוסף לתאורת הציוד( באחידות סבירה, בעוצמה המאפשרת  עבודות בחשכה תבוצענה עם תאורה מרחבית )ב .16
ביצוע באיכות הנדרשת ואשר תבטיח מניעה מוחלטת של סנוור. אזורים קריטיים באתר העבודה )כגון מדרון 

תלול, שקעים, בורות וכדומה( מחייבים הארה מיוחדת. הקבלן ימלא אחר כל הוראות המפקח בדבר הארת אתר  
 העבודות, על המתקנים ועל הציבור.  העבודות לצורך הגנה על

לא יעקור הקבלן ולא יפגע בעצים ובצמחיה קיימים או שניטעו באתר/י העבודות אלא  -  עקירת עצים וצמחיה .17
אם קיבל אישור בכתב ומראש, מפקיד היערות האחראי על האזור הרלוונטי ומגורם המוסמך לכך בעירייה. בכל  

בצמחיה תהיה רשאית העירייה לשקם את הנזק ולנכות מן הסכומים  מקרה של פגיעה ללא אישור בעצים או 
  3000 -ש"ח לכל עץ שנעקר ללא אישור ו 1,500המגיעים לקבלן את מלוא הנזק, בתוספת סכום פיצוי מוסכם בסך 

מ"ר של גינה שנהרסה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות העומדת לרשות העירייה עפ"י חוזה  100ש"ח לכל 
 ו/או עפ"י כל דין. זה 

המנהל או המפקח רשאים לדרוש עריכת בדיקת דגימות במבדקות או במכונים מאושרים  - בדיקות נוספות .18
לצורך בדיקת התאמתם לדרישות התקנים ו/או התאמתם למפרטים הטכניים ו/או בדיקות אחרות שיורה 

 ור יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  המנהל על עריכתן. חומרים או מוצרים הדרושים לשם ביצוע הבדיקות כאמ

רכבי הקבלן ועובדי הקבלן ילבשו/ישלטו במהלך כל העבודות בעיר אמצעים לזיהוי הכוללים בין היתר אפוד   .19
 בשירות עירייה יהוד מונוסון" –כתום זוהר עם הכיתוב "אחזקת שטחים 

 
 תיאום ביצוע עבודות בתשתיות עירוניות

 
 יהוד מונוסון לשלוט, לפקח ולמנוע במידת הצורך פעילויות שיש בהן כדי לסכן : מדיניות עירית מדיניות

 ולשבש שגרת חייהם או איכותם של תושביה והבאים בשעריה.
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 ____________ חתימת המציע:

 

 מטרת נוהל זה להבטיח פעילות בטוחה, מסודרת ומתואמת בין גופים בעיריה וגורמי חוץ הפועלים   :מטרות

 בביצוע עבודות בתשתיות הישוב.

 

 הגדרות 

 : חיבור מערכות באמצעות ביצוע חפירות, תעלות, בורות, חצית כבישים ומדרכות; ו/או     עבודות בתשתית

 ציוד הנדסי, חומרים ואמצעים ברשות הרבים. –העמדה ומעבר כלים                             

יצוע וכן הצגת הפעולות הצגה בכתב של הפעילות הדרושה, מיקומה, לו"ז דרוש להתחלה וסיום ב : תיאום

 שיינקטו לאזהרה ושמירת הציבור ורכושו מפני נזק.

 כל מקום השייך, משמש ו/או נגיש לציבור הרחב.  :רשות הרבים

 

 השיטה: 

כל עבודת תשתית הגורמת או עלולה לגרום מפגע כלשהו )לרבות חפירות(, שיבוש או סיכון ברשות הרבים בין  .א

- רדים ממשלתיים, גורמי משהב"ש ו/או גורמים וקבלנים ציבורייםאם היא מבוצעת ע"י גורם חוץ: מש

ממלכתיים כגון: בזק, חברת חשמל ועוד, ובין אם היא מבוצעת ע"י העיריה או קבלן/גורם מטעמה מחייבת  

 תיאום.

 התיאום ייעשה מול הגורמים הבאים ובסדר כלהלן: .ב

מערכות ופעולות ומניעת לצורך תיאום  - HOTחברת חשמל, בזק,  –גורמי חוץ רלוונטיים  .1

 תקלות ונזקים.

 לצורך התאמת מערכות, תקנים וכן פיקוח ובקרה. –מחלקת הנדסה  .2

לצורך תיאום תשתיות ומערכות סביבתיות: גינון,  השקיה, בקרה,   – מחלקת איכות סביבה  .3

 וכו'.

העירוני  לצורך תיאום היבטים של בטיחות ותנועה ועדכון המוקד  –מחלקת ביטחון ותחבורה  .4

 והדובר לצורך מידע לציבור במידת הנדרש.

בכל מקרה של הפרעת תנועה בציר תנועה ראשי בעיר יש לתאם מראש ולהציג אישור משטרתי לביצוע  

 העבודה בהתאם לנדרש. 

התיאומים יבוצעו ויושלמו לפחות שבוע ימים לפני ביצוע העבודה ובכל מקרה תילקח בחשבון היכולת  . ג

 המידע לתושבים מראש, בהתאם להיקף הפעילות וההפרעה המתוכננת. להעברת 

המבצע יציג ויגיש לאישור את פרטי העבודה/הפעילות המתוכננת על גבי "טופס תיאום ביצוע עבודת תשתית   .ד

בעיריה" )ראה נספח מצ"ב(, כשהוא מולא כנדרש ומצורפים אליו מרשם, מפה, תכנית ו/או כל חומר רלוונטי 

 ש את הפעילות אותה הוא מבקש לבצע.המציג וממחי

המבצע מתחייב להסדיר ולהחזיר את מרחב פעילותו למצב ההתחלתי לפני ביצוע העבודה. התחייבות זו  .ה

 מהווה תנאי ראשוני לקבלת אישור ביצוע העבודה/פעילות. 

 

  : אחריות

 תו של המבצע בכלאין בקבלן אישור זה לביצוע עבודות בתשתיות בישוב כדי לפתור ו/או להסיר מאחריו

 הקשור לפעילותו. 
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 ____________ חתימת המציע:

 

 
 
 
 
 
 
 

 מסמך טו'
   

 לנוחות המציעים-  להלן רשימת המסמכים הנדרשים, יש לסמן ב-  ✓
 כל מסמך שצורף 

אישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו מנהל  ו  דת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מתעו □
 מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(. ספרים כחוק )מקור/העתק מאושר למקור 

 .)העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה  □

 מסמכי המכרז. ל 2ז' –  1מסמכים ז', בנוסח 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אישור ו  □

   .למסמכי המכרז, במדויק  (1מסמך ה')מקורית לצורך השתתפות במכרז, בנוסח רבות בנקאית ע □

 הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז )מאתר העירייה בלבד(.  העתק □

ענף   אולפחות    1-בניה סוג ג  100בסיווג ענף  רשום אצל רשם הקבלנים    המציע  רשם הקבלנים על היות  ישורא □
  .לפחות  1- שיפוצים סוג א 131

למסמכי    ב'מסמך ילעיל, על גבי    3.1.6הסף שבסעיף    בתנאי  המציע להוכחת עמידתו ן  פירוט ניסיו הצהרה ו □
מזמין העבודה עבור  חשבון סופי מאושר מטעם  ידי המציע ומאומת ע"י עו"ד, בצירוף  -המכרז, מלא וחתום על

ניסיון אשר נצבר על ידי המציע כקבלן משנה, חובה לצרף אישור מטעם הגוף  הוצג  ככל ש  כל פרויקט שפורט.
 הציבורי עבורו בוצעה העבודה, המתייחס באופן פרטני למציע )ולא לקבלן הראשי(.

 למסמכי המכרז. מסמך ט'הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר, בנוסח  □

מסמך  - (1מסמך י') , בנוסח  ותצהיר בדבר אי תאום מכרז  הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז-הסכמה/אי תצהיר   □
 למסמכי המכרז.  (2י')

 חוזה התקשרות )מסמך ד'( חתום ע"י המציע.  □

בראשי תיבות וחותמת המציע    -( חתומים כנדרש ובנוסף ( העתקים )מקור וצילום2כל מסמכי המכרז בשני )  □
 בתחתית כל עמוד.  

 בראשי תיבות וחותמת המציע בתחתית כל עמוד.  כל מסמכי ההבהרות למכרז, ככל שפורסמו, חתומים  □

לצרף   □ עליו  אופן,  באותו  להתאגד  לו  מאפשר  שהדין  ובתנאי  תאגיד  הוא  המציע  המסמכים  בנוסף  אם  את 
 הבאים: 

מספרי  של התאגיד  פלט עדכני למועד הגשת ההצעה  ו  ההתאגדות של התאגידהעתק תעודת   •
 .הרשם הרלוונטי, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע

, כי התאגיד  במסגרת סמכויות התאגידביצוע העבודות  אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי   •
תנאי המכרז, ע"פ  להגיש הצעה  כדין  הצעת התאגיד חתומ   קיבל החלטה  האנשים  וכי  ע"י  ה 

וכי   המכרז  מסמכי  על  בחתימתם  התאגיד  את  ולחייב  התאגיד  בשם  לחתום  המוסמכים 
 נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.  ביצוע העבודותההשתתפות במכרז וכן 

 שמות מנהלי התאגיד. •

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.  •
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 ____________ חתימת המציע:

 של התאגיד.  כתובת משרדו הרשום •

רו"ח   □ עו"ד/  אישור  לצרף  עליו  אופן,  באותו  להתאגד  לו  מאפשר  שהדין  ובתנאי  שותפות,  הינו  המציע  אם 
ההצעה   הגשת  בעניין  השותפות  של  כדין  החלטה  וקבלת  השותפות  בשם  החתימה  זכויות  בדבר  השותפות 

 והשתתפות במכרז. 
 

המציעים לב  )ס'   –  לתשומת  הסף  תנאי  לבין  זה  מסמך  בין  סתירה  שתמצא  רשימת    3ככל  או  ב'(  למסמך 
)המהווה מסמך עזר    גבר על האמור במסמך זההאמור במסמך ב' י  –למסמך ב'(    7המסמכים שיש לצרף )ס'

 ומחובת המציעים לפנות לעירייה במקרה של סתירה כאמור.  למציע(


